
centrala@wem.sk
Slovakia l www.wem.sk

Marec 2020

Wealth Effect Management
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DENNÉ ZMENY: S&P 500 +3.29% l EUROSTOXX 600 +1.28% 

Úvod tohto týždňa priniesol rast vďaka ďalšej odozve a opatreniam na zlepšenie situácie v USA. Množstvo 
investorov očakáva uzdravenie pre mnohé rizikovejšie cenné papiere ako napríklad akcie “v tvare V”. Nádej 
sa vkladá primárne do nedávno prijatých fiškálnych a peňažných opatrení. 

Americký prezident Donald Trump vyhlásil v nedeľu na tlačovej konferencií, že karanténny režim potrvá z 
dôvodu zvýšeného počtu nakazených do 30. apríla. Samozrejme nie sú to pozitívne správy, ale dokazuje 
to, že vláda Spojených štátov sa riadi dostupnými faktami a nie len túžbou čo najskôr obnoviť ekonomickú 
aktivitu v celej krajine. Centrálna banka je pripravená, pokiaľ to bude nutné, flexibilne reagovať a využiť 
neobmedzený podporný program.
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COVID-19 l UPDATE

Taliansko hlási najnižší počet nových prípadov COVID-19 za necelé dva týždne, v Španielsku po troch 
dňoch rekordného počtu úmrtí zaznamenali ich pokles a v Holandsku a Portugalsku hlásia spomalenie 
šírenia nákazy.

Svetová Zdravotnícka Organizácia hlási, že začíname vidieť známky stabilizácie v tých krajinách a 
regiónoch, kde sa pred pár týždňami prijali nevyhnutné reštriktívne opatrenia.
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BENCHMARKS YTD Performance 31/03/2020
Zlato 6.47% 1,615.41
S&P 500 -18.99% 2,626.65
EUROSTOXX 600 -23.67% 320.36
NIKKEI 500 -15.47% 1,907.65
SSE Composite -10.86% 2,750.30

Nové prípady - Taliansko
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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.
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