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                                                                      DENNÝ UPDATE l

DENNÉ ZMENY: 

Obchodovanie vo štvrtok malo opäť odlišné výsledky. Americké indexy NASDAQ a S&P500 sa od otvorenia 
príliš nepohli a skončili v ľahkom mínuse. Široký európsky benchmarkový index si polepšil o približne jedno 
percento. 

Medzi hlavnými hnacími silami na včerajšom trhu môžeme  vyzdvihnúť publikáciu nových makrodát v USA 
a mediálne špekulácie ohľadom testovania možného terapeutického lieku na liečenie koronavírusu. 
Financial Times priniesol článok, citujúci dokumenty omylom publikované Svetovou zdravotníckou 
organizáciou, že liek remdesivir od Gilead Sciences nezlepšil stav pacientov s koronavírusom. Dokument 
citovaný FT odkazoval na čínske klinické testy. Gilead vyhlásil, že štúdia bola „ukončená predčasne z 
dôvodu nízkej účasti“, čo spôsobilo „prílišné poddimenzovanie pre štatisticky významné závery. Z tohto 
dôvodu sú výsledky štúdie nepresvedčivé.“

Čísla ohľadom nezamestnanosti boli v USA mierne pod očakávaniami. Prihlášky za posledný týždeň boli v 
počte 4,43 milióna oproti 5,24 milióna z predošlého týždňa. To znamená, že ekonomika prišla počas 
karantény o 26,5 milióna pracovných miest. Za predpokladu, že každý kto sa prihlásil na poberanie dávok 
je nezamestnaný, výška nezamestnanosti v apríli bola okolo 20%. 
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BENCHMARKS YTD Performance 24/04/2020
Zlato 13.85% 1,727.35
S&P 500 -13.71% 2,797.80
EUROSTOXX 600 -20.60% 333.24
NIKKEI 500 -12.59% 1,972.74
SSE Composite -8.97% 2,808.53

Situáciu s ropou môže zlepšiť pomoc od dvoch členov 
OPEC – Kuvajtu a Alžírska, ktorí už začali znižovať 
produkciu bez čakania na 1. máj, čo je plánovaný dátum 
novej dohody o znižovaní dodávky ropy.

SVET
Prípady 2,732,701
Vyliečení 750,864
Úmrtia 191,150

S&P 500 -0.05% EUROSTOXX 600 +0.94%
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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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