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                                                                      DENNÝ UPDATE

DENNÉ ZMENY: 

Americký akciový trh spolu s európskym ekvivalentom vo štvrtok ukončil obchodovací deň v zelenej zóne. 
Celý deň bolo obchodovanie na americkej burze volatilné, čo spôsobili hlavne slabé makroekonomické 
dáta potláčajúce rast viacerých spoločností. Za 4 týždne stratilo 22 mil. Američanov prácu a malobchodné 
tržby hlásili za posledný mesiac najväčší prepad v histórií. Napriek tomu NASDAQ Composite narástol o 
viac ako 1,5%.

Donald Trump oznámil guvernérom, že niektoré štáty budú môcť otvoriť podniky a školy 1. mája, keď 
vypršia nariadenia o spoločenskom odstupe.

Okrem toho pred spustením obchodovania s futures americké akcie zaznamenali nárast po správe, že liek 
od Gilead Sciences sa javí ako efektívna liečba koronavírusu. Hodnota akcií Gilead poskočila o 16,41% 
ako reakcia na správy STAT, že pacientom s koronavírusom v nemocnici mesta Chicago, liečených 
skúšobným liekom Remdesivir sa začali vážne príznaky ochorenia rýchlo vytrácať.  

Tieto novinky dodávajú nádej, že nie len vývin vakcíny, ale aj efektívna liečba môže prispieť k rýchlejšiemu 
reštartu ekonomík.
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Zdroje: 
- https://www.worldometers.info/coronavirus/ (Last updated: April 17, 2020, 07:13 GMT)
- Bloomberg Professional Terminal data
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BENCHMARKS YTD Performance 17/04/2020
Zlato 11.84% 1,696.97
S&P 500 -13.66% 2,799.55
EUROSTOXX 600 -22.59% 324.92
NIKKEI 500 -11.07% 2,006.95
SSE Composite -8.00% 2,838.49

S&P 500 +0.58% EUROSTOXX 600 +0.58%

Apr. 17

Svet
Prípady 2,190,010
Vyliečení 553,650
Úmrtia 147,010

Čo sa šírenia vírusu týka, väčšina nových prípadov bola 
zaznamenaná v Spojených štátoch (+ 29 567), Francúzku (+17 
164) a Turecku (+4 801). Celkový počet nakazených v USA 
prekročil hranicu 670 tisíc.
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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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