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NBS zlepšila odhad rastu HDP

Farguell Nitra investuje
Farguell Nitra, s.r.o. plánuje rozšíriť svoje výrobné priestory. Dôvodom je
potreba zabezpečiť dostatočné vlastné výrobné kapacity, ktoré umožnia
pokryť zvýšený dopyt jednotlivých automobilových producentov po
finálnych produktoch navrhovateľa ako subdodávateľa. (Zdroj: SME)

Retailové parky zmenili vlastníka
Portfólio deviatich regionálnych retailových parkov zo západného,
stredného i východného Slovenska kupuje správcovská spoločnosť Tatra
Asset Management. Predávajúcim je spoločnosť KLM Real Estate.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že nezverejnia cenu. (Zdroj: TASR)

Bratislavské letisko môže priniesť štátu 60 mil. €
Vláda chce, aby sa Letiska Milana Rastislava Štefánika ujala súkromná
spoločnosť. Cieľom ministra dopravy je nájsť strategického partnera,
ktorý si letisko zoberie do prenájmu na 29 rokov za sumu, ktorá vzíde z
verejného obstarávania, minimálne však štát dostane 60 mil. €.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Začala výroba nabíjacích staníc
Spoločnosti MSM eMobility a Vývoj Martin spustili v Dubnici nad Váhom
výrobu nabíjacích staníc pre elektromobily. Dcérske spoločnosti skupiny
MSM Group sú prvými výrobcami nabíjacích staníc na Slovensku, v
horizonte niekoľkých mesiacov vytvorí eMobility asi 60 pracovných miest.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

PMÚ uložil pokuty vo výške 9,4 mil. €
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky uložil 15 podnikateľom pokuty
v celkovej výške 9 386 456 € za porušenie ustanovení zákona o ochrane
hospodárskej súťaže spočívajúce v uzatvorení kartelovej dohody, ktorej
predmetom boli dojednania o cenách, o rozdelení trhu, výmena citlivých
obchodných informácií a koordinácia v procese verejného obstarávania
pri predaji osobných a ľahkých úžitkových motorových vozidiel.
(Zdroj: PMÚ SR)

Ceny potravín rastú
Priemerný rast cien potravín a nealkoholických nápojov na Slovensku
dosiahol za 11 mesiacov úroveň 4,2 %, je to najviac v Európskej únii. V EÚ
ako celku počas 11 mesiacov roka 2018 stúpli ceny potravín v priemere o
1,9 %, v eurozóne o 1,7 %. (Zdroj: TASR)

Europoslanci sa stretli s farmármi
Europoslanci z Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu sa
stretli s farmármi z východného a južného Slovenska z Iniciatívy
poľnohospodárov. Cieľom návštevy Slovenska je preskúmať využívanie
poľnohospodárskych dotácií z rozpočtu Európskej únie.
(Zdroj: www.tvnoviny.sk)

Bankám sa zmenia podmienky pre rizikové úvery
V budúcnosti musia banky odložiť viac vlastného kapitálu na pokrytie
výpadku, ak klienti nesplnia svoje finančné záväzky. Zhodli sa na tom
sprostredkovatelia členských štátov EÚ a Európskeho parlamentu. Za
nedobytný sa považuje úver vtedy, keď dlžník neuhradil splátku viac než
90 dní. Obidve strany musia ešte dohodu oficiálne schváliť.
(Zdroj: TASR)

ECB mení úrokové sadzby podľa stavu ekonomiky
Podľa člena Rady guvernérov Európskej centrálnej banky a guvernéra
Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha načasovanie budúceho rastu
úrokových sadzieb v eurozóne je otázkou stavu ekonomiky. Európska
centrálna banka (ECB) bude v prípade spomalenia ekonomiky eurozóny
možno nútená preformulovať usmerňovanie očakávaní. ECB uviedla, že
úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach minimálne do konca
budúceho leta. (Zdroj: TASR)
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Podľa strednodobej prognózy Národnej banky Slovenska (NBS) rast
slovenskej ekonomiky má v tomto roku dosiahnuť 4,2 %. NBS pre rok 2018
zlepšila odhad rastu hrubého domáceho produktu o 0,2 percentuálneho
bodu oproti predchádzajúcej predikcii. V roku 2019 by dynamika HDP
mala kulminovať na úrovni 4,3 %, a to vplyvom nábehu produkcie novej
automobilky. (Zdroj: Pravda)

ZAHRANIČIE
Fond Caius sa mimosúdne vyrovnal s UniCredit
Britský investičný fond Caius v rámci mimosúdneho vyrovnania zaplatil
talianskej banke UniCredit bližšie nešpecifikovanú sumu. Spor sa týkal
komplexných finančných nástrojov, ktoré banka zaraďovala do svojho
jadrového kapitálu. (Zdroj: TASR)

Volkswagen vyrobí viac elektromobilov
Koncern Volkswagen plánuje zvýšiť podiel elektrických áut vo svojej
ponuke, aby splnil prísnejšie emisné normy Európskej únie. Skupina do
roku 2030 zvýši podiel elektrických áut nad 40 %. (Zdroj SME)

H&M vzrástli tržby o 5 %
Švédsky odevný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) oznámil za skončený
obchodný rok 2017/2018 predbežný rast tržieb zhruba o 5 %. Firma
uviedla, že tržby bez započítania dane z pridanej hodnoty vzrástli za
skončený obchodný rok, ktorý trval od decembra 2017 do konca
novembra 2018, na 210,41 miliardy švédskych korún (20,51 mld. €). V
predchádzajúcom obchodnom roku dosiahli 200 miliárd SEK.
(Zdroj: SME)

Autá v EÚ budú ekologickejšie
Automobily v Európskej únii musia byť do roka 2030 oveľa ekologickejšie.
Emisie oxidu uhličitého (CO2) osobných áut musia v porovnaní s úrovňou
z roka 2021 klesnúť až o 37,5 % a ľahkých úžitkových vozidiel o 31 %. Pre
obidve kategórie sa musí do roka 2025 dosiahnuť redukcia o 15 %.
(Zdroj: TASR)

Čína obmedzí kapacity v automobilovom priemysle
Čínski štátni plánovači schválili prísnejšiu reguláciu investícií v
automobilovom priemysle. Plány brzdia zvyšovanie výrobných kapacít.
Národná komisia pre rozvoj a reformu uviedla, že zakáže aj vytváranie
nových nezávislých spoločností, ktoré vyrábajú iba tradičné spaľovacie
motory. Čína sa totiž snaží podporiť produkciu a vývoj vozidiel s
alternatívnym pohonom. (Zdroj: TASR)

Twitter odhalil hackerov
Akcie sociálnej siete Twitter spadli takmer o 7 % po tom, čo spoločnosť
oznámila, že vyšetruje podozrenie z útoku hackerov v snahe získať údaje
používateľov. Twitter odhalil podozrivú aktivitu na fóre zákazníckej
podpory. Podľa jeho údajov veľká časť aktivity pochádzala z
individuálnych IP adries v Číne a Saudskej Arábii. (Zdroj: SME)

Taliansko musí mať vyššie úspory
Európska komisia podmienila schválenie talianskeho rozpočtu na budúci
rok ďalšími úsporami v hodnote 2,5 až 3,0 mld. €. Taliani nesúhlasia s
ďalšími škrtmi, pretože nechcú, aby deficit rozpočtu budúci rok klesol pod
zrevidovanú úroveň 2,04 %. (Zdroj: TASR)

MMF schválil nový úver pre Ukrajinu
Výkonná rada Medzinárodného menového fondu (MMF) schválila nový
úverový balík pre Ukrajinu a uvoľnila 1,4 mld. $ (1,2 mld. €) pre okamžité
využitie. Na úvere v celkovej hodnote 4 mld. $ sa MMF a Ukrajina dohodli
v polovici októbra. Výkonná rada MMF však čakala, či vláda dovŕši sériu
ekonomických opatrení vrátane zvyšovania cien plynu predtým, ako túto
pomoc pre vojnou poznačenú krajinu schváli. (Zdroj: Pravda)
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