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                                                                      DENNý UPDATE l

DENNÉ ZMENY: 

Hlavné trhové benchmarky v piatok rástli. V Spojených štátoch to bolo spôsobené primárne informáciami o 
efektivite lieku od Gilead Sciences v liečbe koronavírusu. Investorom to dodalo nádej, že ekonomika sa 
otvorí skôr ako doteraz očakávali. 
Americký prezident Donald Trump vydal nariadenie, ktoré o mesiac zruší väčšinu antivírusových reštrikcií v 
tých štátoch, kde bude dvojtýždenné spomalenie vo výskyte nákazy. K tomu sa pripojil nový slogan 
„Opening Up America Again“. 

Podľa IMF môžeme očakávať pokles svetového HDP v roku 2020 o 3%. Naproti tomu kontrakcia svetovej 
ekonomiky v roku 2009 ako výsledok finančnej krízy bola len vo výške 0.1%. V roku 2021 ale IMF očakáva 
rast o 5.8%, čo bude najrýchlejší rast od roku 1980. 

Takisto je dôležité pozorne sledovať pokračovanie korporátnej sezóny kvartálnych správ. Investori budú 
schopní odhadnúť, aké škody už stihol koronavírus napáchať, ale takisto ako dopomohol rastu v iných 
odvetviach. Medzi najočakávanejšími správami môžeme spomenúť napríklad IBM, Infosys, Netflix, 
Coca-Cola, Lockheed, Credit Suisse a American Express.

Udržiavanie nádeje, čakanie na fakty
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BENCHMARKS YTD Performance 20/04/2020
Zlato 10.33% 1,673.98
S&P 500 -11.35% 2,874.56
EUROSTOXX 600 -20.55% 333.47
NIKKEI 500 -11.75% 1,991.62
SSE Composite -7.54% 2,852.55

Počet celosvetovo nakazených vírusom COVID-19 už 
prekročil hranicu 2.4 milióna s viac ako 165-tisíc obeťami 
tohto vírusu, ktorý bol identifikovaný v Číne v decembri. 
Európske krajiny stále viac zvažujú možnosti zmiernenia 
reštriktívnych opatrení, ktoré boli prijaté. Napríklad v 
Nemecku kancelárka Angela Merkelová oznámila čiastočné 
zrušenie karanténnych opatrení naplánované na tento 
týždeň.

TOTAL (World)
Prípady 2,414,098
Vyliečení 629,390
Úmrtia 165,153

S&P 500 +2.68% EUROSTOXX 600 +2.63%
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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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