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Slovenská ekonomika mierne spomalí svoj rast

TMR očakáva v tomto roku nárast zisku o 8,3 %
Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) plánuje v rámci súčasného
finančného roka ročné konsolidované výnosy vo výške 120 mil. €, čo by
predstavovalo 10,9 % medziročný nárast. Zisk pred úrokmi, zdanením,
odpismi a amortizáciou je plánovaný na 37 mil. €, teda o 8,3 % vyšší oproti
minulému roku. (Zdroj: TASR)

Plzeňský Prazdroj zmodernizoval linku za 4 mil. €
Novú modernizovanú plechovkovú linku, ktorej kapacita sa zvýšila o
tretinu na 22 000 hektolitrov piva týždenne, uviedli do prevádzky v
Pivovare Šariš. Plzeňský Prazdroj Slovensko do modernizácie investoval
viac ako 4 mil. €. Proces trval vyše pol roka. (Zdroj: SME)

Skupina Penta dosiahla najlepší výsledok v histórii
Investičná skupina Penta vlani podľa jej vyjadrení dosiahla najlepší
hospodársky výsledok v histórii. Jej čistý zisk predstavoval 288 mil. €
a medziročne sa zvýšil o 22 %. Ziskové boli najmä Dr.Max a Penta Real
Estate. Výsledok pozitívne ovplyvnila aj zdravotná poisťovňa Dôvera.
(Zdroj: Pravda)

Benzina sa vracia na Slovensko
Najväčšia česká sieť čerpacích staníc Benzina sa vracia na slovenský trh.
Prvú prevádzku otvorila v Malackách, nasledovať by mali ďalšie. Reťazec z
portfólia skupiny Unipetrol sa vracia na Slovensko po pätnásťročnej
odmlke. (Zdroj: Trend)

Volkswagen sa chce uchádzať o nový model
Spoločnosť Volkswagen Slovakia má pred sebou kľúčový rok, počas
ktorého sa rozhodne o jeho budúcnosti. Cieľom vedenia spoločnosti je
uchádzať sa o ďalší model, ktorý by dlhodobo zabezpečil pracovné miesta.
Obrat spoločnosti dosiahol vlani 10,4 mld. € a zisk pred zdanením
301 mil. €. (Zdroj: Pravda)

Vláda schválila 21 opatrení na podporu automotive
Ministerstvo hospodárstva chce, aby automobilový priemysel zostal na
Slovensku. Dosiahnuť to chce novým balíčkom opatrení, napríklad
zľavami na elektrinu. Okrem lacnejšej elektriny chce vláda udržať
automobilky na Slovensku napríklad finančnou podporou nájomného
bývania, ale aj podporou vedy a výskumu. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Nemocnice sa chcú obrátiť na Ústavný súd
Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) je pripravená obrátiť sa na Ústavný
súd SR v prípade, že sa nenájde riešenie na dofinancovanie rezortu
zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že o dofinancovaní
rezortu aktuálne stále rokuje s ministerstvom financií. (Zdroj: TASR)

Zaručená elektronická fakturácia má platiť od augusta
Všetky firmy a inštitúcie napojené na verejné financie budú musieť
vydávať zaručené elektronické faktúry prostredníctvom fakturačného
systému ministerstva financií. Povinnosť sa netýka fyzických osôb, platieb
do 5 000 € a niektorých obchodných prípadov súvisiacich s bezpečnosťou
a obranou štátu. (Zdroj: TASR)

Novela zákona o DPH ukráti štátny rozpočet o 400 mil. €
Návrh novely zákona o DPH, ktorým by sa mala znížiť daň na väčšinu
potravín na 10 % zo súčasných 20 %, by v prípade schválenia spôsobil
prepad príjmov štátneho rozpočtu približne o 400 mil. € ročne. Vyplýva to
z analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Inflácia na Slovensku v marci dosiahla 2,7 %
V marci 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným
indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,7 %. (Zdroj: TASR)

Inflácia v eurozóne mierne spomalila
Medziročná miera inflácie v eurozóne v marci mierne spomalila. Index
spotrebiteľských cien sa v marci zvýšil medziročne o 1,4 % po náraste
o 1,5 % vo februári. V celej Európskej únii bola inflácia v marci stabilná a
zostala na februárovej úrovni 1,6 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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Aktuálna prognóza očakáva v roku 2019 mierne spomalenie dynamiky
slovenskej ekonomiky na úroveň 4 %. Nepriaznivý vývoj zahraničného
dopytu sa odzrkadlí aj na exportnej výkonnosti slovenskej ekonomiky,
ktorú však čiastočne podporí pokračujúci nábeh výroby vo Volkswagene a
Jaguari Land Rover. (Zdroj: SME)

Slovensko má mať do roku 2022 nulový deficit
Slovensko má v nasledujúcich rokoch hospodáriť s verejnými financiami
vyrovnane. Rozpočet verejnej správy by totiž podľa aktuálneho Programu
stability až do roku 2022 mal skončiť vždy s nulovým deficitom. Vláda tak
ustupuje zo svojich ambícii mierneho prebytku. (Zdroj: Pravda)

Predaj nových áut v EÚ klesá 7 mesiacov
Predaj nových áut v EÚ v 1. štvrťroku 2019 klesol medziročne o 3,3 %.
Odbyt áut sa v EÚ znižuje už od septembra 2018. V marci sa v celej EÚ
predalo 1,72 milióna automobilov a za prvé tri mesiace roka 4,03 milióna
nových áut. (Zdroj: TASR)

EÚ zverejnila zoznam ciel na produkty z USA
Európska komisia zverejnila zoznam produktov z USA, na ktoré sa budú
vzťahovať odvetné clá v rámci sporu o dotácie pre výrobcov lietadiel
v objeme 20 mld. $. USA a EÚ vedú už takmer 15 rokov spor na pôde
Svetovej obchodnej organizácie o dotácie poskytnuté americkému
výrobcovi Boeing a európskemu konkurentovi Airbus. (Zdroj: TASR)

ECB predpokladá zotavovanie ekonomiky eurozóny
Nie je pravdepodobné, že Európska centrálna banka (ECB) v júni výrazne
zníži svoju prognózu rastu eurozóny. Ekonomika regiónu by sa totiž mala
v druhej polovici tohto roka prinajmenšom stabilizovať. ECB už odsunula
začiatok sprísňovania menovej politiky a úrokové sadzby už tento rok
nezvýši. ECB tiež ohlásila program lacných úverov pre banky. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
V marci dosiahla inflácia v Rakúsku 3 %
Rast výdavkov na bývanie, vodu a energie spôsobil, že v marci v Rakúsku
dosiahla inflácia 3 %. Medzi februárom a marcom vzrástli najviac ceny
oblečenia a obuvi, až o 15 %. Podľa štatistikov tento vzostup cien súvisel
so začiatkom predaja tohtoročnej jarnej a letnej kolekcie tohto
sortimentu. (Zdroj: TASR)

Čínska ekonomika vzrástla o 6,4 %
Čínska ekonomika v 1. štvrťroku rástla stabilným tempom. Aj
spotrebiteľský dopyt vykázal známky zlepšenia. HDP druhej najväčšej
svetovej ekonomiky sa za tri mesiace do konca marca 2019 zvýšil
medziročne o 6,4 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

IBM zaznamenal pokles kvartálneho zisku aj tržieb
Americký technologický gigant International Business Machines (IBM)
zaznamenal v uplynulom 1. štvrťroku 2019 pokles tržieb o 4,7 % na 18,18
mld. $. Čistý zisk spoločnosti sa v 1. kvartáli znížil na 1,59 mld. $. (Zdroj:
www.aktuality.sk)

Apple urovnal spor s výrobcom čipov Qualcomm
Trhová hodnota amerického výrobcu čipov Qualcomm prudko vzrástla
o 30 mld. $. Dôvodom je vyriešenie sporu s Apple, čo zaručuje firme
líderské postavenie v oblasti čipov na smartfóny, ktoré budú vybavené 5G
konektivitou. (Zdroj: SME)

Ericsson dosiahol v 1. štvrťroku zisk 4,9 mld. SEK
Švédsky výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson v 1. kvartáli tohto
roka dosiahol prevádzkový zisk 4,9 mld. SEK, zatiaľ čo vlani v rovnakom
období vykázal stratu 312 miliónov SEK. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Banke Morgan Stanley klesol štvrťročný zisk o 9 %
Zisk americkej banky Morgan Stanley v 1. kvartáli klesol o 9 % na
2,4 mld. $. Tržby sa znížili o 7 % na 10,3 mld. $. Po dobrých výsledkoch v
rovnakom období vlani výrazne klesli príjmy obchodnej divízie, nedarilo
sa jej predovšetkým v segmente obchodovania s akciami. (Zdroj: TASR)
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