
W TYM NUMERZE 

qvalue.pl         QvalueAFI          qvalueafi        h qvaluepl/

Dane z gospodarki a wypowiedzi 
Bankierów Centralnych.

30 stycznia 2023

4/2023

Co przyniesie giełdzie 2023 rok?

http://qvalue.pl
https://www.facebook.com/QvalueAFI/
http://www.twitter.com/qvalueafi
http://www.instagram.com/qvaluepl/
https://www.facebook.com/QvalueAFI/
https://www.facebook.com/QvalueAFI/
https://www.facebook.com/QvalueAFI/
https://www.twitter.com/qvalueafi
https://www.twitter.com/qvalueafi
https://www.twitter.com/qvalueafi


2Q Value / Newsletter

Zagłosuj na Q Value w konkursie branży inwestycyjnej Invest Cuffs 
2023. W tegorocznej edycji jesteśmy uwzględnieni w dwóch 
kategoriach:

PRODUKT INWESTYCYJNY 2022 

FIRMA INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH 2022

Invest Cuffs 2023

Materiał przygotował Zespół Q Value S.A.

Zagłosuj na Q Value
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Początek tygodnia na rynkach akcyjnych dostarcza nam do tej pory pozytywnych 
wyników, szczególnie na tych z USA. Amerykański S&P 500 oraz Nasdaq 
Composite urosły odpowiednio o 1,1% i 1,74%. Zyskał także polski WIG (1,17%), 
natomiast niemiecki Dax nie zanotował istotnych zmian w wycenie. Otrzymaliśmy 
także dane PMI dla Niemiec, Francji oraz USA. Usługowy wskaźnik pokazał odczyt 
lepszy, niż oczekiwano dla Niemiec (50,4 pkt. wobec 49,2 pkt. w listopadzie), a 
gorszy dla Francji (49,2 pkt. wobec 49,5). Odwrotnie sytuacja wyglądała dla 
przemysłu (spadek dla Niemiec do 47 pkt. z 47,1 pkt. a wzrost dla Francji do 50,8 
pkt. z 49,2 pkt.). W USA natomiast odnotowano wzrost zarówno w przemyśle (do 
46,8 pkt. z 46,2) oraz usługach (do 46,6 pkt. z 44,7).

Dane z gospodarki a wypowiedzi 
Bankierów Centralnych

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

Comiesięczne dane, pomimo widocznego impulsu dla największej gospodarki 
świata, zdają się tylko dodatkiem dla wypowiedzi osób z otoczenia banków 
centralnych. W poniedziałek Christine Lagarde zapowiedziała prawdopodobną 
podwyżkę o 50 pb na zbliżającym się posiedzeniu EBC, a także ponownie 
podkreśliła istotność walki z inflacją.
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Jeszcze istotniejszą informacją zdają się być pogłoski mówiące o podwyżce Fedu 
wielkości „tylko” o 25 pb, co poprawiło nastroje zwłaszcza w sektorze 
technologicznym. Członkowie Fed dalej jednak prowadzą narrację, według której 
Rezerwa Federalna jest gotowa na kolejną serię podwyżek w przypadku, gdy 
inflacja nie będzie ustępować.

Dane z gospodarki a wypowiedzi 
Bankierów Centralnych

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

Co do samej inflacji, ta w strefie euro dalej odbiega i jeszcze długo będzie odbiegać 
od celu inflacyjnego EBC w wysokości 2%. Choć faktem jest, że grudzień był drugim 
miesiącem z rzędu spadku inflacji HICP, to ta dalej dla wielu krajów przyjmuje 
wartości bardzo duże. Ciekawszym wątkiem jest natomiast zmiana w sposobie 
uwzględniania wag w inflacji CPI w USA. Wraz z początkiem stycznia 2023 roku, 
poszczególne wagi w liczeniu statystyki będą dostosowywane na podstawie danych 
rocznych, a nie dwuletnich jak do tej pory. Kwestią sporną jest, czemu służyć ma 
taki zabieg, jednakże patrząc na kontrowersje co do zmian w pomiarach wskaźnika 
w przeszłości, nie będzie to służyło wiarygodności danych. W teorii powinno to 
umożliwiać prostsze „manewrowanie” statystyką.
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Inwestowanie (z) głową. Co 
przyniesie giełdzie 2023 rok?

Materiał przygotował Zespół Q Value S.A.

Michał Stanek, Prezes Zarządu Q Value S.A. oraz Filip Nowicki, 
Zarządzający Superfund TFI obecnej sytuacji na rynkach finansowych.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia najnowszego odcinka programu 
"Inwestowanie (z) głową”.

Kliknij w grafikę aby przejść do serwisu YouTube z materiałem wideo.

https://www.linkedin.com/in/ACoAAA4UQZ4BG697qvvf2lsJ5zh5VHRg3t_QQ5k
https://www.youtube.com/watch?v=rQMDyGvxlHU&t=31s
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Limit rocznej wpłaty:

W bieżącym roku maksymalna kwota wpłaty na IKE wyniesie 20 805 zł, 
czyli aż o 3 039 zł więcej niż przed rokiem.

Osoby, które odkładają w ramach IKZE, w 2023 r. będą mogły odłożyć  
8 322 zł, czyli o 1 215,60 zł więcej niż w 2022 roku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą wpłacą na IKZE 12 483 zł, 
czyli o 1 823,40 zł więcej niż w 2022 roku.

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 2 663,04 zł.

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

Ile możesz odłożyć na IKE i IKZE 
w 2023 roku?

Materiał przygotował Zespół Q Value S.A.

https://qfund.pl/client/login
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Piękna Posti szuka domu #POSTIszukadomu 

Imię: Posti  vel Calineczka 
Rok urodzenia: 2015
Płeć: Suczka 
Budowa ciała: Mała
Futro: Czarno-brązowe
Stosunek do innych psów: Raczej pozytywny 
Stosunek do ludzi: Pozytywny
Charakter: Lubi spacery i kocham swoich opiekunów

Szczegółowe informacje: https://schronisko.info.pl/zwierzak/posti/

Zainteresowany adopcją: https://schronisko.info.pl/adopcje

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

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

Posti to cudowna Calineczka :)

Materiał przygotował Zespół Q Value S.A.

https://schronisko.info.pl/zwierzak/posti/
https://schronisko.info.pl/adopcje
https://allegro.pl/uzytkownik/VivaKorabiewice
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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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