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Slovensko a Maďarsko sa pripravia na plynovú krízu

V U. S. Steel bude štvordňový pracovný týždeň
V oceliarňach U. S. Steel Košice bude počas mája štvordňový pracovný
týždeň. Vedenie spoločnosti sa na tom dohodlo s odbormi pre nepriaznivú
situáciu na trhu s oceľou. Za deň, keď budú zamestnanci doma, dostanú
70-percentnú náhradu mzdy. Opatrenie umožní znížiť náklady vzhľadom
na komplikovanú ekonomickú situáciu. V košickej fabrike aktuálne
pracuje viac ako 12 000 zamestnancov. (Zdroj: TASR)

Orangeu vzrástol v 1. štvrťroku počet zákazníkov
K 31. marcu 2019 Orange Slovensko evidoval 2,788 milióna aktívnych
zákazníkov mobilných služieb. Výnosy spoločnosti dosiahli 134,7 mil. €.
Viac než 22 % z výnosov za mobilné služby tvorili výnosy z mobilných
dátových služieb, ktoré dosiahli hodnotu 22,3 mil. €, čo predstavuje
medziročný nárast o 3,5 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Best Hotel Properties rástli vlani výnosy aj zisk
Hotelierska skupina Best Hotel Properties (BHP) minulý rok zaznamenala
rast konsolidovaných výnosov z ukončených a neukončených činností o
8 % na takmer 61,2 mil. €. Konsolidovaná EBITDA z hotelovej činnosti
vďaka vyšším tržbám narástla o 28 % na 22,2 mil. €. Ku koncu minulého
roka skupina BHP vlastnila alebo manažovala takmer dve tisíc hotelových
izieb. (Zdroj: TASR)

Jaguar hľadá ľudí, bude vyrábať nový Defender
Výrobný závod Jaguar Land Rover v Nitre bude vyrábať nový Land Rover
Defender. Automobilka Jaguar Land Rover v Nitre sa pripravuje na
rozšírenie výroby. Momentálne hľadá k súčasným 1 500 zamestnancom
ďalších 850. Potrebuje ich pre druhú zmenu, vďaka ktorej chce dosiahnuť
ročnú produkciu 150 tisíc automobilov. Dvojzmenná prevádzka by mala
byť realitou do konca roka 2019. (Zdroj: SME)

Akcie Slovnaftu vzrástli na rekordnú úroveň
Ponuka maďarského MOLu na prevzatie zvyšných akcií Slovnaftu zvýšila
ich cenu. MOL má kontrolu nad 98,6 % akcií, zvyšných 1,4 % vlastnia
súkromné osoby. Kým v marci zmenilo vlastníka iba 173 akcií Slovnaftu, v
apríli sa ich zobchodovalo až 2 553. Cena jednej akcie v polovici apríla po
prvýkrát prekročila 110 € za kus. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Nové úvery na bývanie dosiahli v 1. kvartáli 28,2 mld. €

Koncom roka končí platnosť dohody o tranzite plynu medzi Ruskom a
Ukrajinou. Na jeseň vznikne spoločná pracovná skupina, kde budú
zastúpení významní hráči z oblasti distribúcie, dodávateľskej siete a
obchodu z Maďarska a zo Slovenska. Cieľom sú dohody o plynulom
zásobovaní plynom aj v krízovej situácii. (Zdroj: Pravda)

Európski výrobcovia batérií pokryjú 3 % trhu
Európska komisia v spolupráci s členskými krajinami EÚ a predstaviteľmi
priemyslu sa snaží dosiahnuť pokrok pri realizácii cieľov Európskej
aliancie pre batérie do októbra tohto roku. Viacerí ministri upozornili, že v
súčasnosti európski výrobcovia zabezpečujú len 3 % dodávok pre trh
elektromobility, kým konkurenti z Ázie pokryjú viac ako 80 % dopytu.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Obchodné rozhovory medzi USA a Čínou pokračujú
V Pekingu odštartovalo ďalšie kolo obchodných rozhovor medzi Čínou a
USA. Obe strany sa snažia ukončiť svoj spor, ktorý zasiahol aj svetovú
ekonomiku. Biely dom vyvíja tlak na uzavretie obchodnej dohody s Čínou
v nasledujúcich dvoch týždňoch. (Zdroj: SME)

Španielsky HDP vzrástol v prvom kvartáli o 2,4 %
Ekonomika Španielska pokračovala v 1. štvrťroku v raste, pričom tempo
rastu bolo najvyššie za posledných päť kvartálov. HDP Španielska vzrástol
v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,7 %. V medziročnom porovnaní vzrástla
ekonomika v 1. kvartáli o 2,4 %. (Zdroj: TASR)

Francúzska ekonomika stabilne rastie
Francúzska ekonomika si udržala doterajšie tempo rastu aj v 1. štvrťroku.
HDP druhej najväčšej ekonomiky eurozóny za tri mesiace tohto roka
vzrástol v o 0,3 % oproti predchádzajúcemu kvartálu.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Taliansko prekonalo recesiu
Hospodárstvo Talianska sa v prvom štvrťroku vrátilo k rastu, po dvoch
kvartáloch poklesu. HDP Talianska sa za tri mesiace do konca marca 2019
zvýšil o 0,2 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď
medzikvartálne klesol o 0,1 %. (Zdroj: SME)

Objem nových úverov na bývanie za prvý kvartál tohto roka predstavoval
podľa údajov Národnej banky Slovenska 2,12 mld. € pri medziročnom
náraste o 12 %. Celkový stav poskytnutých úverov na bývanie
obyvateľstvu stúpol medziročne o 11 % a na konci tretieho mesiaca
dosiahol 28,2 mld. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Lufthansa vykázala štvrťročnú stratu 342 mil. €

Od 1. mája rastú príplatky za prácu v noci a cez víkend

Banco Santander sa znížil zisk o 10 %

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila za 1. kvartál výrazné
prehĺbenie straty, pod čo sa podľa spoločnosti podpísal rast cien
pohonných látok. Celkové tržby však vzrástli. Dosiahli 7,9 mld. €, čo
medziročne predstavuje rast o 3 %. (Zdroj: TASR)

Opäť sa zvyšujú príplatky za nočnú a víkendovú prácu. Od 1. mája tohto
roka sa príplatok za nočnú prácu zvýši zo súčasných 30 % na 40 % zo sumy
minimálneho hodinového zárobku. V prípade rizikovej práce vzrastie z
35 % na 50 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy. (Zdroj: TASR)

Španielska Banco Santander oznámila, že jej čistý zisk v 1. štvrťroku klesol
medziročne o 10 % na 1,84 mld. €. Celkové tržby Banco Santander
v 1. kvartáli klesli o 1 % a 12,09 mld. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

V EÚ pracuje v netradičnom čase priemerne 6 % ľudí

Zisk Danske Bank prudko klesol

V sobotu pracuje pravidelne každý piaty Slovák, 15 % zamestnaných ľudí
pracuje v noci a 16,3 % v nedeľu. Podľa údajov Eurostatu tak má Slovensko
jednoznačne najväčší podiel zamestnancov, ktorí pracujú pravidelne v
noci. Za nami nasledujú s podielom vyšším ako 8 % Holandsko, Malta,
Taliansko a Slovinsko. (Zdroj: SME)

Ropa z Ruska sa na Slovensko dostane v polovici mája
Dodávky ropy do bratislavskej rafinérie Slovnaft budú obnovené v polovici
mája. Vyplýva to z dohody, ktorú uzavreli spoločnosti skupiny MOL,
zástupcovia ruského ministerstva energetiky a prepravcovia ropy
Transpetrol, Ukrtransnafta a Transnefť. (Zdroj: Trend)

Bankoví analytici očakávajú 3,4 % rast ekonomiky
Rast slovenskej ekonomiky by mal ku koncu tohto roka dosiahnuť 3,4 %.
Ukázal to najnovší aprílový prieskum Národnej banky Slovenska medzi
analytikmi komerčných bánk. (Zdroj: TASR)
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Škandál s praním špinavých peňazí tvrdo zasiahol škandinávsku Danske
Bank. Oznámila prudký pokles čistého zisku za 1. štvrťrok na 2,79 mld. DKK
zo 4,37 mld. DKK v rovnakom období predchádzajúceho roka. Počas
prvých troch mesiacov 2019 stratila banka v Dánsku 8 500 zákazníkov, v
predchádzajúcom štvrťroku 9 900 zákazníkov.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Výsledky Samsung Electronics ovplyvnili pamäťové čipy
Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics vykázala za 1. štvrťrok
pokles prevádzkového zisku o 60,2 % na 6,23 bilióna wonov. Zisk
za 1. kvartál ovplyvnili najmä slabé výsledky v divízii pamäťových čipov.
(Zdroj: TASR)

Zisk General Motors prekonal očakávania trhu
Čistý zisk General Motors v 1. kvartáli stúpol na 2,12 mld. $. Tržby dosiahli
hodnotu 34,88 mld. $. (Zdroj: Webnoviny)
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