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Krajiny eurozóny zatiaľ neplánujú spoločné fiškálne stimuly

Petit Press kupuje firmu Pardon Print a.s.
Vydavateľstvo Petit Press, ktoré v regiónoch okrem týždenníkov MY a
denníka Korzár, vydáva aj schránkové tituly ECHO, kupuje tretiu najväčšiu
sieť schránkových novín na Slovensku – Pardon, ktorý pôsobí na trhu viac
ako 28 rokov. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Arca Capital vstupuje do Bukózy
Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších obslužných
činnostiach zamestnáva vyše tisícku ľudí, preberá nový investor Arca
Capital. Príde tak k slovenskému obchodu roka, lebo ide nielen o veľký,
ale aj zmodernizovaný podnik so slušnou ziskovosťou. (Zdroj: Trend)

Finančná správa hľadá operátora za 4 mil. €
Finančná správa SR spustila tender na dodávateľa virtuálnej privátnej
siete za 4 mil. €. Víťazný mobilný operátor bude nasledujúce štyri roky pre
FS zabezpečovať elektronické komunikačné služby vrátane hlasového
volania, SMS, MMS, internetových mobilných pripojení, internetových
pripojení do dátových modemov a tabletov. (Zdroj: SME)

Na výrobe batérií na Slovensku sa bude podieľaj aj Matador
Prvá výroba batérií na našom trhu má priniesť stovky pracovných miest.
Realizovať ju majú americká spoločnosť Wildcat, slovenská spoločnosť
InoBat a Matador Group. Matador sa má podieľať na vybudovaní
výskumného a vývojového centra vrátane prvej slovenskej batériovej
výrobnej linky s výkonom sto megawatthodín.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Bratislavská teplárenská dosiahla vlani zisk 2,8 mil. €
Bratislavská teplárenská dosiahla v roku 2018 kladný hospodársky
výsledok vo výške 2,8 mil. €, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu
nárast o vyše 100 %. Po zaúčtovaní odloženej dane z príjmov ide však o
stratu 879 tis. €. (Zdroj: www.enertie-portal.sk)

Firma Zdroje Zeme investuje 20 mil. €

Ministri financií krajín v eurozóne neplánujú žiadne spoločné fiškálne
stimuly, aby doplnili monetárny balík Európskej centrálnej banky (ECB).
Sú však pripravení konať, ak by sa situácia zhoršila. (Zdroj: Trend)

Efektivita opatrení ECB je otázna
Zníženie depozitnej úrokovej sadzby a spustenie nákupu dlhopisov, ktoré
oznámila Európska centrálna banka (ECB), nemusí priniesť očakávaný rast
inflácie a povzbudenie európskej ekonomiky, upozornili niektorí analytici.
Uvoľnenie menovej politiky ECB by nemalo mať vplyv ani na aktuálne
úrokové sadzby v slovenských bankách. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Spotrebiteľské ceny v auguste medzimesačne vzrástli o 0,2 %
V auguste 2019 v porovnaní s augustom 2018 sa spotrebiteľské ceny v
úhrne zvýšili o 2,8 %. V porovnaní s júlom 2019 sa v úhrne zvýšili o 0,2 %.
V priemere za osem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím
roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Útoky v Saudskej Arábii môžu zdvihnúť ceny ropy
Po útokoch na ropné zariadenia v Saudskej Arábii, ktoré zredukovali
produkciu v krajine zhruba o polovicu, niektorí analytici očakávajú, že
ceny ropy vzrastú o 5 $, prípadne až o 10 $ za barel. Zároveň nevylučujú,
že ak sa Saudskej Arábii nepodarí obnoviť produkciu na pôvodnú úroveň
dostatočne rýchlo, mohli by ceny vzrásť až na 100 $ za barel. (Zdroj: Trend)

Japonsko postupne odstráni clá na americké vína
Japonsko postupne odstráni dovozné clá na americké vína. Urobí tak v
rámci dvojstrannej obchodnej dohody s Washingtonom. Japonsko by
malo clá na vína z USA odstrániť postupne do piatich, maximálne siedmich
rokov od vstupu dohody do platnosti. Tokio v súčasnosti uplatňuje na
americké vína clá vo výške 15 %. (Zdroj: SME)

Čínska ekonomika vykázala ďalšie známky oslabenia

Spoločnosť Zdroje Zeme, a.s. z Bernolákova by chcela pri Šali investovať
20 mil. €. Firma plánuje vybudovať prevádzku na bezodpadové
spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov a vyrábať produkty pre
zlepšenie kvality poľnohospodárskej pôdy. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Čínska ekonomika vykázala ďalšie známky oslabenia, keď krajina
zverejnila horšie ako očakávané údaje o priemyselnej produkcii,
investíciách a maloobchodnom predaji. Dôvodom je obchodný spor s
USA. Rast priemyselnej produkcie sa v auguste spomalil na 4,4 % z
júlových 4,8 %a bol najslabší za 17 rokov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Vláda v prípade potreby pomôže PSA

Taliansko chce od EÚ čas na zníženie dlhu

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia môže na rozširovanie výroby
elektromobilov dostať vládne stimuly. S vedením materského koncernu
ich počas návštevy závodu rozoberali predseda vlády Peter Pellegrini a
minister hospodárstva Peter Žiga. (Zdroj: SME)

VW SK stále bojuje o nový model
Volkswagen Slovakia (VW SK) stále bojuje o získanie výroby ďalšieho
modelu. Ten by v bratislavskom závode dlhodobo zabezpečil pracovné
miesta. O prípadnom pridelení nového projektu sa finálne rozhodne
počas plánovacieho grémia, ktoré sa koná vždy koncom roka.
(Zdroj: SME)

ÚVO preverí súťaž o nabíjacie stanice
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skontroluje Západoslovenskú
energetiku. Nepáči sa im totiž spôsob, akým sa firma správala v súťaži o
nabíjacie stanice na diaľničných odpočívadlách. (Zdroj: www.tvnoviny.sk)

Záporné saldo zahraničného agroobchodu sa zvýšilo o 2,4 %
Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi
výrobkami v období január až jún 2019 bolo pasívne, a to v hodnote
906,5 mil. €. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 2,4 %.
(Zdroj: TASR)

Dopyt po nehnuteľnostiach stále prevyšuje ponuku
V poslednom období stále nepribúdajú na trh nehnuteľnosti rýchlejším
tempom. V porovnaní s najlepším obdobím v nedávnej minulosti je ich
približne o 20 až 25 % menej na celom Slovensku. (Zdroj: SME)

www.sims.sk

Taliansky premiér Giuseppe Conte požiadal Európsku úniu (EÚ), aby
poskytla jeho vláde „trochu času“ na zníženie dlhu investovaním do
hospodárskeho rastu. (Zdroj: TASR)

Heckler & Koch získal zákazku z Británie
Vysoko zadlžený nemecký výrobca zbraní Heckler & Koch ohlásil veľkú
štátnu zákazku z Veľkej Británie. Podľa jeho údajov získal od britského
ministerstva obrany objednávku v hodnote 65 mil. £. (Zdroj: TASR)

LSE odmietla ponuku hongkongskej burzy
Londýnska burza London Stock Exchange (LSE) formálne odmietla
ponuku na prevzatie, ktorú nečakane predložila hongkonská burza Hong
Kong Exchange. Ako dôvod uviedla fundamentálne obavy týkajúce sa
ponuky, ktorá má v prepočte hodnotu takmer 36 mld. €. (Zdroj: TASR)

Ingka Group kúpi rumunské veterné farmy
Švédska skupina Ingka Group, ktorá vlastní väčšinu obchodov IKEA, v
piatok oznámila, že kúpi 80 % podiel v siedmich rumunských veterných
farmách od výrobcu veterných turbín Vestas za 136 mil. €. (Zdroj: TASR)

USA chcú od technologických gigantov interné dokumenty
Komisia pre spravodlivosť Snemovne reprezentantov amerického
Kongresu si v rámci protimonopolného vyšetrovania vyžiadala od štyroch
veľkých technologických koncernov interné dokumenty. Koncerny
Alphabet, Apple, Facebook a Amazon majú predložiť emaily top
manažérov, v ktorých sa riešia témy týkajúce sa hospodárskej súťaže.
(Zdroj: SME)
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