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DENNÉ ZMENY: S&P 500 +2.28% l EUROSTOXX 600 +0.42% 

Trhy po obrovskom skoku cien ropy zatvárali rastom. Počas včerajšieho dňa narástla ceny ropy WTI o viac 
ako 24%. Táto dynamika bola spôsobená možnými zmenami vývoja ohľadom znižovania ďalšej produkcie 
ropy.
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BENCHMARKS YTD Performance 03/04/2020
Zlato 6.47% 1,615.40
S&P 500 -22.07% 2,526.90
EUROSTOXX 600 -25.91% 310.98
NIKKEI 500 -19.56% 1,815.30
SSE Composite -10.41% 2,763.99

Počet celosvetovo nakazených prekročil hranicu jedného milióna. Väčšina nových prípadov bola hlásená z 
USA, Španielska a Nemecka.

Prípady: 1 018 985 I Vyliečení: 213 525 I Úmrtia: 53 292

Prezident Donald Trump sa vyjadril pre CNBC, že 
rozprával s ruským prezidentom Vladimírom Putinom 
a saudským princom Mohammadom Bin Salmanom a 
očakáva, že obe krajiny znížia produkciu o 10 
miliónov barelov.

Investori aktívne monitorujú ceny ropy, lebo vývoj cien 
v tomto odvetví má veľký vplyv na trhy, a to nielen v 
rozvíjajúcich sa krajinách. Napríklad bridlicová ťažba 
ropy a na ňu naviazaný priemysel je v Spojených 
štátoch významným zamestnávateľom a jedným z 
iniciátorov ekonomického rastu
 

Nízke ceny ropy posúvajú tieto firmy za hranicu profitability, čo môže viesť k vážnym finančným 
problémom, ktoré ovplyvnia celú americkú ekonomiku.

Trhy včera rástli aj napriek zverejneniu nových údajov o počte nezamestnaných. Americké ministerstvo 
práce zaevidovalo za minulý týždeň viac ako 6 miliónov nových žiadateľov o dávky v nezamestnanosti. 
Toto číslo bolo horšie ako priemerné očakávania a priamo zodpovedá dopadu škôd, ktoré koronavírus 
spôsobil na pracovnom trhu.
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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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