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o Amerikaanse verbruikerspryse het in April 
’n jaarlikse 8.3% gestyg, ’n verlangsaming 
vanaf 8.5% in Maart. Joe Biden sê die 
bekamping van inflasie is sy grootste 
binnelandse prioriteit. 

 
o Aandele het gedaal namate data aangedui 

het dat Amerikaanse inflasie vir ’n geruime 
tyd hoog sal bly, wat bydra tot kommer dat 
die Federale Reserweraad verdere 
verskerpingsmaatreëls kan ontketen wat 
die ekonomie in ’n resessie kan laat lei. 
 
 

o Sjanghai het Dinsdag (10/05/2022) ’n daling 
van 51% in nuwe koronavirusinfeksies 
aangemeld, met geen nuwe gevalle wat 
aangemeld is nie. 
 
 

o EU-gesprekke oor ’n Rusland-olieverbod 
gaan voort met Hongarye wat toenemend 
onder druk kom om nie sy veto teen die 
plan te gebruik nie. 

 
o Britse BBP-groei het in die eerste kwartaal 

tot 0.8% verlangsaam vanaf die vorige drie 
maande. Die ekonomie het in Maart met 
0,1% gekrimp vanaf die vorige maand. 
 
 

o Kim Jong Un het beveel dat alle stede 
onder inperking geplaas word nadat Noord-
Korea vir die eerste keer gesê het dat dit 
Covid binne sy grense het. 

 



o Rand verswak tot bo R/$16. 

 
o Suid-Afrikaners staar R3/liter petrolprysverhogings in Junie 

in die gesig. 

 
o Suid-Afrika is op pad na ’n rekordjaar van 

kragonderbrekings as die tempo van onderbrekings by 
kragstasies nie verbeter nie, veral by steenkoolaangedrewe 
aanlegte. 

 
o Die FTSE/JSE Africa Top40-indeks het vandag 

(12/05/2022) 3,3% laer geopen. Anglo American het die 
meeste bygedra, met ’n 4,3% daling, terwyl Implats die 
grootste daling gehad het met 6,6%. In vroeë verhandeling 
het 40 van 41 aandele geval. 
 

 
o ’n Jaar gelede het Suid-Afrika die opening van die 

vasteland se eerste COVID-19-entstofproduksielyn gevier. 
Nou loop dit die risiko om gesluit te word weens lae 
aanvraag. 
 

o Die staatskapingskommissie se jongste verslag het aan die 
lig gebring dat die Indiese staatsbeheerde bank, die Bank 
van Baroda, versuim het om verdagte aktiwiteite uit die 
Gupta-familie en hul vennote se rekeninge aan te meld. 

 



 

 

 



 

 

 


