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dolárov. Najviac to bolo v roku 2016, keď Číňania v Európe preinvestovali
takmer 86 mld. $. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Podtatranská hydina prepustí takmer 400 ľudí

ZAHRANIČIE

Kežmarská hydinárska firma Podtatranská hydina a.s. bude hromadne
prepúšťať. Na úrade práce v Kežmarku nahlásila prepúšťanie, o prácu by
malo prísť dokopy 394 zamestnancov. (Zdroj: Pravda)

Poštová banka dosiahla polročný zisk 31,9 mil. €
Poštová banka zaznamenala v prvom polroku mierny pokles zisku. Podľa
zverejnených informácií jej medziročne šesťmesačný zisk poklesol o 7,5 %
na 31,9 mil. €. Čisté úrokové výnosy nepatrne stúpli a aj čisté výnosy z
poplatkov a provízií. Banka zároveň vykázala stratu z finančných operácií
a vyššie odpisy. (Zdroj: Webnoviny)

U. S. Steel pokračuje v investícii aj napriek prepúšťaniu
Košickí oceliari pokračujú s investíciou v hodnote 130 mil. $ do
modernejšej dynamolinky na spracovanie ocele, ktorú avizovali ešte
začiatkom roka. Kto by mal byť koncovým odberateľom podstatnej časti
objemu novej linky podnik aj pol roka od prvotnej informácie odmieta
konkretizovať. (Zdroj: Trend)

Na mýte sa v júli vybralo 19,23 mil. €
V júli tohto roka sa na mýte vybralo 19,23 mil. €. V porovnaní s júlom 2018
bol tohtoročný výber vyšší o 1,33 mil. €, teda o 7,4 %. Výber mýta za
využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest dosiahol v
júli 12,96 mil. €. Na vymedzených úsekoch ciest prvej triedy sa zároveň
vybralo 6,27 mil. €. (Zdroj: TASR)

Firma Cata-Real bude pre DPB čistiť električkové vozne
Dopravný podnik Bratislava (DPB) podpísal tento mesiac rámcovú zmluvu
na čistenie vozňov s firmou Cata-Real za takmer 1,2 mil. €. Zmluva platí 12
mesiacov. Okrem víťaznej firmy Cata-Real so sídlom v Dolnom Kubíne
predložili ponuky ďalšie tri spoločnosti. (Zdroj: Webnoviny)

Nové objednávky v priemysle v júni klesli
V júni 2019 dosiahli nové objednávky v priemysle hodnotu 4,289 mld. €. V
porovnaní s júnom 2018 klesli o 8,7 %. Ako informoval Štatistický úrad SR,
po zohľadnení sezónnych vplyvov nové objednávky v priemysle sa v júni
2019 oproti máju 2019 znížili o 6,3 %. (Zdroj: SME)

Rast HDP spomalil viac, ako MF SR očakávalo
Za spomalením rastu slovenskej ekonomiky v 2. štvrťroku tohto roka sú
podľa ministra financií Ladislava Kamenického najmä externé faktory.
Rast HDP však spomalil výraznejšie, než Ministerstvo financií SR (MF SR)
očakávalo. Ak aktuálne spomalenie bude pokračovať v druhom polroku,
situácia bude podľa ministra vážna. Pripustil aj ohrozenie cieľa
vyrovnaného rozpočtu v tomto roku. Vyzýva preto ministrov, aby začali
šetriť. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Na trh pribudnú nové kancelárie
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V 1. polovici roka bolo v Bratislave uvedených na trh 51 tis. m kancelárií.
Ďalších 10 veľkých projektov sa pripravuje alebo je rozostavaných a na trh
dodajú ďalších 124 tisíc m2 administratívnych priestorov s vyšším
štandardom. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Objem výroby mlieka klesá
Na Slovensku sa v 1. polroku 2019 vyrobilo 116 063 ton konzumného
mlieka, čo predstavuje v porovnaní s 1. polrokom 2018 zníženie o 8,5 %.
Polotučného trvanlivého mlieka sa vyrobilo medziročne o 7,6 % menej, v
1. polroku 2019 dosiahol objem jeho produkcie 73 288 ton. Na produkcii
konzumného mlieka sa polotučné trvanlivé mlieko v tomto polroku
podieľalo 63,1 %. (Zdroj: TASR)

Číňania pre obchodnú vojnu obmedzili investície v Európe
Číňania znižujú svoje investície v Európe. V prvom polroku 2019 tu
investovali len 2,4 mld. $, čo je medziročný pokles o 84 %. V období rokov
2014 až 2018 sa pohybovala výška investícií vysoko v desiatkach miliárd
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Deutsche Bank vykázala obrovskú stratu
Nemecká banka Deutsche Bank spadla v druhom štvrťroku do straty
3,15 mld. €. Je spôsobená najmä nákladnou reštrukturalizáciou. Tá ju
zatiaľ stojí viac, ako očakávala, začiatkom júla informovala o odhadovanej
kvartálnej strate na úrovni 2,8 mld. €. S negatívnymi správami narastá aj
obava, či je banka schopná problémy ustáť a či z nej nebude nemecká
verzia Lehman Brothers. (Zdroj: SME)

Internetovému predajcovi Alibaba vzrástli tržby aj zisk
Najväčší internetový predajca v Číne Alibaba Group Holding oznámil
za 1. kvartál súčasného obchodného roka zvýšenie tržieb aj zisku. Tržby
dosiahli 114,92 mld. CNY. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o
42 %. Čistý zisk dosiahol 21,25 mld. CNY. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Spoločnosť A.P. Moller-Maersk zaznamenala nárast zisku
Dánska lodiarska a ropná spoločnosť A.P. Moller-Maersk vo štvrtok
oznámila, že v 2. kvartáli 2019 dosiahla nárast zisku aj tržieb. Konkrétne
zisk EBITDA sa v 2. štvrťroku zvýšil o 17 % na 1,4 mld. $. Tržby stúpli len
mierne na 9,63 mld. $ z vlaňajších 9,58 mld. $. (Zdroj: TASR)

Poisťovňa Aegon dosiahla polročný zisk 618 mil. €
Holandská poisťovacia spoločnosť Aegon dosiahla v 1. polroku čistý zisk
618 mil. €, zatiaľ čo vlani v rovnakom období vykázal zisk 491 mil. €.
Základný zisk pred zdanením však mierne klesol na 1,01 mld. € z vlaňajších
1,06 mld. €. (Zdroj: TASR)

Pivovar Carlsberg predal v 1. polroku o 3,7 % viac nápojov
Dánsky výrobca piva Carlsberg zaznamenal v 1. polroku rast tržieb o 6,5 %
na 32,99 mld. DKK. Celkový objem predaných nápojov vzrástol o 3,7 % na
68,1 milióna hektolitrov. Čistý zisk za 1. polrok 2019 stúpol na
3,08 mld. DKK z 2,47 mld. DKK v predchádzajúcom roku. (Zdroj: TASR)

Výrobca Boeingov odložil uvedenie nového modelu
Americký koncern Boeing odložil uvedenie do prevádzky svojho nového
modelu 777X pre lety na veľmi dlhé vzdialenosti. To je ďalšia negatívna
správa po kríze strojov 737 MAX. (Zdroj: Pravda)

Výrobca traktorov Zetor má za sebou zlý rok
Český výrobca traktorov Zetor Tractors zaznamenal vlani jeden zo svojich
najhorších rokov, keď predal najmenej traktorov v histórii a skončil v
strate. Vedenie firmy už skôr oznámilo, že prvýkrát po ôsmich ziskových
rokoch skončil Zetor v roku 2018 v strate 149 mil. CZK. Zároveň sa zvýšilo
zadlženie firmy o 438 mil. CZK na vyše 1,5 mld. CZK. (Zdroj: TASR)

Čína hrozí za nové clá odvetou
Čína pohrozila odvetnými opatreniami, ak USA eskalujú obchodnú vojnu
ďalšími clami. Tie by mali vstúpiť do platnosti 1. septembra. Podľa
čínskeho ministerstva financií sú nové clá vo výške 10 % na ďalšie čínske
tovary v rozpore s konsenzom, na ktorom sa dohodli prezidenti
Si Ťin-pching a Donald Trump, a narušujú snahy vyriešiť obchodné spory
medzi oboma krajinami prostredníctvom rokovaní. (Zdroj: TASR)

Britské maloobchodné tržby vzrástli
Britské maloobchodné tržby v júli nečakane vzrástli. Podporili ich online
nákupy, ktoré sa zvýšili najprudšie za 3 roky. To signalizuje, že
spotrebiteľské výdavky naďalej podporujú ekonomiku pred brexitom
plánovaným na 31. októbra. (Zdroj: TASR)

WTO predpokladá ďalšie spomalenie obchodu
Svetová obchodná organizácia (WTO) predpokladá spomalenie rastu
globálneho obchodu aj v súčasnom štvrťroku. Naznačuje to kvartálny
index WTO, ktorý je indikátorom budúceho vývoja obchodu. Ten klesol
ešte hlbšie pod kľúčovú hodnotu sto bodov na 95,7 bodu. (Zdroj: SME)
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