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BREXIT – OSTATNIE GŁOSOWANIE W TYM TYGODNIU ZA NAMI

Za nami ostatnie z odbywających się w tym tygodniu głosowań w brytyjskiej Izbie Gmin dotyczące kwestii wyjścia Wielkiej
Brytanii z Unii Europejskiej. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, tym razem górą była opcja „za”. Deputowani
większością 412 vs. 202 przyjęli uchwałę, aby termin brexitu odsunąć w czasie, czyli skorzystać z przedłużenia artykułu
50. Dodatkowo w dniu wczorajszym upadła praktycznie możliwość kolejnego referendum, po tym jak poddana pod
głosowanie poprawka w tej kwestii przepadła znaczną większością głosów. Co istotne, fakt iż zdecydowano się poprosić
Unię o możliwość opóźnienia wyjścia Wielkiej Brytanii nie oznacza, że unikniemy twardego brexitu. Powodem tego jest
konieczność wyrażenia zgody na taką opcję przez wszystkie państwa członkowskie jednomyślnie.
Intencją premier May jest przesunięcie terminu wyjścia o dwa miesiące – do końca czerwca. Aby tak się jednak stało,
umowa w sprawie brexitu musi zostać zawarta przed unijnym szczytem rozpoczynającym się 21 marca – głosowanie w
tej sprawie zatem odbędzie się najprawdopodobniej w przyszły wtorek lub środę. Pozostało więc niewiele czasu, a biorąc
pod uwagę, że dwa poprzednie głosowania w sprawie umowy May przegrała, scenariusz późniejszego wyjścia również
należy rozważyć.
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Ekonomiści Grupy zmniejszyli prawdopodobieństwo hard brexitu do 20% z 25% wcześniej. Prawdopodobieństwo
scenariusza pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej wynosi 15%, natomiast prawdopodobieństwo
porozumienia w krótszym lub dłuższym terminie wynosi wg ekonomistów Grupy 65%.
Polska waluta w czasie trzech brytyjskich głosowań pozostawała stabilna względem euro oraz dolara. Większe ruchy
mogliśmy zauważyć jedynie w minionym tygodniu na parze GBPPLN (szczególnie na początku tygodnia, kiedy po
wzroście funta o 10 groszy w poniedziałek – z 4.96 na 5.06 kolejnego dnia cały wzrost został oddany, a w środę ponownie
doszło do testu poniedziałkowego szczytu). Europejskie parkiety natomiast w zeszłym tygodniu nie reagowały nerwowo
na wieści płynące z Wysp – rynki najwyraźniej także oczekują, że najczarniejszego scenariusza uda się uniknąć.
Uważamy wynik wczorajszego głosowania jako pozytywny dla brytyjskich aktywów – w ciągu minionego tygodnia funt
szterling umocnił się względem dolara amerykańskiego o blisko 2%. W średnim terminie zakładając, że dojdzie do
porozumienia utrzymujemy założenie wzrostu pary GBPUSD w kierunku 1.45 do końca roku.
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