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klesla o 0,10 percentuálneho bodu (p.b.). Medziročne sa znížila
o 0,56 p. b.. (Zdroj: Pravda)

VÚB umiestnila na trh emisiu krytých dlhopisov

USA a Čína boli najväčšími obchodnými partnermi EÚ

Všeobecnej úverovej banke sa podarilo umiestniť medzi investorov
doteraz najväčšiu emisiu krytých dlhopisov. Dopyt dosiahol 2,5 mld. €
a po dvoch hodinách mohla banka upisovanie ukončiť. Išlo o päťročné
cenné papiere s kupónovým výnosom 0,25 %. Viac než polovica skončila v
rukách nemeckých a rakúskych investorov (52 %), v Škandinávii skončilo
14 % a po 8 % majú investori z Beneluxu a zo Slovenska. (Zdroj: Trend)

Firma Virte vybuduje bezpečnostné centrum
Systém kybernetickej ochrany, nepretržite odhaľujúci kybernetické
hrozby v reálnom čase, bude súčasťou projektu bezpečnostného
operačného centra. Vybudovať ho plánuje slovenská spoločnosť Virte zo
skupiny MSM Group. (Zdroj: TASR)

Mecom Group sa opäť ubránil konkurzu
Nateraz posledný konkurzný návrh na spoločnosť Mecom Group patriacej
finančníkom z Penty podala bratislavská spoločnosť Fromex. Súd však
návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol. Firma Fromex obchodným
partnerom Mecom Group nikdy nebola. Majiteľom osemtisícovej
pohľadávky voči Mecom Group sa stala na základe jej postúpenia od
spoločnosti Veraz. (Zdroj: Hospodárske noviny)

VW posiela 130 zamestnancov do Audi Hungaria
Volkswagen Slovakia (VW SK) vysiela do sesterského závodu Audi
Hungaria v Győri 130 zamestnancov. Slovenskí zamestnanci budú
vypomáhať kolegom v Győri vďaka spolupráci medzi sesterskými závodmi
koncernu Volkswagen. Zamestnanci budú v zahraničí viac ako polroka.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

TASR dosiahla za minulý rok zisk
Tlačová agentúra SR (TASR) ukončila rok 2018 s konečným ziskovým
hospodárskym výsledkom vo výške 20 921 €. Súhrnné náklady dosiahli za
druhý polrok výšku 2 573 534 €, celkové výnosy za toto obdobie boli
2 411 825 €. (Zdroj: TASR)

Skupina Vienna Insurance Group mala zisk 485,4 mil. €
Rakúska poisťovacia skupina Vienna Insurance Group dosiahla vlani zisk
pred zdanením 485,4 mil. €, čo znamená oproti predchádzajúcemu roku
nárast o 9,7 %. Predpísané poistné vzrástlo o 2,9 % na 9,66 mld. €. Na
Slovensku pôsobia tri koncernové poisťovne skupiny Vienna Insurance
Group, a to Kooperativa, Komunálna poisťovňa a Poisťovňa Slovenskej
sporiteľne. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Uniqa dosiahla medziročný rast zisku 19 %
Uniqa poisťovňa dosiahla v minulom roku podľa predbežných výsledkov
predpísané poistné 137,9 mil. €. V medziročnom porovnaní to predstavuje
nárast o 6,4 %. Zisk pred zdanením bol vlani vo výške 5,99 mil. €.
Medziročne to predstavuje nárast o 19 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Produkcia slovenského stavebníctva v januári klesla

V roku 2018 boli USA a Čína najväčšími obchodnými partnermi EÚ, keď
zaistili tretinu celkových obchodných vzťahov. Slovensko bolo krajinou,
ktorá najviac obchodovala s inými členskými štátmi EÚ. (Zdroj: Pravda)

54 % európskych firiem čelilo útoku
Prieskum Kaspersky: Viac ako polovica európskych podnikov (54 %) čelila
v priebehu uplynulých 24 mesiacov najmenej jednému kybernetickému
útoku, ktorý viedol k narušeniu ich činnosti. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
EÚ poskytne Británii čas na brexit do 22. mája
Lídri krajín Európskej únie sa vo štvrtok na summite v Bruseli
jednomyseľne dohodli, že za určitých podmienok poskytnú Británii
odklad vystúpenia z EÚ do 22. mája. EÚ27 sa vyslovila pre dve varianty,
pričom obe počítajú s kratšou dobou odkladu, než žiadala Mayová, ktorá
navrhla 30. jún. (Zdroj: TA3)

Bank of England nezmenila úrokovú sadzbu
Britská centrálna banka varovala, že neistota v súvislosti s odchodom
Británie z EÚ naďalej negatívne pôsobí na dôveru v ekonomiku a na
krátkodobú hospodársku aktivitu. Banka to uviedla vo vyhlásení po
svojom štvrtkovom zasadaní, na ktorom ponechala hlavnú úrokovú
sadzbu na úrovni 0,75 %. (Zdroj: SME)

Slovinská ekonomika vzrastie o viac ako 3 %
Slovinská ekonomika pravdepodobne neporastie tento rok takým
tempom, s akým ekonómovia pôvodne počítali. I napriek tomu by si však
mala udržať rast výrazne nad 3 %. Ukázal to zverejnený nový odhad
slovinského vládneho Inštitútu pre makroekonomické analýzy.
(Zdroj: TASR)

Argentínska ekonomika vlani klesla o 2,5 %
Argentínska ekonomika v roku 2018 klesla o 2,5 %. Krajine sa nedarí oživiť
rast potom, čo ju vlani zasiahla menová kríza a prudký nárast inflácie.
Argentínske peso stratilo voči doláru približne polovicu svojej hodnoty.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nemecká vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2020
Nemecký kabinet v stredu schválil návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý
počíta so zvýšením výdavkov o 1,7 % a spolieha sa na ministerstvá, že
znížia svoje náklady, aby zabránili novému dlhu v súvislosti so
spomaľovaním hospodárstva. (Zdroj: TASR)

Čínsky zahraničný obchod v marci ožil
Čínsky export aj import vo februári strmo klesli, oveľa viac, ako sa
očakávalo. Marcové oživenie spôsobilo, že celkový výsledok
zahraničnoobchodnej bilancie bol v 1. štvrťroku stabilný. (Zdroj: TASR)

Podľa údajov Eurostatu produkcia slovenského stavebníctva v januári
oproti decembru klesla o 1,2 % a v medziročnom porovnaní bola nižšia o
0,9 %. V eurozóne stavebná výroba medzimesačne klesla o 0,9 %, kým v
rámci celej EÚ stagnovala. V porovnaní s januárom 2018 bola produkcia
stavebníctva eurozóny slabšia o 0,7 %, v celej únii sa však o 0,7 % zvýšila.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

USA a Čína budú pokračovať v rokovaniach

Zdravotné poisťovne vracajú peniaze za lieky

China Mobile, najväčší mobilný operátor na svete, oznámil, že v minulom
roku zaznamenal nárast čistého zisku o 3,1 % na 117,8 mld. CNY. Tržby
pritom klesli o 0,5 % na 736,82 mld. CNY. (Zdroj: TASR)

Zdravotné poisťovne v týchto dňoch opäť vracajú poistencom peniaze v
rámci ochranného limitu na doplatky za lieky. Vyše 264 tisíc ľuďom
posielajú za posledný štvrťrok minulého roka viac ako 5,73 mil. €.
(Zdroj: SME)

Nezamestnanosť vo februári dosiahla 5,16 %
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla vo februári
tohto roka úroveň 5,16 %. V porovnaní s januárom 2019, keď bola 5,26 %,
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Americká obchodná delegácia na čele s obchodným zástupcom Robertom
Lighthizerom a ministrom financií Stevenom Mnuchinom navštívi Čínu v
dňoch 28. a 29. marca, kde bude pokračovať v ďalšom kole rokovaní
o ukončení obchodného sporu. (Zdroj: TASR)

China Mobile zaznamenal nárast čistého zisku

Levi Strauss sa vrátil na burzu
Americký výrobca džínsov Levi Strauss sa vrátil na burzu. Akcie firmy pri
debute na New York Stock Exchange vyskočili o 32 %. Trhová kapitalizácia
spoločnosti dosiahla 8,7 mld. $. Tržby Levi Strauss v uplynulom fiškálnom
roku vzrástli o 13,7 % na 5,58 mld. $. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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