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Przepiękna Haga nadal czeka na swoją szansę. Ta spokojna sunia bardzo 
potrzebuje człowieka, któremu mogłaby zaufać. Czy ktoś zechce ją pokochać?

Haga do Korabiewic trafiła w styczniu 2022. Nie wiadomo do końca co ją spotkało, 
ale jedno jest pewne - człowiek kojarzy jej się z bólem i cierpieniem. Pracujemy nad 
przełamywaniem jej lęków, dziewczyna jest bardzo dzielna i z każdym dniem robi 
postępy. Początkowo na sam widok ludzkiej postaci reagowała ogromną paniką. 
Próby wzięcia jej na smycz kończyły się tym, że biedna Haga szamotała się i 
rozpaczliwie próbowała uwolnić. Ten widok łamał serce. Co ta biedna sunia musiała 
przeżyć?

Obecnie Haga nadal podchodzi do człowieka z lekką rezerwą ale również z coraz 
większym zaciekawieniem. Początkowo nie była chętna na spacery, jej lęk był zbyt 
silny, ale teraz widać, że wędrówki sprawiają jej ogromną przyjemność. Haga 
uwielbia spacerować- węszy, eksploruje i coraz częściej zdarza jej się tarzać w 
interesujących zapachach. Dziewczyna bardzo dobrze czuje się w towarzystwie 
innych spokojnych nienachalnych psów.

Jest młoda, ma piękną czarną sierść i waży ok. 20 kg. Potrzebny cierpliwy i 
kochający opiekuna, który da jej czas i nie będzie na nic nalegał i zapewni miłość i 
wsparcie. Proszę, pomóżmy znaleźć jej taki dom.

Kup gadżet charytatywny:
https://allegro.pl/uzytkownik/VivaKorabiewice

Kontakt do schroniska
Korabiewice 11, Puszcza Marianska, 
+48 519 615 975  
fcb@viva.org.pl

Potrzebny dom dla wrażliwej 
Hagi.

Materiał przygotowany przez Zespół Q Value S.A.

https://allegro.pl/uzytkownik/VivaKorabiewice
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Do naszej Szlachetnej Paczki dołączyło w tym roku 33 Mikołajów i 
łącznie jako Grupa zebraliśmy kwotę 11 000 zł !!!

Dzięki uzbieranej kwocie udało się zakupić: 
kuchnię gazowo-elektryczną, grzejnik aluminiowy, czajnik elektryczny, 
żelazko, mikser, deskę do prasowania, opiekacz, nowe garnki, 
wiertarko-wkrętarkę, myszkę i klawiaturę do komputera, brytfanki, 
ręczniki, pościele, kołdry, koce, poduszki, obrusy, kapcie, art. szkolne, 
całą masę art. spożywczych i chemii, jak również prezenty osobiste dla 
każdego członka Rodziny.

Ostatecznie Zespół przygotował 33 paczki zapakowane po brzegi.

Gorące podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję, a w 
szczególności dla: 

Katarzyna Bąkała za dowodzenie i pełną koordynację akcji od A do Z.

Damiana Żurawskiego za pomoc w wyborze Rodziny, w zakupach, w 
pakowaniu prezentów i zawiezieniu paczek.

Dominice Górskiej i Basi Kuźniarskiej, za pomoc w zakupach i 
zabezpieczeniu darów podczas transportu.

Pełną fotorelację z wręczenia paczek otrzymamy w tym tygodniu, a 
teraz z wielką przyjemnością publikujemy zdjęcia z tego cudownego 
dnia.

Jeszcze raz dziękujemy, jesteście niesamowici!

Weekend cudów! Relacja z akcji 
Szlachetna Paczka.

Materiał przygotowany przez Zespół Q Value S.A.
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Weekend cudów! Relacja z akcji 
Szlachetna Paczka.

Materiał przygotowany przez Zespół Q Value S.A.
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Jednym z głównych powodów zmartwień inwestorów od dłuższego czasu jest 
wysoka, najwyższa od dekad inflacja oraz będące reakcją na to zjawisko radykalne 
zaostrzanie polityki pieniężnej przez główne banki centralne, przede wszystkim 
przez amerykańską rezerwę federalną. To, w połączeniu z pogarszającą się z innych 
powodów koniunkturą gospodarczą stało się źródłem obaw o wystąpienie recesji, a 
właściwie bardzo niekorzystnego stanu stagflacji, czyli jednoczesnego spadku lub 
utrzymywania się dynamiki PKB na niskim poziomie i wysokiego tempa wzrostu cen. 
Trudno się więc dziwić, że od początku roku nastroje na giełdach są fatalne, a spora 
część indeksów znalazła się w fazie bessy. W rzeczywistości w głównych 
światowych gospodarkach, poza chińską, nie jest jeszcze tak źle, a w ostatnim 
czasie inflacja traci impet, co pozwala władzom monetarnym na nieco mniej 
radykalne działania. Mimo to, od w ciągu ostatnich dwóch tygodni sytuacja na 
giełdach nie wygląda najlepiej. Po silnej zwyżce indeksów w ostatnich dnia 
listopada, początek grudnia przynosi spadki, szczególnie silne na Wall Street, która 
jest barometrem nastrojów i busolą dla pozostałych rynków. Taka sytuacja może 
niepokoić tym bardziej, że ma miejsce w czasie, gdy zwyczajowo występują 
korzystne dla posiadaczy akcji efekty sezonowe, czyli rajd Świętego Mikołaja i 
następujący po nim efekt stycznia. Tym razem sytuacja układa się inaczej, ale nie 
daje to jeszcze powodów do większego niepokoju, choć część analityków 
spodziewa się jeszcze pogłębienia spadków. Warto pamiętać, że od października 
większość indeksów, w tym te z warszawskiego parkietu, mocno zyskały na 
wartości. Do odrobienia tegorocznych strat jeszcze daleka droga, ale są powody do 
optymizmu przynajmniej w średnim horyzoncie. Perspektywy zarówno 
makroekonomiczne, jak i rynkowe wciąż są dość niepewne, ale wysoka inflacja 
skłania do poszukiwania szans jeśli nie na jej pokonanie, to przynajmniej 
ograniczenie erozji realnej wartości kapitału. W takich warunkach niezmiennie dobrą 
receptą pozostaje dywersyfikacja portfela, tym bardziej warta rozważenia, gdy 
odradzać zaczyna się  koniunktura na rynku obligacji.

Słabnąca inflacja nie pomaga

Materiał przygotował Michał Stanek, Prezes Zarządu Q Value S.A.
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W ostatnich dniach mogliśmy odnotować kolejną dawkę negatywnych informacji co 
do scenariusza recesyjnego. Mowa tu o ósmym już z rzędu spadku zamówień w 
niemieckim przemyśle, coraz wyraźniejszej inwersji krzywej dochodowości w USA 
czy chociażby kolejnym niskim odczycie Europejskiego PMI (47,8 pkt), gdzie ten 
ostatni wskazuje na przewidywanie przez przedsiębiorców dalszego pogorszenia 
koniunktury. Przeciwwagą są kolejne wieści o potencjalnym dalszym odchodzeniu 
od restrykcji w Chinach. Silniejsze Chiny nie wydają się jednak być czymś, co może 
zatrzymać skutki pogorszenia stanu gospodarki globalnej, a raczej tylko opóźnić ich 
efekt.

Jerome Powell zdaje się sugerować, że aktualny poziom stóp procentowych jest 
bliski temu, który jest w stanie inflację zwalczyć. Daje on także do zrozumienia, że 
proces ten zajmie znaczną ilość czasu. Jeśli jednak konkretny poziom stóp 
procentowych nie wystarczy do tego, by inflacja stale się obniżała z aktualnych 
poziomów, to najprawdopodobniej na pewnym etapie potrzebne będą kolejne 
podwyżki. Łączony efekt ciążących stóp procentowych oraz obaw co do kolejnych 
podwyżek byłby znacznym obciążeniem dla gospodarki światowej oraz rynków 
finansowych.

Bardzo wątpliwym wydaje się, że stopy procentowe poniżej poziomów inflacji CPI 
(nawet tych oficjalnych) będą w stanie zatrzymać skutki kilku dekad luzowania 
ilościowego i coraz tańszego pieniądza. W tym celu społeczeństwo powinno mieć 
silne powody do oszczędzania, a nie wydawania. Do tego realne stopy procentowe 
musiałyby być dodatnie. Takim rozumowaniem kierował się Paul Volcker w latach 
1979-1981. Taki scenariusz przy aktualnych poziomach długu globalnego zdaje się 
nierealny.

Chiny nie wystarczą

Materiał przygotował Mateusz Szymański, Trader, Superfund TFI S.A.
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Metale szlachetne pomimo słabszego roku dalej wydają się zatem wartymi 
rozważenia w kontekście inwestycji. Jedna z „mało prawdopodobnych” prognoz 
Saxo Bank na 2023 rok mówi właśnie o znacznych wzrostach cen złota (nawet do 
3000$) w obliczu utrzymywania się inflacji na wysokich poziomach lub nawet ich 
wzrostach. Aktualna sytuacja, która zdaje się być końcowym etapem 
długoterminowego cyklu koniunkturalnego, powinna sprzyjać pieniądzu, jakim 
niewątpliwie jest złoto, kosztem pieniądza fiducjarnego.

Chiny nie wystarczą

Materiał przygotował Mateusz Szymański, Trader, Superfund TFI S.A.



Ostatni moment aby wpłacić 
oszczędności na IKE i IKZE
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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.

Materiał przygotowany przez Zespół Q Value S.A.

https://qfund.pl/client/login
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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
Gdańska 130 (budynek Stara Drukarnia)
90-520 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)
40-851 Katowice 

POZNAŃ 
(obsługa klientów w zakresie dystrybucji 
funduszy otwartych)
Q Value S.A. – Oddział
(budynek Business Link Maraton)
ul. Królowej Jadwigi 43 
61-871 Poznań 
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