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Tvrdý brexit zníži zdroje na poľnohospodárstvo

Pepco na Slovensku dosiahlo zisk 8,7 mil. €
Maloobchodná sieť Pepco zvýšila v uplynulom finančnom roku na
Slovensku svoje tržby o viac ako tretinu. Spoločnosť Pepco Slovakia totiž
zaznamenala celkové tržby na úrovni 70,5 mil. €, čo znamenalo
medziročný nárast o 34,4 %. Čistý zisk firmy pritom medziročne stúpol o
14,9 % na 8,7 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ikea Industry Slovakia investuje 800 tis.€
Nábytkárska firma Ikea Industry Slovakia má v pláne zvýšiť výrobné
kapacity v závode v Malackách. V tejto súvislosti plánuje tiež navýšiť
množstvo zhodnocovaného odpadu. Inštalácia novej linky bude stáť firmu
800 tis. €. Firma v Malackách v súčasnosti zamestnáva takmer 1 800 ľudí.
Viac informácií nájdete na www.platformasims.sk. (Zdroj: SIMS)

Auria Solutions Slovakia spustila výrobu
Spoločnosť Auria Solutions Slovakia, s.r.o. oficiálne spustila do prevádzky
svoj nový výrobný závod vo Vrábľoch. Nosný výrobný program tvorí
výroba zvukovo akustických dielov pre automobilový priemysel. Počas
tohto roka plánuje firma vytvoriť 100 pracovných miest. Firma investovala
do nového výrobného závodu doteraz zhruba 8,8 mil. €. (Zdroj: TASR)

Slovenský Cviker má prestížnu zákazku v USA
Slovenský startup Cviker pre popredného developera JBG Smith prekreslí
do 3D reality novú štvrť vo Washingtone, do ktorej sa má nasťahovať
internetový gigant Amazon. Kontrakt Slovákom prinesie 60 tis. $. Prácou
na štvrti Crystal City a spoluprácou s tamojšou mestskou časťou hlavného
mesta USA Washingtonu – Arlington vo Virgínii sa odprezentujú na top
svetovej výstave Consumer Electronics Show v Las Vegas.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Home Credit sa s Moneta Money Bank nespojí
Skupina Home Credit už nebude pokračovať v prípravách na spojenie
spoločností Air Bank a Home Credit v Česku a na Slovensku s Moneta
Money Bank. Skupina Home Credit prijala toto rozhodnutie po uplynutí
dohodnutej exkluzívnej lehoty na prípravu a podpis právne záväzných
transakčných dokumentov. Podpísané tak neboli. (Zdroj: SME)

Budúcnosť komplexu Olympia je otázna
Výstavba polyfunkčného komplexu, ktorý v Ružinove poznajú pod menom
Olympia, sa nezačala a podľa všetkého sa tak skoro ani nezačne.
Developer Tatra Residence v súčasnosti analyzuje potenciálne využitie
pozemkov, nevylučuje realizovanie stavieb, ale ani predaj pozemkov.
(Zdroj: Trend)

NBS v kauze Rapid Life podáva trestné oznámenie
Národná banka Slovenska (NBS) podáva ďalšie trestné oznámenie v kauze
poisťovne Rapid Life. Rozhodla sa tak po tom, čo Národná kriminálna
agentúra obvinila dvoch manažérov banky zo zneužitia právomoci
verejného činiteľa. Podľa NBS sú v tejto kauze namiesto
pravdepodobných páchateľov stíhaní jej pracovníci. (Zdroj: TASR)

Slovenská správa ciest opraví 26 mostov za 20 mil. €
Slovenská správa ciest v uplynulých týždňoch zazmluvnila zhruba 20 mil.
€ z európskych peňazí na rekonštrukciu 26 slovenských mostov
v kritickom alebo havarijnom stave. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Kvalita prostredia na podnikanie stagnuje
Už niekoľko rokov po sebe sa najlepšie podniká v Singapure. Vyplýva to z
výsledkov rebríčka Superindex PAS, ktorý zostavuje Podnikateľská
aliancia Slovenska. Slovensko stále zaostáva za podnikateľsky
najatraktívnejšími krajinami sveta, keď dosiahlo Index 80,9 a oproti roku
2017 kleslo o jednu pozíciu na 36. miesto. (Zdroj: TASR)
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Odchod Británie z EÚ bez dohody spôsobí výpadok v Spoločnej
poľnohospodárskej politike (CAP) vo výške 2,9 mld. €. V prípade tzv.
tvrdého brexitu sa znížia zdroje Slovenska na CAP o 31,3 mil. € ročne.
(Zdroj: TASR)

Rast ekonomiky bude menší, ako sa očakávalo
Ekonomiky krajín eurozóny mali podľa plánov rásť v priemere bezmála o
dve percentá. Po novom Európska komisia odhaduje, že vzrastú o necelé
percento. Aj slovenská ekonomika by podľa bankových analytikov mala
rásť menej, ako sa pôvodne očakávalo. Zatiaľ by to však podľa nich
nemalo mať na krajinu výrazný vplyv. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Skupina PSA mala vyššie tržby i zisk
Francúzska automobilová skupina PSA za minulý rok zaznamenala
výrazný rast ziskov a tržieb. Prispeli k tomu úspechy jej SUV modelov
Peugeot 3008 a 5008. Čistý zisk skupiny za rok 2018 vzrástol o 47 % na
2,83 mld. € z 1,92 mld. € v predchádzajúcom roku. PSA vlani predala
3,88 milióna áut, o 6,8 % viac ako v roku 2017. (Zdroj: TASR)

BASF klesol zisk na 4,7 mld. €
Nemecký chemický koncern BASF vykázal za 4. kvartál aj za celý minulý
rok pokles zisku na hodnotu 4,7 mld. € zo 6,1 mld. € v roku 2017. Dôvodom
boli letné sucho, tlak na nemecký priemysel a obchodný spor medzi USA
a Čínou. Tento rok počíta firma s ďalším výrazným poklesom tržieb a znížiť
by sa mal aj kľúčový ukazovateľ, ktorým je upravený zisk pred úrokmi a
zdanením (EBIT), aj keď ten len mierne. (Zdroj: TASR)

Fiat Chrysler investuje v USA 4,5 mld. $
Automobilka Fiat Chrysler plánuje investovať v Spojených štátoch
amerických približne 4,5 mld. $. Väčšinu financií chce použiť na
modernizáciu súčasných piatich závodov a časť na výstavbu nového
závodu v Detroite. Investícia by mala vytvoriť približne 6 500 pracovných
miest. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Embraer predáva divíziu komerčných lietadiel Boeingu
Akcionári brazílskej spoločnosti Embraer veľkou väčšinou schválili predaj
80 % podielu divízie komerčných lietadiel americkému koncernu Boeing.
Na základe podmienok dohody zaplatí Boeing za kontrolu najziskovejšej
divízie Embraeru 4,2 mld. $. (Zdroj: TASR)

Boeing vyrobí 100 lietadiel pre vietnamské aerolínie
Americký výrobca lietadiel Boeing oznámil, že získal objednávku na viac
než 100 lietadiel od dvoch vietnamských aerolínií. Spoločná hodnota
objednávok dosahuje takmer 16 mld. $. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Levi Strauss & Co mieri na burzu
Na newyorskú burzu na Wall Street mieri 165 ročný džínsový gigant
Levi Strauss & Co. Firma je v súčasnosti kontrolovaná dedičmi Leviho
Straussa a od verejnej ponuky akcií si sľubuje získať aspoň 100 mil. $.
Podľa agentúry Reuters však spoločnosť prostredníctvom IPO ponuky
akcií cieli na vyššie ohodnotenie, a to 600 až 800 mil. $.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

OPEC znižuje ťažbu napriek tlaku Trumpa
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) spolu s ďalšími producentmi
zotrvá pri svojom programe znižovania ťažby, napriek novému nátlaku
amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby od obmedzovania
produkcie ustúpila. OPEC bude v dohode o znižovaní produkcie
pokračovať dovtedy, dokiaľ zásoby ropy neklesnú z terajšej úrovne na svoj
5 ročný priemer. (Zdroj: Pravda)
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