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2019 stúpol o 2,1 % na 153,6 mld. € a dovoz sa zvýšil o 3,9 % na
178,5 mld. €. EÚ tak vykázala v januári 2019 deficit v obchode s tovarom
vo výške 24,9 mld. € .(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Prima banke vzrástol zisk o 50 %
Prima banka dosiahla v minulom roku čistý zisk 22 mil. €. Medziročne sa
zvýšil o takmer 50 %. Banke sa darilo predovšetkým v oblasti retailových
úverov, ktorých celkový objem v medziročnom porovnaní vzrástol o 20 %
na 2,4 mld. €. (Zdroj: SME)

Miera voľných pracovných miest vzrástla

VÚB Asset Management dosiahla zisk takmer 4,5 mil. €

ZAHRANIČIE

Správcovská spoločnosť VÚB Asset Management dosiahla v minulom roku
čistý zisk 4,49 mil. €. V medziročnom porovnaní je to pokles o 18,2 %.
Spoločnosť plánuje všetok zisk použiť na výplatu dividend. Trhový podiel
firmy bol vlani na úrovni 19,85 %, pričom na konci vlaňajška spravovala
majetok vo výške 1,662 mld. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Polícia stále vyšetruje tender na MO SR
Polícia naďalej vyšetruje tender na Ministerstve obrany (MO) SR za viac
ako 1,3 mil. € pre podozrenie z trestného činu machinácie pri verejnom
obstarávaní a dražbe. Predmetom vyšetrovania má byť zmluva na
dodávku systému pre letectvo od spoločnosti Willing so subdodávajúcou
spoločnosťou R-Sys, ktorej konateľom bol v tom čase Ján Hoľko, súčasný
generálny tajomník služobného úradu MO SR. (Zdroj: TASR)

Na mýte vo februári vybrali 17 mil. €
Vo februári tohto roka sa na mýte vybralo 17,19 mil. €. Medziročne to
znamená nárast o 6,2 %. V druhom mesiaci roka 2019 sa za využívanie
vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vybralo mýto vo výške
11,79 mil. €. Je to o 5,8 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Na
spoplatnených cestách prvej triedy to bolo 5,39 mil. €, čo je o 7,3 % vyšší
výber ako vo februári 2018. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia pritom
zaplatili 47,2 % z celkovej sumy vybraného mýta. (Zdroj: Pravda)

Počet voľných pracovných miest k celkovému počtu pracovných miest v
poslednom kvartáli 2018 podľa Eurostatu dosiahol 2,3 %. V celej EÚ stúpla
miera voľných pracovných miest na 2,3 %. (Zdroj: TASR)

Nemecká vláda finančne nepodporí fúziu bánk
Nemecká vláda údajne nie je ochotná finančne podporiť možnú fúziu
Deutsche Bank a Commerzbank v prípade, že si ich zlúčenie bude
vyžadovať kapitálovú injekciu. Podľa vlády by to bolo "politicky
neobhájiteľné" v čase, keď sa rozpočtová situácia Nemecka zhoršila.
(Zdroj: TASR)

Fúzia Deutsche Bank a Commerzbank vyvoláva obavy
Fúzia Deutsche Bank a jej konkurenta Commerzbank by mohla v
dlhodobom horizonte viesť k zrušeniu až 30 000 pracovných miest.
Uviedol to predstaviteľ odborového zväzu Verdi, ktorý je členom
predstavenstva Deutsche Bank. Akcie Deutsche Bank aj Commerzbank v
pondelok prudko vzrástli. Napriek potvrdeniu prebiehajúcich rokovaní
však dohoda medzi oboma bankami nie je zaručená.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Prada vykázala zisk 323,8 mil. €
Taliansky módny dom Prada zaznamenal vlani nárast tržieb, prvýkrát za
štyri roky, na hodnotu 3,14 mld. €. Zisk Prady pred úrokmi a zdanením
(EBIT) v roku 2018 klesol o 10 % na 323,8 mil. €. (Zdroj TASR)

EasyJet do Alitalie nebude investovať

Druhá fáza oddlženia nemocníc skončila
Ministerstvo zdravotníctva SR ukončilo druhú etapu oddlženia
slovenských nemocníc. V tejto fáze boli oddlžené záväzky 26 nemocníc, a
to za dodávateľské faktúry. V druhej etape oddlženia je výsledná suma
oddlžených pohľadávok z fixného diskontu vo výške viac ako 402 000 € a
suma oddlžených pohľadávok z elektronickej aukcie je vyššia ako
54,7 mil. €. (Zdroj: TASR)

Vyhliadky talianskej leteckej spoločnosti Alitalia sa opäť zhoršili, keď
britská nízkonákladová letecká spoločnosť easyJet oznámila, že
odstupuje z rozhovorov o záchrane. Britská firma tak urobila len dva
týždne pred posledným termínom na záchranu Alitalie. Pôvodne mala do
talianskej spoločnosti investovať spolu s americkými aerolíniami Delta Air
Lines. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Štát predal dlhopisy za 175,5 mil. €

Finančná divízia Volkswagen zníži počet zamestnancov

Štát v dvoch aukciách štátnych dlhopisov v pondelok akceptoval ponuky
investorov v hodnote 175,5 mil. €. V konkurenčnej časti aukcie štátnych
dlhopisov splatných 21. januára 2031 bol akceptovaný dopyt na úrovni
89 mil. €, pričom celkový dopyt sa pohyboval na hodnote 309,5 mil. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Saudská Arábia znížila export ropy

NBS podala v kauze Rapid life trestné oznámenie
Národná banka Slovenska (NBS) podala trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa v kauze poisťovne Rapid life na Generálnej
prokuratúre SR a na Úrade inšpekčnej služby. Má dôvodné podozrenie, že
bola spáchaná závažná trestná činnosť, ktorá súvisí so vznesením
obvinenia voči zamestnancovi a bývalému zamestnancovi NBS.
(Zdroj: SME)

Záujem o nových zamestnancov v 2. štvrťroku vzrastie
Slovenskí zamestnávatelia hlásia pre 2. štvrťrok 2019 stabilné až rastúce
náborové plány. Vyšší záujem o zamestnancov avizovali najmä firmy v
odvetviach spracovateľský priemysel, financie, poistenie, nehnuteľnosti a
ďalšie služby podnikom. Vyplýva to z prieskumu personálnej spoločnosti
Manpower Group Slovensko na vzorke 750 zamestnávateľov.
(Zdroj: TASR)

Eurozóna dosiahla obchodný prebytok, EÚ deficit
Podľa Eurostatu sa vývoz tovaru z eurozóny v januári 2019 zvýšil
medziročne o 2,5 % na 183,4 mld. € a dovoz zo zvyšku sveta stúpol o 3,4 %
na 181,8 mld. €. V EÚ podľa predbežného odhadu vývoz tovaru v januári
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Financial Services, ktorý je finančnou divíziou Volkswagenu, bude
znižovať personálne náklady. Z jej terajších 6 200 zamestnancov by sa ich
počet mohol do roku 2025 znížiť o 800. (Zdroj: SME)

Saudská Arábia znížila na začiatku roka vývoz ropy približne o 5,5 %. Podľa
vládnych údajov Saudská Arábia vyviezla v prvom mesiaci tohto roka
7,254 mil. barelov ropy denne. V závere minulého roka export dosiahol
7,687 mil. barelov za deň. (Zdroj: TASR)

Energetický koncern Eni plánuje rast produkcie ropy
Taliansky energetický koncern Eni plánuje v nasledujúcich štyroch rokoch
zvyšovať produkciu ropy a plynu, pričom každoročne očakáva rast o
3,5 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Prebytok platobnej bilancie Nemecka sa znížil
Často kritizovaný prebytok platobnej bilancie Nemecka vlani klesol. Podľa
Deutsche Bundesbank prebytok bežného účtu platobnej bilancie sa v roku
2018 znížil približne o 15,5 mld. € na 246,5 mld. €. (Zdroj: TASR)

MMF vyplatí Argentíne ďalšiu časť úveru
Medzinárodný menový fond (MMF) dokončil tretie hodnotenie plnenia
podmienok pohotovostného úveru zo strany Argentíny. Ako zástupcovia
fondu uviedli, dosiahli s argentínskou vládou dohodu, čo znamená, že
Argentína by mala dostať ďalšiu tranžu pôžičky v hodnote 10,87 mld. $.
(Zdroj: TASR)
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