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bude v roku 2020 blížiť splatenie úverov poskytnutých v programe
cielených dlhodobých refinančných operácií (TLTRO). (Zdroj: Trend)

Tržby Yeme v roku 2018 dosiahli 20 mil. €

ZAHRANIČIE

Obchodný reťazec Yeme vlani po prvý raz hospodáril so ziskom. Ten
dosiahol 127 tis. €. Rok predtým skončila ešte so stratou 304 tis. €. Tržby
Yeme vlani stúpli medziročne o polovicu na 20 mil. €. Značka teraz mieri
do regiónov, prvú mimobratislavskú predajňu otvorí v Nitre. (Zdroj: Trend)

ŠFRB podporí začínajúce rodiny
Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania zavedie výraznejšiu
podporu pre mladé začínajúce rodiny, ktoré nie sú natoľko solventné, aby
si mohli dovoliť obstarať nové bývanie. Novela sa týka mladých manželov
do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním
žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v
bytovom alebo v rodinnom dome. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Na ÚRSO chýbajú staré posudky a zmluvy
Na fungovanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) za bývalého
vedenia si posvietili kontrolóri Národného kontrolného úradu (NKÚ). NKÚ
tvrdí, že chýbajú posudky za státisíce eur, priamy výber znalcov či
nepotrebné zmluvy. Bývalý šéf ÚRSO Jozef Holjenčík tvrdí, že všetko je na
úrade v archíve. (Zdroj: Pravda)

Nemecká poisťovacia spoločnosť Allianz dosiahla vo 4. kvartáli rast
čistého zisku takmer o pätinu na 1,7 mld.€. Výsledky podporili nižšie
náklady na riešenie poistných udalostí, ako aj nižšie daňové zaťaženie. Za
rok 2018 dosiahol čistý zisk 7,5 mld. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

PepsiCo v roku 2019 očakáva pokles zisku
Americký výrobca nealkoholických nápojov PepsiCo sa v 4. kvartáli 2018
vrátil k zisku. Spoločnosť dosiahla za tri mesiace do konca decembra 2018
čistý zisk 6,85 mld. $. Tržby spoločnosti dosiahli 19,524 mld. $. V roku 2019
spoločnosť očakáva, že upravený zisk na akciu klesne o 1 %, zatiaľ čo
analytici predpovedali jeho nárast o 3,4 % na 5,85 $. (Zdroj: TASR)

Spoločnosť Deere dosiahla kvartálne tržby 6,94 mld. $
Americký výrobca poľnohospodárskych a stavených strojov Deere
dosiahol v 1. štvrťroku svojho finančného roka 2018/19 zisk 498,5 mil. $.
Tržby koncernu v 1. štvrťroku vzrástli na 6,94 mld. $.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Regionálne aerolínie skončili kvôli brexitu

Úspory Slovákov vzrástli za 3 roky o takmer 10 %
Priemerný Európan má aktuálne nasporených takmer 69 900 €, zatiaľ čo
Slovák stále len zhruba 13 300 €. Výška osobných finančných aktív na
obyvateľa vzrástla počas posledných dvoch rokov v eurozóne v priemere
o 3,8 %, zatiaľ čo na Slovensku až o 9,8 %. (Zdroj: Pravda)

Podľa ŠÚ SR sa zvýšili spotrebiteľské ceny o 1,1 %
Spotrebiteľské ceny v januári vzrástli oproti decembru minulého roka v
priemere o 1,1 %, pričom najviac, o 3 %, sa zvýšili ceny potravín a
nealkoholických nápojov. Medzimesačne sa, naopak, znížili ceny odevov
a obuvi, v doprave, poštách a spojoch, nábytku a bytového zariadenia.
Nezmenené zostali ceny vzdelávania. (Zdroj: www.finreport.sk)

Rast miezd v ekonomike ovplyvňuje aj ceny
Najväčší vplyv na rast cien na Slovensku má v súčasnosti výrazný rast
miezd v ekonomike. Prehrievanie trhu práce tlačí nahor mzdy a tie ceny
služieb, ktoré budú aj v roku 2019 hlavným motorom inflačného vývoja.
Konštatuje to ministerstvo financií. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Agropotravinársky zahraničný obchod sa zhoršil
Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a
potravinárskymi výrobkami v období január až november 2018 bolo
pasívne, a to vo výške 1,523 mld. €. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o
20,5 %. (Zdroj: TASR)

Predaj áut v Európe medziročne klesol
Zväz európskych výrobcov automobilov oznámil, že predaj áut v EÚ
dosiahol v januári tohto roka 1,20 milióna kusov. Oproti rovnakému
mesiacu minulého roka to znamená pokles o 4,6 %. (Zdroj: TA3)

Zmena výšky úrokov závisí na ekonomike eurozóny
Zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne bude podľa Európskej centrálnej
banky (ECB) závisieť od dĺžky spomalenia rastu ekonomiky. ECB uviedla,
že ponechá sadzby na aktuálnych rekordných minimách prinajmenšom
do konca leta. (Zdroj: TASR)

Britská letecká spoločnosť Flybmi skrachovala. Hlavným dôvodom je
brexit. Spoločnosť Flybmi prevádzkovala 17 lietadiel a lietali do
25 európskych miest. (Zdroj SME)

Gazprombank zmrazila účty venezuelskej firma
Ruská banka Gazprombank zmrazila účty venezuelskej štátnej ropnej
firmy PDVSA a zastavila obchodovanie s firmou. Týmto spôsobom chce
znížiť riziko, že bude spadať pod sankcie USA. (Zdroj: Pravda)

Deutsche Bank je pod dozorom
Nemecký Úrad pre finančný dohľad BaFin rozšíril monitorovanie Deutsche
Bank v súvislosti s jej úlohou v škandále s praním špinavých peňazí cez
estónsku dcéru škandinávskej Danske Bank. Danske bank vlani pripustila,
že cez jej malú estónsku dcéru prešlo od roku 2007 do roku 2015 zhruba
200 mld. €, ktoré mohli byť špinavé. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Dovozné clá ovplyvnia export áut z Nemecka do USA
Navrhované 25 % dovozné clá na autá zo strany USA by mohli znížiť export
automobilov z Nemecka do Spojených štátov v dlhodobom meradle až o
50 %. Zároveň by mohli výrazne ovplyvniť vývoz aj do ďalších krajín.
(Zdroj: TASR)

Rokovania medzi USA a Čínou sú vraj produktívne
Prvého marca sa má skončiť 90 dňové prímerie. Po tomto termíne by mali
Američania zaviesť nové sankčné clá, ak sa nedosiahne medzi
Washingtonom a Pekingom dohoda o obchode. Prezident Donald Trump
však teraz naznačil, že termín rokovaní by sa mohol predĺžiť v prípade, ak
by bola dohoda vo výhľade. (Zdroj: TASR)

Írsky export bol v roku 2018 rekordný
Hodnota írskeho exportu dosiahla minulý rok rekordnú úroveň, pričom
jeho závislosť od vývozu do Británie klesla. Export z Írska vzrástol v
minulom roku o 15 % na rekordných 140 mld. €. Vývoz tovarov do Británie
pritom klesol, ale tento pokles bol výrazne kompenzovaný zvýšením
exportu na takmer všetky ostatné kľúčové trhy Írska. (Zdroj: TASR)

Americký kongres má zákon proti shutdownu

ECB možno spustí nové TLTRO
Európska centrálna banka uvažuje o možnosti ďalších viacročných
lacných úverov pre banky. Banky v Taliansku a predovšetkým v ďalších
južných európskych krajinách môžu mať problémy s financovaním, keď sa

www.sims.sk

Poisťovňa Allianz zaznamenala zisk 7,5 mld. €

Senát amerického Kongresu schválil zákon, ktorý má zabrániť ďalšiemu
shutdownu, teda čiastočnému pozastaveniu financovania federálnych
inštitúcií. Zákon zaisťuje financovanie federálnych inštitúcií počas
fiškálneho roka. Nevyčleňuje však 5,7 mld. $, ktoré prezident USA
požadoval na výstavbu bariéry na hraniciach s Mexikom. (Zdroj: Trend)
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