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                                                                      DENNÝ UPDATE l

DENNÉ ZMENY: 

Svetové trhy začali týždeň rastom vďaka optimizmu týkajúceho sa obnovenia ekonomickej aktivity. 

V Spojených štátoch je plánované čiastočné otvorenie ekonomiky v štátoch Aljaška, Georgia, Južná 
Karolína, Tennessee, Texas a v niekoľko ďalších. To by malo posilniť sentiment investorov a časť 
amerických podnikateľov bude môcť využiť prvú vlnu po-karanténnych spotrebiteľských nákupov.

Široký európsky akciový index STOXX 600 taktiež narástol potom ako úmrtnosť koronavírusu v Španielsku, 
Taliansku a Francúzsku klesla a krajiny ohlásili predbežné kroky pre otvorenie ekonomiky.

Čo sa kvartálnych správ týka, dnes očakávame publikáciu od spoločností ako Alphabet, Ford, Starbucks, 
PepsiCo, 3M, Caterpillar, Southwest Air, Merck & Co., Pfizer, UPS a Advanced Micro Devices. 
Odporúčame aj Vám pozorne sledovať spoločnosti a ich správy, ktoré spolu s makroekonomickými dátami 
a dynamikou korporátnych ziskov ukážu približný rozsah škôd, ktoré terajšia situácia s koronavírusom 
napáchala.

Celkový počet prípadov v Spojených štátoch prekročil hranicu jedného milióna, ale denný rast po 
nedávnom rýchlom náraste naďalej klesá.

Nádej pre znovuotvorenie ekonomiky
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BENCHMARKS YTD Performance 28/04/2020
Zlato 12.21% 1,702.57
S&P 500 -11.22% 2,878.48
EUROSTOXX 600 -20.08% 335.44
NIKKEI 500 -10.69% 2,015.63
SSE Composite -8.92% 2,810.02

SVET
Prípady 3,066,417
Vyliečení 923,448
Úmrtia 211,663

S&P 500 +1.47% EUROSTOXX 600 +1.77%

Apr. 28

Nové prípady denne (USA)
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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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