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VÚB zaznamenala v 1. štvrťroku rast úverov aj vkladov
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128,5 mil. € viac ako zdvojnásobil. Výdavky štátneho rozpočtu boli
medziročne vyššie o 784,3 mil. €, čo predstavuje nárast o 16,5 %. Výdavky
verejných financií ovplyvnila splátka za vojenské lietadlá. (Zdroj: SME)

VÚB banke sa v prvých troch mesiacoch tohto roka nedarilo. Jej čistý zisk
medziročne klesol o 39,2 % na 35,1 mil. €. Banka zaznamenala v 1. kvartáli
rast úverov aj vkladov. Medziročne vklady stúpli na 11,2 mld. € a objem
úverov dosiahol 13,9 mld. €. Celkové aktíva banky dosiahli 17,06 mld. € a
boli medziročne vyššie o 11,3 %. Konsolidovaný čistý zisk skupiny VÚB sa
znížil o 36,8 % na 36 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Počet seniorov prevýšil počet detí

Odborári DPB vstúpili do štrajkovej pohotovosti

EÚ chce zvýšiť dovoz plynu z USA

Počet obyvateľov Slovenska k 31. decembru 2018 dosiahol 5 450 421.
Medziročne narástol o 7 301 obyvateľov, celkový prírastok obyvateľstva
však bol nižší než v roku 2017 približne o 500 osôb. Starnutie slovenskej
populácie potvrdil fakt, že počet seniorov v roku 2018 prevýšil počet detí.
(Zdroj: TASR)

Odborári z Dopravného podniku Bratislava (DPB) vstúpili od začiatku mája
do štrajkovej pohotovosti. Od zamestnávateľa požadujú zvýšenie miezd
pre zamestnancov. Ak sa do štvrtka 9. mája odborové organizácie s
vedením DPB nedohodnú na požadovanej úprave miezd, budú zvažovať
vyhlásenie štrajku. (Zdroj: TASR)

EÚ sa bude snažiť do roku 2023 zvýšiť import LNG z USA na 8 mld. m 3. To
by bol viac než dvojnásobok v porovnaní s objemom z roku 2018. Americký
prezident Trump sa dohodol so šéfom Európskej komisie Junckerom ešte
v júli 2018, že nezavedie clá na dovoz áut z EÚ. Únia prisľúbila zvýšiť import
LNG. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Predaj U. S. Steel ani prepúšťanie nie je v hre

ZAHRANIČIE

Premiér Pellegrini sa počas svojej cesty v USA stretol so zástupcami
amerických spoločností. Predstaviteľ U. S. Steel ho ubezpečil, že predaj
U.S. Steelu Košice a ani prepúšťanie zamestnancov nie je v hre.
Krátkodobé skracovanie pracovných týždňov je vynútené nepriaznivou
situáciou na trhu s oceľou. Odborári rokujú s vedením fabriky aj o vyšších
platoch. Zatiaľ sa nedohodli a zamestnanci sú v štrajkovej pohotovosti.
(Zdroj: SME)

Americká centrálna banka (Fed) ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu
nezmenenú. Podľa banky trh práce zostáva aj naďalej silný a firmy
vykazujú solídne zisky, ale zaznamenala spomalenie investícií a inflácia
klesla pod cieľovú hranicu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

BoE nezmenila kľúčový úrok

Amazon bude naďalej prijímať absolventov VŠ
Spoločnosť Amazon v Seredi oznámila, že bude naďalej prijímať
absolventov magisterských a bakalárskych odborov. Od otvorenia v roku
2017 prijal Amazon v Seredi už viac ako 30 absolventov. (Zdroj: TASR)

Kvartálny zisk bankového sektora medziročne klesol
Zisk bankového sektora v 1. štvrťroku tohto roka podľa údajov Národnej
banky Slovenska (NBS) medziročne klesol o 3,2 % na 164 mil. €.
Prevádzkový zisk bankového sektora pred tvorbou opravných položiek si
pohoršil o viac ako 23 mil. € a dosiahol úroveň 223 mil. €. Vklady klientov
sa zvýšili medziročne o 5,2 %. Stav úverov medziročne vzrástol o 7,7 %,
predovšetkým pod vplyvom úverov pre obyvateľstvo, ktoré stúpli o 9,5 %.
(Zdroj: Pravda)

Nehnuteľnosti sú najdrahšie za posledných 10 rokov
Podľa údajov Národnej banky Slovenska ceny nehnuteľností na Slovensku
ešte neprekonali predkrízové maximá, v súčasnosti sú však najvyššie za
posledných viac ako desať rokov. V prvom štvrťroku 2019 cena za m2
dosiahla v priemere 1 494 €, čo je najviac od tretieho kvartálu 2008.
(Zdroj: SME)

Elektronické recepty usporili pacientom 4,4 mil. €
Predpisovanie elektronických receptov prostredníctvom systému
ezdravie ušetrilo slovenským pacientom 4,4 mil. €. Poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti vďaka nižšej spotrebe papiera ušetrili 256 000 €.
Ďalších približne 30 mil. € sa podarilo usporiť aj vďaka obmedzeniu
duplicitného predpisovania liekov. (Zdroj: SME)

Počet ľudí v trvalom pracovnom pomere vzrástol
Počet ľudí v trvalom zamestnaneckom pomere opäť narástol. Sociálna
poisťovňa v marci tohto roka registrovala spolu 2 022 871 zamestnancov.
Predstavuje to medziročný nárast o 11 465 zamestnancov.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Udržateľnosť verejných financií sa vlani zhoršila
Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa v minulom roku zhoršila.
Podľa správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) dosiahol
ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií úroveň 1,32 %. V
strednodobom horizonte bude musieť Slovensko zvýšiť príjmy, alebo
znížiť výdavky štátneho rozpočtu vo výške 1,32 % HDP. (Zdroj: TA3)

Deficit sa v apríli medziročne zdvojnásobil
Schodok štátneho rozpočtu sa v apríli zvýšil na 1,206 mld. €. Oproti
rovnakému obdobiu minulého roka sa napriek nárastu príjmov o
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Fed ponechala úrokovú sadzbu na úrovni 2,25 – 2,5 %

Britská centrálna banka Bank of England (BoE) svoj kľúčový úrok
nezmenila. BoE očakáva, že hospodárstvo v Británii v tomto roku
expanduje o 1,5 %, keďže budovanie skladových zásob pred brexitom
nahrádza nižšie investície firiem. (Zdroj: Webnoviny)

ČNB sprísnila menovú politiku
Česká národná banka (ČNB) v súlade s očakávaniami sprísnila menovú
politiku. Banková rada ČNB zvýšila kľúčovú dvojtýždňovú repo sadzbu o
0,25 p.b. na 2 %. Lombardná sadzba vzrastie na 3 % a diskontná sadzba na
1%. (Zdroj: SME)

Výroba áut v Británii klesla v marci o 14 %
Produkcia áut v Británii klesla v marci 10. mesiac po sebe, pričom tempo
poklesu presiahlo 14 %. Automobilový priemysel dopláca podľa
zástupcov sektora najmä na slabší dopyt na kľúčových zahraničných
trhoch. (Zdroj: TASR)

Tesla emituje nové akcie a dlhopisy
Tesla chce od investorov získať kapitál v celkovom objeme vyše 2 mld. $.
Šéf automobilky Musk uviedol, že on zo svojich peňazí kúpi akcie za
10 mil. $. Akcia Tesly po oznámení plánov posilnila o 5 %. (Zdroj: SME)

Erste Group dosiahla čistý zisk 377 mil. €
Rakúska banková skupina Erste Group vykázala v januári až marci tohto
roka čistý zisk 377 mil. €. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast
o 12,2 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

General Electric v prvom štvrťroku vzrástol zisk
Americký priemyselný konglomerát General Electric sa v 1. kvartáli dostal
zo straty, dosiahol čistý zisk 3,55 mld. $. Pomohli mu tržby leteckej, ropnej
a plynárenskej aj zdravotníckej divízie. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Tržby z predaja iPhonov klesli na 31,05 mld. $
Americký koncern Apple dosiahol v 2. štvrťroku svojho obchodného roka
2018/2019 pokles zisku o 16 % na 11,56 mld. $. Tržby Apple v 2. kvartáli
klesli o 5 % na 58,02 mld. $. Tržby z predaja iPhonov sa pritom znížili na
31,05 mld. $. z 31,56 mld. $. v minulom roku. (Zdroj: SME)

Znečistená ruská ropa mala hodnotu 2,7 mld. $
Kontaminácia ruskej ropy otriasla dodávateľmi aj odberateľmi v Európe.
Hodnota znečistenej ropy sa odhaduje na 2,7 mld. $. Kontaminovaná ropa
sa dostala do potrubia Družba, ale aj do prípojok na trase z Ruska do krajín
EÚ. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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