DENNÝ PREHĽAD

SIMS MEDIA

Štvrtok 1. november 2018

EKONOMIKA

ZAHRANIČIE

Obrnené vozidlo Vydra budú vyrábať na Slovensku

Raffeisenbank International predala poľskú dcéru

Projekt Vydra obrneného vozidla 8x8 využije domáce výrobné kapacity
štátnej firmy Konštrukta Defence. Podporí tak slovenský strojársky
a obranný priemysel. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Obce budú platiť za skládkovanie odpadu viac
Počas najbližších troch rokov sa bude postupne zvyšovať. Od budúceho
roka bude poplatok za uloženie tony odpadu na skládku diferencovaný do
siedmich tried podľa úrovne vytriedenia odpadu. Aby Slovensko splnilo
recyklačné ciele Európskej únie, musí do roku 2035 znížiť skládkovanie
pod 25 percent a v roku 2040 pod desať percent. (Zdroj: TASR)

Rakúska banka Raiffeisenbank International dokončila predaj kľúčových
aktív svojej poľskej dcéry francúzskej skupine BNP Paribas za zhruba 760
mil. €. Súčasťou obchodu nie je portfólio devízových úverov. (Zdroj: SME)

Inflácia v eurozóne zrýchlila
Spotrebiteľské ceny v eurozóne vzrástli v októbri medziročne o 2,2 %.
Dôvodom bol najmä rast cien energií. Miera inflácie sa tak mierne vzdialila
od inflačného cieľa Európskej centrálnej banky, ktorý stanovila na úrovni
tesne pod 2 %. (Zdroj: TASR)

Ceny ropy majú za sebou najhorší mesiac od júla 2016

Ministerstvo hospodárstva podporí elektromobilitu
Poskytovanie dotácií v rezorte hospodárstva sa rozšíri o oblasť podpory
rozvoja elektromobility. Rozširuje sa aj poskytovanie dotácií pre projekty
týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie pre malé a stredné podniky a
taktiež samosprávy. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Negatívny vplyv na ceny ropy mal v októbri prepad na akciových trhoch,
ktorý zvýšil obavy týkajúce sa vývoja globálneho dopytu po rope. Burzy sa
dostali pod tlak predovšetkým z dôvodu obchodnej vojny medzi USA a
Čínou. (Zdroj: TASR)

Tvorba pracovných miest v USA bola v októbri rýchla

V decembri SPP zvýši ceny plynu pre domácnosti
Slovenský plynárenský priemysel zvýši koncové ceny za dodávku plynu
pre domácnosti o 6 % s účinnosťou od 1. decembra tohto roku.
(Zdroj: TASR)

V súkromnom sektore vzniklo v októbri 227 tisíc nových pracovných miest.
V sektore služieb sa vytvorilo v októbri 189 tisíc pracovných miest a vo
výrobnom sektore 38 tisíc. (Zdroj: TASR)

General Motors v 3. kvartáli prekvapil

NEPI Rockcastle kúpila nitrianske centrum Mlyny
Rumunská firma NEPI Rockcastle postupne skupuje obchodné domy vo
východnej aj strednej Európe. Aktuálne majú na Slovensku
prostredníctvom svojej dcéry NEPI Slovak Centres One k dispozícii
115 tis. m2 predajnej plochy v piatich obchodných centrách a 16 tis. m2
kancelárskych priestorov. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Koncernu sa darí podstatne lepšie, ako sa čakalo. Tržby v 3. kvartáli
medziročne vzrástli o 6,4 % na 35,8 mld. $, čo prekonalo prognózy
analytikov. Akcie General Motors vyskočili v stredu o vyše 6 % na 35,70 $.
(Zdroj: TASR)

V Prievidzi zrekonštruujú štadión za 1,23 mil.€

Európsky výrobca lietadiel Airbus oznámil za 3. štvrťrok trojnásobne vyšší
čistý zisk (957 mil. €), než za rovnaké obdobie pred rokom. Prispel k tomu
vysoký rast tržieb. Za deväť mesiacov dodali zákazníkom 503 lietadiel,
celoročný cieľ je stanovený na 800 strojov. (Zdroj: TASR)

Práce na rekonštrukcii futbalového štadióna zabezpečí prievidzská
spoločnosť ROKO gips po ukončení jesennej časti športovej sezóny. Po
rekonštrukcii bude spĺňať štandardy štadióna UEFA, kategórie 2.
Slovenský futbalový zväz poskytol 750 tis. € na tribúny a sedadlá, dodá ich
firma Sedasport, s.r.o. z Myjavy. (Zdroj: TASR)

Airbus vyrobil za 9 mesiacov 503 lietadiel

OMV vzrástol prevádzkový zisk o tretinu

Nová platená hudobná stanica Lala TV začne vysielať na Slovensku a v
Česku v priebehu prvého štvrťroka 2019. Za jej vznikom stojí režisér a
producent Peter Núňez. (Zdroj: TREND)

Rakúska ropná a plynárenská spoločnosť OMV zaznamenala za 3. kvartál
rast upraveného prevádzkového zisku na 1,05 mld. €. Čistý zisk
zaznamenal pokles, keď výsledky ovplyvnila vyššia daňová záťaž v Nórsku
a Líbyi a negatívne kurzové vplyvy spojené s predajom aktív v Turecku.
(Zdroj: TASR)

Púpava Development postaví Štvorlístky

Air France-KLM vzrástli tržby aj zisk

Firma NUNEZ NFE spúšťa novú televíziu

V obci Špačince investuje do výstavby 85 rodinných domov. Púpava
Development naďalej v lokalite ponúka aj bývanie v projekte Slnečná
stráň, kde sú ešte takisto voľné domy. (Zdroj: TREND)

KIA Motors pripravuje v Žiline „Bikesharing“
Žilinčania si budú môcť požičať verejný bicykel ešte v tomto roku.
Inštaláciu stojanov chce Nadácia Kia Motors Slovakia spolu s Mestom
Žilina stihnúť do konca novembra a požičiavanie bicyklov spustiť ešte
pred Vianocami. (Zdroj: SME)

Sociálna poisťovňa zaznamenala prebytok
Sociálna poisťovňa vykázala ku koncu augusta tohto roka prebytok vyše
570 mil. €. Počas ôsmich mesiacov tohto roka dostala zo štátneho
rozpočtu finančnú výpomoc v sume 106,4 mil. €, čo je oproti pôvodnému
plánu menej o 85,1 mil. €. Bez zohľadnenia prebytku z roku 2017 v sume
565,7 mil. € by skončila ku koncu augusta s prebytkom 4,3 mil. €.
(Zdroj: www.webnoviny.sk)
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Francúzsko-holandská letecká spoločnosť Air France-KLM zaznamenala
za 3. kvartál čistý zisk 786 miliónov eur. Medziročne to znamená rast o
22,6 %. Tržby vzrástli o 4 % na 7,54 mld. €. (Zdroj: TASR)

Británia finalizuje dohodu o brexite v novembri
Dohoda o spôsobe ukončenia členstva Británie v Európskej únii by mala
byť dokončená najneskôr 21. novembra. Odchod Británie z EÚ je
naplánovaný na 29. marca 2019, Londýn a Brusel však stále nedospeli k
dohode o „bezpečnom“ spôsobe ukončenia členstva. (Zdroj: Pravda)

Jaguar Land Rover sa dostal do straty
Automobilka Jaguar Land Rover vykázala v treťom štvrťroku stratu pred
zdanením 90 mil. £. V rovnakom období minulého roka bola zisková.
Menej áut sa predalo v Číne, na firmu ale dolieha aj neistota ohľadom
budúcnosti naftových motorov v Európe a nejasnosti okolo brexitu.
(Zdroj: Pravda)
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