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Zbuduj milionowy biznes!
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Serdecznie zapraszamy osoby posiadające wyjątkowe pomysły biznesowe do 
udziału w kursie JANUSZ MARKETINGU.

Kurs dedykowany jest dla osób, które mają głowy pełne startupowych pomysłów i 
potrzebują wsparcia mentora. Janusz Palikot posiada bogate doświadczenie w 
budowaniu milionowych biznesów i pragnie podzielić się swoją wiedzą.

Co zyskacie biorąc udział w kursie?
1. Trzynaście pełnych filmów instruktażowych
2.  Wsparcie 4 doświadczonych ekspertów
3.  Dostęp do 3 modułów szkoleniowych
4.  Członkostwo w Januszowej społeczności
5.  Gwarantowany dostęp do materiałów szkoleniowych przez 2 lata
6.  Know-how JANUSZA dla Ciebie

Wejdź i zapisz się
www.JANUSZEMARKETINGU.pl

JANUSZ PALIKOT to gość, który wystrzelił swoje marki w kosmos. Zbuduj 
kosmiczny biznes razem z Januszem!

kurs.januszmarketingu.pl/s/janusz-marketingu-qvalue.html?code=qvalue700

https://kurs.januszmarketingu.pl/s/janusz-marketingu-qvalue.html?code=qvalue700
https://kurs.januszmarketingu.pl/s/janusz-marketingu-qvalue.html?code=qvalue700
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Koniec roku to często czas wpłacania oszczędności na konta 
emerytalne, dlatego już dzisiaj przypominamy, że w ofercie Q Value 
znajdują się zarówno indywidualne konta emerytalne (IKE), jak i 
indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

To produkty finansowe, które pozwolą Ci skutecznie oszczędzać na 
dodatkową emeryturę.
 
Limit rocznej wpłaty:
Przypominamy, że limity na IKE i IKZE w tym roku wynoszą 
odpowiednio:
- IKE 17 766 zł
- IKZE 7 106,40 zł
- IKZE dla os. prowadzących pozarolniczą działalność 10 659,60 zł
 
Korzyści podatkowe:

• IKE – pieniądze zainwestowane na IKE są zwolnione z 19% 
podatku od dochodów (zysków) kapitałowych, potocznie zwanego 
podatkiem Belki. Jego stawka to 19 procent od zysku z inwestycji.

• IKZE - kwoty inwestowane na IKZE, oprócz braku podatku Belki, 
można odliczyć od podstawy opodatkowania PIT. Maksymalne 
obniżenie podatku – dla osób w drugim progu podatkowym (32%) 
może wynieść nawet 2 274 zł.

 
Zadbaj o swoją emeryturę i zacznij oszczędzać już dziś! Pełną ofertę 
produktów emerytalnych znajdziesz na platformie Q Fund oraz u 
naszych Doradców.
 
Serdecznie zapraszamy!

Materiał przygotowany przez Zespół Q Value S.A.

https://qfund.pl/client/login
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Giełdowe złote myśli z reguły nie dają jednoznacznych wskazówek. Z jednej strony 
mamy zasadę „kupuj, gdy leje się krew”, z drugiej zaś ostrzeżenie przed łapaniem 
spadających noży. Każdy inwestor kieruje się własnymi przekonaniami, oceną 
sytuacji i jej perspektyw oraz tolerancją na poziom ryzyka. Obecnie sytuacja nie 
tylko na giełdach akcji, ale także na większości pozostałych segmentów rynku 
finansowego jest zła i zdecydowanie możemy mówić o fazie lejącej się krwi, czy 
mówiąc łagodniej, o wyraźnych oznakach bessy i to pod każdą szerokością 
geograficzną. S&P500 od początku roku traci ponad 22 proc., MSCI Emerging 
Markets zniżkuje o 26 proc. a nasz WIG20 aż o 37 proc. Dla posiadaczy akcji 
sytuacja jest więc bardzo trudna. Jeśli do tej pory nie ograniczył swej ekspozycji, 
raczej powinien przeczekać ten trudny czas, choć wszystko zależy od jego strategii, 
horyzontu i wspomnianej tolerancji ryzyka. Ci szczęśliwcy, którzy dysponują wolnym 
kapitałem mają dylemat polegający na ocenie czy już wystarczająco dużo krwi 
polało się na rynkach, że warto zacząć łapać spadające noże, czyli podkupować 
taniejące akcje. W krótszym horyzoncie można sądzić, że indeksy na Wall Street są 
blisko poziomów wsparcia, a prawdopodobieństwo testowania covidowych dołków 
jest bardzo niewielkie. Trochę podobnie jest w przypadku indeksu rynków 
wschodzących. Nasz indeks największych spółek znajduje się w znacznie gorszej 
sytuacji. Od początku roku zachowuje się zdecydowanie słabiej niż wspomniane 
wskaźniki. Ta względna słabość paradoksalnie może też stanowić szanse na 
potencjalnie wyższe zyski. Istotna też jest ocena relacji między potencjalnym 
zyskiem a ryzykiem. WIG20 znajduje się o zaledwie 9 proc. od dołka z apogeum 
pandemicznej paniki. Dojście do tego poziomu jest całkiem możliwe, ale też odbicie 
od niego może być dynamiczne, a przynajmniej częściowe zniwelowanie względnej 
słabości bardzo prawdopodobne. Bardzo ciekawe jest też spojrzenie na nasz rynek 
z punktu widzenia inwestora zagranicznego. WIG20 w ujęciu dolarowym od 
początku roku traci już 48 proc. Tak znacząca przecena w każdej chwili może 
skłonić zagranicznych kapitał do większego zaangażowania. Nawet jeśli będzie 
miało ono charakter krótkoterminowy, da szanse na zyski z podłączenia się do tego 
ewentualnego ruchu w górę. Perspektywy zarówno polskiej, jak i światowej 
gospodarki na najbliższe lata nie są różowe, ale też nie zakładają recesji. Tak więc 
podstawy fundamentalne nie wiążą się z większym zagrożeniem dla rynku akcji w 
średnim, a tym bardziej dłuższym horyzoncie.

Materiał przygotował Michał Stanek, Prezes Zarządu Q Value S.A.
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Czwartkowa sesja walutowa była podporządkowana decyzjom banków centralnych 
z wyłączeniem tych najważniejszych, czyli FEDu i EBC. Złotówką częściowo 
odrobiła stosunkowo silne środowe spadki. Kurs EUR/PLN zniżkował 0,42%, a USD/
PLN 0,38% kończąc dzień odpowiednio powyżej poziomu 4,75 i 4,83. Notowania 
EUR/USD zamknęły się w okolicach ceny otwarcia w okolicach 0,98, jednakże 
podczas sesji najpopularniejsza para walutowa wśród traderów pogłębiła minima 
osiągając wycenę 0.9809. Na wykresie EUR/USD można zauważyć utrzymujący się 
trend aprecjacji dolara.

Gdzie zatrzyma się dolar?

Podczas piątkowej sesji giełdowej kurs USD/PLN ustanowił kolejny rekord wszech 
czasów. Po godzinie 13:00 para walutowa była notowana powyżej 4,89. Jastrzębia 
polityka Fedu i najszybsze tempo zacieśniania polityki pieniężnej od 41 lat sprzyja 
deprecjacji złotówki. Prawdopodobne jest że w najbliższych miesiącach FED 
podniesie stopy procentowe w okolice 4,5%.

Materiał przygotował  Daniel Targosz, Trading Desk Manager w Superfund TFI S.A.
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Złe prognozy dla złotego i pogarszająca się sytuacją polskich importerów może 
wymusić na NBP przedłużenie cyklu podwyżek stóp procentowych. Dodatkowym 
czynnikiem geopolitycznym wpływającym na słabość złotego i innych walut regionu 
pozostaje niezmiennie wojna w Ukrainie. Częściowa mobilizacja w Rosji i brak 
oznak szybkiego zakończenia konfliktu nie wpływa na ograniczenie awersji do 
ryzyka względem rodzimej waluty wśród inwestorów.

Materiał przygotował  Daniel Targosz, Trading Desk Manager w Superfund TFI S.A.

Gdzie zatrzyma się dolar?

Wśród innych globalnych banków centralnych zdecydowanie dominuje jastrzębia 
polityka. W czwartek pierwszy raz od 1998 wieku BoJ podniósł stopy procentowe. 
Wymuszona decyzja przez prawie 20% wzrost kursu USD/JPY od początku roku 
może okazać się krótkotrwałą i nie należy przewidywać przyszłych podwyżek ze 
względu na politykę zerowych lub ujemnych stóp procentowych stosowanych przez 
BoJ w celu skupowania rządowego długu. Tego samego dnia SNB podniósł stopy 
procentowe z - 0,25% do 0,5%, co było zgodne z oczekiwaniami. Po tej decyzji było 
gwałtowne osunięcie się kursu CHF/PLN z historycznych szczytów powyżej 5,05 do 
poziomu poniżej 4,92. Bank of England podniósł stopy procentowe o spodziewane 
50pb., co nie wywołało gwałtownej rekcji rynku, ale w piątek po godzinie 13:00 kurs 
GBP/USD osiągnął historyczne minima na poziomie 1,1021.
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Partnerzy Q Value

https://qvalue.pl/kontakt/
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WARSZAWA
Q Value S.A. - Centrala
WIDOK TOWERS
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
Tel.: 22 598 77 00 email: biuro@qvalue.pl

Q Value w Polsce

https://qvalue.pl/kontakt/

KRAKÓW 
Q Value S.A. – Oddział
Krasickiego 36A
30-503 Kraków

KIELCE 
(obsługa klientów w zakresie 
dystrybucji funduszy otwartych)
Q Value S.A. – Oddział
Warszawska 31 (ew.nr lok. 204)
25-518 Kielce

LUBLIN 
(obsługa klientów w zakresie 
dystrybucji funduszy otwartych)
Q Value S.A. – Oddział
Tomasza Zana 39A
20-634 Lublin

WROCŁAW 
(obsługa klientów w zakresie 
dystrybucji funduszy otwartych)
Q Value S.A. – Oddział
Szczytnicka 11
50-382 Wrocław

ŁÓDŹ 
(obsługa klientów w zakresie 
dystrybucji funduszy otwartych)
Q Value S.A. – Oddział
Zachodnia 70
50-382 Łódź

Śledź nasze profile!

qvalue.pl QvalueAFI qvalueafi qvaluepl/

KATOWICE 
(obsługa klientów w zakresie 
dystrybucji funduszy otwartych)
Q Value S.A. – Oddział
Żelazna 2 (bud. CitySpace Face2Face)
Katowice 40-851
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