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o Die Fed-notule wat Woensdag 
(25/05/2022) vrygestel is, het aangedui 
dat amptenare bereid is om voort te 
gaan met veelvuldige 50 basispunte 
rentekoersverhogings. 

 
o Rishi Sunak se planne om miljarde te 

bestee om huishoudings te help om die 
stygende lewenskoste die hoof te bied. 
Dit sal nie eenmalig wees nie, met meer 
ondersteuning in die toekoms. 
 

o Turkye se sentrale bank sal waarskynlik 
sy repokoers van een week bestendig 
hou op 14% ondanks die behoefte aan 
’n verhoging nadat verbruikerspryse in 
April met byna 70% gestyg het. 

 
o Russiese verbruikerspryse het vir die 

eerste keer sedert Augustus 2021 
weekliks gedaal. Inflasie was negatief 
0.02% in die sewe dae geëindig 20 Mei, 
af vanaf 2.22% vroeg in Maart. 
 

o Ekonome het hul voorspelling vir China 
se ekonomie afgegradeer om teen 4.5% 
uit te brei, ’n volle persentasiepunt onder 
die amptelike teiken aangesien die 
Covid-beleid groei ondermyn. 

 
 

 



o President Cyril Ramaphosa en Duitse kanselier Olaf 
Scholz het op Dinsdag (24/05/2022) radikaal 
verskillende sienings oor Rusland se inval in die 
Oekraïne in hul vergadering in Pretoria aangebied. 
 

o Die voormalige hoof van die Nasionale Tesourie se 
begrotingskantoor, Michael Sachs, het gewaarsku dat 
Suid-Afrika ’n skuldkrisis in die gesig staar. 
 

o Direkteur-generaal van die Nasionale Tesourie, Dondo 
Mogajane, sê van die 257 munisipaliteite in die land is 
sowat 170 in finansiële nood en benodig die tesourie-
ingryping. 
 

o Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) waarsku 
belastingbetalers om te vermy om na hul takke te gaan 
te midde van ’n staking deur werkers vir ’n 12%-
salarisverhoging. 

 
o ’n Groep mediese wetenskaplikes sê dat Suid-Afrika 

pas by die hoogtepunt van die huidige golf van Covid-
19 verby is. 

 
o SA se produsentepryse het met 13,1% op jaarbasis 

gestyg, meer as die 12% op ‘n jaarbasis in April wat 
ekonome verwag het (op vanaf 11,9% in Maart). 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 


