DENNÝ PREHĽAD

SIMS MEDIA
EKONOMIKA

Piatok 10. august 2018

Tunel pri Prešove razia novou metódou

Počas júna bol zahraničný obchod silný
Ďalší výrazný posun v raste zahraničného obchodu Slovenska prinesie
otvorenie štvrtej automobilky Jaguar Land Rover. Rast priemyslu vytvára
tlak na dovoz materiálu a tovaru pre výrobu. V júni dovozy medzimesačne
vzrástli o 0,8 percenta. (Zdroj: aktuality.sk)

Živočíšna výroba klesla
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK)
upozorňuje, že pokles živočíšnej výroby tlmí rozvoj vidieka a ohrozuje
potravinovú bezpečnosť štátu. Kompetentné orgány požiadali o urgentné
riešenia. Pasívne saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi
komoditami za minulý rok prevýšilo 1,4 mld. eur. (Zdroj: webnoviny.sk)

NDS vyhlasuje novú súťaž
Národná diaľničná spoločnosť chce kúpiť desať nových zabezpečovacích
signalizačných prívesov s natáčacím zobrazovacím LED panelom. Cena
zákazky je vo výške 700.000 eur bez dane z pridanej hodnoty. Záujemcovia
o tender môžu predkladať ponuky o účasť v ňom do 10. septembra tohto
roka. (Zdroj: O Peniazoch)

SKC foundry rozširuje výrobu v Štúrove
Rozšírenie prevádzky na výrobu kovových odliatkov pre automobilový
priemysel pripravuje spoločnosť SKC foundry v Štúrove. Aktuálne pracuje
vo výrobnej hale, skladových a administratívnych priestoroch 130
zamestnancov, po rozšírení výroby ich bude 300. Investíciu chcú
zrealizovať do roku 2020. (Zdroj: TASR)

Agrorezort poskytne finančný príspevok lesníkom
Obhospodarovatelia lesov, ktorý uplatňujú prírode blízke, maloplošné
alebo výberkové spôsoby hospodárenia trvalo udržateľným spôsobom
dostanú od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka finančný
príspevok. Výzvu na jeho uplatnenie vyhlásila Pôdohospodárska platobná
agentúra. (Zdroj: TASR)

Práce na diaľničnom úseku pri Prešove realizuje združenie spoločností
Eurovia SK, úsek dokončia do troch rokov. Dvojkilometrový tunel budú
raziť do leta budúceho roka novou rakúskou cyklickou tunelovacou
metódou. Zmluvná cena prác je 356,3 milióna eur bez dane z pridanej
hodnoty. Diaľničný úsek je vo výstavbe od júna minulého roka. Spoločnosť
Eurovia SK dosiahla v minulom roku tržby 167,5 milióna eur.
(Zdroj: webnoviny.sk/SIMS)

Obec Ladce vyhlásili konkurz na verejnú kanalizáciu
Obec hľadá dodávateľa na rozšírenie verejnej kanalizácie. Investícia je vo
výške 250-tisíc eur. Práce by mali trvať približne pol roka. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Rast vývozu z Číny počas júna narástol
Ani americké clá neovplyvnili export z Číny. Vývoz sa zrýchlil o 12,2
percenta, zvýšil sa aj dovoz, a to o 27,3 percenta. (Zdroj: ČTK)

HSBC presunie pobočky do Paríža
Presun siedmych pobočiek z Londýna do Paríža chce stihnúť nadnárodná
banka HSBC Holdings ešte pred brexitom. Najväčšia britská a európska
banka odhaduje náklady na presídlenie časti svojich aktivít na európsky
kontinent na viac ako 256 miliónov eur. (Zdroj: TASR)

Televíznej skupine Prima stúpol čistý zisk
Televíznej skupine Prima stúpol v minulom roku čistý zisk medziročne o
23 percent na 591 miliónov korún (23,1 milióna eur). Tržby skupiny
dosiahli vlani 3,32 miliardy korún (130 mil. eur) a medziročne sa zvýšili o
11 percent. Ide o najlepší výsledok televízie v jej histórii. (Zdroj: Stratégie)

Deutsche Telekom klesli zisky pre súdne spory

ČSOB skončila so ziskom 37,8 milióna eur

Čistý zisk nemeckého telekomunikačného giganta Deutsche Telekom
klesol za tri mesiace do konca júna o 43,4 percenta na 495 miliónov eur
z 874 miliónov eur. Môže za to jednorazový výdavok vo výške 600 miliónov
eur na súdny spor s firmou Toll Collect. (Zdroj: TASR)

Zisk 37,8 milióna eur vykázala za prvý polrok ČSOB. Medziročne klesol
o 3,4 milióna eur. (Zdroj: TASR)

ThyssenKrupp bol kvartálne v strate

Praclík prehodnocuje portfólio
Bratislavská sieť rýchleho občerstvenia Praclík zrušila už tri prevádzky
v meste, snaží sa expandovať na iných miestach a rozbieha franchising.
V súčasnosti zostávajú v Bratislave 4 prevádzky. V minulom roku mala
spoločnosť tržby 660-tisíc eur a dlh sedem tisíc eur v sociálnej poisťovni.
(Zdroj: Trend/SIMS)

Leteckú linku z Bratislavy do Varšavy prerušia
Spoločnosť Wizz Air prerušuje lety z Bratislavy do Varšavy, pripravuje novú
linku z Viedne. Snaží sa tak znížiť ceny leteniek. (Zdroj: TREND)

Export Slovenska ťahajú aj televízory

Najväčší nemecký výrobca ocele vykázal do konca júna čistú stratu 131
miliónov eur. V minulom roku dosiahol v rovnakom období zisk 120
miliónov eur. Stratu spôsobili najmä vyššie náklady na dane po podpísaní
dohody o spoločnom podniku s oceliarskou skupinou Tata Steel.
(Zdroj: TASR)

Značke Adidas vzrástli tržby
Nemeckému výrobcovi obuvi Adidas stúpli tržby v 2. štvrťroku na 5,30
miliardy eur z 5,04 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. Na
náraste sa podieľali najmä tržby zo Severnej Ameriky a Ázie. (Zdroj: TASR)

V Číne rástli počas júla spotrebiteľské ceny rýchlejšie

Autá a televízory ťahajú v súčasnosti náš export. Za prvých šesť mesiacov
sme vyviezli tovary za takmer 39,4 miliardy eur, čo je o 6,5 percenta viac
ako v prvom polroku minulého roka. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Čínsky index spotrebiteľských cien v júli vzrástol medziročne o 2,1
percenta po júnovom zvýšení o 1,9 percenta. Tempo rastu
spotrebiteľských cien v Číne sa v júli zrýchlilo a dosiahlo najvyššiu úroveň
za štyri mesiace. Dôvodom bolo najmä zdraženie palív. (Zdroj: TASR)

Slovensko sa stáva automobilovou veľmocou

Spoločnosť Disney chce streamingovú službu

Autá na Slovensku zarobili v prvom polroku najviac v histórii krajiny. Za
prvých päť mesiacov tohto roka Slovensko vyviezlo prepravné prostriedky
za 9,4 miliardy eur, čo je o takmer o jednu miliardu viac ako za rovnaké
obdobie minulého roka. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Mediálna a zábavná spoločnosť Disney chce streamingovou službou
konkurovať populárnemu Netflixu. Tržby spoločnosti dosiahli 15,23
miliardy dolárov, čo je medziročne nárast o 7 percent. Zisky vrástli o 19
percent na 2,92 miliardy dolárov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

V Hnúšti pribudol nový investor

Španieli budujú testovacie centrum pre Hyperloop

Do Hnúšte prichádza nemecký investor, ktorý vytvorí približne 70
pracovných miest. Pre tento účel už založil spoločnosť WMT Hnúšťa
a bude vyrábať mobilné zábradlia pre diaľnice. (Zdroj: TASR)
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Technický komplex pre ultra rýchly futuristický dopravný systém plánujú
vybudovať na juhu Španielska. Investícia spoločnosti Virgin Hyperloop
One dosiahne 11 miliárd eur. Úlohou centra bude vyvíjať a testovať
komponenty prepravného systému Hyperloop. (Zdroj: SME)
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