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

2020

Wealth Effect Management

                                                                      DENNÝ UPDATE l

DENNÉ ZMENY: 

Trhy končili v piatok so zmiešaným výsledkom. Americké indexy narástli o viac ako 1%. Hlavným dôvodom 
bol podpis amerického prezidenta pod novým stimulačným balíčkom pre ekonomiku. Nových 484 biliónov 
dolárov obsahuje viac peňazí pre malých podnikateľov, zabezpečí desiatky biliónov dolárov pre 
zdravotnícky personál a 25 biliónov na rozšírenie testovania nákazy. Zákonodarcovia už diskutujú o ďalšej 
fáze legislatívy na ochranu pred vírusom.

Obdobie korporátnych správ pokračuje a tento týždeň očakávame report od štvorice FAANG spoločností – 
Amazon, Apple, Alphabet a Facebook. Okrem nich to bude Samsung a Microsoft a v tomto období 
rekordne nízkych cien ropy budeme sledovať aj veľké ropné spoločnosti BP, Shell a Exxon. Finančný sektor 
bude reprezentovať UBS, Deutsche Bank a HSBC. Medzi ďalšie veľké spoločnosti, ktoré vydajú svoje 
správy patria GE, Caterpillar, Daimler, Ford, VW, Tesla, Starbucks, McDonald’s, Bayer, Novartis, Pfizer, 
Glaxo a Gilead Science. 

Počet prípadov nákazy medzičasom stúpol na skoro tri milióny. Najviac ich  zaregistrovali v USA (987 tisíc), 
Španielsku (226 tisíc) a Taliansku (197 tisíc). Čo sa nárastu nových prípadov týka, Rusko vedie pred 
Veľkou Britániou, kde pribudlo za posledných 24 hodín viac ako 6-tisíc nových nakazených. 

Týždeň veľkých kvartálnych správ
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BENCHMARKS YTD Performance 27/04/2020
Zlato 13.32% 1,719.44
S&P 500 -12.51% 2,836.74
EUROSTOXX 600 -21.47% 329.59
NIKKEI 500 -11.19% 2,004.13
SSE Composite -8.74% 2,815.50

SVET
Prípady 2,996,616
Vyliečení 881,887
Úmrtia 207,023

S&P 500 +1.39% EUROSTOXX 600 -1.10%
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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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