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 مقدمه

 سزاًدبم Brexit هسئلِ هَخَد ّبیتحلیل ػلیزغن تب دادًذ ارٍپب اتحبدیِ اس خذایی ثِ رای آرا %52 حذٍد ثب تبریخی اقذاهی در ثزیتبًیب هزدم صٍئي 23 خوؼِ رٍس

 خَ کِ عَری ثِ ضذ خْبى هبلی ثبسارّبی در ایسبثقِکن ٍ ضذیذ ثسیبر ًَسبًبت ایدبد ثبػث ًخست رٍس ّوبى در ارٍپب اتحبدیِ اس ثزیتبًیب خذایی .ضَد هحقق

 در سْبم ارسش اس ًیش دالر هیلیبرد 2100 ثِ ًشدیک ًتیدتبً ٍ ضذ ایدبد آى دٍهیٌَیی احتوبلی تبثیز ٍ Brexit پیآهذّبی اس ّزاس دلیل ثِ ضذیذی گزیشیریسک

 ًیش تَکیَ ًیکی ضبخع ٍ %4 اس ثیص S&P ضبخع کِ عَری ثِ کزد سزایت ًیش خْبى کطَرّبی دیگز ثِ گزیشیریسک خَ .ضذ کبستِ ارٍپب هبلی ثبسارّبی

   .ثَدین عال خْبًی ثْبی درغذی 4.4 افشایص ٍ خبم ًفت درغذی 5 حذٍداً افت ضبّذ ًیش کبال ثبسار در ٍ کزدًذ سقَط %8 حذٍد

 

-هی هحبسجِ اختیبر قزاردادّبی گذاریقیوت اس استفبدُ ثب کِ دیذ VIX ضبخع درغذی 50 حذٍداً افشایص در تَاىهی را گزیشیریسک ضذى حبکن اغلی ثبستبة

 :ثبضذهی (ًشٍلی) ًَسبًبت داهٌِ تطذیذ ثِ ًسجت گذاراىسزهبیِ ّزاس کٌٌذُهٌؼکس ٍ ضَد
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 %11.5 ٍ %8 حذٍد ثِ ٍ ثَدُ ثبرستز سقَط ایي یي ٍ دالر ثزاثز در خػَغبً کِ ثَدین ارسّب دیگز ثزاثز در پًَذ سقَط ضبّذ ارسی، تجبدالت خْبًی ثبسار حَسُ در

 گستزش اهکبى ثِ ًسجت گزاىهؼبهلِ ٍ گذاراىسزهبیِ ّزاس ٍ ثین اس ًبضی کِ ضذ ارسش تٌشل ٍ افت دچبر ارسّب دیگز ثزاثز در ًیش یَرٍ پًَذ، ثب ّوسَ .ضذ ثبلغ

 .ثَد یَرٍ حَسُ اتحبد ًبثَدی ٍ تدشیِ ًْبیتبً ٍ ارٍپبیی کطَرّبی دیگز در خَاّیخذایی هَج

 

 پوند آینده مسیر
 

 عَالًی ثِ تَخِ ثب ٍ ثَدُ کبر اثتذای تٌْب خوؼِ رٍس ّبیآضَة کِ گفت ثبیستی ارسی تجبدالت خْبًی ثبسار در پًَذ هسیز رٍی Brexit تبثیز داهٌِ خػَظ در

 حذ تب ٍ – پًَذ رٍی ًَسبًبت داهٌِ تطذیذ ضبّذ ّوچٌبى – خَاّذاًدبهیذ عَل ثِ سبل 2 دستکن کِ – ارٍپب اس ثزیتبًیب ػولی ٍ رسوی خذایی فزآیٌذ ثَدى

 .ثَد خَاّین– فزاًک ٍ یَرٍ هبًٌذ ٍاثستِ ارسّبی کوتزی

 

-ًوی ٍ ضذُ اثْبم دچبر ضذت ثِ اًگلستبى ثبًک پَلی سیبست هسیز کزدین، ارائِ پیص ّفتِ در BOE ثیبًیِ آخزیي اس کِ تحلیلی ثِ تَخِ ثب ٍ پًَذ خػَظ در

 خَاّذسد ثْزُ ًزخ کبّص ثِ دست خَاّذدیذ آسیت Brexit اس ضذت ثِ کِ اًگلستبى اقتػبد در رًٍق ایدبد ثزای ثبًک ایي آیب کِ داضت اظْبر قغغ عَر ثِ تَاى

   .خَاّذداد افشایص را آى حتی یب ٍ داضتِ ًگبُ ثبثت را ثْزُ ًزخ پًَذ سٌگیي ریشش دلیل ثِ تَرم احتوبلی افشایص ثب هقبثلِ هٌظَر ثِ یب ٍ

 

 قبلت در ٍ پًَذ ارسش ثیطتز کبّص ضبّذ اغلی ٍ اٍل سٌبریَی قبلت در کِ گزفت درًظز تَاىهی پًَذ آیٌذُ ثزای سٌبریَ 3 هَخَد، فبکتَرّبی خویغ ثِ تَخِ ثب

 .ثبضین فؼلی سغَح اس پًَذ ارسش افشایص حتی ٍ تثجیت هٌتظز ثبیستی ثؼذی سٌبریَّبی



3 

ژوئن 24هفته منتهی به   تحلیل بنیادین هفتگی روی مسیر آینده پوند Brexitتاثیرات  

  :1 سناریوی
 

 – هطبغل ٍ سزهبیِ خزٍج ضبّذ ارٍپب، ثب آى ًشدیک ثسیبر هزاٍدات قغغ ٍ اًگلستبى اقتػبدی اًذاسچطن در هَخَد اثْبهبت دلیل ثِ ایٌکِ است هسلن آًچِ

 ثزخی عجق GDP رضذ ًزخ در %1 تب – کطَر ایي اقتػبدی رضذ تضؼیف هؼٌی ثِ هسئلِ ایي کِ ثَد خَاّین اًگلستبى اس – هبلی ٍ ثبًکی ثخص در خػَغبً

 ثِ آى پزسٌل 2000 ّوزاُ ثِ Morgan Stanley هؼظن ثبًک لٌذى ضؼجِ اًتقبل اس خجز کِ ضذ هٌتطز دیزٍس ضبیؼبتی خػَظ ایي در .ثبضذهی – ّبسًیگوبًِ

 رٍسّبی در رٍیذادّبیی چٌیي کِ غَرتی در .کزدین یبد آى اس کِ ثبضذ هَخی آغبس هؼٌی ثِ تَاًذهی کِ دادهی ایزلٌذ داثلیي یب آلوبى فزاًکفَرت ضْز دٍ اس یکی

 تب ثْزُ ًزخ کبّص ثِ دست ثحزاى ٍ رکَد فبس ثِ اًگلستبى اقتػبد ٍرٍد اس خلَگیزی ثزای اًگلستبى ثبًک کِ خَاّذثَد ایي هب اًتظبر ػوالً ثذّذ، رٍی ًیش آتی

 ثْزُ ًزخ افشایص ػذم فزؼ ثب حتی – دالر ثزاثز در پًَذ ثزاثزی ًزخ غَرت ایي در .خَاّذًوَد تطذیذ ًیش را هبلی ّبیدارایی خزیذ ثزًبهِ  ٍ خَاّذسد غفز سغح

 ًیش پًَذ ثِ یَرٍ ثزاثزی ًزخ .خَاّذرسیذ 1.2 الی 1.15 هحذٍدُ ثِ هبًذُ ثبقی هبُ 6 در احتوبالً ٍ کزدُ سقَط 1.3 کلیذی سغح سیز ثِ – رسرٍ فذرال سَی اس

 .ًذّذ رٍی یَرٍ حَسُ در خَاّیخذایی دٍهیٌَی سٌبریَی کِ خَاّذضذ هحقق غَرتی در الجتِ ایي کِ خَاّذًوَد رضذ 0.9 هحذٍدُ تب هحتوالً
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 :2 سناریوی
 

 اًذاسچطن لذا ٍ ضذُ یَرٍ حَسُ پَلی اتحبد هَخَدیت افتبدى خغز ثِ ثبػث ارٍپبیی کطَرّبی در خَاُخذایی گزایبًِراست ّبیخٌجص تقَیت دیگز، سٌبریَی در

 گزایراست احشاة هَاضغ تقَیت ضبّذ خذایی، ثِ ثزیتبًیب هزدم رای اس پس ثالفبغلِ ٍ گذضتِ رٍس .خَاّذافتبد هخبعزُ ثِ ًیش یَرٍ یؼٌی ارٍپبیی ٍاحذ ارس

 ػوالً ٍ ضذًذ خَد کطَرّبی در هطبثِ ّبیپزسیّوِ ثزگشاری خَاستبر رسوبً فزاًسِ ٍ ّلٌذ در احشاة ایي رّجزاى کِ عَری ثِ ثَدین ارٍپب در ًبسیًَبلیست

 دلیل ثِ پًَذ ثزای تقبضب ضذیذ تقَیت ضبّذ آى، ًتیدِ در ٍ سٌبریَ ایي قبلت در .است ضذُ سدُ گذضتِ رٍس اس ًیش سٌبریَ ایي تحقق کلیذ ، سٌبریَی ثب هَاسی

 .ًوَد خَاّذ خذة خَد ثِ – آهزیکب دالر ٍ سَییس فزاًک ّوزاُ ثِ – را گزیشاًِریسک تقبضبی اس ایػوذُ ثخص کِ ثَد خَاّین یَرٍ ًبثَدی اس ٍحطت ٍ ّزاس

 .ثطَد حفظ پًَذ سبلِ چٌذیي کف ٍ ثوبًذ ثبقی 1.45 الی 1.35 هحذٍدُ در دالر ثزاثز در پًَذ ثزاثزی ًزخ تب دارین اًتظبر ضزایغی چٌیي در

 

 :3 سناریوی
 

 کِ خَاّذًوَد رضذ ضذت ثِ کطَر ایي در تَرم ًزخ اًگلستبى، اقتػبد در ػزضِ کبّص ًیش ٍ یکسَ اس پًَذ ارسش سٌگیي افت دلیل ثِ سٌبریَ، ایي چْبرچَة در

 ثب هقبثلِ هٌظَر ثِ BOE تب خَاّذضذ ثبػث حتی ٍ ثستِ ثْزُ ًزخ کبّص ثزای را BOE دست هسئلِ ایي .است ثَدُ ّویي حذی تب ًیش اًگلستبى ثبًک ثیٌیپیص

 تثجیت ثب ٍ تذریح ثِ ٍ خَاّذآهذ تزپبییي 1.3 اس سختی ثِ پًَذ ثزاثزی ًزخ هحتوالً سٌبریَ ایي قبلت در .ثشًذ ًیش ثْزُ ًزخ افشایص ثِ دست افسبرگسیختِ تَرم

 1.45 ثبالی هحذٍدُ ثِ پًَذ ثزاثزی ًزخ اًذک اًذک ٍ ثَدُ سبلِ 3 الی 2 پزٍسِ یک قبلت در اًگلستبى اقتػبد ثِ رًٍق ثزگطت ضبّذ اقتػبدی ضزایظ

 .ثبسخَاّذگطت
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 نتیجه گیری

 دادُ قزار دضَاری ٍضؼیت در ًیش را اًگلستبى ثبًک هتؼبقجبً کِ ضذُ خَد اًذاسچطن در ضفبفیت ػذم ٍ اثْبم ثحزاى یک دچبر اًگلستبى اقتػبد ،Brexit ٍقَع ثب

 ثِ هذتهیبى ٍ هذتکَتبُ در اًگلستبى اقتػبد ایٌکِ است هسلن آًچِ .ًوبیذ ًبهغوئي ٍ دضَار ضذت ثِ را پًَذ آیٌذُ هسیز تخویي تَاًذهی هسئلِ ایي .است

 خزیذ عزیق اس پَلی تسْیل ثزًبهِ افشایص حتی ٍ ثْزُ ًزخ کبّص ثِ هدجَر را BOE ػبدی ضزایظ در هسئلِ ایي ٍ خَاّذدیذ آسیت ارٍپب اس خزٍج اس ضذت

 تقَیت ثبػث حتی ٍ کزدُ ػول هؼکَس غَرت ثِ تَاًذهی اهب کِ ػَاهلی .خَاّذداضت پی در را آى ثیطتز سقَط ٍ پًَذ ضؼف کِ خَاّذًوَد هبلی ّبیدارایی

 فطبرّبی تطذیذ ٍ یکسَ اس پًَذ گزیشاًِریسک ضذیذ تقبضبی ًتیدتبً ٍ یَرٍ هَخَدیت افتبدى خغز ثِ ٍ ارٍپب در خَاّیخذایی ّبیخٌجص تقَیت ضَد، پًَذ

 دیگز سَی اس ضَد آى افشایص ثِ ثبًک ایي ضذى هدجَر حتی ٍ ثْزُ ًزخ کبّص ثزای BOE دست ضذى ثستِ ثبػث تَاًذهی کِ پًَذ اٍلیِ سقَط اثز در تَرهی

   .است

 روی مسیر آینده پوند Brexitتاثیرات 



 سلب مسئولیت

 ٍ تکٌیکبل حَسُ در را خَد ّبی تحلیل رٍساًِ ضکل ثِ هبلی ثبسارّبی ثِ ای حزفِ ًگبُ ٍ گزی تحلیل ًَیي ّبی سجک گستزش راستبی در  Cyclical Waves گزٍُ

  داضتِ را السم دقت هَردًظز ّبی ریسک خػَظ در ثبیذ هخبعت ثبضذ داضتِ ٍخَد خغبّبیی است هوکي ًگبُ ًَع ٍ تحلیل ارائِ در ایٌکِ ثِ ًظز دّذ هی ارائِ فبًذاهٌتبل

 .ًذارد تحلیل اس کٌٌذگبى استفبدُ ٍ هخبعجیي سیبى ٍ سَد خػَظ در هسئَلیتی ّیچ  Cyclical Waves گزٍُ .ثبضذ

ژوئن 24هفته منتهی به   تحلیل بنیادین هفتگی 


