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Tatravagónka sa chystá na veľký obchod

Produkcia ocele v Číne dosiahne nový rekord

Popradská spoločnosť Tatravagónka sa pripravuje na akvizíciu
väčšinového balíka akcií indického výrobného holdingu Commercial
Engineers & Body Builders Company Ltd. Vyplýva to z oznámenia z
rokovania predstavenstva firmy so sídlom v meste Jabalpur, ktoré zaslalo
burze cenných papierov National Stock Exchange of India. Spoločnosť
Commercial Engineers & Body Builders Company Ltd od finančného roku
2012 až 2013 zápasí s existenčnými problémami a odvtedy jej tržby schudli
takmer päťnásobne, čo vyústilo do nesplácania dlhov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Priemyselná produkcia v októbri 2018 vzrástla
Priemyselná produkcia v októbri 2018 medziročne vzrástla o 1,2 %. Vývoj
ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 3,6 % a pokles v dodávke elektriny,
plynu, pary a studeného vzduchu o 12,6 % a v ťažbe a dobývaní o 17,2 %.
(Zdroj TASR/Štatistický úrad)

Podnikateľ M. Kočner ostáva naďalej vo väzbe
V kauze takzvaných televíznych zmeniek obvinený podnikateľ Marián
Kočner zostáva naďalej za mrežami. Rozhodol o tom trojčlenný senát
Najvyššieho súdu na svojom neverejnom zasadnutí. Podnikateľovi tak
nevyšiel ani druhý pokus dostať sa z väzby na slobodu. (Zdroj: TASR)

Slovenská sporiteľňa obmedzila výbery z bankomatov
Ľudia, ktorí si chcú vybrať hotovosť z bankomatov Slovenskej sporiteľne,
no nie sú klientmi tejto banky, si môžu po novom vybrať maximálne 200
eur. Vlastných klientov sporiteľne sa takéto obmedzenie netýka.
(Zdroj: Trend)

Pôdohospodárska platobná agentúra poskytla platby
žiadateľom
PPA vydala od 1. decembra rozhodnutia o poskytnutí priamych platieb pre
14.125 žiadateľov. Z celkového počtu to predstavuje 75,4 %. Ďalšie kolo
schvaľovania platieb sa uskutoční tento týždeň. (Zdroj: TASR)

Webasto SE získalo kontrolu nad Webasto Donghee
Holdings Co., Ltd. (WDHC)
Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní
nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Webasto SE, Nemecká spolková
republika nad podnikateľom Webasto Donghee Holdings Co., Ltd.,
Kórejská republika. Na Slovensku pôsobí podnikateľ WDHC
prostredníctvom spoločnosti Webasto Donghee Slovakia, s. r. o., ktorá
vyrába a predáva panoramatické strešné okná pre automobily.
Podnikateľ WDHC je pred koncentráciou nepriamo spoločne kontrolovaný
podnikateľom Webasto a ekonomickou skupinou DONGHEE. Predmetnou
koncentráciou dochádza teda k zmene zo spoločnej na výlučnú kontrolu
podnikateľa Webasto. (Zdroj: Protimonopolný úrad SR)

Stavebná produkcia sa v októbri 2018 zvýšila
Stavebná produkcia v októbri 2018 dosiahla 615,5 milióna eur, v
porovnaní s októbrom 2017 sa zvýšila o 10 %.
(Zdroj: TASR/Štatistický úrad SR)

VÚB banka si vybrala novú reklamnú agentúru.
Banka končí reklamnú spoluprácu s agentúrami Istropolitana Ogilvy a
This is Locco. Z novembrového tendra vyšla víťazne agentúra TRIAD. Tá ju
bude zastrešovať online aj offline. (Zdroj: Strategie)

Priemerná mzda sa v hospodárstve zvýšila
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR
dosiahla 992 eur a v porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka sa zvýšila
o 6,1 %. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom
nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne
zvýšila o 3,3 %. (Zdroj: Štatistický úrad SR)
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Produkcia ocele v Číne dosiahne tento rok pravdepodobne nový rekord,
pričom by mala výrazne prekonať 900 miliónov ton. V ďalšom roku sa jej
objem zníži, v porovnaní s rokom 2017, keď dosiahla necelých 832
miliónov ton, však bude aj budúcoročná produkcia stále vyššia. (Zdroj:
TASR)

Izrael prijali do Finančnej akčnej skupiny
Izrael prijali do Finančnej akčnej skupiny (Financial Action Task Force FATF), medzinárodnej medzivládnej organizácie, ktorá bojuje proti praniu
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Finančná skupina sídli
v Paríži. (Zdroj: TASR)

Peking stavia najväčšie letisko na svete
V katastri čínskeho hlavného mesta rýchlym tempom pokračuje výstavba
letiska Ta-sing. Podľa projektu by malo nové letisko v roku 2025 vybaviť 75
miliónov osôb. Jeho výkon bude postupne rásť až na 100 miliónov
cestujúcich ročne. Nové letisko bude mať sedem štartovacích
a pristávacích dráh. (Zdroj: TASR)

Katar prišiel o prvú priečku vo vývoze LNG
Katar prišiel o pozíciu najväčšieho svetového vývozcu skvapalneného
zemného plynu (LNG). V novembri toto miesto zaujala Austrália. Ukázali
to údaje spoločnosti Refinitiv Eikon. Katar v novembri vyviezol okolo 6,2
milióna ton LNG. Vývoz z Austrálie však dosiahol 6,5 milióna ton.
(Zdroj: TASR)

Mobilný operátor Verizon zruší pracovné miesta
Najväčší mobilný operátor v USA Verizon Communications ruší vyše
10.000 pracovných miest. Zamestnanci odídu s odstupným. Spoločnosti
sa v poslednom čase darí. Jej zisk v 3. kvartáli medziročne vyskočil o viac
než tretinu na približne 5 miliárd USD (4,38 miliardy eur). Nákladové tlaky
sú však veľké pre vysoké investície do siete novej generácie 5G.
(Zdroj: TASR)

Japonskí operátori odmietajú čínsku technológiu
Trojica veľkých telekomunikačných operátorov v Japonsku nemá v pláne
používať súčasnú čínsku technológiu ani zariadenia pre novú generáciu
5G sietí od čínskych firiem Huawei a ZTE. Dôvodom sú obavy, že Peking
by mohol využívať tieto technológie na špionáž. (Zdroj: SME)

Voestalpine pokračuje vo svojich aktivitách aj po
Brexite
Rakúska oceliarska spoločnosť Voestalpine bude pokračovať vo svojich
aktivitách v Británii bez ohľadu na to, ako sa v budúcnosti sformuje jej
vzťah s Európskou úniou. Jej štyri výrobné závody v krajine generujú tržby
vo výške približne 300 miliónov eur, čo predstavuje 2 % z obratu celej
skupiny. (Zdroj: O Peniazoch)

GoPro presunie svoju výroby z Číny
Spoločnosť GoPro presunie z Číny výrobu svojich kamier, ktoré sú určené
pre trh v USA. Dôvodom sú hroziace náklady v súvislosti s obchodným
sporom medzi Washingtonom a Pekingom. GoPro má už dlhšie problémy
a zaznamenala straty. Dodatočné clá by mali výrazný negatívny vplyv na
firmu. (Zdroj: SME)

Dôvera investorov v eurozóne sa prepadla
Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny v decembri prudko klesla,
pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za posledné štyri roky. Index dôvery
investorov pre eurozónu dosiahol v decembri -0,3 bodu oproti
novembrovej úrovni 8,8 bodu. Index klesol už štvrtý mesiac po sebe,
pričom jeho decembrová hodnota je najnižšia od decembra 2014.
(Zdroj: SME)
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