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                                                                      DENNÝ UPDATE l

DENNÉ ZMENY: 

Po niekoľkých dňoch poklesov včera americký trh narástol o 2%. To isté platí aj o európskych indexoch, 
ktoré sa z väčšej časti obchodovali v zelenej zóne a široký index STOXX 600 zatváral s 1.8%-ným 
nárastom. 

Hlavnými témami pre investorov zostáva dynamika ropného trhu, kvartálne správy korporácií, ktoré 
prinášajú zmiešané výsledky a optimizmus ohľadom skorého otvorenia ekonomiky.
Ropa West Texas Intermediate stratila 70% hodnoty z pôvodných 60 dolárov za barel zo začiatku roka, no 
stredajší odraz upokojil investorov, ktorí sa báli, že kontrakty futures opäť padnú do negatívneho teritória 
tak ako tomu bolo v pondelok. Ropa Brent sa spamätala z 21-ročného minima prerušením dvojdňového 
zúrivého obchodovania, zatiaľ čo WTI zatvárala s 19%-ným  nárastom. Trhy ignorovali správu IEA 
(Medzinárodná energetická agentúra), podľa ktorej americké zásoby ropy stúpli o 15,02 milióna viac ako sa 
predpokladalo, čo naznačuje vážny problém s úschovou.

Americkí investori sa budú vo štvrtok venovať najnovšej správe ministerstva práce ohľadom 
nezamestnanosti. Počet súhrnných nárokov stúpol na 22,025 milióna za obdobie posledných štyroch 
týždňov. 

Ľahký skok na trhoch
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BENCHMARKS YTD Performance 23/04/2020
Zlato 12.90% 1,713.00
S&P 500 -13.67% 2,799.31
EUROSTOXX 600 -21.34% 330.14
NIKKEI 500 -12.40% 1,976.89
SSE Composite -8.00% 2,838.50

ECB oznámila, že je pripravená selektívne prijímať „junk“ 
dlhopisy ako zábezpeku pre bankové pôžičky. Týmto chce 
ochrániť najzraniteľnejšie krajiny v Eurozóne pred hrozbou 
zníženia schopnosti požičať si peniaze. Centrálna banka 
bude prijímať dlhopisy, ktoré do 7. apríla mali rating aspoň 
BBB-.

SVET
Prípady 2,646,247
Vyliečení 723,692
Úmrtia 184,352

S&P 500 +2.29% EUROSTOXX 600 +1.80%
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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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