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Obchodné centrá majú v blízkom čase vyrásť v Handlovej, kde stavia NSO
Invest, v Bytči postaví centrum firma Energy Studio a v Žarnovici
developer F. L. R. Invest. (Zdroj: Hospodárske noviny)

NS SR potvrdil rozsudok v 20 ročnom spore Tiposu
Najvyšší súd (NS) SR ako odvolací súd v spore žalobcu Five X, a.s. a
Lemikon Limited proti žalovanej firme Tipos, národná lotériová
spoločnosť, a. s. rozhodol tak, že oboma stranami napadnutý rozsudok
Krajského súdu v Bratislave potvrdil. Výsledok sporu je teda taký, že v
celom rozsahu bol úspešný Tipos. (Zdroj: Pravda)

SPP si udržal dominantné postavenie na trhu
Na slovenskom trhu s plynom si udržal dominantné postavenie Slovenský
plynárenský priemysel (SPP). Ako vyplýva z údajov Úradu pre reguláciu
sieťových odvetí, SPP mal vlani celkovo vyše 57 % podiel na trhu. Za ním
nasledovali innogy Slovensko a MET Slovakia, ktoré dosiahli zhodne
takmer 8 % podiel, päticu najväčších dodávateľov plynu uzatvárali Elgas a
ZSE Energia, ktoré ovládli vyše 5 % trhový podiel. (Zdroj: SME)

NDS zaplatí firme Aqua – Vita 4,81 mil. € za mostné uzávery
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vynaloží na opravu a výmenu
mostných záverov na mostoch vo svojej správe 4,81 mil. € bez DPH.
Zákazku na vykonanie stavebných prác na štyri roky zadala spoločnosti
Aqua - Vita, spol. s r. o. z Bratislavy. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Skupina Kofola dosiahla v 1. polroku zisk 1,5 mil. €
Čistý zisk česko-slovenskej skupiny Kofola v prvom pol roku 2019 dosiahol
1,5 mil. €, pričom za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 5,8 mil. €.
Tržby skupiny však za prvý polrok medziročne vzrástli z 113,5 mil. € na
117,4 mil. €. Firme pomohli najmä predaje v Slovinsku a Chorvátsku, ktoré
sa medziročne posilnili o 7,2 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma ags 92 s.r.o. dostala od PMÚ pokutu

Obchodné napätie vo svete zvyšuje ceny zlata
Súčasná ekonomicko-politická situácia vo svete sa podľa analytikov
podpíše pod ďalší rast cien zlata. Investori totiž stále považujú žltý kov za
bezpečný v čase rastu rizík v ekonomike. Záujem o zlato majú aj slovenskí
investori. Cena zlata sa v súčasnosti pohybuje nad hranicou 1 500 $ za
uncu (31,1 gramu), k čomu podľa odborníkov došlo po prvý raz za
posledných šesť rokov. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Dodávky Boeingov klesli v tomto roku o 38 %
Dodávky lietadiel Boeingu v prvých 7 mesiacoch tohto roka padli o 38 %.
Dôvodom je uzemnenie jeho najlepšie predávaného stroja 737 MAX.
Americký koncern dodal za 7 mesiacov zákazníkom celkovo 258 lietadiel
oproti 417 v rovnakom období vlani. Na porovnanie, jeho európsky rival
Airbus dodal 458 lietadiel. (Zdroj: SME)

Koncern BMW v júli dodal na trh 183 500 áut
Nemecký koncern BMW zvýšil odbyt svojich vozidiel vďaka novým
modelom SUV. Až 46 % predaných áut bolo práve SUV. Podiel áut s
hybridným pohonom však klesol. (Zdroj: TASR)

Exxon Mobil zvažuje opustenie britských ložísk
Americký ropný koncern Exxon Mobil zvažuje, že po vyše 50 rokoch ukončí
svoje aktivity v britskej oblasti Severného mora. V nasledujúcich rokoch sa
spoločnosť chce viac zameriavať na produkciu z bridlicových ložísk v USA
a na nové projekty. (Zdroj: SME)

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, uložil obchodnej spoločnosti ags 92
pokutu vo výške 20 632 € za vertikálnu cenovú dohodu obmedzujúcu súťaž
v oblasti distribúcie a predaja detského tovaru. Spoločnosť bola podľa
PMÚ vždy jednou zo strán dohody o určení ceny značkového tovaru pre
ďalší predaj internetovými obchodmi na Slovensku a v Čechách.
(Zdroj: TASR)

Nemecká spoločnosť Tui dosiahla kvartálny zisk 21,7 mil. €

Krúpova skupina KGI investovala v USA 6,7 mil. $

V júli tohto roka využilo služby leteckej spoločnosti Austrian Airlines vyše
1,5 milióna cestujúcich. Spoločnosť ich medziročne prepravila o 5,7 %
viac. Aerolínie zaznamenali o 6,8 % viac cestujúcich na vnútroeurópskych
linkách. (Zdroj: TASR)

Investičná skupina Krupa Global Investments (KGI) slovenského
podnikateľa Pavla Krúpu kúpila balík akcií amerického správcu dát
Cloudera v hodnote 6,7 mil. $. Veľkosť podielu nešpecifikovala.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Štát chce firmám zlacniť energie
Ministerstvo hospodárstva chce znížiť náklady za energiu energeticky
náročným podnikom. Štát by mal viacerým firmám odpustiť tarifu za
prevádzkovanie systému, ktorá zvyšuje firmám ceny elektriny. Aktuálne
takúto pomoc využívajú štyri firmy, Duslo Šaľa, Fortischem, OFZ a
Slovalco. Touto alternatívou sa ministerstvo hospodárstva zaoberá aj v
súvislosti so situáciou v U. S. Steel. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Objem majetku sporiteľov v 2. pilieri klesol
Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri klesol na takmer 8,86 mld.
€. Jeho čistá hodnota sa znížila o 10,3 mil. €, pričom pokles prostriedkov
bol zaznamenaný v negarantovaných fondoch. (Zdroj: TASR)

ŠÚ SR: Jadrová inflácia dosiahla v júli hodnotu 2,5 %
Inflácia v júli 2019 sa zrýchlila, zdražel benzín, dovolenky aj poštové
služby, zatiaľ čo sezónne zlacnenie potravín bolo miernejšie ako zvyčajne.
Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa v júli 2019 v porovnaní s júlom
2018 spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,9 %. V priemere za sedem
mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa
spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,5 %. (Zdroj: TASR)

Obchodné centrá sa stavajú už aj v menších mestách
Dostatok nákupných príležitostí vo väčších mestách núti investorov
hľadať príležitosti v iných regiónoch. V menších mestách sa stavajú
nákupné parky, ktoré sa zameriavajú na lokálneho návštevníka.
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Najväčší turistický koncern na svete Tui oznámil za 3. kvartál obchodného
roka prepad zisku o 85 %. Výraznou mierou sa pod to podpísalo
uzemnenie lietadiel 737 MAX od výrobcu Boeing. (Zdroj: TASR)

Austrian Airlines prepravili v 1. polroku 8,3 milióna ľudí

USA posúvajú zavedenie niektorých ciel na december
USA posunú zavedenie ciel vo výške 10 % na niektoré čínske produkty,
ktoré mali začať platiť v septembri, do 15. decembra. Medzi tovarmi,
ktorých sa to týka, sú počítače, herné konzoly, niektoré hračky, počítačové
monitory a niektoré tovary z kategórií obuv a oblečenie.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Trh odhaduje platobnú neschopnosť Argentíny na 72 %
Náklady na poistenie argentínskeho dlhu pokračujú v raste. Trh odhaduje
pravdepodobnosť, že krajina sa dostane do platobnej neschopnosti, na
vyše 70 %. Argentínske peso rovnako ako dlhopisy a akcie v pondelok
prudko padli. Hlavný argentínsky akciový index v pondelok stratil vyše
30 %, čo bol jeho druhý najvýraznejší pokles od roku 1950. (Zdroj: Pravda)

Rozpočtový deficit USA vzrástol o 27 %
Rozpočtový schodok USA vzrástol za 10 mesiacov súčasného fiškálneho
roka o viac ako štvrtinu, keď výdavky rástli viac než dvojnásobne rýchlejšie
v porovnaní s rastom príjmov. Rozpočtový deficit dosiahol za 10 mesiacov
fiškálneho roka 2018/2019, ktorý sa skončí 30. septembra, 867 mld. $.
(Zdroj: TASR)

Ruská ekonomika zaznamenala zrýchlenie rastu
Po slabom začiatku roka zaznamenala ruská ekonomika v 2. kvartáli
zrýchlenie rastu. Ruský štatistický úrad Rosstat zverejnil predbežné údaje,
podľa ktorých HDP Ruska vzrástol za obdobie apríl až jún medziročne
o 0,9 % po 0,5 % raste v 1. kvartáli. (Zdroj: TASR)
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