DENNÝ PREHĽAD

SIMS MEDIA
EKONOMIKA

Utorok 7. máj 2019

1,26 %. V negarantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných iba
25,2 % úspor, avšak tieto fondy za prvé štyri mesiace tohto roku zarobili v
priemere 13,32 %. (Zdroj: TASR)

Firma ZTS Metalurg v júni skončí, prepustí 117 ľudí
Skupina Czechoslovak Group sa rozhodla ukončiť výrobu v spoločnosti
ZTS Metalurg v Dubnici nad Váhom. Zánikom spoločnosti sa končí
k 30. júnu pracovný pomer aj viac ako 100 kmeňovým zamestnancom.
Niekoľko desiatok zo zamestnancov má možnosť prejsť do firiem
slovenského holdingu MSM, ktorý je rovnako súčasťou Czechoslovak
Group, alebo do ostravského podniku Vítkovice Heavy Machinery.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Vlaňajší schodok štátneho rozpočtu bol nižší o 113 mil. €

Košický dopravný podnik vstúpi do štrajku
Odborári Dopravného podniku mesta Košice vstupujú vo štvrtok 9. mája
na dve hodiny do ostrého štrajku. Nevylučujú ani krajnú možnosť, že
mestská hromadná doprava v meste nepôjde počas hokejových
majstrovstiev sveta vôbec. (Zdroj: SME)

Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce bude do prevádzky spustený
najskôr v novembri, v prípade pesimistického scenára sa spustenie
posunie na marec budúceho roka. Tretí blok jadrovej elektrárne
Mochovce (EMO) je v súčasnosti dostavaný na 98 %.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Firma LPP zamestná v Seredi stovky ľudí

Maloobchodné tržby v eurozóne stagnujú

Rozpočtu Slovenska v minulom roku výrazne pomohol pozitívny
hospodársky vývoj. Daňové a odvodové príjmy boli za rok 2018 oproti
schválenému rozpočtu vyššie až o 821 mil. €. Schodok verejných financií
vlani dosiahol 629,5 mil. € a oproti schválenému rozpočtu tak bol nižší o
113,4 mil. €. (Zdroj: Pravda)

Tretí blok EMO bude spustený najskôr v novembri

Industriálny PNK Park v priemyselnej zóne Sereď – Juh hlási nového
veľkého nájomcu. Plochu vyše 25-tisíc m2 si na zriadenie logistického
centra vybrala poľská skupina LPP, ktorej patrí viacero známych módnych
značiek. Jej príchod na Slovensko znamená vytvorenie stoviek
pracovných miest. (Zdroj: Trend)

Maloobchodné tržby v eurozóne na sezónne upravenej báze sa v marci v
porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenili. V celej EÚ stúpli o
0,3 %. Vo februári sa v oboch regiónoch zvýšili o 0,5 %. V medziročnom
porovnaní maloobchodné tržby v eurozóne vzrástli o 1,9 % a v EÚ o 2,9 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

VšZP v prvom kvartáli vykázala stratu

ZAHRANIČIE

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) skončila prvý štvrťrok so stratou
vyše 15,8 mil. €. Už pri príprave Plánu činnosti VšZP na rok 2019 boli v
poslednom štvrťroku minulého roka identifikované riziká v oblasti
príjmov aj výdavkov. VšZP pritom k 31. decembru 2018 dosiahla zisk
89,9 mil. €. (Zdroj: SME)

Osivo Zvolen malo vlani zisk takmer 240 tis. €
Čistý zisk vo výške 238.952 eur zaznamenal vlani najväčší slovenský
výrobca a predajca osív a sadív, spoločnosť Osivo Zvolen. Hospodársky
výsledok sa tak medziročne znížil asi o tretinu. Osivo zaznamenalo
pozitívny hospodársky výsledok pri obrate viac ako 12,75 mil. €, čo bolo o
necelý 1 mil. € viac ako v roku 2017. Tržby z predaja vlastných výrobkov
pritom presiahli 8,11 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Peking uvažuje po oznámení nových ciel na dovoz čínskych tovarov do
USA o zrušení obchodných rokovaní, ktoré sa majú tento týždeň konať vo
Washingtone. Hlavný vyjednávač a vicepremiér Liou Che mal odcestovať
do Washingtonu so 100-člennou delegáciou.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Akciové indexy v Číne prudko oslabli
Hlavné čínske akciové indexy v pondelok prudko oslabili. Dôvodom bolo,
že americký prezident Donald Trump pohrozil zvýšením ciel na dovoz
čínskych tovarov do USA. (Zdroj: TASR)

Nemecký sektor služieb v apríli expandoval

NBS dosiahla najvyšší zisk za päť rokov
Vlani vytvorila Národná banka Slovenska (NBS) čistý zisk prevyšujúci
172 mil. €. To je nárast o takmer 35 % v porovnaní s predošlým rokom.
Tieto prostriedky použije na zníženie strát z minulých rokov. Ku koncu
roka 2018 evidovala NBS neuhradenú stratu vo výške 4,5 mld. €. Celkový
zisk NBS za rok 2018 je najvyšší od roku 2013. NBS na konci minulého roka
vlastnila 1,14 mld. € v zlate. To predstavuje medziročný nárast o zhruba
40 mil. €. (Zdroj: TASR)

Spolumajitelia firmy ESET vstupujú do drevárskej výroby
Elektráreň spolumajiteľov ESETu pôsobiaca pod hlavičkou firmy Energy
Edge ZC v Žarnovici nadobúda nový širší význam. Mala by k nej pribudnúť
nová fabrika, ktorá v Žarnovici oživí aj kedysi veľmi tradičné drevárstvo v
priestoroch preglejkárne. Drevárska výroba postupne prijme
1 000 pracovníkov. Jej ambíciou je priniesť na trh úplné nové výrobky na
báze dreva. Nový drevársky kombinát bude stáť 120 mil. €. Začiatok
výroby plánujú koncom tohto roka. (Zdroj: Trend)

Tržby slovenského maloobchodu v marci klesli
Na Slovensku sa v marci v obchodoch míňalo v porovnaní s vlaňajškom,
ako aj oproti predchádzajúcemu mesiacu, menej. Maloobchodné tržby
medziročne klesli o 1,9 % a v medzimesačnom porovnaní boli nižšie o
0,3 %. Medziročný pokles tržieb v maloobchode pritom štatistici predtým
naposledy zaznamenali ešte v júli 2016, kedy sa znížili o 0,6 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Majetok v 2. pilieri dosiahol 8,636 mld. €
Objem majetku v druhom pilieri dosiahol ku koncu apríla 2019 hodnotu
8,636 mld. €. Priemer zhodnotenia garantovaných dôchodkových fondov,
v ktorých je uložených 74,8 % majetku sporiteľov v 2. pilieri, dosiahol
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Čína zvažuje zrušenie obchodných rokovaní s USA

Výrazná expanzia v nemeckom sektore služieb pokračovala aj v apríli.
Tvorba pracovných miest v sektore bola najrýchlejšia za viac než 10 rokov.
To vykompenzovalo zhoršovanie nálady vo výrobnom sektore.
(Zdroj: TASR)

BP bude v Mexickom zálive ťažiť viac ropy
Ropný koncern BP oznámil, že k jeho zariadeniam v Mexickom zálive
pribudnú dve výrobné jednotky. Posilní tak svoje postavenie najväčšieho
producenta ropy v regióne. (Zdroj: SME)

BASF dosiahol kvartálny čistý zisk 1,41 mld. €
Nemecký chemický koncern BASF oznámil, že jeho čistý zisk za prvý
štvrťrok 2019 klesol o 16 %. Vedenie však verí, že druhý polrok bude lepší
ako slabší štart do tohto roka. (Zdroj: TASR)

VW zisťuje záujem o dcéru MAN Energy Solutions
Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) údajne oslovil niekoľko
spoločností, aby preskúmal ich prípadný záujem o kúpu jeho dcérskej
firmy MAN Energy Solutions, ktorá vyrába veľké dieselové motory pre lode
a generátory. Volkswagen odmietol túto správu komentovať.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Banka Morgan Stanley v Rusku končí
Americká banka Morgan Stanley plánuje poslať ruskej centrálnej banke
oficiálne oznámenie, že v prvom štvrťroku 2020 ukončí svoje bankové
operácie v krajine. Ruská dcéra banky uviedla, že sankcie USA a Európskej
únie uložené v roku 2014 sťažili ruským podnikom prístup na
medzinárodné kapitálové trhy. To malo negatívny vplyv na výsledky
ruskej divízie a jej finančnú situáciu. (Zdroj: SME)
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