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centrálna banka nakúpila v 1. štvrťroku najviac zlata, 55,3 tony, Turecko
40,1 tony a Čína 33 ton. Ale aj menšie štáty ako Ekvádor, zvýšil svoje zlaté
rezervy. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Slovenská sporiteľňa dosiahla čistý zisk 47,4 mil. €
Slovenská sporiteľňa dosiahla v 1. štvrťroku tohto roka čistý zisk
47,4 mil. €. Medziročne vzrástol o 16 %. Objem úverov klientom dosiahol
13,1 mld. € a medziročne sa zvýšil o 9,6 %. Vklady obyvateľstva
medziročne stúpli z 10,5 mld. € na 11,4 mld. €. (Zdroj: TASR)

U. S. Steel robí úsporné opatrenia
V spoločnosti U.S.Steel Košice museli pristúpiť k celej sérii úsporných
opatrení po tom, ako sa od začiatku mája tohto roka opätovne zvýšili
príplatky pre zamestnancov za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu. Popri
vysokých cenách energií a masívnych importoch dampovanej ocele teraz
čelí firma aj vyššej cene práce. (Zdroj: Pravda)

Chateau Grand Bari investoval do vinárstva 7,5 mil. €
V tokajskej vinohradníckej oblasti na juhovýchode Slovenska otvorila
nové vinárstvo firma Chateau Grand Bari. Celková investícia do vinárstva
predstavuje 7,5 mil. €, z toho 2,5 mil. € sú peniaze z európskych fondov.
Ďalších 1,8 mil. € investovali do viníc. Ročne plánujú vyrábať
300-tisíc litrov vína. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Záujem o priemyselné nehnuteľnosti klesá
Dopyt po industriálnych a logistických priestoroch v SR v prvom kvartáli
tohto roka dosiahol úroveň 81 017 m2. To je pokles voči
predchádzajúcemu štvrťroku o 61 %. V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka to predstavuje pokles o 34 %. (Zdroj: TASR)

Počet živnostníkov klesá
Počet samostatne zárobkovo činných osôb na Slovensku, ako aj v celej EÚ
medziročne poklesol. Celkovo bolo za rok 2018 v Únii 32,6 milióna
evidovaných živnostníkov. Predstavujú 14 % z celkovej európskej
zamestnanosti. Na Slovensku podľa Eurostatu bolo vlani vyše
377 000 živnostníkov. Je to však o 5 800 menej ako rok predtým.
(Zdroj: SME)

NBS varuje pred rizikami na finančnom trhu
Pretrvávajúce riziká na slovenskom finančnom trhu, ktorými sú
dynamický rast úverov, rastúca zadlženosť domácností, rast cien bytov, či
prehrievanie na trhu práce môžu spôsobiť, že regulátor zvýši mieru
proticyklického kapitálového vankúša pre banky, teda tzv. rezervu pre
prípad zlých časov. Národná banka Slovenska (NBS) to avizovala vo
svojom najnovšom štvrťročnom komentári k politike obozretnosti na
makroúrovni. (Zdroj: SME)

Výrobná aktivita v eurozóne klesá ďalej
Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny aj v apríli klesla. Podľa konečných
výsledkov prieskumu spoločnosti IHS Markit index nákupných manažérov
z výrobného sektora eurozóny sa v apríli zvýšil na 47,9 zo 47,5 bodu v
marci. Spresnená hodnota aprílového indexu je pod hranicou 50 bodov,
čo znamená, že aktivita v odvetví stále klesá. (Zdroj: TASR)

Inflácia v eurozóne zrýchlila v apríli na 1,7 %
Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v apríli 2019 zrýchlilo na
1,7 % z 1,4 % v marci. Vyplýva to z prvého odhadu Eurostatu. Miera inflácie
v euroregióne sa však udržala pod cieľovou úrovňou Európskej centrálnej
banky, ktorá garantuje cenovú stabilitu pri inflácii tesne pod hranicou
2 %. (Zdroj: TASR)

Čína má najlepšie podmienky pre výrobu elektromobilov
Európa je na chvoste v zabezpečení podmienok pre výrobu
elektromobilov. Svetovým lídrom v tejto oblasti je Čína. Ukázala to
analýza spoločnosti Euler Hermes. V súvislosti s elektrifikáciou by sa mohli
chopiť príležitosti firmy pôsobiace v technologickom, spotrebiteľskom a
energetickom sektore, ktoré by mohli mať z nastupujúceho trendu väčší
úžitok než samotný automobilový priemysel. (Zdroj: Pravda)

Dopyt po zlate vzrástol
Dopyt po zlate v 1. štvrťroku tohto roku vzrástol medziročne o 7 %.
Centrálne banky v uplynulom štvrťroku nakúpili 145,5 tony zlata. Ruská

www.sims.sk

Pondelok 6. máj 2019

ZAHRANIČIE
Banka Société Générale klesol štvrťročný zisk o 26 %
Francúzska banka Société Générale zaznamenala v 1. štvrťroku 2019
pokles čistého zisku po slabých výsledkoch za rok 2018. To prinútilo banku
začať s rozsiahlym plánom reštrukturalizácie. Čistý zisk Société Générale
(SocGen) v prvých troch mesiacoch 2019 klesol o 26 % na 631 miliónov eur.
Aj tržby banky sa znížili, a to o 1,6 % na 6,19 mld. €. (Zdroj: TASR)

Zaisťovňa Swiss Re zaznamenala čistý zisk 429 mil. $
Švajčiarska zaisťovňa Swiss Re zaznamenala v 1. štvrťroku 2019 pokles
zisku pre vysoké náklady na poistné udalosti, ktoré vykompenzovali aj
solídny nárast príjmov z čistého poistného. Čistý zisk Swiss Re v prvých
troch mesiacoch 2019 klesol o 6,1 % na 429 mil. $ zo 457 mil. $ pred rokom.
(Zdroj: TASR)

BNP Paribas dosiahla v 1. kvartáli zisk 1,92 mld. €
Čistý zisk najväčšej banky vo Francúzsku BNP Paribas sa za tri mesiace do
konca marca 2019 zvýšil medziročne o 22 % na 1,92 mld. €. Prispel k tomu
predaj časti jej životnej poisťovne v Indii a oživenie korporátnej a finančnej
divízie vďaka priaznivejšiemu trhovému prostrediu.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Lloyds Banking Group vykázala zisk 1,6 mld. £
Britský peňažný ústav Lloyds Banking Group za prvé tri mesiace tohto roka
vykázal zisk pred zdanením v sume 1,6 mld. £. Pokračujúca neistota
súvisiaca s brexitom by podľa banky mohla naďalej ovplyvňovať britskú
ekonomiku. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Banka HSBC dosiahla nárast kvartálneho zisku o 33,7 %
Nadnárodná banka HSBC so sídlom v Hongkongu oznámila, že jej čistý
zisk v 1. štvrťroku vzrástol o 33,7 % najmä vďaka výraznému zvýšeniu
tržieb z retailového bankovníctva a správy majetku. Čistý zisk HSBC sa za
tri mesiace do konca marca 2019 zvýšil na 4,13 mld. $ z 3,09 mld. $
v 1. kvartáli predchádzajúceho roka. (Zdroj: TASR)

ING Groep oznámila pokles štvrťročného zisku
Holandská banková skupina ING Groep oznámila za 1. kvartál pokles
zisku, keďže vyššie náklady a rezervy na zlyhané úvery prevýšili nárast jej
príjmov. Čistý zisk banky za prvé tri mesiace roku 2019 sa znížil o 8,7 % na
1,12 mld. €. Takzvaný základný zisk pred zdanením klesol o 6,2 % na
1,58 mld. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Fiat Chrysler Automobiles vykázal prudký pokles zisku
Automobilový koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) oznámil strmý
pokles zisku o 47 % za 1. štvrťrok 2019 v dôsledku výrobných zmien. Podľa
hospodárskych výsledkov FCA sa zisk v prvých troch mesiacoch roka
prepadol na 508 mil. € z 951 mil. € v 1. štvrťroku minulého roka, zatiaľ čo
tržby klesli o 5 % na 24,5 mil. €. (Zdroj: TASR)

USA zvýšia clo na tovar z Číny
Americký prezident oznámil, že USA od 10. mája zvýšia clo na tovar z Číny
zo súčasných 10 na 25 %. Týka sa to tovarov v objeme 200 mld. $. Zároveň
pohrozil, že USA onedlho zavedú 25 % clo aj na čínske výrobky v objeme
325 mld. $, ktoré zatiaľ clu nepodliehajú. Podľa Trumpa obchodná dohoda
s Čínou pokračuje, ale príliš pomaly. (Zdroj: Pravda)

V polovici mája USA rozhodnú o clách na európske autá
Americký prezident konštatoval, že EÚ nepristupuje k USA korektne.
Obchodný deficit USA s EÚ vzrástol na 181 mld. $. Americké ministerstvo
obchodu mu predložilo správu, podľa ktorej dovozy áut z EÚ predstavujú
hrozbu pre národnú bezpečnosť krajiny. Trump má do polovice mája čas,
aby rozhodol o zavedení cla na dovážané vozidlá. Ak sa rozhodne pre
sankčné clo, to môže byť 20 až 25 %. Jeho uvalenie by postihlo najmä
nemecký automobilový priemysel. (Zdroj: TASR)
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