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Prognozy Cinkciarz.pl na szczycie zestawienia Bloomberg
Cinkciarz.pl kolejny raz zajął pierwsze miejsce na świecie w prognozach na parze walutowej korona
czeska/ euro oraz piąte miejsce na parze dolar amerykański/ juan chiński. Prestiżowy ranking
za pierwszy kwartał 2015 r. publikuje platforma Bloomberg.
W przygotowywanych przez Bloomberg Rankings zestawieniach Cinkciarz.pl od lat znajduje miejsce
na podium. Także tym razem wykazał się wysoką skutecznością.
Jak się okazuje, Cinkciarz.pl to jedna z dwóch polskich instytucji finansowych, która plasuje się
w ścisłej czołówce rankingu. Również w poprzednim zestawieniu za trzeci kwartał 2014 r. spółka
zdobyła pierwsze miejsce na świecie w prognozach na parze walutowej CZK/EUR oraz pierwsze
w prognozach na parze walutowej USD/ZAR.
W tym roku po raz kolejny analitycy internetowego serwisu wymiany walut najtrafniej przewidzieli
kursy par walutowych CZK/EUR. Wyprzedziliśmy tak znane instytucje, jak Barclays, ABN Amro Bank,
Rabobank i Credit Suisse Group.
Cinkciarz.pl zdobył też piąte miejsce pod względem skuteczności w światowym zestawieniu
dla USD/CNY, pokonując m.in. ABN Amro Bank, Lloyds Bank czy Wells Fargo.
Ocenie ekspertów Bloomberg Rankings podlegały margines błędu, timing oraz trafność prognoz.
Bloomberg jest wiodącą na świecie agencją prasową, która specjalizuje się w dostarczaniu informacji
na temat rynków finansowych. Wśród klientów platformy znajdują się czołowe banki, największe
fundusze inwestycyjne, korporacje, instytucje rządowe oraz banki centralne.
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Cinkciarz.pl to serwis wymiany walut online m.in. dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców,
podróżnych oraz osób spłacających kredyty walutowe. Firma oferuje atrakcyjne kursy 24 walut.
W ramach serwisu klienci mogą wymieniać pieniądze przez Internet (do ich dyspozycji są trzy
systemy transakcyjne) oraz korzystać z kart walutowych. Transakcje mogą zawierać przez całą
dobę, siedem dni w tygodniu. Realizują je za pomocą przelewów internetowych z dowolnego
banku. Jako pierwszy kantor w Polsce Cinkciarz.pl, został włączony do organizacji SWIFT,
zrzeszającej największe banki oraz instytucje finansowe. Znajduje się również w gronie dostawców
danych oraz analiz rynkowych na platformie Bloomberga. W zestawieniu Bloomberg Rankings,
Cinkciarz.pl zajął pierwsze miejsce na świecie wg kryterium skuteczności prognozy na parze
walutowej EUR/PLN za cztery kolejne kwartały 2013 r. Prognozy Cinkciarz.pl dla pary USD/PLN
zajęły także drugie miejsce na świecie za pierwszy kwartał 2014 r. W tym samym prestiżowym
rankingu za pierwszy kwartał 2015 r. analitycy internetowego serwisu wymiany walut najtrafniej
przewidzieli kursy par walutowych CZK/EUR.
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