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Index vakcinace
Vše v jednom balíčku
Více než 90 miliard dolarů vydají
v tomto roce státy na očkování proti
Covid-19. Ale to je teprve začátek:
významní výrobci, jako společnost
Biontech, mají na nadcházející roky
gigantické objednávky. Analytici
odhadují, že v roce 2022 se objem
trhu zvýší na 217 miliard dolarů.

21. ročník

Pro investory, kteří rovněž chtějí
participovat na tomto trendu, ale
současně pokládají investice do
jednotlivých akciových společností za
příliš rizikové, nabízí nyní řešení
známý investiční magazín „Der
Aktionär“. Toto finanční médium ve
spolupráci se společností Solactive a
americkou bankou Morgan Stanley
uvedlo na trh index, který obsahuje
akcie firem ze segmentu vakcinace.
Nový benchmark zohledňuje „pure
player“ z toho sektoru, které podle
emitentů
mohou
nadprůměrně
profitovat ze současného trendu.
Součástí indexu jsou samozřejmě top
společnosti BioNTech, Moderna
nebo CureVac, lídři při využívání nové
technologie mRNA, kterou účinné
očkovací látky proti Covidu-19
obsahují. Nový výběrový barometr
obsahuje rovněž menší – dynamicky

rostoucí players, jako jsou Vaccibody
a Dynavax (viz tabulka). Do
benchmarku
lze
investovat
prostřednictvím mini futures a faktor
certifikátů. Například faktor certifikát
s pákou zhruba na úrovni jedna (ISIN
DE000MA67CR9). Pro odvážnější
investory je v nabídce Mini Future
s pákou aktuálně ve výši 2,63 (ISIN
DE000MA6YBB6).
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