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Počet cestujúcich ZSSK vzrástol na takmer 74 miliónov
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dosiahla v roku 2018 vyrovnaný
hospodársky výsledok. Stalo sa tak po ôsmich rokoch. Pôvodný plán
pritom počítal so stratou 2 mil. €. Podľa platnej účtovnej metodiky
dosiahla firma mierny zisk 6 tis. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Pixel Federation vstúpi tento rok na čínsky trh
Sto miliónov hráčov vo viac ako 140 krajinách celého sveta. Taká je
doterajšia bilancia Pixel Federation, najúspešnejšej vývojárskej
spoločnosti na Slovensku. Tento rok ju čaká ďalší dôležitý krok – vstup na
1,4-miliardový čínsky trh. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Firma Cupod nedostala zaplatené za práce pre Jaguar
Z celkovej hodnoty zákazky na elektroinštalačné práce za približne
250 tisíc € nedostala firma podľa vlastných tvrdení vyplatených 175 tisíc €.
Jaguar Land Rover si práce v Energocentre pôvodne objednal od
španielskej spoločnosti Aldesa. Cupod sa k zákazke dostal až ako štvrtý v
dodávateľskom reťazci. Prácami ju poverila spoločnosť Abalax zo
Slovenska. (Zdroj: SME)

NBS dosiahla zisk 172,3 mil. €
Národná banka Slovenska (NBS) v minulom roku dosiahla zisk
172,3 mil. €. Medziročne sa zvýšil o 44,6 mil. €. Hlavným zdrojom zisku NBS
boli vlani úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 152,4 mil. €, z toho úrokový
výnos z cenných papierov držaných na účely menovej politiky
predstavoval 93,7 mil. € a úrokový výnos z cenných papierov v
investičnom portfóliu NBS predstavoval 58,7 mil. €. (Zdroj: SME)

VW pomôže zamestnancom nájsť prácu na burze
Volkswagen Slovakia (VW) sprostredkováva nové pracovné príležitosti
zamestnancom, ktorých sa dotknú aktuálne personálne opatrenia.
Sociálnu zodpovednosť prejavuje internou burzou práce v spolupráci so
spoločnosťami prevažne z automobilového priemyslu. V ponuke sú aj
príležitosti pre uchádzačov, ktorí uvažujú nad prácou mimo odvetvia.
(Zdroj: TASR)

V rebríčku miliardárov sú aj traja Slováci
Do rebríčka najbohatších ľudí sveta magazínu Forbes sa dostali aj traja
Slováci. Sú medzi nimi český premiér Andrej Babiš, väčšinový vlastník HB
Reavis Ivan Chrenko a partner spoločnosti Penta Investments Jaroslav
Haščák. (Zdroj: Forbes)

O 3D radaroch budeme rokovať s tromi krajinami
Ministerstvo obrany SR bude o obstarávaní 3D rádiolokátorov pre Vzdušné
sily Ozbrojených síl SR rokovať s Francúzskom, Izraelom a so Spojenými
štátmi americkými. Do 30. júna 2019 chce ministerstvo predložiť vláde SR
návrh medzivládnej dohody na realizáciu obmeny rádiolokačnej techniky.
(Zdroj: TASR)

Trh s nebytovými nehnuteľnosťami narástol o 41 %
Slovensko sa stalo skokanom roka spomedzi šiestich krajín strednej a
východnej Európy, keď v regióne dosiahlo najväčší nárast obchodu
s nebytovými nehnuteľnosťami. Za uplynulý rok sa na našom trhu urobili
realitné transakcie v tomto odvetví v celkovej sume 667 mil. €, čo
predstavuje medziročný nárast o 41 %. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Tržby v maloobchode v januári vzrástli len o 0,8%
Podľa údajov Štatistického úradu SR tržby za vlastné výkony a tovar v
januári 2019 medzimesačne vzrástli v ubytovaní o 16,6 %, predaji a oprave
motorových vozidiel a motocyklov o 8,5 %, veľkoobchode o 1,4 %,
maloobchode o 0,8 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,2 %.
(Zdroj: TASR)

Finančná situácia ľudí sa podľa ekonómov zlepšuje
Slovenské domácnosti majú v bankách uložených takmer 38 mld. €, čo je
viac ako dvojnásobok štátneho rozpočtu na tento rok. V porovnaní s
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ostatnými krajinami EÚ síce zaostávame, ale situácia sa postupne mení. V
januári tohto roka totiž medziročný rast vkladov dosiahol 7 %, čo je
najviac za posledný rok a pol. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Poisťovne bojujú s poistnými podvodníkmi
Krádeže áut nahradili poistné podvody s majetkom podnikateľov. Podľa
údajov Slovenskej asociácie poisťovní v roku 2017 medziročne narástol
počet podozrivých prípadov o 60 %, z toho viac ako polovica sa preukázala
ako podvod. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Čína predpokladá rast v rozmedzí od 6 do 6,5 %
Čínska vláda počíta s tohtoročným rastom ekonomiky v rozmedzí od 6 do
6,5 %. V minulom roku vzrástla čínska ekonomika o 6,6 %, čo bol najslabší
rast od roku 1990. Čínska vláda v snahe podporiť ekonomiku zníži firemné
dane a poplatky, zvýši infraštruktúrne investície a podporí úvery pre malé
podniky. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Grécko predalo 10 ročné dlhopisy za 2,5 mld. €
Grécku sa prvýkrát od dlhovej krízy podarilo predať desaťročné dlhopisy
v objeme 2,5 mld. € s priemerným výnosom 3,9 %. Investori však predložili
ponuky na dlhopisy v celkovej hodnote vyše 11 mld. €. (Zdroj: TASR)

Taliansko je podľa najnovších čísel v recesii
Podľa talianskeho štatistického úradu klesla talianska ekonomika vo
štvrtom štvrťroku minulého roka medzikvartálne o 0,1 %. V predbežnom
odhade úrad uvádzal pokles na úrovni 0,2 %. Recesia je tak miernejšia,
Taliansko je však stále jedinou krajinou v Európskej únii, ktorá do recesie
skĺzla. (Zdroj: SME)

Očakáva sa zhoršenie odhadu rastu eurozóny o 0,3 p.b.
Ekonómovia sú presvedčení, že vzhľadom na nepriaznivý vývoj vo svete
Európska centrálna banka skreše odhad rastu a miery inflácie eurozóny.
Rast ekonomiky eurozóny sa výrazne spomalil už minulý rok a očakáva sa,
že tento rok sa situácia zhorší. (Zdroj: TASR)

Z prania špinavých peňazí sú podozrivé ďalšie banky
Škandál s praním špinavých peňazí v európskych bankách sa rozrastá.
Najnovšie čelia podozreniu holandské banky ABN AMRO a ING. Ich akcie v
utorok oslabili po tom, ako časopis De Groene Amsterdammer napísal, že
miliardy z nich údajne pretiekli aj cez tri holandské banky. (Zdroj: SME)

ECB a BoE sa dohodli na aktivácii menových swapov
Centrálne banky eurozóny a Veľkej Británie sa dohodli na aktivácii
mechanizmu menových swapov, ktorý zabezpečí, že britské banky budú
mať naďalej potrebný prístup k eurám aj v prípade akýchkoľvek
turbulencií na trhu v súvislosti s brexitom. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ford Motor asi zatvorí dva ruské závody
Ford Motor uvažuje o zatvorení dvoch veľkých ruských závodov. To by sa
malo stať v rámci rozsiahlej globálnej reštrukturalizácie operácií koncernu
v neziskových regiónoch. Ruské závody Fordu majú celkovú produkčnú
kapacitu 360 000 áut ročne. (Zdroj: TASR)

Firmy Autoliv a TRW dostali za kartel pokutu 368 mil. €
Európska komisia udelila spoločnostiam Autoliv a TRW pokutu vo výške
368,277 mil. € za porušenie antitrustových pravidiel EÚ. Spoločnosti
Takata bola pokuta odpustená, pretože pomohla eurokomisii odhaliť
kartelovú dohodu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Generali investuje do nákupných centier
Generali zakladá novú joint venture v oblasti realít. Nová spoločnosť
vznikne v spolupráci s dvomi partnermi so skúsenosťami v oblasti realít.
Generali chce do konca 1. polroka 2019 vytvoriť prvý fond špecializovaný
na nákupné centrá, ktorý sa bude volať Generali Shopping Centre Fund.
(Zdroj: TASR)

Copyright © 2019 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS)

