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Eximbanka podpísala úverovú zmluvu s EIB
Európska investičná banka poskytne Eximbanke 50 mil. €. Ide o
prvú spoluprácu medzi týmito dvoma bankami. Určená je na
podporu exportne orientovaných malých a stredných podnikov a
stredne veľkých podnikov. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
Realitný fond Poštovej banky otvára obchodné centrum
Vo štvrtok 15. novembra otvorí oficiálne svoje brány v Rovinke
obchodné centrum City Park. Investorom je realitný fond Prvej
penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Developerom
City Parkov je spoločnosť TM Real. Najnovšie obchodné centrum
pre ňu neďaleko Bratislavy postavila firma Strabag. S výstavbou
začala na jar tohto roka. Náklady presiahnu 5 mil. €.
(Zdroj: Trend)
Penta Real Estate môže začať stavať najvyššiu vežu
Najvyšší objekt v projekte Sky Park má prvé dôležité odobrenie.
Hlavné mesto vydalo záväzné stanovisko k investičnej činnosti
Penta Real Estate. V praxi to znamená, že developer môže
rozbehnúť územné konanie, ktoré je potrebné k realizácii celého
projektu. Najvyššia veža projektu Sky Park bude merať 119,6
metra, s anténou to bude až 125 metrov. (Zdroj: Trend)
Firma Georeal chce stavať novú obytnú zónu
Šamorínska firma Georeal plánuje výstavbu obytnej zóny.
Navrhovaná zástavba individuálnej bytovej výstavby je
lokalizovaná na severovýchodnej časti mesta Dunajská Streda.
Náklady na tento projekt odhaduje na 900 tis. €. (Zdroj: SIMS)
Ministerstvo zdravotníctva požaduje zlacnenie liekov
Ministerstvo zdravotníctva chce, aby farmaceutické firmy zlacneli
ceny liekov pre slovenských pacientov, ktoré sú hradené z
verejného zdravotného poistenia. Z viac ako 300 výrobcov
zareagovali podľa rezortu iba dve firmy. Zástupcovia
farmaceutického priemyslu postup štátu v prípade revízie cien
kritizujú. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Inflácia v októbri dosiahla 2,7 %
Podľa údajov ŠÚ SR v októbri 2018 miera medziročnej inflácie na
Slovensku v úhrne dosiahla hodnotu 2,5 %. Jadrová inflácia a
čistá inflácia dosiahli hodnotu zhodne 2,7 %.
(Zdroj: TASR)
Analytikov rast slovenskej ekonomiky prekvapil
Rast slovenskej ekonomiky v treťom štvrťroku tohto roka
príjemne prekvapil. Na rozdiel od väčšiny krajín eurozóny sa
dynamika jej rastu zásadnejšie nespomaľovala, skôr naopak. V
medzikvartálnom porovnaní sa podľa údajov ŠÚ SR síce rast HDP
nepatrne spomalil z 1,2 % na 1,1 %, v medziročnom porovnaní sa
však ďalej zrýchľoval zo 4,5 % na 4,6 %.
(Zdroj: TASR)
Potravinová bezpečnosť SR je neuspokojivá
Slovensko obsadilo v medzinárodnom porovnaní potravinovej
bezpečnosti Global Food Security Index 35. miesto. Medziročne
ide o pokles o jednu priečku. Slovensko veľmi dobre obstálo v
hodnotení preventívnych opatrení zameraných proti klimatickým
zmenám. V kategórii Manažment prírodných zdrojov sa dokonca
umiestnilo na prvom mieste spomedzi všetkých 113 krajín.
(Zdroj: TASR)
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Európsky parlament bude vyjednávať o rozpočte
Európsky parlament (EP) schválil svoju vyjednávaciu pozíciu k
dlhodobému rozpočtu EÚ na obdobie 2021 - 2027. Súčasťou
mandátu vyjednávačov EP sú aj presné sumy, ktoré táto inštitúcia
požaduje na financovanie jednotlivých položiek. Návrh
sedemročného rozpočtu EÚ možno podľa europoslancov vnímať
ako isté východisko, avšak navrhovaná výška prostriedkov podľa
nich neumožní EÚ plniť si politické záväzky a reagovať na dôležité
výzvy budúcnosti. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
LafargeHolcim odchádza z Indonézie
Švajčiarsky výrobca stavebných materiálov LafargeHolcim
predáva svoj indonézsky biznis. Indonézske aktíva spoločnosti
Holcim Indonesia prevezme tamojší najväčší výrobca cementu
Semen Indonesia. Ten vyše 80 % podiel, ktorý LafargeHolcim v
spoločnosti Holcim Indonesia kontroluje, odkúpi približne za
917 mil. $. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
Zisk energetického koncernu E.ON vzrástol
Najväčší nemecký energetický koncern E.ON dosiahol za deväť
mesiacov tohto roka čistý zisk v objeme 1,2 mld. €, čo predstavuje
medziročný nárast o 25 %. Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) sa
zvýšil o 11 % na 2,4 mld. €. (Zdroj: TASR)
Amazon vybral miesta pre svoje veľké centrály
Amazon rozdelí svoju druhú centrálu do dvoch miest – New York
City a Arlington v štáte Virginia. V oboch týchto centrálach by malo
pracovať približne 50-tisíc zamestnancov. Najväčší svetový online
maloobchodný predajca plánuje investovať do nových centrál
5 mld. $. (Zdroj: Trend)
Firma RWE očakáva zisk do 800 mil. €.
Nemecká energetická spoločnosť RWE zaznamenala za prvých
deväť mesiacov roka pokles prevádzkového zisku. Môžu za to
nižšie príjmy z lignitu a jadrovej energetiky. RWE stále očakáva za
celý rok EBITDA v pásme od 1,4 do 1,7 mld. € a upravený čistý zisk
od 500 do 800 mil. €. Nemecký koncern tiež uviedol, že proces
predaja jeho podielu v Innogy konkurenčnej spoločnosti E.ON
napreduje a stále očakáva, že v lete 2019 dostane zelenú aj od
protimonopolných úradov. (Zdroj: TASR)
OPEC rokuje s producentmi o obmedzení ťažby
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti
rokujú v súčasnosti o návrhu znížiť produkciu v budúcom roku o
1,4 mil. barelov denne. Cieľom je zabrániť prezásobeniu trhu, čo
by znamenalo výrazný pokles cien ropy. (Zdroj: TASR)
Výnosy talianskych dlhopisov vzrástli
Vyhrotenie sporu Talianska s Európskou úniou týkajúce sa
rozpočtu malo negatívny vplyv na finančné trhy v krajine. Štátne
dlhopisy rovnako ako talianske akcie výrazne oslabili. Investori sa
zbavovali talianskych vládnych dlhopisov, čo spôsobilo, že ich
výnosy prudko vzrástli. To tiež pre Taliansko znamená zdraženie
obsluhy dlhu. (Zdroj: TASR)
Dohodu o brexite prerokujú 25. novembra
Európska únia predbežne plánuje diskutovať o dohode o brexite
na summite 25. novembra, ak britská vláda schváli návrh
dokumentu. Britská premiérka povedala, že dohoda znamená, že
Británia si naspäť vezme kontrolu nad svojou legislatívou
a hranicami. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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