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Európa bude nakupovať menej sójových bôbov a kvapalného plynu z USA.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Mesto Poprad chce predať AquaCity

ECB má nástroje na pomoc ekonomikám

Firmu Aquapark Poprad, ktorá prevádzkuje AquaCity, vlastní 85 %
podielom britský podnikateľ Jan Telensky. Zvyšných 15 % vlastní mesto
Poprad, ktoré z dôvodu nevyplatenia zisku teraz zvažuje predaj svojho
obchodného podielu. Deje sa tak v čase, keď medzinárodne uznávaná
značka AquaCity ohlasuje miliónové investície do modernizácie a
rozšírenia kapacít. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Brose plánuje v Prievidzi investíciu
Prievidzský dodávateľ pre automobilový priemysel Brose plánuje v
tamojšom priemyselnom parku rozšíriť cestnú komunikáciu.
Komunikácia má slúžiť na ďalšiu obslužnosť pre areál, ktorý Brose buduje
v priemyselnom parku. (Zdroj: TASR)

J&T Wine Holding expanduje

Európska centrálna banka (ECB) môže podľa jej hlavného ekonóma
napriek svojej voľnej peňažnej politike aj v slabej fáze ekonomiky
zareagovať. ECB môže prispôsobiť svoj úrokový výhľad a ten regulovať
inými prostriedkami v prípade, ak by hrozilo, že by hospodárstvu
eurozóny hrozilo silnejšie oslabenie. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Falcon Private Bank odchádza z Británie
Švajčiarska súkromná banka Falcon Private Bank ukončí svoje pôsobenie
na britskom trhu a predá majetok londýnskej divízie Falcon Private Wealth
spoločnosti Dolfin Financial. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Finančníci z vinárskeho podniku J&T Wine Holding pribrali v roku 2017
moravské prémiové vinárstvo Kolby. Teraz k nemu pridávajú akvizíciu
vinárskeho závodu spoločnosti Reisten, ktoré rovnako ako Kolby pôsobí v
atraktívnej pestovateľskej lokalite Pálava, od vinárskeho družstva
Templářské sklepy Čejkovice. To je jedným z najväčších moravských
producentov vína. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Predaj áut v Číne klesá rýchlejšie ako vlani

ÚVO zamietol námietku voči búraniu skeletu Rázsoch

Agentúra Fitch zhoršila prognózu rastu Talianska

Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietku voči búracím prácam v
plánovanej nemocnici na bratislavských Rázsochách. Informovala o tom
talianska spoločnosť Despe, ktorá sa do tendra na búracie práce za vyše
17,5 mil. € zapojila. Na mieste skeletu Rázsoch chce štát vybudovať novú
Univerzitnú nemocnicu Bratislava. (Zdroj: TASR)

Štát predal dlhopisy za 207 mil. €
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) opäť ponúkala investorom
v aukciách cenné papiere z dvoch emisií. V prípade dlhopisov splatných v
júni 2028 akceptovala dopyt na úrovni 100 mil. € a dlhopisy splatné v
októbri 2047 predala za 107 mil. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ratingová agentúra Fitch prudko zhoršila prognózu tohtoročného rastu
talianskej ekonomiky. Pôvodne očakávala, že vzrastie o 1,1 %, najnovšie
ale počíta s rastom len o 0,3 %. To je zároveň hlboko pod odhadom
talianskej vlády, ktorá v tomto roku očakáva rast ekonomiky o 1 % a na
tom postavila aj tohtoročný rozpočet. (Zdroj: TASR)

Ropný koncern Pemex dostane 4 mld. $
Mexická vláda poskytne ropnému koncernu Pemex finančnú injekciu v
hodnote takmer 4 mld. $. Podpora by mala zlepšiť finančnú pozíciu
spoločnosti a zabrániť ďalšiemu poklesu ratingu firmy.
(Zdroj: TASR)

Shell sa dohodla na akvizícii firmy sonnen

Hutníci a strojári budú mať vyššie mzdy
Odborový zväz KOVO vyjednal nové dodatky ku kolektívnym zmluvám
vyššieho stupňa v odvetviach hutníctva a strojárstva. OZ KOVO aktuálne
vyjednáva pre tento rok tri nové kolektívne zmluvy, a to pre sklársky
priemysel, pre oblasť verejnej cestnej dopravy a pre členov Hasičského a
záchranného zboru. (Zdroj: SME)

Odborári VSE Holding vstúpili do štrajkovej pohotovosti
Odborári Energeticko-chemického odborového zväzu v skupine VSE
Holding vstúpili do štrajkovej pohotovosti. V rámci kolektívneho
vyjednávania nedošlo k dohode na raste miezd na rok 2019. V skupine VSE
Holding je zamestnaných približne 1 650 zamestnancov, z ktorých je 1 511
odmeňovaných podľa tarifného systému, dohodnutého v podnikovej
kolektívnej zmluve. Práve pre týchto zamestnancov požaduje odborová
organizácia rast základných mesačných miezd o 4,5 % a ďalších 1,5 % na
individuálny rast. (Zdroj: SME)

INESS predpokladá ďalšie zvyšovanie cien
Odvod z obratu potravinových obchodných reťazcov sa prejavil na
januárovom zvýšení cien približne podielom 0,1 p.b., čo je v porovnaní s
ročnou spotrebou domácností nárast o sumu 50 mil. €. Nakoľko dva
najväčšie reťazce pre posunutý finančný rok odvod zatiaľ neplatia, dá sa
po marci očakávať ďalšie zvyšovanie cien, informoval v pondelok Inštitút
ekonomických a sociálnych analýz INESS. (Zdroj: Hospodárske noviny)

EÚ pri dovozných clách na autá zareaguje rýchlo
Európska únia chce zlepšiť obchodné vzťahy so Spojenými štátmi, ale
bude reagovať rýchlo, ak sa americký prezident Donald Trump rozhodne
zaviesť clá na dovoz automobilov z EÚ. Zavedenie ciel na dovoz
európskych automobilov do Spojených štátov by mohlo znamenať, že

www.sims.sk

Čínske združenie výrobcov automobilov (CAAM) pre agentúru Reuters
uviedlo, že v januári sa v krajine predalo 2,37 milióna áut. V porovnaní s
rovnakým mesiacom minulého roka to predstavuje pokles o 15,8 %. Na
porovnanie, v decembri predaj vozidiel klesol o 13 % a v novembri pokles
dosiahol 14 %. (Zdroj: TASR)

Spoločnosť Shell sa dohodla na akvizícii 100 % podielu spoločnosti
sonnen. Akvizícia nadväzuje na investíciu Shellu z mája 2018. Po schválení
regulačnými úradmi sa sonnen stane plnohodnotnou dcérskou
spoločnosťou Shellu. (Zdroj: TASR)

Objavili sa špekulácie o odchode Hondy z Británie
Japonská automobilka Honda sa údajne chystá oznámiť zatvorenie
svojho závodu v britskom Swindone, čo ohrozuje 3 500 pracovných miest.
Výrobu v Británii zrejme ukončí v roku 2022. Hovorca spoločnosti sa k tejto
informácii nevyjadril a hovorkyňa britského ministerstva obchodu to
označila za špekulácie. (Zdroj: SME)

Porsche čelí možnej pokute pre emisný škandál
Nemecká automobilka Porsche čelí možnej pokute v súvislosti s emisným
škandálom. Uviedla to prokuratúra v Stuttgarte. Vyšetrovatelia majú totiž
podozrenie, že spoločnosť spáchala administratívny priestupok.
(Zdroj: TASR)

V 2. polroku 2018 sa Nemecko takmer dostalo do recesie
Súčasná slabá fáza rastu nemeckej ekonomiky bude podľa najnovšej
prognózy nemeckej centrálnej banky pokračovať počas celého prvého
polroka 2019. (Zdroj: TASR)

V Česku chcú zaviesť digitálnu daň
Česká vládna koalícia uvažuje o zavedení digitálnej dane pre veľké
internetové spoločnosti. Tým by podľa plánu ministerstva financií mohla
pritiecť miliarda korún do rozpočtu. Daň by platili firmy ako Google,
Facebook, Apple či Amazon. (Zdroj: TASR)
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