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DENNÉ ZMENY: S&P 500 +7.03% l EUROSTOXX 600 +3.73% 

Trhy v pondelok poskočili pri prvom náznaku oslabenia šírenia vírusu v USA a Európe.
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Zdroje: 
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BENCHMARKS YTD Performance 07/04/2020
Zlato 9.12% 1,655.65
S&P 500 -17.85% 2,663.68
EUROSTOXX 600 -21.26% 330.50
NIKKEI 500 -15.10% 1,915.98
SSE Composite -8.57% 2,820.76

Hlavným motivátorom boli údaje o počte nových prípadov za deň, ktoré od nedele padli pod predchádzajúce 
maximá. Americký prezident počas včerajšej konferencie vyhlásil v súvislosti s 10 rôznymi liečivými látkami v 
aktívnom testovaní, že “na konci tunela je ohromné svetlo”. Naviac Svetová zdravotnícka organizácia 
komentovala stav vývoja vakcíny, ktorý podľa ich slov “zrýchlil na neuveriteľnú rýchlosť”. 

Cesta spoločenského dištancovania sa začína prinášať výsledky. Môžeme sledovať prvé náznaky, že 
situácia s koronavírusom sa v Európe zlepšuje. Taliansko, Francúzsko, Nemecko a Španielsko hlásia menej 
nových prípadov nákazy ako doteraz, Holandsko zaznamenalo najmenšie zvýšenie úmrtnosti za týždeň a 
šírenie takisto spomaľuje aj vo Veľkej Británii.

Vo štvrtok očakávame stretnutie OPEC, po ktorom hneď nasledujúci deň budú ministri zodpovední za 
energetiku krajín G-20 rokovať o širšom príspevku krajín k dohode.
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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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