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Healthcare Technology
20 bojovníků proti Covidu
V boji proti Covid-19 se v současnosti
veškerá
pozornost
upírá
na
zdravotnictví. Hlavní snahou je vývoj
účinné vakcíny. Nejaktivnější v tomto
segmentu jsou americké společnosti
Moderna a Johnson & Johnson.
Rovněž v popředí jsou také Číňané,
Australané a Evropané.

20. ročník

Velké naděje se upínají k co
nejspolehlivějšímu testu protilátek,
abychom získali lepší představu o
tom, jak vysoké je celkové promoření
populace. Chceme vědět, kdo je již
imunní a může bez omezení
pokračovat v práci. Při léčbě pacientů
naznačují první výsledky klinické
studie, že lék remdesivir, který
původně vyvinula společnost Gilead
Sciences proti ebole, urychluje
uzdravení při léčení koronaviru Covid19. Také společnosti, které vyrábějí
ventilátory a ochranné pomůcky, jsou
ve výrazně odlišné výchozí pozici než
v době před vypuknutím pandemie.
Jedna věc je jasná: mezi profitéry je
v současnosti pouze několik málo
vybraných společností, ale ve
skutečnosti je jich celá řada. Proto
švýcarská banka Vontobel spojila své
síly s indexovou platformou Solactive

a došlo k vytvoření společného
benchmarku Health Care Technology
Index, který zohledňuje 20 vybraných
společností,
lídrů
z různých
zdravotnických
segmentů.
Na
hodnotovém vývoji vybraných akcií
mohou i drobní investoři participovat
prostřednictvím index certifikátu.
Složení
indexu
Health
Care
Technology je prověřováno každých

vykonává vydavatel. Jakékoliv užití časopisu nebo
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.

Moderna: Akcie společnosti strmě rostou
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