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o Die Fed het koerse soos verwag met 75 
basispunte verhoog en voorspel dat hy sy 
teikendraaipunt van 4,6% in 2023 sal 
bereik. 

 
o Die Bank van Engeland het koerse met 50 

basispunte tot 2,25% verhoog. 
 

o Switserse Nasionale Bank het rentekoerse 
met 75 basispunte verhoog om leenkoste 
vir die eerste keer in byna agt jaar bo nul te 
bring. 

 
o Die Bank van Japan het voet by stuk gehou 

op sy ultralae koerse en neutraal gebly te 
midde die wêreldwye golf van 
rentekoersverhogings. 
 

o Goldman het sy ekonomiese 
groeivoorspelling vir China vir 2023 verlaag, 
aangesien Beijing na verwagting deur ten 
minste die eerste kwartaal van volgende 
jaar by sy streng Covid Zero-beleid sal hou. 
 

o Duitsland gaan Uniper, die land se grootste 
gas-invoerder, nasionaliseer in ’n poging 
om ’n ineenstorting van die energiesektor in 
Europa se grootste ekonomie te voorkom. 

 
o President Joe Biden het gesê Amerikaanse 

militêre magte sal Taiwan teen '’n 
ongekende aanval' verdedig. 

 
o Die Amerikaanse huismark het die laaste 

paar maande aansienlik afgekoel en dit lyk 
of dit nog vir ’n geruime tyd onder druk sal 
bly weens stygende rentekoerse. 

 
 



o Die Rand het Woensdag (22/09/2022) bestendig gebly toe 
die Amerikaanse dollar tot nuwe hoogtepunte gestyg het ná 
’n besluit deur die Russiese president Vladimir Putin om 
meer troepe te mobiliseer vir die konflik in die Oekraïne. 

 
o Mislukkings by talle kragstasies tesame met beplande 

instandhouding neem die helfte van Eskom se 
opwekkingskapasiteit van lyn af. 

 
o Die National Union of Metalworkers of SA (NUMSA) het 

aangekondig dat hy verwag dat ’n stakingsertifikaat 
vandeesweek uitgereik sal word. 

 
o Inflasie koel af tot 7,6% in Augustus, af van 7,8% in Julie, 

maar voedselpryse bly baie hoog. 
 

o Data van TransUnion toon verbruikersvraag na krediet styg, 
ten spyte van lae verbruikersvertroue, stygende inflasiedruk 
en ’n hoë rentekoersomgewing. 

 
o Besighede vra vir ’n vermindering in die 2026- en 2030-

koolstofbelastingvoorstelle en sê dit is te straf en te gou. 
 

o Suid-Afrikaanse Reserwebank verhoog die repokoers 
Woensdag (22/09/2022) met 75 basispunte. 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 


