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DENNÝ UPDATE l 9. Apríl

DENNÉ ZMENY: S&P 500 +3.41% l EUROSTOXX 600 +0.02% 

Svetové trhy včera ukončili obchodovací deň rastom. Najviac vynikol americký index S&P500, ktorému sa 
podarilo porásť o viac ako 3%. Jedným zo spúšťačov boli správy o odstúpení senátora Bernieho Sandersa 
z prezidentskej súťaže. Táto novinka, spolu so spomalením šírenia vírusu v Spojených štátoch sa ukázala 
ako pozitívne zázemie pre trhy, a to hlavne z dôvodu, že Bernie Sanders bol investormi považovaný  za 
“anti-biznis” kandidáta. Vďaka tomu sa hlavným kandidátom demokratov stal bývalý viceprezident Joe 
Biden.

Zmeny v americkom súboji o prezidenta
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SVET 
Prípady: 1 521 253 l Vyliečení: 331 355 l Úmrtia: 88 570
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BENCHMARKS YTD Performance 09/04/2020
Zlato 9.05% 1,654.53
S&P 500 -15.19% 2,749.98
EUROSTOXX 600 -21.02% 331.50
NIKKEI 500 -13.95% 1,941.94
SSE Composite -8.40% 2,825.90

Trhy tiež aktívne monitorujú situáciu ohľadom vyjednávaní medzi krajinami produkujúcimi ropu. Rusko sa javí 
pripravené drasticky znížiť svoju produkciu, čo markantne zvyšuje šance na celosvetovú dohodu. Alžírsko 
potvrdilo, že na stretnutí OPEC + sa bude diskutovať o znížení dodávok o 10 miliónov barelov za deň.

Veľká Británia je momentálne pod silným tlakom kvôli zvýšenej úmrtnosti spôsobenej koronavírusom. 
Napriek zníženiu celkového počtu nakazených, počet úmrtí sa za 8. apríl vyšplhal na 938, čo je doterajšie 
maximum a zároveň zvýšenie oproti utorku.
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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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