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o President Joe Biden het die risiko van resessie 
Dinsdag in ’n CNN-onderhoud aangespreek. 
 

o Amerikaanse inflasiedata vir September hoër 
as verwag op 8.2% aangesien kernpryse ’n 
vier-dekade-hoogtepunt bereik het. 

 
o Kwasi Kwarteng het gesê die BOE sal 

verantwoordelik wees om enige onrus aan te 
spreek wat in die mark kan ontstaan wanneer 
die bank op 2022/10/15 sy effekte-
koopprogram beëindig. 

 
o Andrew Bailey se ultimatum aan 

pensioenfondse laat die BOE met ’n 
geloofwaardigheidsprobleem sou finansiële 
stabiliteit vereis dat hy weer ingryp. 

 
o TSMC het ’n lisensie van een jaar verkry om 

voort te gaan om Amerikaanse 
skyfievervaardigingstoerusting te bestel vir sy 
uitbreiding in China, het die Nikkei berig, wat 
die maatskappy vrystel van Amerikaanse 
uitvoerbeperkings wat verlede week opgelê is. 

 
o Na ’n hoogtepunt vroeg in Junie vanjaar, het 

oliepryse geleidelik gedaal namate die 
wêreldekonomie verswak het. 

 
o Europa keer na Afrika vir gas as alternatief vir 

Rusland. 
 

o Die wêreld se bevolkings van wilde soogdiere, 
voëls, amfibieë, reptiele en visse het sedert 
1970 gemiddeld met meer as twee derdes 
afgeneem. 

 
 



 

o SARB-goewerneur, wat tydens die JSE/NYSE-geleentheid in 
New York gepraat het, het die SARB se verbintenis beklemtoon 
tot die verskerping van monetêre beleid op ’n manier wat 
binnelandse verbruikers en buitelandse beleggers die beste pas. 

 
o BankservAfrica: September se ekonomiese transaksie-

indeksdata toon dalende ekonomiese aktiwiteit vir ’n vierde 
agtereenvolgende maand. Op ’n jaargrondslag het die BETI met 
1,6% verbeter vergeleke met die daling van 1,1% in Augustus 
2022. 

 
o ’n Nuwe navorsingsverslag in opdrag van Business Leadership 

SA het bevind dat daar ’n 85% waarskynlikheid is dat Suid-Afrika 
op ’n globale gryslys sal beland. 

 
o IMF sê ’n derde van die wêreldekonomie sal in die komende 

maande krimp, ook die vooruitsigte vir SA word afwaarts 
aangepas. 

 
o Minister van Minerale Hulpbronne en Energie, Gwede 

Mantashe, het gesê ’n energie-oplossing van "hernubare 
energie tesame met kernkrag" is wenslik vir Suid-Afrika se 
energie-oorgang. 

 
o Sanlam beoog om ’n groot belang in AfroCentric te verkry. Die 

transaksie sal daartoe lei dat Sanlam sy aanbod aan kliënte 
uitbrei, met bekostigbare mediese fondse op die kaarte. 
AfroCentric se aandeelprys styg met meer as 20%. 

 
o Eskom het gesê hy sal poog om die deurlopende krag-

onderbrekings hoofsaaklik in die aande te skeduleer om die 
impak wat dit op die ekonomie en bevolking het, te probeer 
beperk. 

 



  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


