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                                                                      DENNÝ UPDATE 

DENNÉ ZMENY: 

Obchodovanie na svetových trhoch včera skončilo prevažne v červených číslach. Dôvodom bolo 
publikovanie nových dát o škodách, ktoré pandémia na ekonomike napáchala a prvé hlásenia o ziskoch 
veľkých bánk. Odteraz teda môžeme očakávať, že volatilita na trhoch bude primárne podporovaná 
štatistickými dátami, ktoré budú indikovať dopad ekonomických škôd za posledný mesiac a celý kvartál.

Veľké americké banky hlásia pokles zárobkov za prvý kvartál o viac ako 40%. Pre sklamanie z týchto správ 
Bank of America skončila deň v poklese 6,49%, Citigroup sa prepadol o viac ako 5%. Energetika, materiály 
a finančníctvo patrili k najhoršie performujúcim sektorom v S&P500, s prepadom každého z nich o viac ako 
4%. Maloobchodné tržby podľa správy ministerstva obchodu v USA počas marca padli o rekordných 8,7%. 
Jedná sa o najväčší prepad od roku 1992, kedy sa táto štatistika začala robiť. K tomu môžeme pripočítať 
pokles výrobnej aktivity v oblasti patriacej k New York-u na historické minimá, kde index Empire State 
Manufacturing padol o 78,2%, čím pokoril predchádzajúci najhorší výsledok prepadu, zaznamenaný počas 
poslednej krízy, na úrovni mínus 34,3%.

Zároveň sa Ray Dalio domnieva, že je „dosť šialené“, ak teraz vlastníte štátne dlhopisy. Zakladateľ 
spoločnosti Bridgewater sa čuduje, prečo investori držia aktívum s nulovým, alebo záporným úrokom v 
čase, keď centrálna banka tlačí peniaze, aby zachránila globálnu ekonomiku. Povedal, že zlato spolu s 
niektorými akciami a korporátnymi dlhopismi spoločností s dobrými výsledkami súvahy sú aktívami, ktoré 
budú v tejto situácií narastať. 
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BENCHMARKS YTD Performance 16/04/2020
Zlato 13.58% 1,723.34
S&P 500 -14.16% 2,783.36
EUROSTOXX 600 -22.50% 325.30
NIKKEI 500 -12.44% 1,976.09
SSE Composite -8.60% 2,819.97

S&P 500 -2.20% EUROSTOXX 600 -3.25%

Apr. 16
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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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