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 رییس بانک انگلستان Carneyسخنان  -

رییس بانک انگلستان به همراه تنی چند از اعضای بانک متبوع خود در  Carneyروز گذشته آقای تحلیل: 

و پیآمدهای آن و پاسخ  Brexitپارلمان بریتانیا حضور یافت و به تشریح و تبیین مواضع خود در خصوص 

BOE .به این مسئله پرداخت 

کارنی در خصوص نزول شدید نرخ برابری پوند گفت که این مسئله به انطباق اقتصادی بریتانیا با شرایط 

انداز و تحلیل کند. وی افزود که آینده نرخ برابری پوند به چشماقتصادی جدید پس از خروج از اروپا کمک می

 ارد.های پیش روی بستگی دگذاران از ریسکسرمایه

تم پذیری اقتصاد این کشور و توان باالی سیسدر خصوص آینده اقتصاد بریتانیا، کارنی تاکید که با توجه انعطاف

های مختلف، ایمان دارد که نهایتاً رشد اقتصادی در این کشور ایجاد مالی این کشور در مواجهه با ریسک

بیش از آنکه منعکس کننده واقعیات باشد، نشانگر خواهدشد و لذا سقوط شدید نرخ بازده اوراق قرضه بریتانیا 

باشد و شرایط اقتصاد اصلی بریتانیا به مراتب بهتر از چیزی گذاران به پوشش ریسک درازمدت میتمایل سرمایه

 توان برداشت نمود.های بهره میاست که با تحلیل نرخ



 

گفت که بانک متبوع وی آمادگی  های احتمالی پیش رویبه بحران BOEپاسخ احتمالی کارنی در خصوص 

 دارد تا به هر شیوه ممکن و در صورت نیاز به یاری اقتصاد و سیستم مالی بریتانیا بشتابد.

 تقویت موقتی پوند تاثیر بازاری:

دستکم تا  –در نشست جوالی و سپس آگوست خود دست به کاهش نرخ بهره  BOEرود انتظار میهر چند که 

های مالی را نیز افزایش بدهد، اما سخنان دیروز کارنی در اشاره بزند و حتی حجم خرید دارایی - %52.0سطح 

وان کرده و نیز تعیین خانم ترزا می به عنانداز اقتصادی بریتانیا نسبت به آنچه بازار تصور میبه بهتر بودن چشم

گذاری هایی که پیش از این توسط جامعه سرمایهی از ریسکوزیر جدید این کشور باعث شده تا مقدارنخست

شده از میان برود. ایجاد این شرایط به صورت موقتی باعث تقویت پوند خواهدشد خصوصاً که از نظر لحاظ می

 شرایط بازاری نیز پوند در وضعیت به شدت بیش فروشی قرار دارد.

 

 

 


