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Hierdie is die sesde uitgawe vir 2014

POLITIEK 

 Die Midde-Ooste is weereens 

in ‘n warboel! Die aanduidings 

is dat Irak aan die versplinter is 

en dalk in drie state verdeel 

kan word. Wat die impak 

hiervan op die res van die 

Arabiese skiereiland, Turkye en 

Iran sal wees, sal eers 

mettertyd duidelik word. 

 Intussen het Israel en die 

Palestyne mekaar ook weer 

aan die keel beet terwyl 

Egipte onstabiel bly. Dit alles 

dra tot verdere onstabiliteit in 

die Midde-Ooste by.  Gelukkig 

wil dit voorkom asof Libië so 

min of meer weer beheer kry 

oor die oostelike gebied van 

die land. Die meer stabiele 

Libiese omgewing het wel 

gehelp dat die olieprys die 

afgelope tyd nie heeltemal 

deur die dak gegaan het nie. 

 In Afrika gaan dit ook dol met 

die Sentraal Afrikaanse 

Republiek wat in chaos 

verkeer, Soedan wat ‘n 

burgeroorlog het, Somalië wat 

nie tot rus kan kom nie, Kenia 

en Nigerië wat terrorisme 

ervaar, Wes-Afrika wat die 

Ebolavirus het, die DRK wat 

steeds probleme in die ooste 

van die land het en die RSA 

wat rooi oorpakke in sommige 

parlemente het wat wel kleur 

verleen, maar sommige oud-

gesetenes onrustig stem. 

 Dit wil voorkom asof die Kiëf 

regering wel die oorhand oor 

die rebelle in die ooste van die 

Oekraine kry, maar in die 

proses baie skade ly. Die 

situasie lei tot verdere, dikwels 

onwillige, sanksies deur die 

Europese Unie en ander 

Westerse lande teen Russiese 

individue en maatskappye en 

sommige Oekraine inwoners. 

 Weens Amerikaanse 

spioenasie is Duitsland nie 

meer lief vir alle Amerikaners 

nie en moet sommige 

Duitsland verlaat. Dit klink na 

‘n onbeholpe situasie – en dit 

so redelik kort voor die 

middeltermyn November 

Amerikaanse verkiesing. 

INTERNASIONAAL 

 Die IMF oorweeg dit om hul 

verwagte groei vir die 

wêreldekonomie vir vanjaar te 

verlaag weens die gebrek aan 

voldoende investering. 

 Die jongste gegewens oor die 

VSA ekonomie is positief en dui 

aan dat indiensneming 

vinniger as verwag toeneem 

en dat die werkloosheidsyfer 

tot die laagste vlak in amper 

ses jaar daal. Nogtans neem 

salarisse en lone nie 

noemenswaardig toe nie en 

alhoewel inflasie versnel, stem 

dit steeds nie die Federal 

Reserve Board (Fed) onrustig 

nie. Die jongste inflasiesyfer 

wat die Fed dophou is ‘n 1.8% 

styging in Mei teenoor die 

mikpunt van 2%. Sommige 

kommentators is van mening 

dat inflasie selfs in die 

volgende jaar en tot in 2016 

nie werklik ‘n probleem sal 

wees nie, terwyl ander van 

mening is dat die Fed gouer as 

verwag rentekoerse sal moet 

verhoog.  

 Die jongste gebeure in 

Portugal waar ‘n maatskappy 

nie sy skulde kon vereffen nie, 

het die waarskuwingsligte laat 

aangaan dat al die 

onderliggende probleme in 

die finansiële stelsel van 

Euroland dalk nog nie almal 

heeltemal opgelos is nie. Ook 

die Griekse finansiële 

omgewing bly steeds riskant 

met die regering wat nie al sy 

voornemens om byvoorbeeld 

staatsbates te privatiseer, tot 

dusver kon uitvoer nie. 

Euroland se ekonomiese groei 

bly matig, terwyl inflasie wat 

by 0.5% bly die vrese laat 

ontstaan dat die gebied in 

deflasie kan beland. 

Werkloosheid bly op ‘n 

onaanvaarbare vlak van 

11.6%. 
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 Die jongste aanduidings is dat 

die sterk groei wat die VK die 

afgelope tyd getoon het, in 

die tweede kwartaal 

verlangsaam. Werkloosheid 

van 6.6% is laer as verwag, 

terwyl inflasie tans 1.5% is 

teenoor die 2% mikpunt. 

 Nieteenstaande die sterk groei 

van die eerste kwartaal, word 

verwag dat die Japanse 

ekonomie teen 1.5% in 2014 sal 

groei. Om die 

groeimomentum van die 

ekonomie te behou, word 

meer stimulus veral vanaf die 

fiskale kant, vereis. Die 

regering is van voorneme om 

maatskappybelasting binne 

die volgende paar jaar tot 

minder as 30% te verlaag, 

maar sal dan sekere uitgawes 

moet besnoei of ander 

inkomstebronne moet kry om 

te voorkom dat die staatskuld 

nog verder toeneem. Die 

jongste inflasiesyfer is 3.7% en 

reflekteer die  April verhoging 

van die verkoopsbelasting van 

5% tot 8%. 

 Chinese ekonomiese groei 

word beperk deur die swak 

vertoning van internasionale 

handel asook die binnelandse 

eiendomsmark plus die 

stygende skuldvlakke wat die 

finansiële stelsel onder druk 

plaas. Die regering is steeds 

van mening dat groei van 

7.5% haalbaar is. Inflasie is tans 

2.3%. 

 Groeivooruitsigte bly matig, 

terwyl die verwagting is dat 

inflasie steeds nie ‘n probleem 

sal wees in die afsienbare 

toekoms nie. Dus word verwag 

dat korttermynrentekoerse in 

die VK teen die einde van die 

jaar of in die eerste kwartaal 

van 2015 verhoog kan word 

en in die VSA teen die tweede 

helfte van 2015. In Euroland en 

Japan word geen verandering 

voor 2016 verwag nie. 

 Langtermynrentekoerse in die 

VSA, VK en Duitsland het die 

afgelope tyd gedaal weens 

die onsekerhede wat in die 

finansiële markte na vore 

getree het as gevolg van die 

probleme wat in Portugal na 

vore getree het. Solank groei 

matig en inflasie onder beheer 

bly, kan verwag word dat 

hierdie rentekoerse eerder 

sywaarts sal beweeg. Die 

huidige lae vlakke van hierdie 

koerse dui egter daarop dat 

sodra daar tekens van 

stygende inflasie kom, hierdie 

koerse sal begin styg. Dit kan 

die geval wees voordat 

kortkoerse begin styg.   

 Heelwat algemene 

kommoditeitspryse word 

steeds benadeel deur die 

verlangsaming van, asook 

groter afhanklikheid van groei 

in die binnelandse vraag van 

die Chinese ekonomie. 

Sommige kommoditeite baat 

by spesifieke omstandighede 

waar die vraag vinniger as die 

aanbod styg, maar in baie 

gevalle styg produksie vinniger 

as die vraag. Hierdie situasie 

kan in die res van die jaar 

asook in daaropvolgende jare 

voortduur. Die moontlikheid 

van ‘n verdere rekord 

landbouoes in die VSA dui 

daarop dat voedselpryse in 

die res van die jaar en in 2015 

verder kan daal. 

 Goud het die afgelope tyd 

gebaat by die onrus wat in die 

Midde-Ooste verdiep het, die 

voortgesette probleme in die 

Oekraïne, maar veral ook die 

probleme wat in Portugal kop 

uitgesteek het en die vrese 

laat ontstaan het dat die 

finansiële stelsel weereens 

onder druk kan kom. In die 

langer termyn word verwag 

dat goud weereens kan 

verswak sodra hierdie 

bogenoemde probleme op 

die agtergrond skuif en inflasie 

steeds nie ‘n probleem is 

waarteen beleggers hul moet 

verskans nie. 

  Die olieprys het skerp gestyg 

weens die geweld wat in Irak 

uitgebreek het. Die 

belangrikste olievelde lê egter 

in die suidelike deel van Irak 

terwyl die oorlog in die meer 

noordelike dele van die land 

aan die gang is. Die olieprys 

het dan ook vinnig gedaal toe 

dit blyk dat hierdie olievelde 

nie onder onmiddellike 

bedreiging is nie en Libië 

aangedui het dat die regering 

weer beheer oor die oostelike 

dele van die land gekry het 

vanwaar ‘n groot persentasie 

van die hoë kwaliteit Libiese 

olie uitgevoer word. In die 

langer termyn word steeds 

verwag dat die totale aanbod 

van energie vinniger sal 

toeneem as die vraag daarna 

met ‘n gevolglike verswakking 

van die prys.
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PLAASLIK 

 Die plaaslike ekonomie word 

weereens deur ‘n staking 

geknielhalter. Indien daar nie 

‘n vinnige oplossing tot die 

jongste staking kom nie, sal dit 

groei ‘n verdere knou gee – 

iets wat die ekonomie en veral 

die werkers nie kan bekostig 

nie. Die stakings benadeel die 

aanbod in die ekonomie en 

bring mee dat die land al hoe 

meer van ingevoerde 

produkte afhanklik kan raak. 

Dit benadeel ook die uitvoere 

van die land en het ‘n 

negatiewe impak op die 

handelsbalans van die land. 

Terselfdertyd bring hierdie 

stakings mee dat verbruikers 

nie ‘n inkomste het nie en dus 

verbruik wat sowat 60% van 

die plaaslike ekonomie 

uitmaak, benadeel. 

 Die jongste handelsyfers vir 

Mei toon dat die handelstekort 

van R6,6 miljard aansienlik 

kleiner is as verwag. 

Nieteenstaande hierdie beter 

as verwagte syfer word steeds 

verwag dat die tekort op die 

lopenderekening van die 

betalingsbalans vanjaar sowat 

R200 miljard sal wees. Dit sal 

waarskynlik weereens deur die 

invloei van korttermyn 

buitelandse kapitaal 

gefinansier word. Hierdie 

situasie word egter al hoe 

meer riskant soos wat ons 

nader aan die verhoging van 

internasionale rentekoerse 

kom en die likiditeit in 

internasionale finansiële 

markte in komende jare 

beperk word. Dit word egter 

aanvaar dat die 

rentekoersdifferensiaal tussen 

die RSA en die groot 

nywerheidslande steeds 

aanloklik sal wees vir die 

internasionale investeerder en 

spekulant 

 Die stakings en die negatiewe 

impak wat dit op totale 

ekonomiese groei het, 

benadeel ook die regering se 

inkomste. Dit dui op ‘n groter 

as verwagte begrotingstekort 

en ‘n skerper as verwagte 

toename in staatskuld. Om 

verdere krediet-afgraderings 

deur die internasionale 

graderingsagentskappe te 

voorkom, sal die staat, op alle 

vlakke, moet poog om 

uitgawes te besnoei omdat 

die vermoë om inkomstes te 

verbeter ook in die volgende 

fiskale jaar baie beperk sal 

wees. Dit is ook veral van 

belang vir plaaslike owerhede. 

 Die werkloosheidskoers van 

25.2% bly onaanvaarbaar 

hoog. Dit word egter aanvaar 

dat hierdie koers in komende 

jare verder sal styg weens die 

arbeidsonrus en hoër as 

inflasie aanpassings in 

vergoeding wat beding word. 

Hierdie situasie word verder 

vererger deur die probleme 

van die onderwys- en 

opleidingstelsel wat nie die 

verlangde kwaliteit van 

onderwys en opleiding kan 

lewer nie. 

 Inflasie van 6.6% is aansienlik 

hoër as die teiken van 6% en 

kan selfs hoër beweeg in 

komende maande. Die langer 

termyn siening is egter dat 

inflasie wel weer binne die 

teiken van 3% tot 6% sal 

beweeg in 2015. Die huidige 

inflasieprobleme weerspieël 

die verswakking van die rand, 
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die hoër as inflasie 

aanpassings in vergoeding 

van werknemers en tariewe 

deur plaaslike owerhede en 

openbare instansies en gebrek 

aan verbetering in 

produktiwiteit in menige 

sektore van die ekonomie. 

 Nieteenstaande die hoë 

inflasiekoers, asook die 

aanpassing van rentekoerse 

deur die Reserwebank, bly ek 

van mening dat 

korttermynrentekoerse eintlik 

onveranderd kon bly in 

komende maande – selfs tot in 

die middel van 2015!? Hoër 

rentekoerse sal ekonomiese 

groei verlangsaam, sonder om 

die inflasieprobleem op te los. 

 Langtermynrentekoerse sal 

deur internasionale tendense 

asook die groot binnelandse 

vraag na 

langtermynfinansiering deur 

veral die openbare sektor, 

beïnvloed word. Internasionale 

langtermynrentekoerse kan tot 

die einde van die jaar 

sywaarts beweeg, maar die 

vraag van instansies soos 

Eskom en Transnet kan in 

komende maande aansienlik 

toeneem. Die verwagting is 

dat hierdie koerse in die res 

van 2014 wel onder matige 

opwaartse druk kan kom. 

 Die rand bly onstabiel. In die 

langer termyn kan die 

rentekoersdifferensiaal tussen 

plaaslike en internasionale 

rentekoerse die rand wel 

ondersteun. 

BELEGGINGSOMGEWING 

 Tans bly die euro en jen stabiel 

teenoor die dollar. Dit beperk 

die mededingendheid van 

Euroland-uitvoere asook 

ekonomiese groei terwyl 

deflasie steeds dreig. Die 

stabiele jen het ook ‘n 

negatiewe impak op Japanse 

uitvoergroei. 

 Die jongste gegewens dui op 

sterker groei in die VSA en die 

VK as in die ander groot 

nywerheidslande, terwyl die 

Chinese ekonomie 

verlangsaam. Die verwagting 

is dat VK kortkoerse teen die 

einde van die jaar of in die 

eerste kwartaal van 2015 kan 

styg. In die VSA word tans 

verwag dat kortkoerse vroeër 

as wat aanvanklik geskat is, 

kan styg, maar dat dit steeds 

in die tweede helfte van 2015 

sal plaasvind. In die geval van 

beide Euroland en Japan 

word geen verandering in 

kortkoerse voor 2016 verwag 

nie. 

 Solank die verwagting is dat 

VSA korttermynrentekoerse 

eers in die tweede helfte van 

2015 styg, kan die dollar dan 

eers begin om volhoubaar en 

op ‘n noemenswaardige basis 

teenoor geldeenhede soos 

die euro en jen te versterk. 

 Langtermynrentekoerse in die 

VSA, VK en Duitsland het in die 

jongste verlede gedaal weens 

die probleme in Portugal. Dit 

het meegebring dat fondse 

vanuit Portugal, Italië, 

Griekeland en Spanje na die 

veiligheid van hierdie ander 

kapitaalmarkte gevlug het en 

die koerse in hierdie markte 

gedaal het. Sterker groei in die 

VSA en VK asook die 

verwagting dat inflasie 

mettertyd in hierdie lande sal 

styg, sal meebring dat 

langkoerse in hierdie lande 

matig sal styg. Die beweging 

van VSA koerse sal die 

langkoerse in ander lande ook 

beïnvloed. Beleggings in 

hierdie markte moet dus 

steeds versigtig hanteer word. 

 In die afgelope maand het 

aandelemarkte in verskeie 

lande – en ook plaaslik – nuwe 

rekordvlakke bereik en sal 

beleggings in hierdie markte 

met groot omsigtigheid 

hanteer moet word. Nogtans 

bly likiditeit in die wêreld 

finansiële markte op hoë 

vlakke en word aandele- en 

kommoditeitmarkte steeds 

ondersteun. Algemene 

kommoditeitsmarkte word wel 

beïnvloed deur die vraag en 

aanbod van die spesifieke 

kommoditeit. Die 

verlangsaming van die 

Chinese ekonomie plaas tans 

‘n demper op hierdie markte 

wat in komende jare kan 

voortduur. 

 Plaaslike 

korttermynrentekoerse is 

volgens die Reserwebank in ‘n 

stygfase, maar my siening is 

steeds dat die ruimte om 

hierdie koerse voor die 

tweede helfte van 2015 verder 

te verhoog, baie beperk is. 

Daar moet eerder ander 

oplossings vir die probleme 

van die plaaslike ekonomie 

gevind word. 

 Plaaslike 

langtermynrentekoerse kan 

weens die groot openbare 

vraag na langtermyn 

finansiering in die res van die 

jaar hoër neig. Enige 

noemenswaardige onttrekking 

van buitelandse kapitaal 

vanuit hierdie mark, kan ook 

hierdie koerse hoër druk. 
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 Die rand bly onstabiel en word 

ondermyn deur die 

ontwrigting weens die huidige 

staking in die ingenieurs- en 

metaalbedryf. Indien die 

arbeidsituasie normaliseer kan 

die rand versterk en in die 

langer termyn kan 

ondersteuning weereens 

vanuit die gunstige 

rentekoersdifferensiaal tussen 

plaaslike en internasionale 

rentekoerse verkry word. 
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