BREXIT: BRITSKÝ PARLAMENT ŘÍKÁ NE
JAKÉ JSOU DALŠÍ KROKY?
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Rozhodnutí Vlády Spojeného království odložit
hlasování o dohodě, Rozhodnutí Vlády
Spojeného království, potvrzení ze strany
Evropského soudního dvora (ESD), že Spojené
království může jednostranně zrušit článek 50.
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(včetně krátkodobého rozšíření
článku 50 pro provedení)

Zrušení
článku 50

SCÉNÁŘ

Co by se mohlo stát, kdyby byla
dohoda schválena před 29. březnem.

NO
TOLL

Existuje nižší pravděpodobnost
schválení listopadové dohody
a vyšší pravděpodobnost
nové dohody po vzoru
Norska a celní unie.

SCÉNÁŘ

Spojené království zůstává
(dočasně nebo na dobu
neurčitou v závislosti
na dohodě) v jednotném
trhu a celní unii.

Důsledky prodlouženého období nejistoty

VOTE
Na jaře roku 2019 by mohlo dojít
ke kampani za nové referendum
(s velmi nejistým výsledkem),
novým volbám a/nebo
přehodnocení vyjednávací
pozice Spojeného království.

To by znamenalo možné rozšíření
článku 50 po první polovině roku
2019 nebo – i když je to velmi
nepravděpodobné – jednostranné
zrušení článku 50 ze strany
Spojeného království.

SCÉNÁŘ

Důsledky nedosažení dohody

NO

Je to stále velmi
nepravděpodobné
v důsledku jasné
opozice britského
parlamentu.

Klíčovými otázkami budou
opatření na zmírnění
dopadů a tempo přechodu
na nová ujednání.

STANOVISKO SPOLEČNOSTI AMUNDI

DOPADY
NA TRHY
Přetrvávající opatrnost týkající se libry a britských
státních dluhopisů dokud nebude situace přehlednější.

Negativní dopad na britské akcie, zejména akcie
se zaměřením na domácí trh.

Neutrální přístup se zaměřením na vysoce kvalitní
evropské akcie s atraktivním oceněním.

Bank of England bude pravděpodobně udržovat
přizpůsobivý přístup.

Oživení libry naznačuje krátkou pozici měnového trhu,
což snižuje riziko poklesu ze současných úrovní.

Upozornění:
Obsah tohoto dokumentu je poskytován čistě pro informační účely a odkazuje na analýzu trhu a/nebo
výpočty, které odrážejí současnou hospodářskou a finanční situaci. Čísla, názory a informace obsažené
v tomto dokumentu byly připraveny společností Amundi Asset Management, která si vyhrazuje právo
je kdykoli změnit nebo aktualizovat podle vlastního uvážení. Neexistuje žádná záruka, že země, trhy
nebo odvětví, na které tento dokument odkazuje, dosáhnou očekávaných výnosů. Poskytnuté
informace nepředstavují prospekt ani nabídkový dokument a neměly by být považovány za radu,
doporučení ani výzvu k investování.
Tento dokument nesmí být zcela ani zčásti kopírován, pozměněn, předán třetím osobám nebo
zveřejněn jakýmikoli prostředky, pokud není dohodnuto jinak a/nebo bez výslovného písemného
souhlasu společnosti Amundi SGR S.p.A. Obecněji řečeno je zakázána jakákoli distribuce nebo použití
informací zde obsažených, pokud není výslovně uvedeno jinak.
První použití: 18. ledna 2019

