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DENNÝ UPDATE l 23. Marec

Americký index S&P 500 prelomil úroveň týždenných poklesov z decembra 2018 a posledný týždeň bol 
najhorším od krízy z roku 2008. Pokles za minulý týždeň bol 14,98%. Biely dom opätovne ohlásil svoj 
úmysel použiť prostriedky vo výške 1,2 trilióna dolárov na spomalenie recesie a zvyšovanie 
nezamestnanosti. Navyše, Trumpova administratíva aktívne diskutuje o vydaní ultra-dlhých dlhopisov na 
financovanie rozpočtu  a zabezpečenia potrebnej likvidity.

 

Karanténa pokračuje

Market 
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BENCHMARKS YTD Performance 22/03/2020
Zlato -1.23% 1,498.64
S&P 500 -28.91% 2,304.92
EUROSTOXX 600 -29.72% 293.04
NIKKEI 500 -22.98% 1,738.15
SSE Composite -11.01% 2,745.62

Prípady:
319 097

Úmrtia:
13 694

Vyliečení:
96 003

Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/ (Last updated: March 22, 2020, 15:50 GMT)

COVID-19 Outbreak l UPDATE

Denný prírastok nových nakazených koronavírom opäť stúpol. Najpodstatnejšou 
správou bolo, že Taliansko predbehlo Čínu v počte úmrtí. Reakciou na to je zámer 
Talianskej vlády ešte viac posilniť už teraz skoro úplnú blokádu a vnútornú 
karanténu. 
Momentálny predpoklad, že sa blížime k vrcholu nákazy je postavený na logickom 
základe. Karanténne opatrenia, ktoré boli zavedené v mnohých krajinách už po 
nejaký čas, by mali efektívne zamedziť masovému kontaktu medzi ľuďmi. 
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DISCLAIMER
Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje investičný prieskum spoločnosti
Wealth Effect Management o.c.p., a.s., so sídlom: Prievozská
4C, 821 09 Bratislava, IČO: 51 127 113, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.:
6652/B, v zmysle § 73c a súvisiacich zákona č. 566/2001 z.Z.
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento investičný prieskum slúži len na informačné účely a
informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom
alebo osobným odporúčaním.
Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume
nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta
alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a
skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej
investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane
schopnosti znášat straty, a od jeho odolnosti voči riziku a
investičných cieľov.

Upozornenie na riziká

Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v investičnej
stratégii uvedenej v tomto investičnom prieskume sú spojené
s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť
alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne
investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým
ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument
sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík
spojených s investovaním do uvedenej investičnej stratégie a
súvisiacich finančných nástrojov alebo s využitím investičnej
služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu
vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s
investíciou môže zvýšiť. Keďže majetok investora je podľa
predmetnej investičnej stratégie investovaný do akcií, na
investíciu sa vzťahujú riziká ako na investíciu do akcií.
Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti Wealth Effect 
Management o.c.p., a.s., akékoľvek jeho ďalšie použitie,
rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo jeho častí vyžaduje
jej predchádzajúci súhlas.

Marec 2020

WEM Market Notes l Global comments & investment ideas

Wealth Effect Management

http://www.wem.sk/

