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

Apríl 2020

Wealth Effect Management

DENNÝ UPDATE l 2. Apríl

DENNÉ ZMENY: S&P 500 -4.41% l EUROSTOXX 600 -2.90% 

Včerajší úvod kvartálu sa niesol po celý čas výhradne v červenej zóne. Index S&P500 sa kvôli ďalšiemu 
šíreniu koronavírusu v USA prepadol o viac ako 4 percentá. Investori sa obávajú škôd, ktoré momentálna 
situácia môže na ekonomike a podnikateľskom prostredí napáchať.

Navyše bol silne zasiahnutý pracovný trh, spoločnosti pokračujú s prepúšťaním a finančná situácia 
obyvateľstva je každým dňom zraniteľnejšia. Trhy s napätím očakávajú nové údaje o nezamestnanosti, aby 
mohli posúdiť magnitúdu negatívnych následkov.

Podľa slov amerického prezidenta Donalda Trumpa budú nadchádzajúce dva týždne pre krajinu veľmi 
náročné: “Čaká nás ťažké dvojtýždenné obdobie”, vyhlásil na tlačovej konferencií v Bielom dome.” Je 
neuveriteľné koľko smrtí dokázal spôsobiť tento neviditeľný nepriateľ za jednu noc”. Ďalšou negatívnou 
správou je vyhlásenie guvernéra štátu New York Andrewa Cuomo, ktorý naznačil, že vrchol nákazy 
môžeme očakávať ku koncu apríla.
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COVID-19 l UPDATE

Okrem správ o aktívnom šírení nákazy prichádzajúcich zo Spojených štátov treba ešte spomenúť, že 
Taliansko predĺžilo režim izolácie s očakávaním dosiahnutia vrcholu krízy niekedy v období jedného týždňa.

WEM Market Pulse l Global financial news summary

Prípady:
938 348

Vyliečení:
195 371

Úmrtia:
47 286

NOVÉ PRÍPADY (SVET)

BENCHMARKS YTD Performance 02/04/2020
Zlato 5.14% 1,595.23
S&P 500 -23.81% 2,470.50
EUROSTOXX 600 -25.60% 312.28
NIKKEI 500 -19.34% 1,820.40
SSE Composite -10.12% 2,772.97
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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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