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DENNÉ ZMENY: 

Európsky akciový trh včera stagnoval, zatiaľ čo americké indexy poskočili o niekoľko percent. Denná 
výkonnosť širokého indexu S&P500 bola viac ako 2,5 percenta, hlavne vďaka publikácií kvartálnych správ, 
ktoré pre spoločnosti ako Microsoft a Facebook priniesli lepšie výsledky ako sa očakávalo . Akcie oboch 
firiem stúpli v obchodovaní po zatvorení burzy v stredu večer, potom ako boli oznámené sľubné tržby 
napriek pandémií. Treba taktiež spomenúť, že celkový rast neovplyvnili ani dáta ohľadom slabého HDP 
USA (-4,8% v prvom kvartáli 2020) a varovanie FED-u o dlhodobejších ekonomických následkov 
pandémie. 

Pozitívny americký trh
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Zdroje: 
- https://www.worldometers.info/coronavirus/ (Last updated: 07:13 GMT)
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BENCHMARKS YTD Performance 30/04/2020
Zlato 13.12% 1,716.33
S&P 500 -9.34% 2,939.51
EUROSTOXX 600 -17.37% 346.82
NIKKEI 500 -10.07% 2,029.58
SSE Composite -7.30% 2,860.08

SVET
Prípady 3,230,433
Vyliečení 1,007,136
Úmrtia 228,394

S&P 500 +2.66% EUROSTOXX 600 -0.07%

Apr. 30

Nočné pohyby, ktoré zvýšili hodnotu S&P 500 o viac 
ako 13% za mesiac a dosiahli najväčší mesačný zisk 
od roku 1974, nasledovali v stredu po odskoku 
amerických akcií počas bežných obchodných hodín.

Pokračuje aj vývoj príbehu o liekoch na liečbu 
koronavírusu. Investori spomínali ohľadom 
stredajšieho vystrelenia akcií Gilead Sciences pokrok 
vo vývoji, potom ako táto biotechnologická 
spoločnosť ohlásila pozitívne výsledky z dvoch 
testov, ktoré ukázali, že ich liek Remdesivir by mohol 
byť použitý na liečbu COVID-19.

Dr. Anthony Fauci, riaditeľ Národného inštitútu pre 
alergie a infekčné choroby, vyhlásil, že liek 
Remdesivir vykazuje pozitívny efekt pri liečbe vírusu. 
New York Times priniesol správy, že FDA plánuje 
ohlásiť núdzové schválenie lieku.
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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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