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Je možné, že stagnácia vývoja kurzu eura sa končí

Tipos je vraj zapletený do prelievania peňazí cez stávky
Kontrolóri z rezortu financií preverujú podozrenia, že desiatky hráčov
zneužívali chybný systém v Tipose. Bez riadnej hry si údajne peniaze
prelievali na osobné účty. Tipos na jar 2018 zrušil 142 hráčskych kont. Nie
je jasné, aký je celkový objem prostriedkov, ktorý sa cez 142 zrušených
hráčskych kont prelial. V oficiálnej odpovedi Tiposu sa píše, že išlo o
zhruba 260 000 €. Podľa informácií médií to mohlo byť rádovo viac, preliať
na účty sa mohlo vyše 20 mil. €. (Zdroj: www.tvnoviny.sk)

JTRE investoval 200 tis. € do rekonštrukcie cesty
Developer biznis zóny Westend na bratislavskej Patrónke, spoločnosť
J&T REAL ESTATE (JTRE), v spolupráci so stavebníkom Hlavným mestom
SR Bratislava, zrekonštruoval a sprejazdnil na vlastné náklady Dúbravskú
cestu. (Zdroj: TASR)

Penta predala košický projekt Business Centrum Tesla 2
Penta Real Estate predala kancelársky projekt Business Centrum Tesla 2 v
Košiciach rakúskej spoločnosti European City Estates (ECE). Spoločnosť
ECE sa zaviazala kúpiť aj ďalšiu pripravovanú fázu projektu Business
Centrum Tesla 3. Strany sa dohodli na nezverejnení predajnej ceny.
(Zdroj: Trend)

Slovensko sa chce zapojiť do rekonštrukcie plynovodu
Slovensko a jeho spoločnosti by mohli byť súčasťou konzorcia, ktoré bude
rekonštruovať plynovod cez Ukrajinu. Po stretnutí s ukrajinským
predsedom vlády Volodymyrom Hrojsmanom to vyhlásil premiér Peter
Pellegrini. Chce tak dosiahnuť, aby nižšia kvalita ukrajinskej infraštruktúry
nemohla byť použitá ako argument na jej vynechanie, napríklad cez
projekt Nord Stream 2. Ten obaja premiéri odmietajú. (Zdroj: Trend)

Americká firma GoHealth investuje u nás 15 mil. $
Americká spoločnosť GoHealth dokončila akvizíciu vývojárskej
softvérovej firmy Creatix z Chicaga. Firma Creatix má pobočku na
Slovensku, kde pôsobí 80 zamestnancov. GoHealth pritom plánuje v
najbližších rokoch investovať viac ako 15 mil. $, aby rozšírila svoje aktivity
v našom regióne a využila tak slovenské technologické talenty.
(Zdroj: Webnoviny)

Kofola začala opäť vyrábať vodu Kláštorná
Spoločnosť Kofola oficiálne prezentovala spustenie výroby minerálnej
vody Kláštorná Kalcia vo výrobnom závode v Kláštore pod Znievom v
okrese Martin. Investícia do výroby dosiahla niekoľko miliónov €.
(Zdroj: TASR)

Zadlženosť Slovákov stúpa
V porovnaní s rokom 2017 vzrástol súčasný priemerný dlh slovenských
dlžníkov o 60 € na 860 €. Dlhy majú opäť skôr muži (56 % dlžníkov), ktorí si
tiež požičiavajú vyššie sumy (v priemere viac ako 950 €). Slovenky
priemerne dlžia necelých 760 €. Slováci sa najčastejšie zadlžujú vo veku
35 až 44 rokov. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Slovenské mliekarenstvo má nedostatok pracovníkov
Mliekarenský sektor v SR má do budúcnosti perspektívu rozširovať sa. K
tomu však potrebuje aj prílev nových pracovných síl. Hľadať ich chce aj cez
duálne vzdelávanie. V potravinárskom sektore, vrátane mliekarenstva v
uplynulých rokoch počet zamestnancov klesal. Zatiaľ čo v 90. rokoch
potravinárstvo zamestnávalo asi 65 000 ľudí, v poslednom čase je to už
len 29 000 zamestnancov. (Zdroj: TASR)

Podľa rady guvernérov je ECB príliš optimistická
Podľa niektorých predstaviteľov Európskej centrálnej banky (ECB) sú
ekonomické predpovede ECB príliš optimistické. Poukazujú na to, že
problémy čínskej ekonomiky, ako aj napätie vo svetovom obchode
pretrvávajú naďalej a so zlepšením v najbližšom období nepočítajú. ECB
tvrdí, že viaceré faktory, ktoré brzdia ekonomický rast, sú len dočasné,
takže ekonomika by sa v 2. polroku mala začať zotavovať. (Zdroj: TASR)
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Stagnácia eura od začiatku tohto roka sa už možno končí, keďže sa objavili
náznaky oživenia hospodárskeho rastu v Európe. Euro v tomto roku kleslo
oproti doláru a uviazlo v pásme 1,12 až 1,14 USD/EUR pre obavy z recesie
v Nemecku a umiernenej politiky Európskej centrálnej banky.
(Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Lufthansa vykázala v 1. štvrťroku prevádzkovú stratu
Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila, že za 1. štvrťrok
zaznamenala po úprave o jednorazové položky prevádzkovú stratu
336 mil. €. Dôvodom je najmä zvýšenie nákladov na palivá. (Zdroj: TASR)

Akcie Jet Airways klesli o 18,5 %
Vedenie súkromnej indickej leteckej spoločnosti Jet Airways navrhlo
pozastavenie všetkých operácií po tom, ako sa zadlženým aerolíniám
nepodarilo získať od bánk potrebné financie na udržanie v prevádzke. V
reakcii na najnovšie správy klesla cena akcií Jet Airways o vyše 18,5 %.
(Zdroj: SME)

Johnson & Johnson dosiahla mierny nárast tržieb
Americká spoločnosť Johnson & Johnson dosiahla v 1. kvartáli síce len
mierny nárast tržieb, ale prekonala odhady analytikov. Koncern
zaznamenal nárast tržieb na 20,02 mld. $ zo sumy 20,01 mld. $ v 1. kvartáli
minulého roka. Čistý zisk koncernu za tri mesiace do konca marca klesol
medziročne na 3,75 mld. $. (Zdroj: TASR)

Bank of America vzrástol kvartálny zisk 6,87 mld. $
Druhá najväčšia banka v Spojených štátoch Bank of America informovala,
že jej čistý zisk dosiahol v 1. kvartáli 6,87 mld. $. Medziročne to znamená
rast o 6 %. (Zdroj: TASR)

Rusko obnovilo dovoz plynu z Turkménska
Po troch rokoch obnovilo Rusko dovoz zemného plynu z Turkménska.
Rusko bolo až do roku 2010 najväčším odberateľom turkménskeho plynu,
potom však Turkménsko začalo s vývozom suroviny do Číny. Moskva
následne dovoz znížila o vyše 50 % a začiatkom roka 2016 ho úplne
zastavila, čo viedlo k výraznému poklesu devízových príjmov pre
stredoázijskú krajinu.(Zdroj: www.aktuality.sk)

Zisk čínskych štátnych firiem v 1. kvartáli rástol o 13 %
Zisk čínskych firiem kontrolovaných centrálnou vládou zaznamenal
v 1. štvrťroku tohto roka rast o vyše 13 %. V porovnaní s 1. kvartálom
minulého roka to predstavuje výrazné spomalenie tempa rastu a slabší
rast to je aj v porovnaní s vývojom za celý rok 2018. (Zdroj: TASR)

Podľa Trumpa budú USA víťazom sporu s Čínou
Americký prezident Donald Trump je presvedčený, že Spojené štáty budú
v obchodnom spore s Čínou víťazom, bez ohľadu na to, ako sa celý spor
vyvinie. Dve najväčšie ekonomiky sveta sú v obchodnom konflikte už od
leta minulého roka, keď Trump uvalil na čínske produkty prvé kolo
zvýšených dovozných ciel. (Zdroj: SME)

V Británii rastú mzdy aj počet pracovných miest
Platy britských zamestnancov za tri mesiace do konca februára 2019
vzrástli najstrmšie za vyše jednu dekádu. Počet nezamestnaných sa
mierne znížil, vďaka novým pracovným miestam. To naznačuje, že firmy
pre neistotu spojenú s brexitom uprednostňujú vytváranie nových
pracovných miest pred dlhodobými investíciami do zariadenia.
(Zdroj: TASR)

Švajčiarsko chce podporiť Hodvábnu cestu
Švajčiarsko sa chystá podpísať dohodu o podpore čínskej iniciatívy Belt
and Road Initiative počas návštevy prezidenta Uela Maurera tento mesiac
v Číne. Upevní si tak väzby s najväčším obchodným partnerom. Niektoré
západné krajiny pritom vnímajú projekt novej Hodvábnej cesty so
skepsou. (Zdroj: www.aktuality.sk)
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