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SUV sú sa Slovensku najpredávanejšími modelmi

Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila súťaž na čistenie železničných
koľajových vozidiel. Cenu za tieto služby odhaduje ZSSK vo výške
30 mil. €. (Zdroj: TASR)

Slovensko je naďalej automobilovou veľmocou v počte vyrobených
vozidiel na obyvateľa. Vlani opäť rástli aj predaje nových osobných áut,
keď dopyt ťahali predovšetkým SUV modely. SUV sa vlani vôbec prvýkrát
stali najpredávanejším segmentom vôbec. Pri medziročnom raste na
úrovni 16 % sa predalo v tejto kategórii viac ako 33 tisíc vozidiel.
(Zdroj: Trend)

Developer Ister II postaví nadštandardnú budovu

Banská tragédia ovplyvnila cenu elektriny

ZSSK chce vyčistiť vlaky za 30 mil. €

Developer Ister II plánuje kontaminovaný priestor pri moste Apollo
premeniť na luxusnú budovu. Odhadované náklady na stavbu sú 34 mil. €.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

V Košiciach pribudne 400 bytov od Andromeda Invest
V Košiciach sa aktuálne pripravuje jeden z najväčších rezidenčných
projektov v poslednom období. Investor tu plánuje na sídlisku KVP
postaviť približne 400 bytov na takmer trojhekátorovom území. Za
projektom stojí firma Andromeda Invest. (Zdroj: Trend)

JAVYS recyklovala 1 246 ton surovín
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) v rámci vyraďovania jadrových
elektrární A1 a V1 vrátila v minulom roku do recyklačného procesu viac
ako 1 246 ton druhotných surovín. Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť
JAVYS recyklačným procesom získala, sa opätovne investovali do procesu
vyraďovania jadrových zariadení. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

NDS predala v decembri známky za viac ako 3 mil. €
Národná diaľničná spoločnosť v decembri minulého roka predala takmer
203 tisíc diaľničných známok na rok 2019. Príjem z ich predaja dosiahol
viac ako 3 mil. €. (Zdroj: Pravda)

Penta kupuje lekárne v Rumunsku a Taliansku
Investičná skupina Penta uzavrela koncom minulého roka dohodu o
odkúpení časti lekárenského reťazca Belladonna pharmacy v Rumunsku.
Spoločnosť zároveň postupne skupuje lekárne aj v Taliansku vďaka zmene
legislatívy, ktorá jej umožnila vstup na tamojší trh. (www.forbes.sk)

Vláda podporí okres Levoča viac ako miliónom eur
Vláda počas svojho rokovania v Levoči rozdelila pre mestá a obce okresu
1 215 000 €. Prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Levoča, ktorý patrí
medzi najmenej rozvinuté okresy, samosprávy použijú napríklad na
opravu miestnych komunikácií, budov, ako aj vybavenie športových
klubov. (Zdroj: TASR)

Priemyselný park Haniska zamestná 3 000 ľudí
Východnému Slovensku sa síce nepodarilo prilákať automobilku BMW,
vláda tam však chce priviesť iného veľkého investora. Prípravy na
výstavbu priemyselného parku Haniska napredujú. Ako uvádza investičný
zámer, v parku by sa malo v budúcnosti vyrobiť ročne 300 tisíc áut a prácu
by v ňom malo nájsť tritisíc ľudí. V hre je energetické prepojenie s firmami
Kosit alebo U. S. Steel. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Tvrdý brexit ohrozí slovenský export
Podľa Asociácie priemyselných zväzov je Veľká Británia dôležitým
obchodným partnerom pre Slovensko, pričom prognózy hovoria, že po
brexite hrozí až 60 % pokles exportu do Británie, čo je v exporte ako takom
pokles približne o 3 %. Tvrdý brexit by mal za následok aj zásadnú zmenu
režimu výmeny tovarov. (Zdroj: TASR)

Automobilky pocítia tvrdý brexit najviac
Pre slovenský automobilový priemysel predstavuje tvrdý brexit významné
riziko. V prvej vlne by bolo na Slovensku ohrozených až 7 500 pracovných
miest. V prepočte na nominálne HDP by to pri najhoršom scenári brexitu
predstavovalo pre Slovensko až 6 % podiel na nominálnom HDP.
(Zdroj: Trend)
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Banská tragédia v Číne, kde v meste Shenmu prišlo o život 21 baníkov,
ovplyvnila cenu elektriny na komoditných trhoch v Európe. Nariadenie
vlády pozastaviť ťažbu v tejto oblasti a vykonať prísne bezpečnostné
kontroly vyvolalo nervozitu na komoditných trhoch a tie samozrejme
zareagovali rastom ceny. Cena pre slovenský kontrakt Baseload Cal20 sa
v súčasnosti pohybuje pri hodnote 53,60 € za megawatthodinu.
(Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Morgan Stanley vzrástol zisk
Americká investičná banka Morgan Stanley zaznamenala v 4. kvartáli 2018
nárast zisku na 1,36 mld. $. Tržby Morgan Stanley v sledovanom období
pritom klesli o 10 % na 8,55 mld. $ z 9,5 mld. $ rok predtým. (Zdroj: TASR)

Premiérka Mayová predloží nové návrhy k brexitu
Dolná komora britského parlamentu by mala 29. januára hlasovať o
nových návrhoch premiérky Mayovej týkajúcich sa brexitu. Mayová v
pondelok, osem dní pred hlasovaním, predloží poslancom prepracované
návrhy plánovaného odchodu Británie z Európskej únie a podá k nim
vysvetlenie. Aké zmeny chce premiérka navrhnúť, nie je zatiaľ jasné.
(Zdroj: www.webnoviny.sk)

Hitachi v Británii jadrové elektrárne nepostaví
Japonský koncern Hitachi zastavil práce na projektoch výstavby
jadrových elektrární vo Veľkej Británii. Vedenie spoločnosti informovalo,
že v súvislosti s týmto rozhodnutím počíta so stratou vyše 2,4 mld. €.
Japonská a britská vláda sa nedokázali dohodnúť na podmienkach
realizovania jednotlivých projektov. (Zdroj: TASR)

Daniel Křetínský investuje v Británii 300 mil. £
Energetický a priemyselný holding podnikateľa Daniela Křetínského
plánuje v Británii postaviť zariadenie na energetické zhodnocovanie
odpadu. Investorom zámeru bude britská dcérska firma EP UK
Investments, projekt má stáť zhruba 300 mil. £.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Podiel vo švédskej firme Pilorfisch kúpili Nemci
Nemecký technologický koncern Voith vstúpil do švédskej technologickej
firmy Pilotfish, ktorá sa špecializuje na IT systémy pre autobusy a vlaky.
Obe firmy sa dohodli na strategickej spolupráci, pričom Voith získal 56 %
podielu švédskeho podniku. (Zdroj: TASR)

USA zvažuje odstránenie ciel na čínsky tovar
Predstavitelia USA zvažujú odstránenie ciel na dovoz z Číny, aby upokojili
finančné trhy a aby Peking v rokovaniach o vzájomnom obchode prinútili
k väčším ústupkom. USA a Čína chcú obchodný spor vyriešiť do 1. marca.
Ak sa to dovtedy nepodarí, majú USA zvýšiť clá na tovar z Číny, ktorého
hodnota dovozu dosahuje 200 mld. $ na 25 % z terajších 10 %.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Lotus sa bude vyrábať aj v Číne
Čínsky vlastník britskej značky športových vozidiel Lotus plánuje začať s
výrobou v Číne, kde chce otvoriť novú továreň 1,67 mld. € v meste Wuchan. Vozidlá značky Lotus sa v súčasnosti vyrábajú v anglickom Norfolku.
(Zdroj: SME)
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