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o Chinese-aandele daal omdat president Xi 

Jinping geen blaaskans bied vir Covid-
inperkings nie. China se tegnologie-
aandele tuimel oor voorsienings-
onderbrekings en reguleringsrisiko’s. 
China sê hulle sal aanhou om strategiese 
bande met Rusland te versterk. 
 

o Persone na aan die Kremlin se binnekring 
bevraagteken stilweg Putin se besluit om 
oorlog te voer. Putin kan hom tot ’n 
beperkte gebruik van kernwapens wend as 
hy te staan kom voor mislukking in ’n 
veldtog wat hy as sy historiese missie 
beskou. 
 

o Beleggers in 10-jaar Amerikaanse 
tesourieë kan verwag om vir die eerste 
keer in meer as twee jaar reële opbrengs 
op hul geld te verdien. 
 

o Boris Johnson blyk op koers te wees om 
sy Konserwatiewe Party in die volgende 
algemene verkiesing te lei ondanks die feit 
dat hy die eerste sittende Britse premier 
word teen wie daar ’n bevinding van 
wetsoortreding is. 
 

o Indië is gretig om teen Oktober ’n 
handelsverdrag met Brittanje te finaliseer 
en sal makliker toegang tot visums vir 
geskoolde werkers en studente soek. 

 
o Netflix het getuimel nadat hy vir die eerste 

keer in ’n dekade kliënte verloor het. 



 
o Suid-Afrika se koronavirus-positiwiteitsyfer het tot die 

hoogste in meer as drie maande geklim. 
 

o Jaarlikse verbruikersprysinflasie het in Maart tot 5.9% 
gestyg van 5.7% in Februarie, grootliks gedryf deur 
brandstofprysstygings. 

 
o EFF-oorwinning in Noord-Kaapse tussenverkiesings 

beteken moeilikheid vir ANC. 

 
o Die ANC het Mmamoloko Kubayi, minister van menslike 

nedersettings, as sy hoof van ekonomiese transformasie 
aangestel. 

 
o Die ekonomiese koste van die swaar reën en vloede in 

KwaZulu-Natal en dele van die Oos-Kaap sal miljarde 
rande beloop, het president Cyril Ramaphosa 
Maandagaand gesê toe hy ’n nasionale ramptoestand 
aangekondig het. 

 
o Barclays Plc het ’n 7,4%-belang in die voormalige Afrika-

eenheid Absa Group vir 526 miljoen pond ($687 miljoen) 
verkoop, wat sy belang met die helfte verminder. 

 
 

o Suid-Afrika se besigste hawe in Durban, KwaZulu-Natal 
(KZN), funksioneer weer nadat erge oorstromings 
bedrywighede weens veiligheidsoorwegings opgeskort het. 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


