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o ’n Vuurdoop vir Kwasi Kwarteng, die nuwe 
Britse minister van finansies, wie grootskaalse 
belastingverlagings aangekondig het, terwyl die 
geldeenheid gewankel het en effektemarkte 
senuagtig gelaat is oor sy reuse bestedings-
verpligtinge. Hierdie gebeure het ’n 
teregwysing van die IMF verdien. 
 

o ’n Risiko-af-sentiment het na markte 
teruggekeer, met Asiatiese aandele wat die 
meeste vroeëre wins prysgegee het en 
Europese aandele wat ten volle in die rooi 
gesluit het. 

 
o Hang Seng-tegnologie-indeks daal na die 

laagste sedert 2020 vlakke. 
 

o 10-jaar-tesourie-opbrengste het bo 4% gestyg 
tot die hoogste vlak sedert die wêreldwye 
finansiële krisis. 

 
o Russiese leiers het oorwinning verklaar toe 

Putin beweeg het om ’n groot deel van die 
Oekraïense grondgebied te annekseer. 

 
o Orkaan Ian het in Florida gewoed en gedreig 

om een van die duurste storms te word wat die 
VSA nog ooit getref het, wat moontlik $67 
miljard se skade kan aanrig. 

 
o OPEC+ het besprekings begin oor ’n olie-

uitsetverlaging wanneer dit volgende week 
vergader. 

 
o Maruha Nichiro Corp. beplan om Japan se 

eerste ‘blou effekte instrument’ volgende 
maand te verkoop om volhoubare visserye te 
finansier. 

 
o Volkswagen het die finale noteringsprys vir 

Porsche op 82,50 euro per aandeel vasgestel. 
 
 



o SARB-goewerneur is oortuig van die behoefte aan ’n 3%-
inflasieteiken aangesien die Rand binne die bestaande band 
kwesbaar is. 
 

o Suid-Afrika is nie ‘rommel’ nie, sê nuwe graderingsagentskap, 
SAR. 

 
o Omstrede Wetsontwerp op Onteiening word uiteindelik 

goedgekeur na ’n 14-jaar lange omstrede pad. 
 

o Minister van Openbare Ondernemings, Pravin Gordhan, het aan 
LP’s gesê dat die nuwe raad van direkteure wat binnekort 
aangekondig sal word, die toekoms van Eskom se HUB, Andre 
de Ruyter, sal bepaal. 

 
o Onlangse data van die finansiëledienstefirma PwC verwag dat 

Suid-Afrika se werkloosheidsyfer teen 2030 op 40% sal staan. 
 

o Lugdiensvereniging waarsku teen vlugonderbrekings en 
kansellasies weens brandstoftekorte by Kaapstad Internasionale 
Lughawe. 

 
o Capitec rapporteer ’n toename in klante en verhoog dividende 

op sterk groei. 
 

o Suid-Afrika het die bestuurskonsultasiefirma Bain & Co. verbied 
om vir die volgende dekade vir kontrakte in die openbare sektor 
te tender. 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


