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Serdecznie zapraszamy do udziału w dorocznym spotkaniu 
zrzeszającego branżę rynku inwestycyjnego Invest Cuffs 2023. 
Wydarzenie to co roku przyciąga ekspertów, przedstawicieli 
najważniejszych podmiotów w branży, klientów instytucjonalnych oraz 
detalicznych.

Miło nam poinformować, iż Q VALUE zostało partnerem wydarzenia, a 
my pozwalamy sobie zaprosić na piątkową (24 marca, godzina 12:00 - 
12:45) dyskusję na temat: „Rynki w 2023 oczami dużych inwestorów 
i funduszy inwestycyjnych”. 

Panel odbędzie się w Sali Audytoryjnej S1, w którym udział weźmie 
Michał Stanek, Prezes Zarządu Q Value S.A.

Pełna agenda dostępna na stronie: https://investcuffs.pl/

Q Value Partnerem Invest Cuffs 
2023!

Materiał przygotował Zespół Q Value S.A.

https://investcuffs.pl/
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Po cenach miedzi powyżej 9000 $/t nie ma już śladu. Coś, co jeszcze w styczniu czy 
drugiej połowie lutego wydawało się normą dziś staje pod znakiem zapytania. 
Wczorajsza sesja zakończyła się sporym spadkiem cen. Na Londyńskiej Giełdzie 
Metali 3-miesięczne kontrakty na ten kluczowy surowiec zamknęły się 8763,5 $/t. 
Jest to najniższy poziom zamknięcia od 24 lutego, a poprzednio tak mało płacono w 
pierwszej połowie stycznia. Dzisiejsza sesja przynosi lekkie odbicie i po 13 za miedź 
płaci się już około 8800 $/t, lecz sporo czynników wskazuje na wytracenie impetu 
wzrostu cen.

Chwile słabości miedzi

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

Prawie jednakowo jak niemal miesiąc temu rynki rozgrzał Jerome Powell, którego 
wczorajsze jastrzębie wystąpienie solidnie wzmocniło dolara i urealniło podwyżkę 
amerykańskich stóp procentowych o 50 pb. W wystąpieniu przed Senacką Komisją 
Bankową zapowiedział, że Fed może podnieść stopy wyżej niż wcześniej sądzono i 
jest przygotowany na przyspieszenie tempa podwyżek. Przyznał, że ostatnie dane z 
amerykańskiej gospodarki wypadły lepiej niż przewidywano, co wskazuje na 
możliwe pole do wyższych podwyżek niż pierwotnie spodziewane. Mocny dolar i 
dalsze chłodzenie największej gospodarki świata wpływają negatywnie na ceny 
miedzi.
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Podobnie ma się z danymi z chińskiej gospodarki. Okazuje się, że sektor 
przemysłowy nie wrócił jeszcze na dawne tory i największy konsument czerwonego 
metalu wciąż czeka na mocniejsze przebudzenie. Z jednej strony lutowe PMI 
zaskakują pozytywnie (przemysłowe 52,6 wobec oczekiwanych 50,7 oraz 
nieprzemysłowe 56,3 wobec oczekiwanych 54,9), ale dane sprzedażowe są wciąż 
słabe. Sprzedaż samochodów w lutym spadła o 38% r/r po zniesieniu krajowej 
dotacji na zakup samochodów elektrycznych. Ponadto kluczowy dla Państwa 
Środka sektor nieruchomości dalej mierzy się z olbrzymim zadłużeniem 
deweloperów, co w obliczu spadającej o blisko 40% r/r sprzedaży w tym sektorze 
może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Zarówno władze lokalne jak i 
centralne przygotowują zmiany legislacyjne, by ułatwić inwestorom pozyskiwanie 
gruntów, ale na skutki przyjdzie nam jeszcze poczekać, co też nie napawa 
optymizmem pod kątem popytu na miedź.

Ze strony podażowej sytuacja normuje się w Peru czyli drugim największym 
eksporterze miedzi. Minister Energii i Wydobycia Oscar Vera zapowiedział we 
wtorek zupełne odblokowanie kopalń po serii protestów i blokad dróg, co ma 
doprowadzić do unormowania dostaw surowca w ciągu kilku dni. Peruwiański rząd 
porozumiał się z protestującymi i obiecał zapewnienie finansowania oraz 
dokończenie inwestycji w obszarze ochrony środowiska i zdrowia, które były kością 
niezgody dla sporej części manifestantów.

Chwile słabości miedzi

Materiał przygotował  Jakub Kalemba, Trader Superfund TFI S.A.
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Czy Banki Centralne popsują nastroje inwestorom? Zapraszamy do 
programu "Inwestowanie z głową”, w którym udział wzięli Michal 
Stanek, Prezes Zarządu Q Value S.A. i dr hab. Sebastian Buczek, 
Prezes Zarządu QUERCUS TFI S.A.

Kliknij w grafikę, a materiał video obejrzysz w serwisie YouTube.

Inwestowanie (z) głową

Materiał przygotował Zespół Q Value S.A.

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAu-EEwBoHExVFmySB0VTutr5COWu9SwC58
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAu-EEwBoHExVFmySB0VTutr5COWu9SwC58
https://www.linkedin.com/in/ACoAAB9pkwoBjzfP2BfDN4Z7crCB4PUTFbFZuQ4
https://www.linkedin.com/company/quercus-tfi-s.a./
https://www.youtube.com/watch?v=_wMA80dRHe0
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Urodziłem się ok 2015r. W schronisku jestem od maja 2020 r.

Jestem niedużym psiakiem wielkości mniejszego beagla, i być może coś 
tam w sobie z tej rasy posiadam. Jestem przestraszony schroniskiem i 
zupełnie się tu nie odnajduje, szukam wsparcia w człowieku gdy już 
zrozumiem że jest bezpieczny. Jestem nieśmiały ale widać że zależy mi 
na kontakcie i bliskości. Dopiero uczę się chodzić na smyczy i idzie mi 
to całkiem dobrze, a spacery zaczęły mnie ciekawić. Jestem bardzo 
łagodnym psiakiem i wrażliwym. Szukam cierpliwego i spokojnego 
domku który powoli będzie pokazywał mi świat, świat który dotąd był dla 
mnie nieznany.

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

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

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

Zaadoptuj Skubiego!

Materiał przygotował Zespół Q Value S.A.

https://schronisko.info.pl/zwierzak/skubi/
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.
(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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