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Analýza dopadu Covidu-19 na americký akciový trh
Abstrakt

Předmětem bakalářské práce „Analýza dopadu Covid-19 na americký 
akciový trh“ je analýza amerického akciového trhu v průběhu pandemie 
viru SARS-CoV-2 z pohledu makroekonomických dat. První část se věnuje 
teoretickým východiskům, vztahujícím se ke kapitálovým trhům a 
jednotlivým typům jejich rozborů. V druhé části je provedena 
fundamentální analýza v návaznosti na hlavní makroekonomická data, 
jako je monetární a fiskální politika, trh práce, kapitalizace trhu oproti 
HDP a nadhodnocení trhu dle P/E poměru. Tyto části jsou pak zkoumány 
v porovnání s dvěma hlavními propady 21. století a to se splasknutí 
dot.com bubliny a finanční krizí roku 2008. V závěru jsou shrnuty 
výsledky v jednotlivých oblastech a jejich dopad na akciový trh.

Abstract

The subject of this bachelor thesis "Analysis of the impact of Covid-19 on 
the US stock market" is the analysis of the US stock market during the
SARS-CoV-2 virus pandemic. The first part describes theoretical
background related to capital markets and types of market analysis. The
second part focuses on fundamental analysis performed in connection
with the main macroeconomic data such as monetary and fiscal policy, 
the labor market, market capitalization versus GDP and market 
overvaluation according to the P / E ratio. These sections are then
examined in comparison with two major declines of the 21st century, 
namely the collapse of the dot.com bubble and the financial crisis of
2008. In the end, the results in individual areas and their impact on the
stock market are summarized.
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Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je předložit analýzu pro investora ohledně 
dopadu pandemie na americký akciový trh v porovnání s dot.com
bublinou a finanční krizí roku 2008 a reakci fiskální a monetární 
politiky na jednotlivé události. Celý rozbor je brán z pohledu 
fundamentální analýzy, pro kterou jsou použity hlavní 
makroekonomická data. Dále je cílem stanovení nadhodnocení 
jak celého trhu tak jednotlivých sektorů z pohledu P/E poměru a 
popsání dopadu pandemie na jednotlivé sektory, které lze najít 
v indexu S&P 500. 


