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China Biotech Index
Koronavirus útočí
S
ohledem
na
rychlé
šíření
koronaviru, nelze zatím konečné
hospodářské důsledky ani předvídat.
Epidemie
postihuje
především
globální společnosti, které jsou
závislé na čínských turistech, letech
do Číny, spotřebitelích přímo v Číně
nebo na výrobních zařízeních v

20. ročník

provincii Hubei. Ve farmaceutickém
průmyslu však tento patogen vyvolal
velmi intenzivní aktivitu. Po celém
světě probíhá hledání vakcín a léků
proti infekci.
V současnosti je
pozornost zaměřena především na
účinné látky amerických společností
Abbvie a Gilead, které již úspěšně
prošly schvalovacím procesem nebo
jsou ve fázi klinických testů. Podle
přehledu odborné informační služby
Biocentury probíhá nyní v čínských
centrech celkem devět klinických
studií. Velká většina z nich testuje
aktivní
molekuly
lopinaviru
a
ritonaviru, které Abbvie prodává jako
kombinovaný přípravek pod názvem
Kaletra tedy jako lék proti AIDS.
Čínské společnosti se mohou na
burzách
dostat
postupně
do
hledáčku investorů. Vzhledem k
tomu,
že
investice
do
akcií

jednotlivých
biotechnologických
firem jsou vždy spojeny s riziky zejména pokud se bude jednat o
čínské společnosti - může být pro
investory zajímavou alternativou
China Biotech Index. Tento výběrový
barometr byl vyvinut investorským
časopisem
„Der
Aktionär“
ve
spolupráci s americkou bankou
Morgan Stanley. Index zohledňuje 15

jeho části, zejména šíření jejich rozmnoženin,
přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného
díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je
bez souhlasu vydavatele zakázáno.
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