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                                                                      DENNÝ UPDATE l

DENNÉ ZMENY: 

Globálne trhy, vedené americkou burzou, v očakávaní, že najhoršie máme už skoro za sebou, ukázali 
počas včerajšieho obchodovacieho dňa rast. Kompozitný index Nasdaq stúpol o 4 percentá a napríklad 
akcie Amazonu o viac ako 5 percent v oboch obchodovacích dňoch, čím prekonal svoje historické 
maximum.

Včerajškom sa začala sezóna korporátnych kvartálnych správ. Podľa spoločnosti Refinitiv môžeme 
očakávať, že rast tržieb v rámci S&P500 klesne v porovnaní s minulým rokom o 10,5%.

Nové obdobie rastu
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BENCHMARKS YTD Performance 15/04/2020
Zlato 12.83% 1,711.98
S&P 500 -12.22% 2,846.06
EUROSTOXX 600 -21.44% 329.74
NIKKEI 500 -11.87% 1,988.89
SSE Composite -8.88% 2,811.17

Napriek tomu, že celkový počet nakazených koronavírusom 
celosvetovo prekročil hranicu dvoch miliónov, európski lídri 
naprieč celým regiónom začínajú zvažovať kroky smerujúce k 
ukončeniu karantény. Španielsko, Nemecko aj Taliansko hlási 
menej nových nakazených, čo naznačuje, že epidémia slabne.

S&P 500 +3.06% EUROSTOXX 600 +0.64%

Apr. 15

Zdroj: Bloomberg Professional Terminal data
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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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