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Liczymy na Wasze głosu dla Q Value w konkursie branży inwestycyjnej 
Invest Cuffs 2023.

PRODUKT INWESTYCYJNY 2022 

FIRMA INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH 2022

Invest Cuffs 2023

Materiał przygotował Zespół Q Value S.A.

Zagłosuj na Q Value

Zagłosuj na Q Value
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Q Value Partnerem Akademii Emitenta. 

Wydarzenie to dedykowane jest do spółek zainteresowanych nowymi 
sposobami finansowania biznesu takich jak crowdinvesting czy 
crowdlending.

Zachęcamy do zapoznania się z Agendą wydarzenia 
(kliknij w hyperlink, który umieszczony jest na grafice)

Ważne informacje:
• Na uczestników czekają praktyczne prelekcje z doświadczonymi 

ekspertami
• Uczestnicy zdobędą użyteczną wiedzę na temat emisji od momentu 

przygotowań prawnych i marketingowych przez skuteczne 
pozyskiwanie inwestorów, po funkcjonowanie spółki po emisji i relacje 
inwestorskie.

Zapisz się do wydarzenia 
„Akademii Emitenta”

Materiał przygotował Zespół Q Value S.A.

https://www.akademiaemitenta.pl
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Po osiągnięciu szczytu 23 stycznia 3-miesięczne kontrakty na miedź na Londyńskiej 
Giełdzie Metali straciły już ponad 5%. Styczniowe maksimum wyniosło 9356 $/t, zaś 
czwartkowa sesja zakończyła się ceną 8983 $/t. Należy zauważyć, że od początku 
listopada miedź znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, a pierwsze mocne 
wsparcie na poziomie 8800 $/t było testowane i obronione na początku tygodnia. 
Chwilowo wzrostom nie pomaga silny dolar ani powoli budząca się chińska 
gospodarka. Inwestorzy jednak zdali się już przywyknąć do problemów podażowych 
np. po protestach w Peru. Goldman Sachs przewiduje wręcz cenę 11000 $/t w ciągu 
12 miesięcy, jeśli zgodnie z ich oczekiwaniami Państwo Środka powróci na ścieżkę 
dynamicznego wzrostu PKB.

Stany trzęsą metalami

Materiał przygotował Jakub Kalemba, Trader Superfund TFI S.A.

Wypowiedzi prezesa Fedu Jerome’a Powella na temat stóp procentowych i 
zduszenia inflacji ponownie zaskoczyły rynek, który uznawał spowolnienie wzrostu 
kosztu pieniądza za niemal pewny. Okazało się tymaczasem, że w świetle dobrych 
danych z amerykańskiego rynku pracy tamtejszemu bankowi centralnemu nie widzi 
się prędkie odchodzenie od zacieśniania polityki pieniężnej. W konsekwencji dolar 
umocnił się o kilka procent – choćby do euro, za które jeszcze 1 lutego trzeba było 
płacić prawie 1,10 dolara, a obecnie jest to około 3 centy mniej. Jest to powrót do 
najniższej ceny od początku stycznia, bardzo podobnie jak w przypadku miedzi. 
Można więc postawić tezę, że wszelkie oznaki gołębiej polityki Fedu powinny 
wesprzeć cenę tego metalu.
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Bardzo istotnym wydarzeniem bieżącego tygodnia na rynku metali była 
amerykańska deklaracja niezwłocznego wprowadzenia 200-procentowych ceł na 
import rosyjskiego aluminium w odwecie za agresywną politykę Kremla i brak woli 
do zakończenia napastniczej wojny na Ukrainie. Dane z amerykańskiego handlu 
wskazują, że udział Rosji w imporcie aluminium spadł już z 10 do ledwie 3%, ale taki 
ruch ponownie przywołuje dyskusje czy należy wprowadzić ograniczenia w handlu 
metalami z kraju, który jawnie drwi z prawa międzynarodowego. Włodarze LME 
ponownie potwierdzili, że kupujący z jej magazynów nie mają problemów z 
kupowaniem rosyjskiego surowca i na razie nie ma zamiaru ograniczać handlu. 
Deklaracja spowodowała jednak skokowy wzrost zapasów miedzi w koreańskich 
magazynach LME, które zwiększyły się o ponad 100 tysięcy ton do najwyższego 
poziomu w historii, głównie przez port w Gwangyang ze względu na jego bliskość do 
Władywostoku.

Stany trzęsą metalami

Ze względu na ten olbrzymi wzrost podaży i mocnego dolara 3-miesięczne kontrakty 
na aluminium także spadły do poziomów z początku stycznia. Londyński rynek 
zamknął się w czwartek na poziomie 2499 $/t, a tegoroczne maksimum to 2658.5 $/t 
z 25 stycznia. Goldman prognozuje jednak wzrost aluminium aż do 3750 $/t w 
najbliższych 12 miesiącach, acz ze względu na olbrzymie ryzyko polityczne warto 
pilnie obserwować ten rynek. Zwłaszcza jeśli retorsyjne cła zostałyby wprowadzone 
przez większą grupę państw, by zatrzymać przewidywaną ofensywę Rosjan.

Materiał przygotował Jakub Kalemba, Trader Superfund TFI S.A.
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Michał Stanek na podium w Lidze 
Ekspertów Analizy.pl

Materiał przygotował Zespół Q Value S.A.

Największy, bo ponad 9% zarobek spośród strategii ofensywnych (a 
więc z większym udziałem akcji) wypracował w styczniu Michal Stanek 
Prezes Zarządu, Q Value.

Pełen artykuł o styczniowych wynikach portalu Analizy.pl przeczytacie 
klikając na link www.analizy.pl lub w poniższe grafiki.

Życzymy przyjemnej lektury!

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAu-EEwBoHExVFmySB0VTutr5COWu9SwC58
https://www.analizy.pl/raporty/32149/liga-ekspertow-podsumowanie-wynikow-w-styczniu-2023
https://www.analizy.pl/raporty/32149/liga-ekspertow-podsumowanie-wynikow-w-styczniu-2023
https://www.analizy.pl/raporty/32149/liga-ekspertow-podsumowanie-wynikow-w-styczniu-2023
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Na rynkach finansowych nie brakuje niejednoznacznych sygnałów i reakcji na nie. 
Najlepszym przykładem są te płynące z Fed i ich zmienna interpretacja. W ciągu 
zaledwie kilkunastu dni inwestorzy najpierw optymistycznie przyjęli mniejszą niż się 
spodziewano podwyżkę stóp procentowych, by wkrótce zacząć martwić, się, że 
lepsze dane makroekonomiczne ponownie pobudzą rezerwę federalną do 
zaostrzania kursu. Wśród przedstawicieli tego gremium znów pojawiły się bardziej 
jastrzębie głosy. To doprowadziło do huśtawki indeksów na Wall Street, choć 
dynamika tych ruchów nie była specjalnie duża i sięgała 1,3-1,6 proc., za wyjątkiem 
Nasdaq Composite, gdzie sięgała 1,8-3,3 proc. Ciekawie wygląda także porównanie 
sytuacji głównych parkietów naszego kontynentu z tymi zza oceanu. Mimo, że 
wydaje się że europejskie gospodarki i firmy muszą borykać się ze znacznie 
większymi problemami, a polityka EBC stała się bardziej restrykcyjna, FTSE100 
wspiął się na poziom najwyższy w historii, a paryski CAC40 jest tego bardzo bliski. 
Indeksom amerykańskim do analogicznych osiągnięć sporo jeszcze brakuje.

Podobnie jest w sferze makroekonomii. Jeszcze niedawno zdecydowanie 
przeważały opinie o zbliżającej się recesji, podczas gdy ostatnio poglądy w tej 
kwestii są znacznie bardziej optymistyczne. Ekonomiści i inwestorzy zaczynają 
powątpiewać, czy recesja nadejdzie, a jeśli już, to zdaniem większości z nich będzie 
płytka i krótkotrwała. Dotyczy to zarówno Europy, jak i Stanów Zjednoczonych. 
Jednocześnie tzw. inwersja krzywej dochodowości amerykańskich obligacji 
skarbowych, czyli różnica między rentownością papierów o najkrótszym terminie, z 
tymi o dłuższym okresie zapadalności, jest rekordowo wysoka, na korzyść tych 
pierwszych. Taka sytuacja niemal zawsze w przeszłości sygnalizowała zbliżanie się 
recesji. Na razie więc spełniają się opinie, z obecny rok do spokojnych nie będzie 
należał, choć raczej nie przyniesie inwestorom tak dużych strat, jak poprzedni, a w 
jego drugiej połowie sytuacja może ulec większej poprawie.

Niejednoznaczne sygnały

Materiał przygotował Michał Stanek, Prezes Zarządu Q Value S.A.
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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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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.
(obsługa klientów w zakresie 
dystrybucji funduszy otwartych)
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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