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Slovnaft nebude akcionárom vyplácať dividendy
Slovnaft a.s. dosiahol za rok 2018 zisk po zdanení vo výške 106,22 mil. €.
Ten bude pridelený do nerozdeleného zisku minulých rokov. Valné
zhromaždenie rozhodlo, že akcionárom za rok 2018 dividendy vyplatené
nebudú. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ČSOB stavebnej sporiteľni klesol polročný zisk o 75 %
ČSOB stavebnej sporiteľni v prvom polroku poklesla ziskovosť. Ako
vyplýva z účtovnej závierky, kým vlani ku koncu júna evidovala čistý zisk
na úrovni 392 tis. €, v tomto roku na konci šiesteho mesiaca to bola suma
97 tis. €. Spoločnosti klesli tak čisté úrokové výnosy, ako aj čisté výnosy z
poplatkov a provízií. Mierne stúpli aj prevádzkové náklady.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

PMÚ začal konanie o koncentrácii firiem Unipetrol a Fontee
Protimonopolný úrad (PMÚ) SR začal správne konanie o koncentrácii.
Týka sa nadobudnutia nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti Unipetrol
nad časťou spoločnosti Fontee, ktorú predstavujú aktíva na prevádzku
7 čerpacích staníc. (Zdroj: TASR)

Firma Magneti Marelli sa chce usídliť v Trnave
Medzinárodná spoločnosť, zameriavajúca sa na dizajn a výrobu vysokotechnologických systémov a komponentov pre automobilový sektor,
Magneti Marelli, prejavila záujem etablovať sídlo svojej slovenskej
centrály v Trnave. Koľko ľudí by malo v Trnave pre firmu pracovať, zatiaľ
nie je jasné. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

V DPB chcú šoféri štrajkovať v prvý deň školského roka
V Dopravnom podniku Bratislava (DPB) riešia otázku, či v prvý deň
školského roka budú k dispozícii všetci šoféri, ktorí majú mať službu.
Jedno z odborových združení v DPB totiž chce uskutočniť výstražný štrajk.
Výzvu na štrajk oznámil predseda odborovej organizácie Autošofér, ktorý
hovorí o pondelku 2. septembra medzi 4.00 a 7.00 h. (Zdroj: Pravda)

CDCP zaregistroval za polrok 82 nových emisií CP
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (CDCP) v 1. polroku 2019
zaregistroval 82 nových emisií zaknihovaných cenných papierov (CP) v
celkovej menovitej hodnote 5,5 mld. €. Z uvedeného počtu nových emisií
boli na účty nadobúdateľov pripísané cenné papiere v objeme
3,821 mld. €. Najpočetnejší druh predstavujú zabezpečené dlhopisy z
ktorých v 1. polroku 2019 bolo zaregistrovaných 34 emisií. (Zdroj: TASR)

NBS bude prísnejšie regulovať binárne opcie
Binárne opcie na Slovensku budú prísnejšie regulované. Do platnosti
vstúpilo Rozhodnutie Národnej banky Slovenska (NBS) o intervenčnom
opatrení vo vzťahu k týmto obchodom. Rozhodnutie NBS zakazuje
uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj binárnych opcií
neprofesionálnym klientom na alebo z územia Slovenskej republiky.
(Zdroj: Trend)

Počet pridelených kódov pre eKasu sa zvyšuje
Finančná správa SR pridelila nový kód pre systém eKasa
215 799 elektronickým registračným pokladniciam, z toho 115 328 už
eviduje v novom systéme tržby. Počet pridelených registračných kódov
pokladníc sa tak výrazne priblížil počtu reálne využívaných zariadení.
(Zdroj: TASR)

Slovákom sa zvyšujú výdavky na bývanie
Výdavky na bývanie, vodu, elektrinu a plyn spotrebujú až vyše štvrtinu z
rozpočtu priemernej slovenskej domácnosti. Na Slovensku výdavky na
bývanie zaznamenali v rámci 28 krajín Európskej únie jeden z najvyšších
nárastov. Ešte v roku 2007 boli na úrovni 14 %.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Spomalenie ekonomiky by mohlo zvýšiť nezamestnanosť
Trend poklesu nezamestnanosti na Slovensku z posledných mesiacov by
sa mohol dočasne zastaviť. Predpokladajú to analytici. Dôvodom je najmä
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spomalenie ekonomického rastu, ktoré by mohlo schladiť tvorbu
pracovných miest. Už v júli tohto roka zostala miera evidovanej
nezamestnanosti medzimesačne nezmenená, keď dosiahla 4,97 %.
(Zdroj: Trend)

Výsledky žatvy vykázali regionálne rozdiely
Výsledky tohtoročnej žatvy na Slovensku potvrdili značné rozdiely medzi
jednotlivými regiónmi i podnikmi v rámci jedného regiónu. Hektárové
výnosy vo viacerých regiónoch poklesli oproti minulému roku o jednu až
dve tony, úrody obilnín kolíšu od 3,5 až po 8 ton z hektára. (Zdroj: TASR)

ECB v septembri schváli stimuly na podporu ekonomiky
Európska centrálna banka (ECB) sa obáva, že rast ekonomiky eurozóny je
ešte slabší, než sa predpokladalo. Preto zrejme prijme monetárne stimuly
na jej podporu. Balík stimulov bude zrejme najlepším spôsobom, ako
bojovať so spomalením ekonomiky eurozóny. Predstavitelia ECB sú totiž
znepokojení a boja sa, že expanzia je pomalšia, než si mysleli.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa mierne zvýšila
Tempo rastu aktivity súkromného sektora eurozóny sa v auguste mierne
zvýšilo, ale stále zostáva pomerne slabé. Pod mierne zrýchlenie eurozóny
sa podpísal prírastok nových firiem, ako aj vyššie tempo sektora služieb,
zatiaľ čo aktivita vo výrobnom sektore ďalej klesá. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Nemecko chce mať o tri roky milión elektrických áut
Na nemeckých cestách bude najneskôr do roka 2022 milión elektrických
vozidiel. Podľa údajov Spolkového úradu pre cestnú dopravu bolo v
Nemecku na začiatku tohto roka registrovaných 83 000 čisto elektrických
vozidiel a takmer 67 000 plug-in hybridov. Obidva segmenty však vykazujú
vysokú mieru rastu, v porovnaní s rokom 2018 bol nárast v oboch vyše
50 %. (Zdroj: SME)

Americké dlhopisy opäť invertovali
Výnosová krivka na amerických dlhopisoch vo štvrtok opäť invertovala,
keď boli výnosy 10-ročných dlhopisov nižšie než 2-ročných. Experti
považujú tento jav za spoľahlivý signál blížiacej sa recesie. V priemere trvá
necelé dva roky, kým sa dostaví. (Zdroj: SME)

Británia sa dohodla s Južnou Kóreou na kontinuite obchodu
Británia a Južná Kórea podpísali dohodu o kontinuite obchodu, ktorá
umožní pokračovanie vzájomného obchodu medzi krajinami aj po
odchode Británie z Európskej únie. (Zdroj: TASR)

Štáty OPEC sa na trhu s ropou podieľajú 30 percentami
Podiel štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na
celosvetovom trhu s touto komoditou klesol na najnižšiu úroveň za
posledné roky. Čiastočne je za to zodpovedný program obmedzovania
produkcie a čiastočne sankcie USA voči Iránu a Venezuele, ktoré bránia
vyvážať ropu na svetové trhy. Členské štáty organizácie sa na
celosvetovom trhu s ropou podieľali v júli tohto roka necelými 30 %, pred
10 rokmi predstavoval podiel viac než 34 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Thyssenkrupp sa bude súdiť pre neschválenie fúzie
Nemecký koncern sa rozhodol podať na súd žalobu za to, že Európska
komisia v júni zamietla jeho dohodu s konkurentom, indickou Tata Steel
o fúziu ich oceliarskej výroby. Spojením divízií by vznikol druhý najväčší
oceliarsky koncern v Európe so 48 000 pracovníkmi a s kapacitami v
Nemecku, Veľkej Británii a Holandsku. (Zdroj: Trend)

Qantas Airways klesol zisk o 6,5 %
Austrálska letecká spoločnosť Qantas Airways oznámila, že jej čistý zisk v
obchodnom roku 2018/19 klesol o 6,5 %. Pripísala to vyšším cenám ropy a
oslabeniu austrálskeho dolára. Presnejšie, zisk Qantas po zdanení sa za
12 mesiacov znížil na 891 mil. AUD z 953 mil. AUD v predchádzajúcom roku.
(Zdroj: TASR)
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