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Saldo zahraničného obchodu bolo v júni aktívne

UniCredit Bank dosiahla zisk 189 mil. €
UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku v prvom polroku tohto
roka zvýšila výnosy aj zisk. Čistý zisk dosiahol 189 mil. €, čo znamenalo
medziročný nárast o 12,7 %. Prevádzkové výnosy boli oproti prvému
polroku vlaňajška vyššie o 7,7 % a dosiahli 420 mil. €. Banka za prvý polrok
zaznamenala rast vo všetkých skupinách výnosov.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Skupina RBI dosiahla zisk 345 mil. €
Konsolidovaný zisk rakúskej bankovej skupiny Raiffeisen Bank
International (RBI), ktorej členom je aj Tatra banka, v druhom štvrťroku
stúpol o 119 mil. € na úroveň 345 mil. €. Čisté úrokové výnosy banky sa
medzikvartálne zvýšili o 2 % na 840 mil. €. Čisté úrokové výnosy banky v
prvom polroku medziročne mierne stúpli, a to o 2 mil. € na 1,664 mld. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

ÚVO nariadil NDS opäť vyhodnotiť súťaž na cestu R3
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o námietkach k rýchlostnej
ceste R3 Tvrdošín – Nižná. Vyhovel vylúčeným uchádzačom o tender a
nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), aby ich zaradila späť do
procesu užšej súťaže a opätovne vyhodnotila ich ponuku.
(Zdroj: TASR)

Firma LB Minerals SK chce ťažiť kaolín ďalších 20 rokov
Firma LB Minerals SK má v pláne dobývať výhradné ložisko kaolínu
v dobývacom priestore v obci Rudník v košickom kraji ďalších 20 rokov.
Jedná sa o pokračovanie dobývania banského poľa v rokoch 2020 – 2040.
Firma zaznamenala v minulom roku tržby vo výške viac ako 4,3 mil. €,
vykázala však stratu. V súčasnosti zamestnáva 39 ľudí, ich počet neplánuje
zvyšovať. Viac informácií nájdete na www.platforma.sims.sk.
(Zdroj: SIMS)

Firma SPŽ má v pláne expandovať za hranice
Slovenské pramene a žriedla (SPŽ) rokujú o prvej zahraničnej akvizícii. Ide
o producenta nealko nápojov z Česka, ktorý môže pomôcť firme k lepším
výsledkom. Za posledných 8 rokov firma totiž vykázala celkový zisk spolu
len 3,4 mil. €. V priemere tak dokázali na čistý zisk premieňať iba vyše
jedného percenta svojich tržieb. (Zdroj: Trend)

SK-NIC podporí kybernetickú bezpečnosť
Spoločnosť SK-NIC, a. s., ktorá je správcom domény najvyššej úrovne
".sk", pripravuje spustenie fondu na podporu projektov kybernetickej
bezpečnosti a vzdelávania na jeseň tohto roku. V príslušnom fonde SK-NIC
je v tomto kole pripravená podpora vo výške niekoľko desiatok tisíc eur.
(Zdroj: TASR)

Čína zakázala dovoz ošípaných zo Slovenska
Čína zakázala dovoz ošípaných, diviakov a výrobkov z nich zo Slovenska
pre africký mor ošípaných, ktorý bol zaznamenaný na Slovensku. Oznámil
to čínsky colný úrad. Čína, najväčší producent ošípaných na svete, tiež
bojuje s touto vysoko nákazlivou chorobou.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Ministerstvo dopravy začína liberalizovať železničné trate
Rezort dopravy spúšťa dlho očakávanú liberalizáciu železničných tratí.
Historicky prvou traťou, o ktorú môžu dopravcovia súťažiť v
transparentnej súťaži, je 21 kilometrov dlhá regionálna trať Žilina – Rajec.
Úspešný uchádzač bude v zmysle zmluvy o dopravných službách vo
verejnom záujme obsluhovať trať počas 10 rokov. (Zdroj: TASR)

Objem majetku v 2. pilieri klesol
Čistá hodnota majetku v druhom dôchodkovom pilieri klesla k 2. augustu
tohto roka o 62 mil. €. V garantovaných dlhopisových fondoch dosiahol
objem prostriedkov takmer 6,6 mld. €, pričom klesol o 2,5 mil. €. V
negarantovaných fondoch predstavoval 2,3 mld. € pri poklese o
59,5 mil. €. (Zdroj: TASR)
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V júni 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,488 mld. € pri
medziročnom poklese o 7,3 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 4 % na
6,284 mld. €. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške
203,6 mil. €, bolo však o 246,8 mil. € nižšie ako v rovnakom období
minulého roku. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Firmám T-Mobile CZ, O2 CZ a Cetin hrozí pokuta
Spoločnosti T-Mobile CZ, konkurenčnej spoločnosti O2 CZ a českému
poskytovateľovi telekomunikačnej infraštruktúry Cetin hrozí pokuta od
Európskej komisie za obmedzenie hospodárskej súťaže prostredníctvom
dohody o zdieľaní sietí. Komisia firmám predložila svoje námietky.
(Zdroj: TASR)

FedEx ruší spoluprácu s Amazonom
Americká doručovateľská firma FedEx ruší spoluprácu so spoločnosťou
Amazon, keďže internetový predajca sa stáva pre FedEx hrozbou. Amazon
si buduje svoju vlastnú flotilu leteckej a pozemnej dopravy, aby zrušil
svoju závislosť od firiem FedEx, UPS a od americkej pošty. (Zdroj: SME)

Energetický koncern E.ON zaznamenal pokles zisku
Najväčší nemecký energetický koncern E.ON oznámil, že jeho zisk
v 1. polroku klesol. Upravený zisk EBIT sa za prvých šesť mesiacov 2019
znížil o 12 % na približne 1,7 mld. € a upravený čistý zisk klesol o 16 % na
900 mil. € z vlaňajších 1,1 mld. €. Tržby pritom vzrástli o približne 5 % na
16,1 mld. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma Green4Power investuje do fotovoltaického parku
Najväčší fotovoltaický park vo Valónsku v Belgicku bude postavený na
parkovisku pri zábavnom parku so zoologickou záhradou Pairi Daiza a
vďaka 62 750 fotovoltaickým panelom a celkovej kapacite bude zároveň
aj najväčším fotovoltaickým parkoviskom na svete. Investícia firmy
Green4Power dosiahne 20 mil. €. (Zdroj: Trend)

Ak USA zvýšia clá, jüan sa oslabí ešte viac
Kurz čínskeho jüanu môže oslabiť nad 7,5 CNY/USD, varovala americká
banka Bank of America Merrill Lynch. Stať sa to môže, ak americký
prezident Donald Trump v súlade so svojimi vyhrážkami zvýši clá na čínske
tovary až na 25 %. (Zdroj: TASR)

Severná Kórea údajne ukradla 2 mld. $
Severná Kórea prostredníctvom kybernetických útokov ukradla 2 mld. $
na financovanie svojho programu vývoja zbraní. Vyplýva to z dôvernej
správy OSN, ktorej obsah sa dostal na verejnosť. Podľa nej sa Pchjongjang
v rámci útokov zameral na banky a burzy obchodujúce s kryptomenami.
Zdroje potvrdili, že OSN prešetruje 35 kybernetických útokov.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Výkon nemeckého priemyslu sa v júni znížil o 1,5 %
Produkcia nemeckého priemyslu, ktorý je motorom celej Európy, v júni
klesla viac, ako ekonómovia očakávali. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil
spolkový štatistický úrad Destatis. To je ďalší z dôkazov, ktorý ukazuje, ako
eurozóna trpí obchodnými vojnami a globálnou neistotou.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Záporné saldo Francúzska vzrástlo na 5,18 mld. €
Schodok zahranično-obchodnej bilancie Francúzska sa v júni zvýšil na
5,18 mld. € z 3,27 mld. € v máji. Za celý 2. štvrťrok 2019 sa tempo rastu
exportu spomalilo na 0,1 % z 0,6 % v prvých troch mesiacoch roka. Dovoz
klesol o 0,2 %, prvýkrát od 1. štvrťroka 2018. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

V 1. polroku vzrástol Porsche zisk aj tržby
Nemecká automobilka Porsche v stredu oznámila, že v 1. polroku
zaznamenala nárast zisku, tržieb aj počtu predaných áut. Konkrétne zisk
spoločnosti po zdanení sa za šesť mesiacov do konca júna 2019 zvýšil na
2,38 mld. € z 1,90 mld. € v rovnakom období predchádzajúceho roka.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Copyright © 2019 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS)

