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RRZ: Vyrovnaný rozpočet Slovensko nedosiahne

OTP Banka je na predaj
Slovenská dcéra maďarskej OTP Banky je na predaj. Najhorúcejšími
záujemcami sú údajne ČSOB, Tatra banka a investičná skupina Penta,
ktorá ovláda Prima banku. OTP Banka už má od záujemcov prijímať
nezáväzné ponuky, v ktorých bývajú uvedené aj prvé približné rámce
ponúkaných súm. (Zdroj: SME)

Slovnaft po modernizácii za 75 mil. € pokračuje v prevádzke
Slovenská rafinéria Slovnaft obnovila plnú prevádzku po modernizácii a
údržbe zariadení za 75 mil. €, najväčšej svojho druhu v histórii podniku. V
nasledujúcich piatich rokoch chce Slovnaft investovať ročne 200 až
300 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Nafta a.s. má veľké ambície
Spoločnosť Nafta v súčasnosti smeruje k pozícii univerzálneho
európskeho operátora, ktorý poskytuje služby na garantovanej vysokej
úrovni po celej Európe. Dnes má Nafta skladovaciu kapacitu 60 TWh a je v
pozícii 6. najväčšieho operátora zásobníkov v Európe. Pôsobí už v piatich
krajinách Európy – na Slovensku, v Rakúsku, Česku, na Ukrajine
a v Nemecku. Stratégiou firmy Nafta a.s. je ďalší rast v Európe.
(Zdroj: TASR)

VšZP a Dôvera sú stále v strate
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v druhom kvartáli svoju stratu v
hospodárení znížila na - 8,8 mil. €, no rovnako ako súkromná Dôvera
zdravotná poisťovňa (strata – 12,6 mil. €) ostáva aj po druhom kvartáli v
mínuse. Union zdravotná poisťovňa je zisková približne 2 mil. €. Všetky tri
zdravotné poisťovne sa však zhodujú v tom, že rezort zdravotníctva treba
dofinancovať. (Zdroj: TASR)

Kosit chce zamestnať ľudí z U. S. Steel
Spoločnosť Kosit ponúka prácu bývalým zamestnancom U. S. Steel
Košice. Podľa medializovaných informácií využilo ponuku na dobrovoľné
ukončenie pracovného pomeru okolo 700 zamestnancov oceliarní. Kosit
chce zamestnať ľudí predovšetkým na pozície vodičov s vodičským
oprávnením typu C. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Štát a Zero Bypass Limited si vyjasnia záležitosti cez arbitráž
Arbitráž iniciovaná koncesionárom projektu výstavby a prevádzky
diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, firmou Zero Bypass Limited, voči štátu
je právny problém priamo vyplývajúci z podmienok koncesnej zmluvy. V
nej sú stanovené jednoznačné povinnosti zmluvných strán, ako aj sankcie.
(Zdroj: Pravda)

Majetok v 2. dôchodkovom pilieri mierne klesol
Objem majetku sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri dosiahol
8,90 mld. €. Jeho čistá hodnota klesla takmer o 13 mil. €. V garantovaných
dlhopisových fondoch dosiahol objem prostriedkov takmer 6,6 mld. €,
pričom klesol o 4,4 mil. €. V negarantovaných fondoch predstavoval
2,25 mld. € pri poklese o 8,6 mil. €. (Zdroj: SME)

Vláda podporí rozvoj sklárne v Katarínskej Hute
Sklárska výroba v Poltári a okolí by mohla opäť naberať na váhe. Vláda SR
po utorkovom výjazdovom zasadaní v Kokave nad Rimavicou
pravdepodobne prispeje investičným stimulom na rozvoj obnovenej
sklárne firmy R-Glass Trade v Katarínskej Hute. Firma chce ďalej rozšíriť
svoju výrobu, má v pláne investovať viac ako 2 mil. €. Od vlády by
požadovala stimul v objeme 600 000 až 800 000 €. (Zdroj: TASR)

Analytici: V bankovom sektore dôjde k ďalším konsolidáciám
Banky na Slovensku čelia v súčasnosti viacerým výzvam. Musia prežiť v
silne konkurenčnom prostredí, udržať si klientov, ale aj bojovať s
poklesom výnosov. Na trhu by tak v budúcnosti mohlo dôjsť k ďalšej
konsolidácii. Podľa odborníkov o niektoré menšie banky budú mať záujem
väčší hráči. (Zdroj: TASR)
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Na tento rok si vláda naplánovala vyrovnaný rozpočet. Opäť to však bude
nad jej sily aj napriek tomu, že do konca roka ostávajú ešte štyri mesiace.
Situácia s verejnými financiami sa totiž nezlepšuje, ale zhoršuje. Podľa
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) môže spomalenie ekonomiky
ohroziť ďalších 100 mil. € na strane príjmov do rozpočtu. Dlh by sa tak
mohol v porovnaní s júlovým rozpočtovým semaforom RRZ zväčšiť až na
1,1 mld. €. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Philip Morris a Altria Group rokujú o fúzii
Americké tabakové spoločnosti Philip Morris International a Altria Group
rokujú o fúzii. Je tak možné, že po vyše desaťročí, čo sa Philip Morris
odčlenil od Altrie, sa obe firmy opäť spoja. Vznikol by tak obrí koncern s
trhovou hodnotou vyše 200 mld. $. (Zdroj: SME)

Aerolíniám SAS klesol kvartálny zisk
Škandinávske aerolínie SAS sa v 3. kvartáli súčasného obchodného roka
udržali v zisku, ten však zaznamenal pokles. Čistý zisk SAS dosiahol za
obdobie od mája do konca júla 1,16 mld. SEK. V rovnakom období
predchádzajúceho obchodného roka predstavoval čistý zisk SAS
1,57 mld. SEK. Výsledky ovplyvnil štrajk pilotov. (Zdroj: TASR)

Boeing musí čeliť prvej žalobe
Dcérska firma ruského štátneho konglomerátu Rostec podala v USA
žalobu kvôli porušeniu kontraktu na 35 lietadiel Boeing 737 MAX. Je to
prvá žaloba na amerického výrobcu zo strany zákazníka v spojitosti s
bezpečnostnou krízou okolo týchto lietadiel. (Zdroj: SME)

Ropná firma BP opúšťa Aljašku
Britská ropná firma BP sa dohodla na predaji svojho majetku na Aljaške za
5,6 mld. $ súkromnej firme Hilcorp Energy Co. BP tak opúšťa región, v
ktorom pôsobila 60 rokov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Módny dom Dolce & Gabbana vykázal pokles zisku
Talianskemu módnemu domu Dolce & Gabbana klesol v minulom
fiškálnom roku zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) o viac ako
40 % na 87,2 mil. €. V druhej polovici tohto roka však spoločnosť očakáva
zlepšenie výsledkov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Swedbank zhoršila odhad tohtoročného rastu ekonomiky
Švédska banka Swedbank zhoršila odhad rastu švédskej ekonomiky v
tomto aj budúcom roku. Dôvodom je oslabovanie svetového obchodu, čo
sa negatívne odráža na proexportne orientovanom švédskom
hospodárstve. Podľa najnovšieho výhľadu HDP Švédska by mal tento rok
vzrásť o 1,3 %. Pôvodná prognóza z apríla poukazovala na rast na úrovni
1,4 %. (Zdroj: TASR)

V 2. kvartáli nemecká ekonomika klesla o 0,1 %
Nemecká ekonomika v druhom štvrťroku klesla. Dôvodom bol negatívny
vplyv zahraničného obchodu. Naopak rast podporila spotreba a
investície. Hrubý domáci produkt (HDP) sa za tri mesiace od apríla do júna
2019 v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom na sezónne a kalendárne
upravenej báze reálne znížil o 0,1 %. (Zdroj: SME)

Čínska centrálna banka sa snaží stabilizovať jüan
Čínska centrálna banka stanovila v utorok denný stredový kurz domácej
meny na najslabšej úrovni za viac ako 10 rokov. Hlavným dôvodom je
obchodná vojna s USA. Kurz je však o niečo silnejší, než očakával trh, čo
signalizuje, že centrálna banka sa zrejme pokúša stabilizovať kurz meny.
(Zdroj: SME)

Najväčší nárast osobnej leteckej dopravy je v Afrike
Medzinárodná letecká doprava v celosvetovom meradle v prvej polovici
roku 2019 vzrástla o 3,6 %. Najväčší nárast prepravených cestujúcich bol
zaznamenaný v Afrike, kde bol v prvej polovici tohto roka na úrovni 7,1 %.
Žiadna iná oblasť sveta nevykazuje taký nárast. (Zdroj: TASR)
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