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DENNÉ ZMENY: 

Indexy amerických a európskych akciových trhov včera obchodovali rôzne. Široký index európskych firiem 
STOXX 600 narástol o viac ako 1,5 percenta, zatiaľ čo index technologických spoločností Nasdaq sa 
prepadol o 1,4 percenta. Toto bolo spôsobené primárne padajúcou spotrebiteľskou dôverou v Spojených 
štátoch a tým, že stále viac spoločností mení svoje predpovede ziskov. 

Aj európske spoločnosti stále vo väčšej miere znižujú počet pracovných miest a prehodnocujú predpovede 
budúcich ziskov. Volkswagen AG a Daimler AG patria k tým, ktoré predpovedali vážny prepad ziskov. 
Samozrejme terajšia situácia nemá rovnaký efekt na všetky spoločnosti, ale vo všeobecnosti podkopáva 
podnikateľské prostredie a investičné aktivity po celom svete.

Medzi hlavné hnacie sily treba zaradiť zasadanie FED-u a HDP Spojených štátov. Investori budú sledovať 
vyhlásenie centrálnej banky a virtuálnu tlačovú besedu jej predsedu Jerome Powell-a, aby našli náznaky, 
ako dlho budú úrokové miery pri nulovej hranici, zatiaľ čo ekonomika hľadá spôsob ako sa dostať von z 
koronakrízy. Čo sa amerického HDP týka, ekonómovia oslovení Dow Jones predpovedajú “scvrknutie sa” 
ekonomiky USA v prvom kvartály z dôvodu narušenia ekonomiky pandémiou o 3,5%.

Korporátna sezóna kvartálnych správ je stále sledovanou udalosťou investorov, ďalšími v rade sú napríklad 
General Electric Co., Facebook Inc., Microsoft Corp. a Mastercard Inc.

Zmeny v korporátnych odhadoch zisku
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BENCHMARKS YTD Performance 29/04/2020
Zlato 12.39% 1,705.31
S&P 500 -11.69% 2,863.39
EUROSTOXX 600 -18.73% 341.09
NIKKEI 500 -10.69% 2,015.63
SSE Composite -8.52% 2,822.44

SVET
Prípady 3,146,200
Vyliečení 961,785
Úmrtia 218,139

S&P 500 -0.52% EUROSTOXX 600 +1.68%
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Nové prípady denne (Svet)
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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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