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Denný UPDATE l 20. marec

Celý týždeň sa niesol v znamení vysokej volatility. Silné pohyby na svetových trhoch boli viazané primárne 
na predaje spôsobené panikou zo zvyšovania počtu nakazených. Peňažné autority sa snažili celý čas 
situáciu stabilizovať stupňujúcimi sa opatreniami, takže tento týždeň bol veľmi rušný.

Americké indexy vo volatilnej sérií obchodovania zatvárali na vyšších pozíciách, čím reagovali na ďalšie 
opatrenia svetových garnitúr na podporu trhov. S&P 500 začal stúpať po tom, ako prezident Donald Trump 
podporil ideu, že vláda je pripravená zapojiť sa do akvizície akcií spoločností, ktoré dostali podporu 
daňovníkov..
➔ S&P 500 1 - dňová zmena: + 0.47%

Pre Európske trhy to bol jeden z najlepších dní posledného obdobia. Hlavným spúšťačom bolo oznámenie 
Európskej centrálnej banky o podpore trhu s korporátnymi dlhopismi. Toto opatrenia by malo byť v celkovej 
hodnote 750 biliónov EUR.
➔ EUROSTOXX 600 1 - dňová zmena: + 2.9% 
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BENCHMARKS YTD Performance 20/03/2020
Zlato -1.60% 1,492.99
S&P 500 -25.69% 2,409.39
EUROSTOXX 600 -29.72% 294.96
NIKKEI 500 -22.98% 1,738.15
SSE Composite -11.01% 2,745.62

Prípady:
254 698

Úmrtia:
10 447

Vyliečení:
89 071

Zdroj: https://www.worldometers.info/coronavirus/ (Last updated: March 20, 2020, 13:25 GMT)

COVID-19 Vypuknutie l UPDATE

Čo sa týka koronavírusu, jeho šírenie pokračuje vážnym tempom. Zároveň však 
začínajú prichádzať správy o diskusiách vo vedeckej komunite ohľadom možného 
vyvinutia vakcíny v blízkej budúcnosti. Vo všeobecnosti by správy takéhoto 
charakteru, spolu so správami o ďalšom výskume vírusu mali pozitívne vplývať na 
trhy.
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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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