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Jak bardzo przewartościowany jest frank? 
[ANALIZA CINKCIARZ.PL]
Dziś mija rocznica gwałtownego wzrostu ceny franka. To pamiętna data nie tylko 
dla kredytobiorców, ale również analityków. Jak się okazuje, był to największy jed-
nodniowy ruch waluty kraju rozwiniętego od czasu wprowadzenia płynnych kursów 
w latach 70. Chwilami rósł o 40 proc. Jak bardzo dziś przewartościowany jest frank? 
Odpowiada Marcin Lipka, analityk walutowy Cinkciarz.pl.

Od roku ekonomiści dyskutują na temat tego, o ile frank szwajcarski (CHF) może być przewarto-
ściowany. Podpowiedzią, która pomaga rozwiązać ten problem, jest ostatnie wystąpienie wice-
przewodniczącego Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB), Fritza Zurbrügga, . W ub. środę 
(13 stycznia) przedstawił on dokument o konkurencyjności szwajcarskiej gospodarki, publikując 
przy tym ważną ilustrację zmian. Pokazuje ona skalę przewartościowania franka.

Przez ostatnie 25 lat kurs franka w relacji do walut 27 największych partnerów handlowych Szwaj-
carii z uwzględnieniem inflacji (REER) kształtował się w granicach od 10 proc. niedowartościowania 
do 20 proc. przewartościowania. Niedowartościowanie zostało obliczone na podstawie odchy-
lenia od średniego kursu REER z ostatniego ćwierćwiecza. To dobra metoda zastosowana przez 
wiceszefa SNB, gdyż pozwala w kursie walutowym ująć nie tylko zmiany nominalne oraz inflację 
w kraju i za granicą, ale także zmiany konkurencyjności danych obszarów walutowych. Ten ostatni 
element jest jednym z głównych czynników kształtujących wartość waluty w długim terminie.

Realny efektywny kurs franka szwajcarskiego

Źródło: Szwajcarski Bank Narodowy

Linia niebieska: realny efektywny kurs CHF. Linia czerwona: średni kursu REER od 1990 roku. Obszar żółty po-
kazuje skalę oraz długość okresu przewartościowania lub niedowartościowania.
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Odchylenie franka o 15 proc. od średniego kursu REER pokazuje, że szwajcarska waluta jest prze-
wartościowana, biorąc pod uwagę zarówno niższą inflację w Szwajcarii niż poza jej granicami, 
a także fakt wyższej konkurencyjności helweckiej gospodarki. Jak szybko jednak możemy powró-
cić do poziomu równowagi?

To zależy przede wszystkim od dwóch czynników. Po pierwsze od tego, jak będzie wyglądać sy-
tuacja światowej gospodarki oraz jak długo SNB będzie obniżać kurs walutowy stosując inter-
wencje na rynku, a także utrzymując ujemne oprocentowanie depozytów w wysokości minus 0.75 
proc. w stosunku rocznym. Gdyby w najbliższych kwartałach okazało się, że sytuacja na świecie 
się poprawia, wtedy można oczekiwać odpływu kapitału ze Szwajcarii i to zarówno jeżeli chodzi 
o inwestorów lokalnych, jak i zagranicznych. Będą oni po prostu szukali wyższych stóp zwrotu 
poza alpejskim krajem.

Odpływ kapitału wraz z działaniami SNB pozwoliłby na powrót franka do poziomu równowagi 
i spadek jego wartości o ok. 15 proc. w relacji do walut głównych partnerów handlowych. 
To także prawdopodobnie pozwoliłby na podobny procentowo spadek kursu franka. W takim sce-
nariuszu można oczekiwać, że będzie kosztował ok. 3.4 zł.
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DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELĄ:

Spółka Cinkciarz.pl to jedna z najszybciej rozwijających się firm w Europie. Z usług lidera interneto-
wego rynku wymiany walut korzystają m.in. przedsiębiorstwa i instytucje oraz klienci indywidualni. 
Dzięki usługom serwisu klienci unikają dodatkowych wydatków związanych z przelewami między-
narodowymi, np. opłat naliczanych przez zewnętrzne instytucje płatnicze lub banki pośredniczące.
Od 2010 r. firma z powodzeniem funkcjonuje w sektorze fintech. System rozwiązań, które oferuje 
to innowacyjny produkt finansowy. Firma należy do organizacji SWIFT, zrzeszającej największe 
banki oraz instytucje finansowe.

Serwis jest dostępny przez całą dobę. Użytkownicy mają możliwość wymiany waluty za pomocą 
portfela walutowego, modelu transakcji społecznościowych oraz z rachunku bankowego. Wymia-
nę walut wspiera szereg narzędzi: stałe zlecenie, polecenie zapłaty, alert walutowy. Serwis udo-
stępnia również aplikacje mobilne na wszystkie najpopularniejsze systemy operacyjne: Android, 
iOS, Windows Phone, Blackberry oraz Windows 8.

Firma aktywnie wspiera ideę sportu. Cinkciarz.pl jest sponsorem klubu koszykarskiego Chicago 
Bulls oraz Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski w piłce nożnej. 
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