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Slovenskej sporiteľni vzrástol čistý zisk

Aktivita v čínskom výrobnom sektore klesá

Slovenská sporiteľňa dosiahla ku koncu minulého roka čistý zisk
183,7 mil. €. Medziročne vzrástol o 12,1 %. Čistý úrokový výnos banky
klesol medziročne o 0,3 % zo 439,3 mil. € na 437,8 mil. €. Tento pokles je
podľa banky dôsledkom prostredia dlhodobo nízkych úrokových sadzieb
a silného konkurenčného tlaku na marže novoposkytnutých, ako
aj refinancovaných úverov. (Zdroj: TASR)

HDP Švajčiarska v4. kvartáli vzrástol

UPC má za sebou rekordný rok
Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA dosiahla v roku 2018 historicky
najvyšší počet užívateľov svojich služieb. Celkový počet TV, internetových
a telefónnych služieb na konci decembra 2018 dosiahol rekordných
391 200, čo je o 15 400 služieb viac v porovnaní s rovnakým obdobím v
roku 2017. (Zdroj: TASR)

O HC Slovan má údajne záujem aj ESET
Rokovania o vstupe nového investora do hokejového klubu HC Slovan
Bratislava pokračujú. Agentúre SITA dva na sebe nezávislé zdroje
potvrdili, že jedným zo záujemcov je aj softvérová spoločnosť Eset.
(Zdroj: SME)

Potrebu stavať R8 budú skúmať české firmy
Exitujú dva názory na výstavbu rýchlostnej cesty R8 medzi Nitrou
a Bánovcami nad Bebravou. Dilemu by malo vyriešiť konzorcium troch
českých firiem AF-CITYPLAN, SAGASTA a HBH Projekt, ktoré uspeli v tendri
Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá si objednala štúdiu o spornej ceste.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Objem stavebných úverov bol v januári 27,8 mld. €
Podľa údajov Národnej banky Slovenska objem úverov na bývanie ku
koncu januára tohto roka dosiahol 27,8 mld. €. Medziročne objem vzrástol
o 2,8 mld.€, medzimesačne sa zvýšil o 173,7 mil. €. Úvery stavebného
sporenia na začiatku tohto roka dosiahli úroveň 2,4 mld. €, pričom toto
číslo zahŕňa stavebné úvery a medziúvery. (Zdroj: TASR)

Počet sporiteľov v 2. pilieri dosiahol takmer 1,5 milióna

Aktivita v čínskom výrobnom sektore vo februári opäť klesla, pričom sa
dostala na najnižšiu úroveň za posledné tri roky. (Zdroj: TASR)

Švajčiarska ekonomika sa vo 4. kvartáli minulého roka vrátila k rastu, jeho
tempo však bolo miernejšie, než predpokladali analytici. Za celý rok 2018
ale zaznamenala výrazné zrýchlenie tempa rastu. HDP Švajčiarska
vzrástol vo 4. kvartáli medzištvrťročne o 0,2 % po 0,3 % poklese
v 3. štvrťroku. (Zdroj: TASR)

Ekonomika USA rástla rýchlejšie, ako sa čakalo
Rast ekonomiky USA sa na konci vlaňajška spomalil menej, než sa čakalo.
HDP vo 4. kvartáli medziročne stúpol o 2,6 % po expanzii o 3,4 %
v predchádzajúcich troch mesiacoch. Za celý vlaňajšok HDP vzrástol o
2,9 %, čo bola najprudšia expanzia ekonomiky USA za 3 roky. (Zdroj: TASR)

EÚ kritizuje tempo gréckych reforiem
Grécko sa podľa veriteľov krajiny, ktorí jej poskytli núdzové úvery,
oneskoruje v oblasti niektorých kľúčových reforiem stanovených ako
podmienka pre úľavy v sume takmer jedna miliarda eur pri splácaní dlhov.
(Zdroj: SME)

Riziko neriadeného brexitu kleslo na 10%
Riziko neriadeného vystúpenia Británie z EÚ sa podľa americkej
investičnej banky Goldman Sachs znížilo.
Analytici uviedli, že
pravdepodobnosť neriadeného brexitu sa znížila na 10 % z pôvodných
15 %. (Zdroj: TASR)

Rusov už cyperské banky nelákajú
Vklady ruských občanov v cyperských bankách v uplynulých šiestich
rokoch výrazne klesli. Celkové ruské vklady v bankách na stredomorskom
ostrove za šesť rokov znížili na 4,95 mld. € z 11,76 mld. €. Odlev ruského
kapitálu je výsledkom čoraz prísnejšej kontroly prania špinavých peňazí,
tvrdí denník s odvolaním sa na nemenovaných finančných odborníkov.
(Zdroj: SME)

Počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri dosiahol k 31. 12. 2018
stav 1 487 519. Najviac z nich je vo veku od 36 do 45 rokov. Podľa údajov
Sociálnej poisťovne je v tejto vekovej kategórii až 38,4 % sporiteľov. V
absolútnom vyjadrení je počet sporiteľov v tomto vekovom rozmedzí 571
264. Druhou najpočetnejšou skupinou je veková kategória od 26 do 35
rokov, kam spadá 26,1 % sporiteľov, čo je 388 016. (Zdroj: TASR)

Fúzia Commerzbank a Deutsche Bank nemá zmysel

V potravinárstve vzrástol počet zamestnancov o 2,8 %

Firma ExxonMobil našla nové ložisko plynu

V slovenskom potravinárskom priemysle pracovalo vlani 32 070
zamestnancov. Oproti roku 2017 sa stav zvýšil o 2,8 %. Zvýšenie
priemerného počtu zamestnancov sa vlani evidovalo vo väčšine odvetví.
(Zdroj: TASR)

Slovenské daňové príjmy ťažia najmä z práce
Podľa správy Európskej komisie slovenské verejné financie ťažia
predovšetkým zo zdaňovania práce. Výhodnejšie pre hospodársky rast
ako aj stabilitu verejných financií by pritom bolo presunúť daňové
zaťaženie z práce na zdaňovanie majetku a environmentálne dane, ktoré
sa považujú za menej škodlivé pre rast. (Zdroj: Pravda)

Slovensko musí investovať aj do inovácií
Inovácie, zlepšenie energetickej efektívnosti, dokončenie železničnej
a cestnej siete či riešenie dlhodobej nezamestnanosti. To sú niektoré
z investičných priorít pre Slovensko, ktoré by podľa Európskej komisie
mali byť financované z kohéznej politiky v období 2021 – 2027.
(Zdroj: TASR)
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Fúzia nemeckých bánk Deutsche Bank a Commerzbank nedáva v tejto
chvíli ekonomický zmysel. Uviedol to poradca nemeckého ministerstva
financií. O možnom spojení bánk sa však hovorí už niekoľko mesiacov.
Najmä súčasný minister financií Olaf Scholz sa vyjadruje v prospech
silných finančných ústavov. (Zdroj: TASR)

Spoločnosť ExxonMobil objavila v pobrežných vodách Cypru nové ložisko
plynu, tretie najväčšie na svete za uplynulé dva roky. Tristan Aspray,
viceprezident spoločnosti ExxonMobil, v súvislosti s novým nálezom
uviedol, že jednou z možností je aj vybudovanie zariadenia na Cypre na
spracovanie a vývoz plynu. (Zdroj: TASR)

AB InBev vzrástol v roku 2018 zisk
Najväčšia pivovarnícka skupina na svete AB InBev zaznamenala
v 4. kvartáli aj za celý rok 2018 rast zisku. V tomto roku tiež počíta so
zvýšením tržieb aj prevádzkového zisku. Zisk EBITDA sa v poslednom
štvrťroku 2018 zvýšil o 10 % na 6,17 mld. $.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Carrefour dosiahol zisk 1,94 mld.€
Francúzsky maloobchodný reťazec Carrefour zaznamenal za minulý rok
pokles prevádzkového zisku o 3,4 % na 1,94 mld. € v dôsledku slabších
príjmov na domácom trhu, ktoré čiastočne vykompenzovali jeho výsledky
z Brazílie. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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