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DENNÝ UPDATE l 8. Apríl
DENNÉ ZMENY: S&P 500 -0.16% l EUROSTOXX 600 +1.88%
Svetové trhy končili včerajší obchodovací deň v rôznych smeroch. Najskôr sa obchodovalo prevažne v
zelenej zóne, dokonca sme videli rast o viac ak o 3%, ale kvôli zmiešaným správam ohľadom úmrtnosti
koronavírusu Spojené štáty, reprezentované indexom S&P500 zatvárali v miernom poklese.
Okrem toho ropa Brent padla o -2,8% na 32,12 USD za barel ako reakcia na slabnúcu vidinu dohody o
konci cenovej vojny medzi Ruskom a Saudskou Arábiou. Virtuálne stretnutie predstaviteľov týchto dvoch
krajín produkujúcich ropu by sa malo konať tento štvrtok.
COVID-19 l UPDATE
Celkový počet prípadov infekcie koronavírusom sa približuje ku hranici jeden a pol milióna. V USA a Európe
investori považujú úrovne posledných dní za možný vrchol epidémie, keďže karanténne opatrenia začínajú
mať vplyv na celkový vývoj rýchlosti šírenia. Za zmienku tiež stoja správy o zrušení obmedzení čínskou
vládou v meste Wuhan, kde vírus vypukol.
Nové prípady (Čína)

Nové prípady (USA)
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SVET
Prípady: 1 433 055 l Vyliečení: 302 367 l Úmrtia: 82 136
Zdroje:
- https://www.worldometers.info/coronavirus/ (Last updated: April 08, 2020, 07:29 GMT)
- Bloomberg Professional Terminal data
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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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