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Ceny nehnuteľností rastú

J & T predáva podiel vo futbalovej AC Sparta Praha
Akcionárska štruktúra legendárnej českej futbalovej značky sa zásadne
zmení. Výsledkom bude, že 50 až 56 %-ný podiel v klube bude držať
spoločnosť Daniela Křetínského a 44 až 50 % akcií štruktúra J&T Sport
Team ovládaná Ivanom Jakabovičom a rodinou Tkáčovcov. Rokovania o
rozdelení majetkového vplyvu v pražskom klube stále prebiehajú.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Volkswagen zatvoril košickú prevádzku
Volkswagen Slovakia zatvoril na východe Slovenska svoju fabriku, v ktorej
zamestnával takmer 100 ľudí. V obci Haniska pri Košiciach sa zameriaval
na prípravu vozidiel na export na ruský trh. (Zdroj: Trend)

Tržby Samsung Electronics Slovakia klesajú
Jeden z najväčších priemyselných podnikov na Slovensku, juhokórejský
Samsung Electronics, má najvýkonnejšie časy svojho pôsobenia u nás
zrejme za sebou. Tržby spoločnosti Samsung Electronics Slovakia totiž
dosiali v minulom roku 1,76 mld. € a boli tak najnižšie od roku 2005.
Podobne zisky spoločnosti postupne klesajú. Vlani dosiahol čistý zisk
Samsung Electronics Slovakia 62,5 mil. € a oproti roku 2017 sa znížil o vyše
21 %. (Zdroj: Pravda)

Bigboard kupuje podiel Hypermedia
Spoločnosť Bigboard oznámila nákup väčšinového podielu vo firme
Hypermedia. Tá prevádzkuje portály Hyperinzercia, Hyperreality či
Hyperzľavy a pozastavený bazár Hyperdovoz. Ten sa minulý rok dostal do
finančných problémov. Financie od Bigboardu by mu mohli pomôcť sa z
nich dostať. Akvizíciou Hypermédií chce firma rozšíriť svoje pôsobenie aj
do online reklamy. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Zlúčenie SSC a NDS bude dlhodobý proces
Podľa ministerstva dopravy prípravu procesu zlúčenia Slovenskej správy
ciest (SSC) a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) netreba neprimerane
urýchľovať. Pred predložením právnej úpravy súvisiacej so zlúčením SSC
a NDS sa podľa rezortu dopravy musia doriešiť všetky právne aspekty a
treba zabezpečiť finančné krytie tejto operácie. (Zdroj: TASR)

Nové zákazky cez EVO dosiahli objem 1,5 mld. €
Za šesť mesiacov od spustenia modernizovaného systému EVO Úradom
pre verejné obstarávanie bolo vyhlásených 783 zákaziek a
217 elektronických aukcií. Finančný objem novovyhlásených zákaziek cez
systém predstavuje viac ako 1,5 mld. €. Spolu so skonvertovanými
zákazkami, teda vyhlásenými pred 18. októbrom 2018 a skonvertovanými
do systému EVO, je to približne 4,5 mld. €. (Zdroj: TASR)

Finančná správa odmeňuje spoľahlivé firmy

Vzhľadom na dynamický rast cien bytov v prvom štvrťroku 2019 na úrovni
3,5 % sa môže zdať, že opatrenia Národnej banky Slovenska na sprísnenie
úverových podmienok obyvateľstvu dostatočne nezabrali. Podľa
analytikov je však pravdepodobné, že bez regulácie centrálnej banky by
ceny poskočili ešte viac. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Huty ArcelorMittal môžu zmeniť majiteľa
Britská spoločnosť Liberty House je vhodným kupcom niekoľkých hút
spoločnosti ArcelorMittal. Rozhodla o tom Európska komisia. Okrem
ostravskej huty skupina ArcelorMittal indického miliardára Lakšmího
Mittala predáva aj oceliareň v rumunskom meste Galati a podniky v
Taliansku, Belgicku, Luxembursku a v Severnom Macedónsku.
(Zdroj: TASR)

Amazon v Číne končí
Americký internetový gigant Amazon plánuje ukončiť svoj on-line
maloobchodný predaj v Číne. Podľa analytikov je to zjavné priznanie
porážky v súboji s miestnymi konkurentmi v oblasti elektronického
obchodu, ako sú Alibaba a JD.com. (Zdroj: TASR)

Štvrťročný zisk Honeywell vzrástol, tržby klesli
Tržby priemyselného konglomerátu Honeywell za 1. kvartál klesli o 15 %
na 8,88 mld. $, sledovaný zisk na akciu však vzrástol a prekonal
očakávania trhov. Prispeli k tomu najmä dobré výsledky v divízii leteckej
techniky. (Zdroj: TASR)

Huawei Technologies vzrástol kvartálny zisk o 40 %
Napriek tlaku USA dokázala čínska spoločnosť Huawei Technologies
vykázať na začiatku tohto roka vysoký rast tržieb o takmer 40 % na
hodnotu 179,7 mld. jüanov. (Zdroj: Pravda)

Akcie Jet Airways klesli o tretinu
Akcie indickej leteckej spoločnosti Jet Airways sa prepadli o vyše tretinu
po tom, ako aerolínie oznámili zastavenie všetkých letov. Spoločnosť tak
urobila, keď jej banky na čele so State Bank of India odmietli poskytnúť
ďalšie financie na udržanie spoločnosti v chode. Zástupcovia konzorcia
bánk uviedli, že hľadajú pre Jet Airways kupca, pričom predbežne vybrali
štyroch záujemcov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Uber získal nových investorov
Japonská automobilka Toyota, výrobca autokomponentov Denso a
investičný fond Vision Fund technologickej spoločnosti SoftBank
investujú 1 mld. $ do technologickej divízie amerického prevádzkovateľa
alternatívnej taxislužby Uber Technologies. (Zdroj: Pravda)

Finančná správa odmenila najrôznejšími benefitmi za prvé tri mesiace
tohto roka tisícky najspoľahlivejších firiem vo viac ako 5 000 prípadoch.
Spoľahlivé daňové subjekty môžu získať napríklad skrátené lehoty pri
vydávaní potvrdení či uprednostnenie miestneho zisťovania pred
daňovou kontrolou. (Zdroj: Pravda)

Rusko zakázalo vývoz ropy na Ukrajinu

Rozloha nákupných centier vzrastie o 70 tis. m2

Hlavný ekonomický index v USA vzrástol

Podľa správy spoločnosti Cushman & Wakefield napriek vysokému
uspokojeniu záujmu o retailové priestory v krajských mestách je na ďalšie
dva roky naplánovaná ich ďalšia rozsiahla výstavba. V Bratislave pribudne
70 000 m2 nových priestorov nákupných centier.
(Zdroj: www.aktuality.sk)

Zadlženosť slovenských domácností rastie
Dlh slovenských domácností v pomere k príjmu sa už v roku 2015 vyrovnal
dlhu českých domácností a v roku 2016 sme zadlženosťou predbehli
Talianov. V roku 2018 sa úrovňou dlhu k príjmu zrejme prekračujúcim
hranicu 70 % príjmu doťahujeme na úroveň Nemecka či Rakúska.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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Rusko zakázalo vývoz ropy a ropných produktov na Ukrajinu a zároveň
dovoz niektorých ukrajinských výrobkov na ruský trh ako odpoveď na
rozhodnutie Ukrajiny rozšíriť zoznam embargovaných ruských produktov
na elektrické zariadenia a produkty zo skla. (Zdroj: Pravda)
Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic
Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich
šiestich mesiacoch, vzrástol v marci o 0,4 %. Do veľkej miery sa pod to
podpísal vývoj na trhu práce. (Zdroj: SME)

Hotelová sieť ACCOR zaznamenala nárast tržieb
Najväčšia hotelová sieť v Európe, francúzsky Accor, do portfólia ktorého
patria viaceré značky hotelov, dosiahla za prvé tri mesiace tohto roka
tržby 987 mil. €. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená
rast o 34,2 %. Spoločnosti sa darilo najmä na európskom trhu a v Južnej
Amerike. Naopak, na ázijskom a severoamerickom trhu zaznamenala
slabšie výsledky. (Zdroj: TASR)
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