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ŽSR investujú do Hlavnej stanice v Bratislave 500 tis. €

Špekulácie o Commerzbank a Deutsche Bank trvajú

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali investície do bratislavskej
Hlavnej stanice pred májovými majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji na
Slovensku za vyše 500 000 €. Uzavreli zmluvu s firmami Rail Group,
LP Group, Lavacom a Project 1. (Zdroj: SME)

Podľa agentúry Bloomberg sa najväčšie nemecké úverové inštitúty
priblížili k zlúčeniu, keďže im dochádza čas, aby ukázali, že dokážu
samostatne rásť. Podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou banky
zintenzívnili neformálne rokovania o fúzii. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma ForPack vytvorí 150 nových pracovných miest

Zahraničné vklady v eurozóne klesli

Približne 150 pracovných miest plánuje vytvoriť v meste Fiľakovo na juhu
okresu Lučenec spoločnosť ForPack, ktorá sa chce etablovať v priestoroch
tamojšieho priemyselného parku. (Zdroj: TASR)

Gramercy Europe kupuje logistické centrum
Na slovenský trh vstupuje medzinárodný hráč v segmente priemyselných
nehnuteľností Gramercy Europe. Spoločnosť prostredníctvom svojho
investičného fondu Gramercy Property Europe III získala logistické
centrum v Dunajskej Strede. Predávajúcimi sú zahraničné spoločnosti Go
Asset a ECE European City Estates, ktoré už v regióne strednej a východnej
Európy pôsobia dlhodobo. (Zdroj: Trend)

Viac ako 12 tisíc SZČO prerušilo vlani povinné poistenie
V roku 2018 oznámilo prerušenie povinného poistenia z rôznych dôvodov
12 350 samostatne zárobkov činných osôb. Sociálna poisťovňa
k 28. februáru 2019 evidovala 212 199 povinne poistených samostatne
zárobkovo činných osôb. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Priemyselná produkcia medziročne vzrástla
Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR priemyselná produkcia v
januári 2019 medziročne vzrástla o 7,2 %. Vývoj ovplyvnil rast v
priemyselnej výrobe o 7,9 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného
vzduchu o 3,5 % a v ťažbe a dobývaní o 2,4 %. (Zdroj: TASR)

Rast priemyslu v januári majú spôsobili automobilky
Podľa analytikov viac ako polovica z hlavných odvetví slovenského
priemyslu vykázala medziročný pokles produkcie, naopak tri odvetvia
vykázali dvojcifernú dynamiku rastu. Najvýraznejší rast podľa očakávaní
ukázal automobilový priemysel, ktorý bol podporený rastúcou
produkciou v novom závode Jaguar, ale čiastočne ťažil stále aj z nižšej
minuloročnej porovnávacej bázy. (Zdroj: Pravda)

Keď banky zasiahol škandál s praním špinavých peňazí, zahraničné vklady
vo väčšine štátov eurozóny v 2. polroku 2018 klesli. Ukázali to údaje
Európskej centrálnej banky. Pokles zahraničných vkladov sa začal v druhej
polovici minulého roka. To sa zhoduje so začiatkom vyšetrovania dánskej
prokuratúry v Danske Bank vlani v júli pre údajné pranie špinavých peňazí
v estónskej pobočke. (Zdroj: TASR)

Austrian Airlines zvyšujú počty letov
Letecká spoločnosť Austrian Airlines bude čeliť konkurenčnému tlaku
nízkonákladových spoločností v Európe zvýšením počtu letov a znížením
ceny leteniek. Od apríla sa zvýši počet jej letov do Nemecka. Od mája
začne lietať častejšie a lacnejšie aj do Paríža a Kodane. (Zdroj: SME)

Ryanair aktivoval krízové plány
Írska letecká spoločnosť Ryanair aktivovala krízové plány. Týkajú sa
obmedzenia hlasovacích práv britských akcionárov, ak Británia opustí EÚ
bez dohody o budúcich vzťahoch, alebo, ak vystúpi z colnej únie aj z
jednotného trhu v prípade tzv. tvrdého brexitu. (Zdroj: TASR)

Vodafone v Taliansku prepustí 16 % zamestnancov
Mobilný operátor Vodafone, druhý najväčší na svete, v pondelok oznámil,
že plánuje znížiť počet zamestnancov v Taliansku o 16 %. Je to súčasť jeho
snahy o širšiu zmenu obchodného modelu vzhľadom na rastúci tlak na
mobilnom trhu v tejto krajine. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

IEA predpokladá, že USA budú najväčším vývozcom
ropy
Podľa prognózy Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) budú USA
exportovať viac ropy než Rusko a do roku 2024 môžu zosadiť Saudskú
Arábiu z postu najväčšieho vývozcu. Export v nasledujúcich rokoch
stúpne, keďže boom produkcie z bridlíc v USA bude pokračovať, uviedla
IEA vo svojom 5-ročnom výhľade. (Zdroj: SME)

Nvidia kúpi izraelsko-americkú firmu Mellanox

Saldo zahraničného obchodu bolo v januári aktívne
V januári 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,753 mld. €
pri medziročnom raste o 13,4 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil
o 11,1 % na 6,578 mld. €. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v
hodnote 175 mil. €, teda bolo o 139,9 mil. € vyššie ako v rovnakom období
minulého roku. (Zdroj: TASR)

Výrobca čipov Nvidia plánuje prevziať konkurenta Mellanox, približne za
7 mld. $ v hotovosti. Transakcia bude najväčšou doterajšou akvizíciou
Nvidie, ktorá podporí jej operácie v oblasti čipov pre dátové centrá a zníži
jej závislosť od segmentu videohier. (Zdroj: Trend)

Stavebná produkcia dosiahla 282,2 mil. €

Maloobchodné tržby v USA sa na začiatku roka prekvapivo oživili a stúpli
o 0,2 % po prepade o 1,6 % na konci vlaňajška, ktorý bol najprudší za
9 rokov. (Zdroj: TASR)

Podľa informácií zo Štatistického úradu SR sa stavebná produkcia v
januári 2019 oproti januáru 2018 znížila o 0,8 % na 282,2 mil. €. (Zdroj:
TASR)

Chémia a farmácia mala v roku 2018 vyššie tržby
Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku dosiahol vlani celkové
tržby 10,347 mld. €. V medziročnom porovnaní je to nárast o 5 %.
Nepriaznivo sa však vyvíjala pridaná hodnota, ktorá sa vlani medziročne
znížila o 5,5 % a ročná produktivita práce z tržieb zo stálych cien
medziročne klesla dokonca o takmer 30 %. (Zdroj: SME)

Počet bankárov s príjmom nad 1 mil. € vzrástol
Podľa údajov Európskeho bankového úradu počet bankárov v EÚ, ktorých
ročný príjem prekročil 1 mil. €, sa v roku 2017 zvýšil na takmer 5 000, aj keď
regulačné úrady zaviedli limity na odmeny. Väčšina z týchto bankárov
pôsobila v Británii. (Zdroj: TASR)
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Maloobchodné tržby v USA v januári stúpli

Nemecko znížilo odhad svojho rastu
Nemecká vláda revidovala smerom nadol svoj odhad rastu domácej
ekonomiky, najväčšej v Európe, v roku 2019. Ide už o druhú revíziu za
menej ako dva mesiace. Podľa dôvernej správy ministerstva financií sa
výkon nemeckej ekonomiky v roku 2019 zvýši len o 0,8 %. Dôvodmi
spomalenia ekonomiky sú oslabovanie svetového hospodárstva,
eskalácia obchodných konfliktov vo svete a v Európe brexit či finančná
situácia Talianska. (Zdroj: SME)

Turecká ekonomika sa dostala do recesie
Turecká ekonomika sa v závere minulého roka dostala do recesie. Hrubý
domáci produkt krajiny sa podľa údajov tureckého štatistického úradu
v 4. štvrťroku vlaňajška medzikvartálne zmenšil o 2,4 %. (Zdroj: Pravda)
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