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EKONOMIKA

Slovensku ceny nehnuteľností na bývanie vzrástli medziročne o 6,8%.
(Zdroj: SME)

PSS klesol zisk tretí rok za sebou

Prognózu rastu eurozóny opäť zhoršili

Ziskovosť Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) v posledných troch rokoch
klesá. Podľa aktuálnej účtovnej závierky zaznamenala vlani pokles zisku
o 11,1 % na 15,5 mil. €. Pokles zisku je ovplyvnený najmä neustálym
poklesom úrokových sadzieb pri novoposkytovaných úveroch. Ďalším z
dôvodov je tiež pokles úrokových sadzieb pri investovaní do štátnych
dlhopisov. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

J & T Banka čelí v USA žalobe
Štvrtý najbohatší Čech Radovan Vítek, ktorý je majiteľom realitnej skupiny
CPI Property Group, spolu s J&T Bankou čelí v USA žalobe. Na súd sa
obrátili fond Kingstown Capital Management a spoločnosť Investhold
Marka Čmejly a Jiřího Diviša. Tvrdia, že Vítek ich s pomocou J&T Banky
pripravil o vyše 1 mld. $ pri prevzatí developerskej skupiny Orco.
(Zdroj: SME)

Firma Ematech postaví nové stredisko za 480 tis. €
Priemyselný park Ferovo vo Vranove nad Topľou má prvého reálneho
investora. Je ňou spoločnosť Ematech, s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom
a servisom poľnohospodárskej techniky. Projekt na výstavbu prevádzky
počíta s financiami okolo 480 000 €. (Zdroj TASR)

Messer Tatragas investuje 10 mil. €
Spoločnosť Messer Tatragas postaví v Šali závod na výrobu argónu.
Investícia vo výške takmer 10 mil. € bude zameraná na technológiu
spracovania plynu z vedľajšieho výrobného podniku na výrobu čpavku.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Unimed Pharma stále nemôže vyrábať očné lieky
Výroba všetkých hromadne vyrábaných očných liekov spoločnosti
Unimed Pharma sa stále neobnovila. Ako informoval Štátny ústav pre
kontrolu liečiv, farmaceutická firma požiadala o preloženie termínu
inšpekcie, po ktorej sa očakávalo opätovné spustenie výroby. (Zdroj: SME)

D4R7 Construction: podozrenia sú iba dezinformáciou
Stavba nultého bratislavského obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty
R7, spĺňa kvalitatívne štandardy a právne požiadavky. Tvrdí to spoločnosť
D4R7 Construction. Podozrenia o tom, že sa pri výstavbe používa
nevhodný materiál a kontaminovaná zemina, alebo o tom, že sa neplatia
faktúry dodávateľom, považuje za dezinformačnú kampaň. (Zdroj: TASR)

Súd vrátil vedenie Techopol Servisu Pavlovi Pávekovi
V kauze Technopol Servis, v ktorej sa angažuje trestne stíhaný podnikateľ
Marian Kočner, nastal významný posun. Okresný súd Bratislava I
prinavrátil vedenie spoločnosti Technopol Servis do rúk pôvodného
predsedu predstavenstva. Súd naspäť do registra zapísal aj akcie, ktoré
firma vydala skutočným vlastníkom potom, čo staršie akcie vyhlásila za
neplatné. (Zdroj: SME)

Cena práce na Slovensku rýchlo rastie
Rast hodinovej ceny práce na Slovensku bol v minulom roku v rámci
eurozóny jedným z najvyšších. Cena práce v Slovenskej republike bez
zahrnutia poľnohospodárstva a verejnej správy sa zvýšila o 6,8 % a stúpla
tretím najrýchlejším tempom v eurozóne. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

NBS: firmy sa zadlžujú, lebo si veria
Zadlženosť slovenských spoločností na konci roka 2017 dosiahla 84 %
HDP, čo je nový rekord. Naše korporátne firmy sú tak zadlženejšie ako v
období pred poslednou hospodárskou krízou. Dopyt po úveroch zo strany
firiem pokračoval aj v roku 2018. To bolo podľa Národnej banky Slovenska
(NBS) spôsobené optimizmom v podnikovom sektore vďaka silnému
domácemu, ako aj zahraničnému dopytu. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Ceny nehnuteľností na bývanie u nás vzrástli o 6,8 %
Ceny domov a bytov v eurozóne sa vo 4. štvrťroku minulého roka zvýšili
medziročne o 4,2 %, zatiaľ čo v 3. štvrťroku dosiahli medziročný rast 4,3 %.
V 1. štvrťroku tohto roka sa ceny nehnuteľností zvýšili o 4,5 %. Na

www.sims.sk

Ekonómovia upravili prognózu rastu eurozóny smerom nadol z 1,5 % na
1,2 % a varovali pred ďalším zhoršením odhadu, keďže pretrvávajúce
neistoty, ako odchod Británie z EÚ a obchodné konflikty vo svete,
odrádzajú firmy od investícií. Spotrebiteľské ceny by mali tento rok vzrásť
o 1,4 %, v roku 2020 by sa miera inflácie mala zrýchliť na 1,5 % a v ďalšom
roku na 1,6 %. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Ch. Lagardeová: ekonomické problémy sa dajú riešiť
Šéfka Medzinárodného menového fondu Christine Lagardeová varovala
politikov po celom svete, aby nezhoršili situáciu v globálnej ekonomike,
ktorej rast sa spomaľuje. Väčšina problémov ekonomiky sa dá politicky
vyriešiť. (Zdroj: TASR)

Miera nezamestnanosti v Grécku stúpla na 18,5 %
Na začiatku tohto roka zaznamenala nezamestnanosť v Grécku rast, prvý
po vyše roku. Počet nezamestnaných sa v januári zvýšil na 872 700 osôb
(z 868 700 v poslednom mesiaci minulého roka). Zároveň klesla
zamestnanosť na 3,83 milióna osôb. (Zdroj: TASR)

Moody's zvýšila rating banky Hypo Tirol
Americká agentúra Moody's zvýšila rating dlhodobých záväzkov a vkladov
banky Hypo Tirol zo stupňa Baa2 na Baa1. Banke pritom pomohli
garancie, ktoré jej poskytuje rakúska spolková krajina Tirolsko. Výhľad
banky bol stanovený z pozitívneho na stabilný. (Zdroj: TASR)

Britské firmy kvôli brexitu odchádzajú do Holandska
Holandský úrad pre reguláciu finančných trhov (AFM) vydal v roku 2018
viac ako 40 licencií firmám, ktoré sa presťahovali z Londýna do
Amsterdamu v dôsledku brexitu. AFM rokoval celkovo so 150
spoločnosťami. Očakáva, že 30 až 40 % európskeho trhu s akciami a
dlhopismi sa po odchode Británie z EÚ presunie do Holandska.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ťažba ropy v Saudskej Arábii klesla
Saudská Arábia znížila ťažbu ropy viac, ako sľúbila v rámci dohody členov
aj nečlenov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Ropný kartel a
iní veľkí producenti na čele s Ruskom sa vlani v decembri dohodli na ďalšej
redukcii ťažby, aby podporili rast cien komodity.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nemecká vláda kúpi lietadlá za 1,2 mld. €
Rozpočtový výbor nemeckého parlamentu odsúhlasil nákup troch nových
dopravných lietadiel, ktoré budú slúžiť na pracovné cesty predstaviteľov
krajiny. (Zdroj: SME)

Skupina MOL vyplatí dividendy za 107 mld. HUF
Predstavenstvo MOL Plc. prijalo návrh na rozdelenie zisku formou výplaty
dividend vo výške 107 mld. HUF. Očakáva sa, že základná dividenda za rok
2018 medziročne vzrastie o 11,8 % na približne 95 HUF na akciu z
minuloročných 85 HUF na akciu. (Zdroj: www.slovnaft.sk)

Zamestnanci ukradli tajomstvá firmy ASML
Čínski zamestnanci ukradli firemné tajomstvá holandského výrobcu
komponentov z polovodičov ASML a spôsobili mu tak straty za stámilióny
dolárov. Uviedli to holandské noviny Financieele Dagblad. Technológie
údajne skončili v spoločnosti prepojenej s čínskou vládou. (Zdroj: SME)

Čínske aerolínie požadujú od Boeingu kompenzácie
China Eastern Airlines, jedna z troch veľkých štátnych leteckých
spoločností, požaduje od amerického výrobcu lietadiel Boeing
kompenzácie. Dôvodom sú problémy spôsobené uzemnením lietadiel
typu 737 MAX. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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