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

Marec 2020

Wealth Effect Management

DENNÝ UPDATE l 1. Apríl

DENNÉ ZMENY: S&P 500 -1.60% l EUROSTOXX 600 +1.65% 

Podľa výsledku v posledný deň svetové trhy ukončili kvartál v odlišných smeroch. Americké indexy poklesli 
a index S&P500 skončil s najhorším kvartálnym výsledkom od finančnej krízy v roku 2008 na úrovni -20%.

Donald Trump vyzýva k novej iniciatíve na alokáciu dvoch triliónov dolárov pre infraštruktúrne projekty na 
zvýšenie zamestnanosti a stabilizáciu situácie na trhu práce. Zatiaľ nie je jasné, či tento návrh bude 
samostatný balíček, alebo je súčasťou podporných opatrení zvažovaných Senátom a Bielym Domom.

Čo sa budúceho ozdravenia týka, ekonómovia pokračujú v debatách. Základný scenár predpokladá 
rozbehnutie procesu ozdravenia na začiatok druhej polovice 2020. Minimálne dovtedy budeme svedkami 
extrémne vysokej volatility.
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COVID-19 l UPDATE

Zatiaľ čo v Európe sa situácia začína stabilizovať, v Amerike naberá rýchly spád. Len za včerajší deň sa 
počet novo nakazených zvýšil o 24,742. Najviac postihnutým šírením vírusu je štát New York kde sa podľa 
slov guvernéra Andrew Cuomo zvýšil počet nakazených v priebehu jednej noci o 14%.
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BENCHMARKS YTD Performance 01/04/2020
Zlato 5.40% 1,599.25
S&P 500 -20.29% 2,584.59
EUROSTOXX 600 -25.94% 310.84
NIKKEI 500 -18.47% 1,840.01
SSE Composite -11.37% 2,734.52
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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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