
 

Frank traci na wartości. Jest

najsłabszy od roku
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Załączone dokumenty:

Od grudnia ubiegłego roku kurs franka w Polsce

zauważalnie spadał. Było to jednak spowodowane przede

wszystkim umacnianiem się złotego w stosunku do euro.

Od kwietnia frankowiczom pomaga również inny czynnik –

osłabianie się franka do euro. Expander zwraca uwagę, że

kurs EUR/CHF właśnie przekroczył poziom 1,1. Oznacza to,

że frank jest najsłabszy w odniesieniu do euro od ponad

roku. Gdyby ten trend był kontynuowany i osiągnął poziom

1,2, to kurs w Polsce spadłby do ok. 3,50 zł, informuje

Expander.

To ile wynosi kurs franka w Polsce zależy od dwóch

czynników – relacji złotego do euro i euro do franka.

Spadki, jakie obserwowaliśmy od grudnia ubiegłego roku

wynikały przede wszystkim z tej pierwszej zależności.

Pozytywny wpływ drugiego czynnika obserwujemy od

kwietnia, kiedy kurs EUR/CHF zaczął zauważalnie rosnąć z

ok. 1,06 do 1,1. Obecnie jest najwyższy od czerwca 2016 r.

Z drugiej jednak strony wciąż daleko jeszcze do poziomów,

które obserwowaliśmy przed tzw. czarnym czwartkiem,

czyli przed 15 stycznia 2015 r. Przypomnijmy, że do tego

dnia szwajcarski bank narodowy pilnował, aby kurs nie

spadł poniżej 1,2.

Nie można jednak wykluczyć, że frank dalej będzie się

osłabiał, a kurs stopniowo zbliżał do 1,2. Przypomnijmy, że

jego umocnienie często było argumentowane tym, że jest

on tzw. bezpieczną przystanią, tymczasem w ostatnim

czasie zmniejszają się różnego rodzaju obawy i zagrożenia.

Taka przystań wydaje się więc mniej przydatna i pieniądze

mogą z niej wypływać i osłabiać szwajcarska walutę. Gdyby

kurs powrócił do poziomu 1,2 to frank w Polsce

kosztowałby ok. 3,50 zł. W takiej sytuacji rata kredytu we

frankach na kwotę 300 000 zł na 30 lat spadłaby z
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obecnego poziomu 1921 zł do 1746 zł.
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