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Zamestnanosť počas augusta rástla

ZF Slovakia otvorila nový výrobný závod v Šahách
Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. v novom závode v Šahách zamestnáva viac
ako sto ľudí. Do dvoch rokov vytvorí ďalších 400 pracovných miest.
Výstavba závodu trvala približne rok, firma do neho investovala 12,5
milióna eur. ZF Slovakia produkuje zvárané vonkajšie trubky tlmiča, ktoré
dodáva do svojho závodu v Leviciach. Tretí závod má v Trnave. Celkovo
firma zamestnáva 3300 ľudí. V minulom roku dosiahla tržby 468 miliónov
eur. V nasledujúcom roku plánuje otvoriť ďalší závod v Detve, kde
zamestná asi sto ľudí. Výrobky spoločnosť exportuje do Kórejskej
republiky a Nemecka. Viac informácií o spoločnosti sa dozviete na
https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)

Investície do realitných projektov rástli
V prvom polroku dosiahli investície do realitných projektov sumu 348
miliónov eur. Vzrástli tak o 117 percent oproti predchádzajúcemu
obdobiu. K historicky najvyššiemu rastu prispel predaj nákupných centier.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Cestovný trh posilní golfová turistika
Po prvý raz sa Slovensko v týchto dňoch prezentuje na medzinárodnom
golfovom veľtrhu cestovného ruchu IGTM v Ľubľane. Cieľom je predstaviť,
že máme kvalitné podmienky pre tento šport. Veľtrhu sa zúčastní približne
400 golfových touroperátorov z viac ako 65 krajín. (Zdroj: Pravda)

Do diaľnic na severe pôjde 380 miliónov eur
Viac ako 380 miliónov eur z Kohézneho fondu sa použije do dvoch
dopravných projektov. Oba sú zamerané na modernizáciu diaľničnej siete
na severe Slovenska. Informovalo o tom Zastúpenie Európskej komisie.
(Zdroj: SME)

PÚ schválil koncentráciu Swiss Life a Fincentrum
Protimonopolný úrad koncom septembra schválil koncentráciu Swiss Life
a Fincentrum. Švajčiarska spoločnosť Swiss Life Select International
Holding získa výlučnú kontrolu nad českou firmou Fincentrum.
(Zdroj: SME)

Bratislavské letisko bude mať ďalšie nové linky
Letisko M. R. Štefánika bude mať od novembra tri nové linky, dve budú
prepravovať cestujúcich na Ukrajinu a jedna do Maroka. Celkovo tak za
posledné mesiace pribudlo 9 nových liniek. Letisko predpokladá, že
v tomto roku vybaví 2,2 milióna pasažierov. (Zdroj: TASR)

Poľnohospodári očakávajú nižšiu úrodu
Pri jesenných plodinách sa očakáva pokles úrody. Uviedla to Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska komora. Pri kukurici, slnečnici
a cukrovej repe sa očakáva pokles o 10 až 20 percent. (Zdroj: TASR)

Ministra financií ocenil časopis GlobalMarkets
Minister financií Peter Kažimír sa stal ministrom roka 2018 pre strednú a
východnú Európu. Ocenenie mu udelil časopis GlobalMarkets. Ide už
o druhé významné ocenenie pre ministra v tomto roku. (Zdroj: TASR)

Firma Sli.Do rýchlo napreduje
Spoločnosť Sli.do sa umiestnila v rebríčku TOP 50 najrýchlejšie rastúcich
technologických spoločností v strednej Európe. Sli.Do je aplikácia,
pomocou ktorej môže publikum na konferenciách či iných podujatiach
klásť otázky priamo cez smartfón. Spoločnosť dosiahla za vykazované
obdobie rast na úrovni 2971 percent. Od roku 2013 tržby spoločnosti
narástli z 15-tisíc eur na 2,6 milióna eur. Má viac ako sto zamestnancov.
Medzi zákazníkov patria spoločnosti Adobe, Booking.com aj Spotify. Viac
informácií o Sli.Do sa dozviete na https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)

Tržby v priemysle sa zvýšili o 3,6 percenta
Počas augusta rástli tržby v priemysle medzimesačne o 3,6 percenta.
V porovnaní s minulým rokom stúpli o 9 percenta. (Zdroj: TASR)
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Medziročne vzrástla zamestnanosť vo všetkých odvetviach okrem
veľkoobchodu. V ubytovaní o 10,7 percenta, v predaji a oprave
motorových vozidiel a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne
o 7,9 percenta. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Obchodný konflikt môže poškodiť ázijské ekonomiky
Pretrvávajúci obchodný konflikt medzi USA a Čínou môže mať nepriaznivý
dopad na ázijské ekonomiky. Rast ekonomík podľa Medzinárodného
menového fondu môže zredukovať až o 1 percento. (Zdroj: TASR)

Predaj áut v Číne klesol o takmer 12 percent
Čínska asociácia výrobcov automobilov oznámila, že predaj áut v Číne
klesol v minulom mesiaci medziročne o 11,6 percenta na 2,39 milióna.
Pod najvýraznejší pokles za posledných sedem rokov sa podpísal
obchodný spor s USA. (Zdroj: TASR)

Banka JPMorgan Chase zvýšila zisk o štvrtinu
Americká banka JPMorgan Chase vykázala v treťom kvartáli zisk 8,38
miliardy dolárov. Oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástol o 24
percent. (Zdroj: TASR)

Zisk Citigroup prekonal očakávania
Zisk Citigroup v treťom kvartáli vzrástol o 12 percent napriek miernemu
poklesu tržieb a dosiahol sumu 4,62 miliardy dolárov. (Zdroj: TASR)

Miera inflácie v Rakúsku klesne
Rast spotrebiteľských cien v Rakúsku podľa aktuálnej prognózy centrálnej
banky krajiny OeNB dosiahne tento rok približne 2,2 percenta. Rovnakú
úroveň zaznamená aj v nasledujúcom roku. Rast spotrebiteľských cien
súvisí s pokračujúcou dobrou konjunktúrou domácej ekonomiky
a vývojom miezd. (Zdroj: TASR)

Dovozné ceny v USA sa výrazne zvýšili
Dovozné ceny v USA sa v septembri vrátili k rastu. Rástli výraznejšie, než
sa predpokladalo. Podpísali sa pod to najmä ceny pohonných látok.
(Zdroj: TASR)

Portugalsko dostalo vyšší rating
Ratingová agentúra Moody's zvýšila rating Portugalska o jeden stupeň na
Baa3. Krajina sa tak opäť dostala do investičného pásma. V najbližšom
období agentúra nepočíta so zmenou ratingu. Dôvodom je zlepšenie vo
fiškálnej a hospodárskej oblasti. (Zdroj: TASR)

Agentúra S&P zlepšila úverový rating Poľska
Ratingová agentúra S&P zlepšila hodnotenie úverovej spoľahlivosti
Poľska o jeden stupeň na úroveň A-. Poľská vláda od toho očakáva prílev
investorov. (Zdroj: ČTK)

Tesla chce vyrábať tequillu
Americký výrobca elektrických áut Tesla požiadal americký úrad pre
patenty a ochranné známky o zaregistrovanie ochrannej známky
Teslaquila. Kedy sa alkoholický nápoj dostane na trh známe nie je.
(Zdroj: ČTK)

Aero Vodochody predstavili nové prúdové lietadlo
Český letecký podnik Aero Vodochody zverejnilo finálnu podobu novej
bojovej stíhačky L-39NG. Prúdové lietadlo vyvíjali 10 rokov a celkovo do
projektu investovali 38,79 milióna eur. (Zdroj: ČTK)

Zisk banky Wells Fargo vzrástol o 32 percent
Tržby americkej banky vzrástli v treťom kvartáli na 21,94 miliardy dolárov.
Zisk stúpol na 5,5 miliardy dolárov. Zisky rástli vďaka nárastu čistých
úrokových príjmov a pokles nákladov. (Zdroj: SME)
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