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o Oliepryse daal tot byna $100, aangesien 
VSA dit oorweeg om 1 miljoen vate per 
dag uit reserwes vry te stel om inflasie en 
aanbodtekorte te bekamp. Plan sluit 180 
miljoen vate oor verskeie maande in. 
 

o Volgens die Withuis is Putin verkeerd 
ingelig oor sy militêre prestasie en die 
effek van ekonomiese sanksies, omdat 
sy raadgewers bang is om hom die 
waarheid te vertel. 
 

o ’n Rekordgetal Britse maatskappye 
verwag om lone oor die volgende jaar te 
verhoog aangesien die oorlog in die 
Oekraïne stygende lewenskoste 
veroorsaak. 
 

o Fed-amptenare hou ’n versigtige oog op 
die opbrengskurwe terwyl die aanduiding 
van rentekoersverhogings op koers bly. 
 

o Asiatiese aandele het teruggetrek na ’n 
twee dae lange styging, aangesien die 
Amerikaanse sekuriteitsreguleerder se 
streng standpunt oor ’n moontlike 
denotering van Chinese firmas en swak 
Chinese vervaardigingsdata beleggers 
bekommerd gemaak het. 
 

o Europese aardgaspryse het gestyg nadat 
topverbruiker, Duitsland, te kenne gegee 
het dat Rusland sy aandrang op betaling 
in roebels versag het. 

 
 
 



 

o SA werkloosheid het tot nuwe rekord van 35,3% 
gestyg, vanaf 34,9% in September 2021. 
 

o Absa kies tradisie bo diversiteit om nuwe 
uitvoerende hoof (Arrie Rautenbach) intern aan te 
stel ná 'n kort tydjie met Daniel Mminele aan die 
stuur. Absa se 3de HUB (CEO) in minder as 4 jaar. 
 

o Die Rand, tipies ’n slagoffer in tye van brose 
sentiment, gaan die kwartaal meer as 10% sterker 
teen die dollar afsluit. 
 

o SA Voorsieningskettingindeks toon knelpunte wat 
die ergste sedert 2006 is. 
 

o Suid-Afrika se koronavirus-dodetal styg tot meer as 
100 000 stertes. SA se Covid-19-dodetal kan selfs 
250 000 oorskry namate die regering kan erken dat 
daar moontlike onderrapportering is. 
 

o Barloworld se HUB (CEO) sê hy sal voortgaan om 
handel te dryf in Rusland, ten spyte van ’n massa-
uittog van ander internasionale groepe te midde van 
sanksies en die vrees vir reputasieskade om in die 
land te bly. 
 

o Die DA se mosie van wantroue in die Kabinet het in 
die Nasionale Vergadering misluk. 

 



 

 

 



 

 

 

 


