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ECB nezmenila úrokové sadzby

Odbory v U. S. Steel vyhlásili štrajkovú pohotovosť
V košických oceliarňach U.S. Steel vyhlásili odborári štrajkovú
pohotovosť. Ide o vyjadrenie nespokojnosti s navyšovaním tarifnej zložky
mzdy a percentuálnym navyšovaním variabilnej zložky mzdy v tejto
najväčšej hutníckej fabrike na Slovensku. Ani po deviatich kolách
kolektívneho vyjednávania o návrhu dodatku k platnej kolektívnej zmluve
sa nepodarilo zamestnávateľovi a zástupcom odborov dospieť k dohode.
(Zdroj: Trend)

Slovenská pošta dosiahla stratu 5,2 mil. €
Viac ako o 40 % znížila Slovenská pošta očakávanú stratu v hospodárení
za uplynulý rok. Začínajú sa tak prejavovať opatrenia v rámci stratégie
„Pošta 2020“. V absolútnych číslach to predstavuje zníženie straty
z 8,9 mil. € na úroveň 5,2 mil. €. (Zdroj: Pravda)

Filmové štúdiá v Jarovciach žiadajú povolenia
Projekt filmových štúdií v Jarovciach na okraji Bratislavy pokračuje vo
vybavovaní ďalších povolení. Spoločnosť Solid Enterprise Group, ktorá
plánuje do Film Parku Jarovce investovať 100 mil. €, požiadala o vydanie
územného rozhodnutia na dopravnú infraštruktúru. (Zdroj: Trend)

Firma Alfa 04 pripraví dokumentáciu k R2
Dokumentácia na rýchlostnú cestu R2 Zacharovce – Bátka vyjde Národnú
diaľničnú spoločnosť (NDS) na 1,74 mil. € bez DPH. Zákazku zabezpečí
slovenská spoločnosť Alfa 04. (Zdroj: TASR)

TZMO Slovakia postavila nové sídlo za 3,5 mil. €
Medzinárodná kapitálová skupina TZMO Group otvorí na Slovensku nový
administratívno-logistický komplex v Senci. TZMO Slovakia zainvestovala
do výstavby svojho nového sídla 3,5 mil. €. (Zdroj: TASR)

Prezident podpísal dôchodkový strop
Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ústavný
zákon, ktorý schválil parlament 91 hlasmi, podpísal prezident Andrej
Kiska. Účinnosť nadobudne 1. júla tohto roka. (Zdroj: Trend)

IT vo verejnej správe bude spravovať UPVII
Prezident SR podpísal zákon o informačných technológiách vo verejnej
správe. Právna norma z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu (ÚPVII) ustanovuje aj organizáciu správy informačných
technológií, kompetencie orgánu vedenia a orgánu riadenia. (Zdroj: TASR)

Priemyselná produkcia vo februári vzrástla
Priemyselná produkcia vo februári 2019 medziročne vzrástla o 5,6 %.
Vývoj ovplyvnil rast v odvetví dodávky elektriny, plynu, pary a studeného
vzduchu o 7,1 %, v priemyselnej výrobe o 5,5 % a v ťažbe a dobývaní
o 0,2 %. (Zdroj: Pravda)

Stavebná produkcia medzimesačne vzrástla
Po miernom poklese v predchádzajúcom mesiaci sa stavebná produkcia
vo februári medziročne zvýšila o 1,7 % na 320,4 mil. €. Po zohľadnení
sezónnych vplyvov bola o 0,3 % vyššia ako v januári 2019. (Zdroj: TASR)

MMF: Slovenská ekonomika spomaľuje
Slovenská ekonomika podľa Medzinárodného menového fondu (MMF)
spomaľuje. Podľa predpovede sa HDP krajiny v tomto roku zväčší o 3,7 %
po vlaňajšom raste o 4,1 %. V budúcom roku MMF očakáva ďalšie
oslabenie tempa rastu slovenského hospodárstva, a to na úroveň 3,5 %.
Nezamestnanosť v krajine by sa však mala znížiť z vlaňajších 6,6 % na
6,1 % v tomto roku a na 6 % v roku 2020. Inflácia by mala do roku 2020
klesnúť na 2,2 % z minuloročných 2,5 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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Úrokové sadzby v eurozóne zostávajú na rekordnom minime. Európska
centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie
menovej politiky. Rada guvernérov na svojom zasadnutí ponechala
kľúčový úrok na rekordnom minime 0 %. Sadzba na jednodňové
refinančné operácie zostáva na 0,25 % a depozitná sadzba na -0,40 %.
Rada uviedla, že sadzby zostanú na aktuálnej úrovni minimálne do konca
roka 2019. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Tržby skupiny Tesco vzrástli o 11 %
Britský maloobchodný reťazec Tesco zaznamenal vo finančnom roku
2018/2019 medziročný nárast zisku na 1,67 mld. £. To ukazuje, že
zotavovanie najväčšej siete supermarketov v Británii sa upevnilo. Tržby
skupiny vzrástli o 11 % na 63,91 mld. £. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Koncern Saudi Aramco predal dlhopisy za 12 mld. $
Najväčší ropný koncern na svete Saudi Aramco má za sebou úspešný
debut na dlhopisovom trhu. Koncern získal z historicky prvého predaja
svojich dlhopisov 12 mld. $. Celkový dopyt po dlhopisoch bol enormný,
podľa agentúry Bloomberg ponuky prekonali 100 mld. $. (Zdroj: TASR)

Delta Air Lines dosiahla rekordný nárast zisku
Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines zaznamenala za 1. kvartál
rekordné tržby a rast zisku takmer o tretinu. Aerolínie oznámili, že
za 1. štvrťrok dosiahli zisk 730 mil. $, čo predstavuje rast o 31 %. Tržby
firmy dosiahli rekordných 10,47 mld. $. V porovnaní s 1. kvartálom
minulého roka to znamená rast o 5,1 %. (Zdroj: Trend)

Riziká pre globálny finančný systém sa zvyšujú
Riziká pre globálny finančný systém sa za ostatných šesť mesiacov zvýšili
a je možný aj ďalší rast, a to v prípade chaotického odchodu Británie z
Európskej únie či eskalácie obchodných sporov medzi Čínou a USA.
Uviedol to v najnovšej správe o globálnej finančnej stabilite Medzinárodný
menový fond. Rast svetovej ekonomiky sa spomaľuje a prípadné prudké
oslabenie ekonomickej aktivity by malo ďalekosiahle dôsledky.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Predstavitelia Fedu nechcú meniť úrokové sadzby
Väčšina predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) je za ponechanie
úrokových sadzieb počas tohto roka na nezmenenej úrovni. Ukázal to
záznam z minulomesačného zasadnutia banky. Na druhej strane ale
záznam nevylúčil, že úrokové sadzby by sa mohli aj znížiť. (Zdroj: TASR)

EÚ povolila odklad brexitu do 31. októbra
Lídri Európskej únie a Británie sa na summite dohodli, že Spojené
kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra. Mayová povedala, že
Británii sa stále môže podariť odísť z EÚ usporiadaným spôsobom
do 22. mája, napriek šesťmesačnému odkladu, ktorý jej v noci na štvrtok
povolili lídri EÚ. (Zdroj: www.tvnoviny.sk)

Turecké štátne banky dostanú 4,37 mld. €
Turecký minister financií Berat Albayrak v stredu oznámil plány na
posilnenie kapitálu v štátnych bankách. Štátne banky dostanú kapitálovú
injekciu vo výške 4,37 mld. €. (Zdroj: TASR)

Dodávky ropy OPEC klesli na 4-ročné minimum
Dodávky ropy kartelu Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v marci
padli o pol milióna barelov denne a dostali sa na 4-ročné minimum.
Saudská Arábia totiž pokračuje v obmedzovaní produkcie a ťažba vo
Venezuele prudko klesla z dôvodu ekonomickej krízy. (Zdroj: Webnoviny)
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