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Cinkciarz.pl najlepszy na świecie w prognozach kursu dolara 

Według agencji Bloomberg w rankingu za czwarty kwartał 2016 r. spółka Cinkciarz.pl zajęła 
pierwsze miejsce w trafności typowań kursów na parze USD/PLN. Analitycy lidera rynku 
wymiany walut osiągnęli również trzecie miejsce dla zbiorczego rankingu walut Ameryki 
Łacińskiej.

Typowania pary dolar amerykański / złoty przygotowane przez Cinkciarz.pl znalazły się na 
pierwszym miejscu prestiżowego notowania Bloomberg Ranks. Prognozy autorstwa analityków 
serwisu wymiany walut zostały wyróżnione spośród typowań z całego świata. Spółka wyprzedziła 
tak znane marki, jak Wells Fargo czy Raiffeisen.

W czwartym kwartale 2016 r. dolar w relacji do złotego podrożał o ok. 40 groszy. - Było to 
spowodowane ogólnym wzrostem wartości amerykańskiej waluty na rynku na świecie. Dolar zaczął
zyskiwać po wyborach w USA. Wygrana Donalda Trumpa oraz utrzymanie przez Republikanów 
większości głosów w obu izbach Kongresu urealniły plany gospodarcze prezydenta elekta - 
wyjaśnia Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

Jak tłumaczy, inwestorzy stopniowo zaczęli wyceniać możliwość redukcji podatków dla 
przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, zmniejszenie regulacji dla firm oraz inwestycje 
publiczne w infrastrukturę. Wprowadzenie tych inicjatyw zwiększa z jednej strony szansę na 
szybszy wzrost gospodarczy w przyszłości, ale również podnosi ryzyko przegrzania się gospodarki.

- Niezależnie jednak od finalnego scenariusza gospodarczego dla USA, w perspektywie 
najbliższych kwartałów zarówno PKB, jak i inflacja powinny przyspieszyć. To zmotywowałoby 
Rezerwę Federalną do szybszego od oczekiwań podniesienia stóp procentowych. Wyższe stopy 
procentowe w USA w relacji do innych gospodarek rozwiniętych stymulują przepływ kapitału do 
Stanów Zjednoczonych, powodując wzrost wartości dolara - dodaje analityk.

Zdaniem ekspertów spółki, kolejny pozytywny impuls dla dolara może pojawić się już w pierwszej 
połowie roku, kiedy rozpocznie się wprowadzanie reform przygotowanych przez nową 
amerykańską administrację. Niewykluczone więc, że jeszcze przed wakacjami dolar będzie 
kosztował ponad 4.50 zł, a przy kulminacji dobrych danych z USA i rosnących oczekiwań 
dotyczących wzrostu wysokości stóp procentowych jest prawdopodobne, że w 2017 r. trzeba będzie
za niego płacić nawet ponad 4.70 zł. Oznaczałoby to, że amerykańska waluta w relacji do polskiej 
będzie najdroższa w historii.

Trafne typowania dla dolara i złotego to nie jedyne zwycięskie miejsce na podium dla Cinkciarz.pl. 
Pierwszą lokatę przyznano także wskazaniu ekspertów walutowych spółki dla pary euro / ukraińska
hrywna. Drugie miejsce w rankingu zajęły prognozy dla par walutowych: dolar amerykański i peso 
chilijskie, a także dolar amerykański i sol peruwiański.

Trzecie miejsca również należą do serwisu wymiany walut. Te pozycje wypracowały dla niego 
prognozy dla pary dolar amerykański / koreański won oraz zbiorczy ranking dla walut Ameryki 
Łacińskiej.
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