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Hierdie is die vyfde uitgawe vir 2014

POLITIEK 

 Plaaslik is almal beïndruk met 

die groot getal ministers en 

adjunk-ministers wat die land 

kan bekostig. Dit word 

aanvaar dat die aanstellings 

weens kundigheid en nie 

weens lojaliteit nie, gemaak is. 

Die Minister van Minerale het 

dan ook dadelik die 

stakingsbul by die horings 

gepak en het blykbaar 

verwag om hierdie arbeids-

Olifant suksesvol tot ‘n einde te 

bring. Hopelik sal al die ander 

plaaslike uitdagings met 

dieselfde ywer aangepak 

word. 

 Intussen is die sewentigste 

herdenking van D-dag op 6 

Junie in herinnering geroep 

met allerlei toesprake, 

handdrukke en ‘n bietjie 

pratery oor die nuutste 

politieke uitdaging in die 

Oekraine. Hopelik bring die 

geselsies wel ‘n oplossing vir 

die probleme voordat die 

ongevalle te groot word. 

 Teen die tempo wat Boko 

Haram in Nigerië dood en 

verwoesting saai, sal die 

Nigeriese bevolking – en die 

ekonomie - binnekort begin 

krimp van die huidige net 

meer as 166 miljoen indien 

daar nie ‘n einde aan hierdie 

bloedvergieting kom nie.  

 Ongelukkig is dit nie die 

enigste Afrikaland met onrus in 

sy midde nie en word nie net 

olifante en renosters gestroop 

nie. Dit bly steeds nie ‘n goeie 

resep vir investering en 

ekonomiese ontwikkeling nie. 

 Thailand is tans rustiger omdat 

die sterk manne van die 

weermag almal tot rus maan 

en hopelik word die politieke 

probleme binnekort 

bevredigend opgelos. In 

China word korte mette met 

terroriste gemaak terwyl 1989 

se Tiananmen-plein steeds by 

die owerhede spook.    

 Die gryser VSA staatspresident 

het die afgelope week Europa 

besoek en sommer ‘n paar 

dollars uitgedeel aan die 

sukkelende ekonomieë wat 

nie juis sanksies teen Rusland 

kan bekostig nie. Dalk wen dit 

‘n paar stemme tydens die 

Amerikaanse November 

middeltermyn verkiesing. 

 Brasilië sukkel darem baie om 

al sy sokkerstadions klaar te 

kry! Het die 

konstruksiemaatskappye 

voldoende voorsiening 

gemaak vir al die 

kostestygings? 

INTERNASIONAAL 

  Die jongste indiensneming-

syfers van die VSA toon dat 

die ekonomie in Mei 138.5 

miljoen mense in diens gehad 

het wat meer is as die 138.4 

miljoen van Januarie 2008 – 

net na die begin van die 

Groot Resessie. Indiensneming 

het die afgelope vier maande 

met meer as 200,000 per 

maand toegeneem. Dis die 

eerste keer sedert die periode 

September 1999 tot Januarie 

2000 dat dit gebeur. Die 6.3% 

werkloosheidskoers is die 

laagste in amper ses jaar. 

Meer verbruikers verdien weer 

‘n inkomste wat positief vir 

verbruik en die huismark 

behoort te wees – 

nieteenstaande die 

aanduiding dat salarisse en 

lone steeds nie sterk toenames 

toon nie. Groei van minder as 

2.5% word vir 2014 voorspel en 

net minder as 3% vir 2015. 

Inflasie van 2% is op die 

teikenvlak van die Federal 

Reserve Board (Fed), maar die 

verwagting is steeds dat 

inflasie in komende maande 

nie die Fed se beleid sal 

beïnvloed nie. Die Fed sal dus 

voortgaan om die stimulus 

aan die ekonomie verder te 

beperk, maar daar is geen 
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aanduiding dat 

korttermynrentekoerse in die 

nabye toekoms verhoog sal 

word nie. Die eerste 

aanpassing van 

korttermynrentekoerse kan in 

die tweede helfte van 2015 

plaasvind. 

 In Euroland het die Europese 

Sentrale Bank (ESB) op 5 Junie 

‘n verdere monetêre stimulus 

pakket aangekondig wat 

rentekoerse verder verlaag het 

en negatiewe rentekoerse op 

deposito’s van banke by die 

ESB ingestel het. Hiermee word 

gepoog om die euro teenoor 

ander geldeenhede te 

verswak en sodoende uitvoer 

te stimuleer, om inflasie te laat 

versnel en om lenings aan die 

private sektor en dus groei te 

stimuleer. Of die poging gaan 

slaag is nog te besien, maar 

die euro het na ‘n aanvanklike 

verswakking teruggekeer na 

vlakke wat voor die 

aankondigings gegeld het. 

Intussen word verwag dat 

inflasie, tans op 0.5% eers teen 

2016 die teikenvlak van 2% kan 

haal. Geen verandering in 

korttermynrentekoerse word 

dus voor 2016 verwag nie. 

 In Japan is die jongste 

inflasiekoers 3.4% wat bokant 

die mikpunt van 2% is. Dit 

weerspieël onder andere die 

toename in die 

verkoopsbelasting wat in April 

van 5% tot 8% verhoog is. 

Salarisse en lone styg egter 

steeds baie matig alhoewel 

die werkloosheidskoers slegs 

3.6% is. Groei van slegs 1.3% en 

1.4% word onderskeidelik vir 

2014 en 2015 voorspel. 

Aanduidings is dat Japanse 

korttermynrentekoerse nie 

voor 2016 verhoog sal word 

nie. 

 In die VK word groei van 3% in 

beide 2014 en 2015 verwag. 

Inflasie is tans op 1.8% en daar 

word  nie verwag dat dit die 

2% teiken in die volgende jaar 

sal oorskry nie. Nogtans is daar 

bekommernis dat huispryse te 

vinnig styg en ‘n negatiewe 

impak op die inflasiekoers kan 

hê. Alhoewel die Bank van 

Engeland 

korttermynrentekoerse 

onveranderd tydens sy 

afgelope vergadering gelaat 

het, kan hierdie koerse in die 

eerste helfte van 2015 styg. 

 Die huidige skerper as 

verwagte verlangsaming in 

die groei van die Chinese 

ekonomie het die owerhede 

genoop om allerlei maatreëls 

aan te kondig om groei te 

stimuleer. Onder andere is die 

yuan geldeenheid toegelaat 

om te verswak na om en by 

vier jaar van ononderbroke 

verstewiging teenoor ander 

geldeenhede.  Groei van 

minder as 7.5% word vir 2014 

en 2015 voorspel. Inflasie is 

tans 1.8% terwyl werkloosheid 

4.1% beloop. 

 Algemene kommoditeitspryse 

het die afgelope tyd die wind 

van voor gekry 

nieteenstaande die 

voortgesette hoë vlakke van 

likiditeit wat steeds in 

wêreldmarkte aanwesig is. Die 

verswakking weerspieël steeds 

die verlangsaming van die 

Chinese ekonomie, maar in 

die jongste tyd ook die 

moontlikheid van bedrog met 

voorrade in Chinese 

hawepakhuise. In die geval 

van landboukommoditeite is 

die aanduiding dat daar 

verdere voorraadopbouing 

van grane in die 2014/15 

periode kan wees weens 

produksie wat  verbruik sal 

oorskry. 

 Die goudprys het ook die 

afgelope maand verder 

verswak. Weens voortgesette 

kalmte op internasionale 

finansiële markte asook 

aanduidings dat inflasie steeds 

onder beheer bly, kan die 

goudprys in komende 

maande verder verswak – 

tensy die politieke probleme in 

die Oekraine verder sou 

uitkring en onsekerhede sou 

skep in ander dele van Oos-

Europa. 

 Die olieprys ry steeds wipplank 

en weerspieël enersyds die 

ondersteuning weens die 

politieke onrus in die Midde-

Ooste, Libië en 

Oekraine/Rusland. 

Daarteenoor dui die matige 

ekonomiese groei in die 

ontwikkelde lande asook die 

verlangsaming van die 

Chinese ekonomie dat die 

vraag na energie in komende 

maande en jare stadiger sal 

toeneem as die aanbod 

daarvan. 
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PLAASLIK 

 Die baie swak groei van die 

eerste kwartaal kan veral 

toegeskryf word aan die skerp 

afname in mynbouproduksie, 

asook die swak vertoning van 

die vervaardigingsbedryf. 

Alhoewel amptelike bronne 

van mening is dat die tweede 

kwartaal positiewe groei sal 

toon, kan daar verdere 

verrassings wees weens die 

voortgesette arbeidsonrus – 

wat in die derde kwartaal ook 

na ander sektore kan uitbrei. 

My verwagte groei van net 

minder as 2% in 2014 kan dalk 

te optimisties wees. Indien die 

ontwrigting van arbeidsonrus 

nie behoorlik onder beheer 

gebring word nie, kan dit die 

groei in 2015 ook aansienlik 

benadeel. 

 Die arbeidsonrus in die 

mynbou- en 

vervaardigingsektore 

benadeel ons uitvoere. 

Intussen duur die invoere 

onverpoos voort  weens onder 

andere die voortgesette 

ontwikkeling van die 

kragstasies asook die 

vervanging van Transnet 

kapitaaltoerusting. Die 

handelsrekeningtekort bly 

groot en tesame met die 

diensterekeningstekort, sal die 

tekort op die lopenderekening 

van die betalingsbalans 

vanjaar minstens weer sowat 

R200 miljard beloop. Tans word 

hierdie tekort deur die invloei 

van korttermyn buitelandse 

kapitaal finansier en is die 

aanduidings dat dit nog 

geruime tyd die geval kan 

wees. Hierdie 

korttermynkapitaal word 

steeds gelok deur die hoë 

plaaslike rentekoerse 

vergeleke met dit wat in die 

groot nywerheidslande 

beskikbaar is. Die risiko bly 

egter dat ons te afhanklik 

word van die voortdurende 

invloei van onstabiele 

korttermyn buitelandse 

kapitaal om ons oordadige 

besteding te finansier. 

 Die aansienlik swakker as 

voorspelde groeikoers kan 

meebring dat die sentrale 

regering sy rieme in die res van 

die huidige finansiële jaar 

aansienlik dunner sal moet sny. 

Hopelik kan die nuwe minister 

van finansies die res van die 

uitgebreide kabinet daarvan 

oortuig dat besteding aan 

bande gelê moet word. Ek is 

maar bly dat ek nie die vorige 

minister van finansies is wat 

nou die probleme van 

plaaslike owerhede onder 

beheer moet bring nie. Ek 

reken dis ‘n feitlik onbegonne 

taak indien daar nie drastiese 

veranderings by hierdie 

owerhede aangebring word 

nie. Of sal ons maar net sien 

dat plaaslike belastings en 

tariewe voortdurend opwaarts 

aangepas word? Hopelik nie! 

 Werkloosheid bly 

onaanvaarbaar hoog en sal 

verder styg indien arbeidsonrus 

voortduur. Die huidige 

probleme kan wel daartoe lei 

dat vakbonde al hoe minder 

lede in die toekoms sal hê. 

Ongelukkig dui die 

samestelling van die nuwe 

kabinet nie daarop dat die 

broodnodige aanpassings in 

die arbeidsbedeling in die 

volgende vyf jaar  sal 

plaasvind nie. 
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 Inflasie van 6.1% is tans bo die 

6% mikpunt van die owerhede 

en sal heel moontlik verder 

styg in komende maande. 

Volgens die Reserwebank 

verwag hulle dat die 

gemiddelde inflasie wel in 

2015 weer sal terugsak tot 

binne die band van 3% en 6%. 

 Korttermynrentekoerse is 

volgens die Reserwebank in ‘n 

stygfase. Die swak vertoning 

van die ekonomie, die baie 

hoë werkloosheidskoers asook 

die verwagting dat inflasie in 

2015 weer op ‘n gemiddelde 

basis tot binne die teikenband 

sal daal, dui daarop dat daar 

feitlik geen rede is om hierdie 

koerse in die res van die jaar 

aan te pas nie – selfs nie in 

2015 nie. 

 Langtermynrentekoerse is die 

afgelope tyd deur die laer 

internasionale rentekoers 

tendense beïnvloed. Die groot 

binnelandse finansieringsvraag 

asook enige verswakking van 

ons kredietgradering kan 

hierdie koerse in komende 

maande onder opwaartse 

druk plaas. Terselfdertyd sal 

die plaaslike hoë koerse in 

vergelyking met die lae en 

dalende koerse in die groot 

nywerheidslande, beleggings 

in die plaaslike mark aantreklik 

maak – maar dan moet die 

rand stabiel tot sterker 

verhandel. 

 Die rand was die afgelope 

maand weer eens baie 

onstabiel. Dit het 

ondersteuning gekry van die 

invloei van korttermyn 

buitelandse kapitaal na die 

finansiële markte en veral die 

aandelebeurs. Daarna het die 

rand teenoor alle 

geldeenhede verswak weens 

die verswakking van die 

groeikoers en die risiko dat die 

land weer ‘n afwaartse 

aanpassing van sy 

kredietgradering in die gesig 

staar. In die langer termyn kan 

die rand steeds ondersteuning 

kry weens die 

rentekoersdifferensiaal wat bly 

voortbestaan tussen plaaslike 

en internasionale rentekoerse 

in die ontwikkelde lande. 

BELEGGINGSOMGEWING 

 Die verdere monetêre 

stimulering van die ESB, het tot 

dusver min impak op die 

sterkte van die euro gehad en 

verhandel die geldeenheid 

steeds op vlakke wat as te 

sterk beskou word om óf die 

ekonomie te stimuleer óf die 

inflasiekoers te laat versnel. 

Sterker as verwagte Japanse 

groei in die eerste kwartaal 

ondersteun eweneens die 

Japanse jen. Dit wil voorkom 

asof hierdie geldeenhede 

slegs noemenswaardig 

teenoor die dollar sal verswak, 

indien daar duidelike tekens is 

dat VSA rentekoerse 

volhoubaar sal styg. 

 Tans is die aanduidings dat 

VSA korttermynrentekoerse 

eers in die tweede helfte van 

2015 sal begin styg. VSA 

langtermynrentekoerse kan 

natuurlik in afwagting van die 

kortkoersverandering reeds 

vroeër begin styg. 

 Die verwagting is dat 

korttermynrentekoerse in 

Euroland sowel as in Japan nie 

voor 2016 sal begin styg nie. 

Indien die beweging van die 

onderskeie valutakoerse 

afhanklik is van die 

rentekoersveranderings, moet 

verwag word dat daar nie 

noemenswaardige 

verswakking van die euro of 

die jen teenoor die dollar sal 

plaasvind voor die middel van 

2015 nie. Dit sou darem baie 

vervelig vir die valutamarkte 

wees! Sentimentsveranderings 

kan natuurlik nooit buite 

rekening gelaat word nie, 

maar kan nie vooruitgeskat 

word nie. 

 Indien VK rentekoerse aan die 

begin van 2015 sou begin styg, 

kan dit die Britse pond 

ondersteun teenoor alle 

geldeenhede. 

 Algemene kommoditeit- en 

aandelemarkte word steeds 

deur die groot hoeveelheid 

likiditeit wat in die wêreld se 

finansiële markte aanwesig is 

ondersteun. Die 

kommoditeitmarkte word wel 

benadeel deur die sterker 

toename in die aanbod as die 

vraag na die produkte – dit 

geld ook die energiemarkte. 

Edelmetale word benadeel 

deur die afwesigheid van 

inflasie asook  nuwe en 

grootskaalse politieke onrus. 

Internasionale aandelemarkte 

word bevoordeel deur die 

verbeterde groeivooruitsigte 

en beter winssyfers wat deur 

maatskappye behaal kan 

word. Aandelebeurse is egter 

reeds by rekordvlakke en 

investering moet dus met 

groot omsigtigheid gedoen 

word. 

 Die ruimte om plaaslike 

korttermynrentekoerse te 

verhoog, blyk uiters beperk te 

wees – nieteenstaande die 

standpunt dat ons nou in ‘n 

stygende rentekoersiklus is. My 

siening is steeds dat plaaslike 

korttermynrentekoerse nie kan 

styg voor die tweede helfte 

van 2015 nie.  

 Plaaslike 

langtermynrentekoerse kan in 

die res van die jaar hoër neig 

weens die groter plaaslike 
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vraag na 

langtermynfinansiering asook 

deur enige verdere afwaartse 

kredietgradering.  

 Die plaaslike aandelebeurs 

wat ook op rekord vlakke is, 

word steeds ondersteun deur 

groot hoeveelhede likiditeit 

wat reële opbrengste soek.  

 Die rand bly onstabiel. Die 

risiko vir die verdere 

verswakking van die land se 

kredietgradering kan die rand 

laat verswak, terwyl die 

gunstige 

rentekoersdifferensiaal tussen 

die RSA en die groot 

nywerheidslande in die langer 

termyn die rand kan 

ondersteun. 
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