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Společně proti nepříteli:
Global Antivirus Health
Ve světě probíhá závod, kdo
nejrychleji vyrobí léky a vakcíny proti
nemoci covid-19, které by mohly
zajistit ochranu obyvatel. Díky
rychlému šíření nemoci jsou účinné
léky velmi potřebné. Podle aktuálních
údajů
Světové
zdravotnické
organizace (WHO), se novým virem

21. ročník

nakazilo bezmála 25 milionu osob, a
téměř 800 000 lidí na covid zemřelo.
Počet
infikovaných
je
zhruba
dvojnásobek počtu, který každoročně
registruje WHO v případě závažných
chřipkových epidemií. Zdravotnická
organizace doufá, že ještě v tomto
roce budou na trhu k dispozici stovky
milionu dávek vakcíny. Do konce roku
2021 by se měl jejich počet zvýšit na
dvě
miliardy.
Ovšem
biotechnologické a farmaceutické
společnosti zatím stále vakcínu
vyvíjejí. Podle údajů WHO je
v současnosti
aktivních
165
výzkumných projektů, které mají za cíl
vyrobit účinnou vakcínu.

nedá vůbec předpovědět kdy a kdo
uvede na trh první vakcínu. Je docela
možné, že to nebude jedna, ale hned
několik vakcín. Potenciální miliardový
business pro výrobce, ale znamená
velkou šanci pro investory. Investiční
příležitost nabízí nový Open End
index certifikát z emisní dílny HVB
onemarkets,
který
kopíruje
hodnotový vývoj indexu Global Anti

AstraZeneca: Člen nového indexu

Covid-19 bude lidi a burzovní trhy
ovlivňovat ještě velmi dlouho. WHO
se obává, že by tento virus mohl
zůstat hrozbou navždy. Prozatím se
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