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ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia vykázal pokles zisku
Spoločný podnik oceliarskeho gigantu ArcelorMittal a španielskej
spoločnosti Gonvarri dosiahol vlani medziročný nárast čistého obratu o
viac ako 6,5 % na 264,5 mil. €. Zisk po zdanení však klesol z hodnoty
11,2 mil. € v roku 2017 na 8,8 mil. € v roku 2018, čo predstavuje pokles o
21,6 %. Výrobca oceľových výrobkov so sídlom v Senici zamestnával
minulý rok 140 ľudí. Viac informácií nájdete v SiMS
(https://platforma.sims.sk). (Zdroj: SIMS)

PPS Group vzrástli vlani tržby o 16 %
Spoločnosť PPS Group v Detve zaznamenala vlani tržby viac ako 64 mil. €.
Medziročne to bolo viac o 16 %. Export tvoril až 99 % výroby. Firma vlani
investovala približne 2,4 mil. € najmä do obnovy zváracích agregátov, do
infraštruktúry priemyselného areálu a IT. Spoločnosť ku koncu roku 2018
zamestnávala 1141 ľudí, medziročne ide o pokles o 1,5 %. (Zdroj: TASR)

Skupina kofola má za sebou úspešný štvrťrok
Tržby skupiny Kofola za 1. štvrťrok 2019 stúpli o 7,6 %, hodnota
ukazovateľa EBITDA vzrástla o 12,2 %, prevádzkový výsledok
hospodárenia o 9,9 %. Za pozitívnym výsledkom stojí predovšetkým rast
na českom a slovenskom trhu a nadštandardný výkon v adriatickom
regióne. (Zdroj: SME)

Slovnaft: Čistá ropa príde v druhej polovici mája
Ropa v štandardnej kvalite v SR sa dá očakávať v druhej polovici mája.
Konečný termín začiatku prepravy bude až po potvrdení maďarskej
strany, že preberané dodávky zodpovedajú požadovaným kvalitatívnym
parametrom. (Zdroj: SME)

Rast HDP analytikov prekvapil
Rast slovenskej ekonomiky v prvom štvrťroku tohto roka niektorých
analytikov prekvapil. Pod silnejší rast HDP sa podpísal najmä priemysel,
ale aj spotreba domácností, i keď rastie pomalšie ako vlani. Podľa
analytikov by však druhý kvartál až také pozitívne čísla rastu ekonomiky
priniesť nemusel. Dôvodom sú aj neisté vyhliadky výraznejšieho oživenia
v eurozóne, brexit či nedoriešený protekcionizmus. (Zdroj: TASR)

V apríli dosiahla inflácia 2,3 %
Po prekvapivo silnom marcovom raste cien prekvapila spotrebiteľská
inflácia v apríli opačným smerom. Zrýchľovanie medziročného rastu cien
potravín sa v apríli zastavilo. Dôvodom citeľného aprílového spomalenia
dopytovej inflácie sú podľa analytikov jednorazové faktory, ktoré neboli
prioritne ťahané všeobecnou zmenou dopytu v ekonomike.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Slovensko vyčerpalo 21,63 % z balíka eurofondov
Z balíka 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 v
celkovej hodnote 13,906 mld. €, pri ktorých plní Ministerstvo financií SR
funkciu certifikačného orgánu, boli k 30. aprílu tohto roka schválené
prostriedky vo výške 3,008 mld. €. To predstavuje čerpanie na úrovni
21,63 %. (Zdroj: TASR)

Banky vydávali kryté dlhopisy podľa novej legislatívy
Financovanie hypotekárneho bankovníctva prostredníctvom vydávania
hypotekárnych záložných listov od začiatku minulého roka zaniklo a začal
platiť nový rámec pre vydávanie dlhopisov. Vlani banky vydali kryté
dlhopisy za 800 mil. €. Tento objem je síce podľa Národnej banky
Slovenska menší ako celkový objem emitovaných hypotekárnych
záložných listov v rokoch 2015 a 2017, sumárne je však porovnateľný s
predchádzajúcimi rokmi. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Moody's: Krajiny V4 sú ohrozené starnutím populácie
Agentúra Moody's Investors Service varuje krajiny Vyšehradskej skupiny
(V4) pred dôsledkami starnutia populácie, ktoré môže mať v najbližších
dvoch desaťročiach výrazný vplyv na ich ratingy. Populácia na Slovensku,
v Česku, Maďarsku a Poľsku podľa agentúry rýchlo starne. Agentúra však
aktuálne hodnotí dôveryhodnosť dlhodobých záväzkov Slovenska
známkou A2. Výhľad ratingu je pozitívny. (Zdroj: TASR)
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Rast ekonomiky eurozóny v 1. kvartáli zrýchlil
Tempo rastu ekonomiky eurozóny sa v 1. štvrťroku 2019 zrýchlilo. HDP za
tri mesiace do konca marca 2019 vzrástol o 0,4 % oproti
predchádzajúcemu štvrťroku, keď sa medzikvartálne zvýšil o 0,2 %. V
medziročnom porovnaní sa HDP eurozóny zvýšil o 1,2 %. HDP celej EÚ
v 1. štvrťroku vzrástol medzikvartálne o 0,5 %. (Zdroj: Hospodárske
noviny)

ZAHRANIČIE
Banka Crédit Agricole mala za 1. kvartál nižší zisk
Francúzska banka Crédit Agricole zaznamenala v 1. štvrťroku pokles zisku
o 11 % na 763 mil. € z 856 mil. € v rovnakom období predchádzajúceho
roka, keď si banka zaúčtovala kapitálový príjem v hodnote 86 mil. € z
akvizície troch bánk v Taliansku. V 1. štvrťroku 2019 musela banka zvýšiť
svoj príspevok do Európskeho fondu na ochranu bankových vkladov o
40 mil. € oproti vlaňajšku. (Zdroj: TASR)

Banco Santander zatvorí 1 150 pobočiek
Španielska Banco Santander plánuje zatvoriť 1 150 pobočiek v Španielsku
a zrušiť vyše 3 700 pracovných miest. V apríli banka oznámila, že chce
stlačiť náklady ročne o 1,2 mld. € v strednodobom časovom horizonte, z
toho 1 mld. € plánuje ušetriť v Európe. Podľa štvrťročnej správy mala
banka na konci marca 32 366 zamestnancov a 4 366 pobočiek v
Španielsku. (Zdroj: SME)

Japonským bankám klesajú zisky, ekonomike sa nedarí
Dve najväčšie japonské banky zaznamenali dvojciferný pokles
celoročného zisku, pričom dvojka na trhu Mizuho oznámila pokles zisku o
viac ako 80 %. Ako dôvod uviedli zhoršujúce sa podmienky na trhu.
Japonskej ekonomike sa totiž stále nedarí. Zdá sa, že v ďalších mesiacoch
sa situácia v Japonsku ešte zhorší. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Trump chce s rozhodnutím o clách na autá počkať
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje posunúť
rozhodnutie o clách na dovoz áut až o 6 mesiacov. Zatiaľ totiž nechce
prehlbovať globálne obchodné konflikty. (Zdroj: TASR)

HDP Nemecka v 1. štvrťroku vzrástol o 0,4 %
Nemecké hospodárstvo má za sebou dobrý štart do tohto roka. Najväčšia
európska ekonomika sa v 1. štvrťroku 2019 vrátila k rastu. Pomohli jej
vyššie výdavky domácností aj prudko sa rozvíjajúca výstavba. (Zdroj: SME)

Pakistan dostane úver 6 mld. $ od MMF
Pakistan získa od Medzinárodného menového fondu (MMF) úver vo výške
6 mld. $. Predbežne dohodnutá trojročná pôžička by mala krajine pomôcť
pri realizácii reforiem a splácaní záväzkov voči zahraničným veriteľom.
Bez pomoci finančných inštitúcií by krajine hrozil bankrot. (Zdroj: SME)

Plynovod TurkStream bude v prevádzke už koncom roka
Rusko očakáva, že plynovod TurkStream začne dodávať plyn do Turecka
do konca roka. Podmorská časť plynovodu je už hotová. Plynovod by mal
zásobovať turecký trh, ktorý je pre Gazprom jedným z kľúčových, ale aj
viaceré krajiny v juhovýchodnej Európe. S jeho výstavbou začalo Rusko v
máji 2017. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Aston Martin vykázal v prvom štvrťroku stratu
Britský výrobca luxusných áut Aston Martin zaznamenal za 1. štvrťrok
stratu pred zdanením, napriek tomu, že predal viac áut a vykázal vyššie
tržby. Strata pred zdanením dosiahla za tri mesiace do konca marca
17,3 mil. £, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka dosiahla firma zisk
2,8 mil. £. Počet predaných áut sa zvýšil a vzrástli aj tržby. (Zdroj: TASR)

Ázijské firmy budú dodávať autobatérie pre Volvo
Švédska automobilka Volvo podpísala dlhodobé zmluvy o dodávkach
batérií s dvoma ázijskými výrobcami, juhokórejskou spoločnosťou
LG Chem a čínskou Contemporary Amperex Technology v rámci svojej
stratégie elektrifikácie vozidiel. Finančné podmienky dohôd neboli
zverejnené. (Zdroj: SME)
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