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DENNÝ UPDATE l 14. Apríl

DENNÉ ZMENY: S&P 500 -1.01% (apríl 13) l EUROSTOXX 600 +1.57% (apríl 9) 

Rast z predošlého týždňa zastavil mierny pondelkový pokles na americkom trhu. Navyše počas začiatku 
obdobia zverejňovania výsledkov za prvý kvartál investori naďalej sledujú šírenie koronavírusu. Napriek 
tomu prezident Donald Trump na tlačovej konferencií v pondelok oznámil, že nárast nových prípadov 
infekcie koronavírusom sa stabilizoval, čo je “jasný dôkaz”, že opatrenia v krajine fungujú.  

Americký Federal Reserve System rozšíril podporný balíček o 2,3 trilióna USD, vrátane opatrení 
zameraných na malé a stredné podniky a trh podnikateľských dlhov. 

Saudská Arábia a Rusko ukončili ropnú cenovú vojnu dohodou o znížení produkcie o 8,5 milióna barelov za 
deň v máji a júni. Bola to súčasť dohody s OPEC + a celková svetová produkcia sa za tieto dva mesiace 
zníži o 10 miliónov barelov.
.
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BENCHMARKS YTD Performance 14/04/2020
Zlato 13.52% 1,722.42
S&P 500 -14.83% 2,761.63
EUROSTOXX 600 -20.22% 334.86
NIKKEI 500 -12.58% 1,972.90
SSE Composite -8.36% 2,827.28

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) oznámilo stabilizáciu epidémie a spomalenie 
šírenia nákazy. V Európe môžeme takisto vidieť zlepšenie situácie. Počet nových prípadov v Taliansku klesá 
a Francúzsko oznámilo, že počet nových pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti klesá už piaty deň 
za sebou. Napriek tomu francúzsky prezident Emmanuel Macron predĺžil karanténu do 11. mája.
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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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