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Firma STON, a.s. chce vybudovať nové vinárstvo
V katastri obce Strekov plánuje firma STON vybudovanie súboru
objektov vinárstva, určených na komplexnú prevádzku výroby, až
po samotnú degustáciu a prezentáciu vinárskych výrobkov
vrátane možnosti krátkodobého ubytovania, expozičných
priestorov a vyhliadky. Celkové náklady na projekt odhaduje na
500 tis. €. (Zdroj: SIMS)
Vláda pripravuje na východe strategický priemyselný park
Vládny kabinet postupne pripravuje na východnom Slovensku
strategický priemyselný park podobný ako pre britskú
automobilku Jaguar Land Rover. Očakávajú príchod veľkého
investora v roku 2020. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Prezident vetoval zákon o rekreačných poukazoch
Prezident Andrej Kiska vrátil poslancom Národnej rady SR novelu
zákona o podpore cestovného ruchu na opätovné prerokovanie.
Právna norma podľa neho neprimerane diskriminuje časť
zamestnancov v nároku na získanie príspevku na rekreáciu.
(Zdroj: TASR)
Priemyselná produkcia rastie
Priemyselná produkcia na Slovensku v septembri tohto roka
zaznamenala medziročný rast na úrovni 0,4 %. Vývoj ovplyvnil
najmä rast v priemyselnej výrobe a pokles v dodávke elektriny,
plynu, pary a studeného vzduchu, ale aj v sektore ťažby a
dobývania. Lídrom priemyslu posledných mesiacov bol
automobilový priemysel. K rastu prispievali tiež výrobcovia
strojov, ktorí za automobilkami zaostávali len mierne.
(Zdroj: TASR)
Podielové fondy v SASS spravujú 8,5 mld. €
Po dvoch desaťročiach fungovania Slovenskej asociácie
správcovských spoločností (SASS) dosiahol objem investovaných
finančných prostriedkov v podielových fondoch jej členov 8,5
mld. €. Slovenskí investori vyhľadávajú najmä investície do
nehnuteľností. (Zdroj: TASR)
Objem úverov na bývanie vzrástol
Podľa údajov NBS objem úverov na bývanie na konci septembra
tohto roka dosiahol 26,5 mld. €. Medziročne objem úverov
vzrástol o takmer 2,5 mld. €, medzimesačne sa zvýšil o 161 mil. €.
Z hľadiska podielov jednotlivých bánk na poskytnutých úveroch
na bývanie mala najväčší podiel Slovenská sporiteľňa, kde
predstavoval 27,73 %. Za ňou nasledovala VÚB s 20,38 %
podielom a na treťom mieste je Tatra banka s podielom 14,30 %.
(Zdroj: TASR)
Poštová banka premenovala svoju dcéru na Ahoj
Poštová banka začala s rebrandingom svojej novej dcéry,
spoločnosti splátkového predaja, ktorú kúpila tento rok. Názov
Amico Finance, pod ktorým pôsobila doteraz, zmenila na Ahoj. S
menom, ktoré nijako nenavodzuje dojem patričnosti k Poštovej
banke, sa môžu stretnúť kupujúci v prvom rade v kamenných
obchodoch predajní Nay. (Zdroj: TREND)
Tempo rastu miezd podporuje nedostatok pracovnej sily
V septembri tohto roka zamestnanosť vo vybraných odvetviach
vzrástla o 3,4 %. Priemerná mzda vo vybraných odvetviach v
septembri rástla 6 % tempom. Pri pohľade na ďalší mzdový vývoj
www.sims.sk

Pondelok 12. november 2018

môže podľa NBS byť dôležitý najmä stále vysoký nedostatok
pracovnej sily v hlavných odvetviach, ktorý podporuje
krátkodobý rast miezd na Slovensku. (Zdroj: TASR)
DPH bude oprávneným výdavkom
Podľa usmernenia Európskej komisie daň z pridanej hodnoty pre
projekty týkajúce sa verejnej infraštruktúry bude preplateným
oprávneným výdavkom. Mesto Košice tak nebude musieť DPH
kompenzovať z vlastného rozpočtu v sume 15,6 mil. € a mesto
Bratislava vo výške minimálne 25 mil. €. (Zdroj: TASR)
Výdavky na výskum a vývoj sú stále nízke
Slovensko v roku 2016, čo je najnovší dostupný údaj z Eurostatu,
vyčlenilo na výskum a vývoj 0,79 % HDP. V rámci krajín V4 je tak
slovenská úroveň týchto výdavkov najnižšia. Výdavky na vedu a
výskum majú vplyv aj na tzv. odliv mozgov zo Slovenska do
zahraničia. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Siemens zvýši dividendu
Nemecký koncern Siemens zaznamenal v 4. štvrťroku finančného
roka 2017/18 pokles čistého zisku na 681 mil. € z 1,28 mld. € pred
rokom. Siemens však aj napriek tomu uviedol, že zvýši dividendu
a spustí odkúpenie akcií. (Zdroj: SME)
Nemecký Thyssenkrupp znížil zisk
Nemecký priemyselný koncern Thyssenkrupp, vyrábajúci
hutnícke výrobky, čelí kartelovému vyšetrovaniu a hrozí mu
finančný postih. Preto vedenie spoločnosti s ohľadom na toto
riziko informovalo akcionárov o slabom čistom zisku v
hospodárskom roku 2017/18. Koncern by mal podľa odhadu
skončiť so ziskom len 100 mil. €. (Zdroj: TASR)
Poisťovňa Allianz zaznamenala nárast zisku
Najväčšia európska poisťovňa, nemecká Allianz, dosiahla
v treťom štvrťroku tohto roka čistý zisk 1,92 mld. €, pričom
v minulom roku za rovnaké obdobie vykázala 1,57 mld. €. Tržby jej
vzrástli medziročne o 7,9 % na 30,5 mld. €. (Zdroj: TASR)
Banka Monte dei Paschi di Siena bola zisková
Talianska banka Monte dei Paschi di Siena v prvých troch
kvartáloch tohto roka vykázala zisk 379 mil. €, v rovnakom období
minulého roka to bola strata až 3 mld. €. Banka v 3. kvartáli
zaznamenala zisk 91 mil. €. Talianska vláda vlani zachránila banku
pred kolapsom záchranným balíkom v objeme 8 mld. €. Štát si
chce dlhodobo podržať svoje podiely v nádeji, že časom ich bude
môcť predať so ziskom. (Zdroj: www.webnoviny.sk)
Americké ministerstvo spravodlivosti zažalovalo banku UBS
Americké ministerstvo spravodlivosti zažalovalo švajčiarsku
veľkobanku UBS. Obviňuje ju z podvodov pri predaji
hypotekárnych cenných papierov. Banke tiež hrozí, že vo
Francúzsku bude musieť zaplatiť 5,3 mld. €, lebo pomáhala ľuďom
pri daňových únikoch. (Zdroj: TASR)
Ropa Brent zlacnela po pol roku pod 70 $/barel
Cena ropy Brent klesla pod 70 USD za barel (159 litrov), prvýkrát
od začiatku apríla. Dôvodom je zvyšovanie zásob komodity vo
svete a obavy investorov z vplyvu obchodných konfliktov a
oslabovania rastu ekonomiky na dopyt po palivách.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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