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BREXIT – KLUCZOWE GŁOSOWANIA

Poniedziałkowe porozumienie między premier Wielkiej Brytanii Theresy May a przewodniczącym Komisji Europejskiej
Jean-Claude Junckerem, nie pomogło brytyjskiej premier uzyskać odpowiedniej ilości głosów, aby podczas wtorkowego
głosowania Izba Gmin opowiedziała się za przyjęciem wynegocjowanej umowy dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej. Porażka we wczorajszym głosowaniu nie była tak dotkliwa jak ta w styczniu (149 głosów więcej za
odrzuceniem umowy, przy 230 głosach poprzednio), jednak taki scenariusz był najbardziej prawdopodobny. W dniu
dzisiejszym odbędzie się kolejne głosowanie w sprawie brexitu – tym razem deputowani będą musieli zdecydować,
czy Wielka Brytania opuści UE bez żadnej umowy – tzw hard brexit, czy też jednak taka możliwość zostanie odrzucona.
Zakładamy, że szansa na wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy wynosi 25%. Oczekujemy, iż głosowanie, które
będzie miało miejsce w środę wieczorem zakończy się odrzuceniem opcji hard brexitu.
Premier May zapowiedziała także, iż podczas dzisiejszego głosowania deputowani partii rządzącej zostaną zwolnieni z
dyscypliny partyjnej tak aby głosowali zgodnie ze swoim sumieniem. Ona sama, zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami
będzie głosowała ‘przeciw’.
Najważniejsze głosowanie – zakładając że w środę bez umowny brexit zostanie odrzucony – będzie miało miejsce
kolejnego dnia (czwartek, 14.03). Wtedy też pod głosowanie poddana zostanie kwestia skorzystania z art. 50 unijnego
Traktatu, czyli możliwość przedłużenia terminu, do którego Wielka Brytania musi opuścić unijne struktury.
Zakończenie tego głosowania przewagą głosów ‘za’ jest naszym bazowym scenariuszem. W takim przypadku wiele
będzie zależeć od decyzji, które zostaną podjęte na unijnym szczycie 21 marca.

Autor: Tomasz Mazurek
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego
Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas
ul. Twarda 18, 00–105 Warszawa
tel. +48 22 566 97 00, faks +48 22 566 97 29
e-mail: doradcy.inwestycyjni@bgzbnpparibas.pl
www.bgzbnpparibas.pl

Możliwych opcji w takim przypadku jest kilka, zaczynając od przesunięcia terminu wyjścia, i kupując czas, który zostanie
wykorzystany na osiągnięcie kompromisu. W zależności od tego jak potoczą się rozmowy na szczycie UE nie wykluczone
są także inne scenariusze, włącznie z rezygnacją May i rozpisaniem nowych wyborów w Wielkiej Brytanii, czy też
przeprowadzenie kolejnego referendum, które drugim razem może zakończyć się innym wynikiem niż poprzednie.
Biorąc pod uwagę zwiększoną niepewność uczestników rynku, a także liczbę możliwych wariantów rozwiązania kwestii
brexitu podtrzymujemy nasze neutralne krótkoterminowe nastawienie do rynków akcji. W przypadku realizacji
scenariusza bazowego oczekujemy aprecjacji funta szterlinga w relacji do dolara amerykańskiego do 1.38 na koniec
drugiego kwartału 2019, oraz 1.45 na koniec bieżącego roku.
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"Nota prawna na temat sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych” jest dostępna na stronie:
https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/files/Static_informations_wersja_PL.pdf
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