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DENNÝ UPDATE l 6. Apríl

DENNÉ ZMENY: S&P 500 -1.51% l EUROSTOXX 600 -0.97% 

Minulý týždeň trhy zatvárali v červených číslach. Akcie priemerne stratili niečo viac ak jedno percento, 
globálny benchmark MSCI World index ukončil týždeň s prepadom 1,45%. Čo sa amerických trhov týka, ich 
výsledok bol takisto negatívny, hlavne pre obavy s rapídnym šírením vírusu v USA. Investori sa obávajú, že 
vplyv pozastavenia ekonomiky na zisk a dividendy korporácií sa bude zväčšovať.

Čo sa trhu s ropou týka, v blízkej budúcnosti (dnes alebo vo štvrtok) očakávame stretnutie medzi 
zástupcami OPEC a Ruskou federáciou, kde sa bude diskutovať o iniciatíve zredukovať produkciu ropy o 
15 miliónov barelov.

Ratingové agentúry pokračujú v revidovaní svojich predpokladov a odhadu škôd spáchaných 
koronavírusom. Podľa Fitch Ratings: “momentálne očakávame pokles svetovej ekonomickej aktivity za rok 
2020 o 1,9%, jednotlivo HDP pre USA o 3,3%, Eurozónu 4,2% a Veľkú Britániu 3,9%. Ozdravenie čínskej 
ekonomiky po narušení v prvom kvartáli 2020 bude spomalené globálnou recesiou a ročný nárast bude pod 
hranicou 2%.
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BENCHMARKS YTD Performance 06/04/2020
Zlato 7.53% 1,631.56
S&P 500 -23.25% 2,488.65
EUROSTOXX 600 -24.11% 318.52
NIKKEI 500 -17.08% 1,871.23
SSE Composite -10.41% 2,763.99

Popri týchto negatívnych správach v európskych krajinách, ktoré pandémia zasiahla najsilnejšie, pokračuje 
zníženie rastu nových prípadov nákazy aj počet úmrtí. To prináša určitú nádej, že situáciu vieme 
reštriktívnymi opatreniami a disciplínou dostať pod kontrolu.
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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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