
Scade euro sub 4 lei?
Ajuns la minimul ultimelor 8 luni, moneda europeana le da specialistilor din institutiile bancare semne ca
este departe de a-si opri coborarea. Euro va continua sa se ieftineasca, iar cursul poate cobori chiar sub
pragul de 4 lei/euro, dupa cum arata cele mai recente estimari ale bancilor. Curios este ca cele mai bune
vesti vin de la bancile straine. Deutsche Bank, cea mai mare banca germana, vede euro coborand la 4 lei
in conditiile in care jucatorii internationali au la dispozitie fonduri ieftine, pentru care cauta plasamente
profitabile si le recomanda investitorilor sa se imprumute in euro si sa cumpere lei. Cu toate acestea,
Deutsche Bank nu indica un orizont clar de timp privind intarirea leului. 
  
  Şi Erste Group, actionarul majoritar al BCR, vede euro la 4 lei in iunie, respectiv la 4,10 lei in
decembrie. Desi dobanzile au coborat de la 10% la 7% in doar cateva zile dupa ce BNR a redus
dobanda-cheie de la 8% la 7,5%, leul a castigat teren, iar tendinta de intarire continua. 
  
  BNR a calculat ieri un curs de 4,1355 pentru un euro, cu 0,28 bani sub nivelul ultimei cotatii.
Comparativ cu nivelul de la sfarsitul anului trecut, leul marcheaza un castig in fata euro de peste 1,5%. 
  
  Scaderea cursului ar fi o veste buna pentru toti cei care au de platit rate la credite in valuta, mai ales ca
tot mai multi salariati se confrunta cu scaderi ale veniturilor sau chiar cu perspectiva de a-si pierde locul
de munca. Şi importatorii ar avea de castigat, pentru ca ar putea astfel sa reduca preturile, intr-o perioada
in care cererea este foarte slaba. Şi BNR ar avea de castigat in lupta cu inflatia, pentru ca scaderea
monedei europene lasa loc pentru noi reduceri ale dobanzii-cheie, care ar conduce mai departe la
ieftinirea creditelor in lei. 
  
  Şi Erste Group, actionarul majoritar al BCR, vede cursul la 4 lei pentru un euro in iunie, noua prognoza
fiind imbunatatita cu 20 de bani fata de precedenta. De asemenea, pentru sfarsitul de an anticipeaza un
euro de 4,10 lei, fata de 4,20 lei/euro anterior. 
  
  O mare banca locala estimeaza ca euro ar putea cobori in lunile urmatoare chiar sub pragul de 4 lei,
explicatia fiind aceea ca intotdeauna va fi nevoie de piete emergente pe care banii sa poata fi plasati la
randamente mai mari. Dobanzile mari la titlurile de stat atrag investitorii, mai ales acum, cand situatia
politica s-a linistit, iar fundamentele macroeconomice sunt comparabile cu cele ale Ungariei. 
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