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Wêreldekonomie 
Die afgelope maand was nog ŉ onbestendige maand, hoofsaaklik in afwagting 
van wat die VS oor rentekoerse sou doen. Die besluit om nie rentekoerse te 
verhoog nie, het weer onsekerheid vir die toekoms geskep. Die VW 
emissieskandaal was nog ŉ rede vir die onbestendigheid en moontlik ook 
Glencore se skuldverminderingskwessie, wat myne laat sluit het, verkoop van 
winsgrensmyne en tydelike ontslag. Die feit dat Glencore se aandeleprys die 
meeste van die eendagverlies van 27% oor die volgende twee dae verkry het, 
dui op ŉ senuagtige beleggingsgemeenskap. Die Dow Jones Euro Stoxx 50 
Indeks van die 50 grootste aandele in Europa was af met -21% op een 
stadium gedurende September, van sy April hoogtepunt. Die wêreldwye 
ontwikkelde mark se MSCI-wêreldindeks was ongeveer -12% af in dollar-
terme sedert sy absolute hoogtepunt in Mei vanjaar. Ontluikende markte se 
geldeenhede het nog ŉ terugslag teen die VS$ beleef wat teen absolute 
laagtepunte verhandel het. Die olieprys was baie stabieler in September deur 
tussen $47 en $50 ŉ vat te bly. 

 

SA Ekonomie 
Die SARB het rentekoerse onveranderd by 6% gelos, soos verwag is, maar 
het die groeivoorspelling afwaarts tot 1,5% vanaf 2% vir 2015 aangepas. In 
Augustus 2015 het die oorkoepelende VPI-inflasiekoers dieselfde gebly, wat 
onder markverwagtings was. Die lopende rekening se tekort het tot 3,1 
persent van BBP in die drie maande tot en met Junie gedaal. Die JSE ALSI bly 
goed, en het net bo 50 000 gesluit van net onder 50 000 aan die einde van 
die vorige maand. Dit weerspieël egter nie die verskillende nywerhede nie. 
Die JSE mynindeks het -6% in net een week verloor en Anglo American se 
aandeleprys het -20% in net September verloor, terwyl SAB 18% in een dag 
gewen het vanweë ŉ moontlike oorname. Goeie nuus is die verbetering in 
elektrisiteitsvoorsiening. 
 

Sleuteluitdagings 
• Duidelikheid van die FED oor die verwagte styging in VS-rentekoerse 

• Die invloed van maatreëls, soos halwe verkoopsbelasting op klein 

motors, op die Chinese ekonomie 

• Verdere verslegting in die rand-dollar-wisselkoers 

• Die tolpadhofsaak teen SANRAL en die invloed op belegging  

 
Beleggingsgeleenthede word in ontwikkelde markte verwag weens ŉ 
ongewone terugsakking in aandeelpryse in die VSA en Eurosone die afgelope 
drie maande. Effekte is ook ŉ lewensvatbare opsie in tye van onsekerheid en 
enkelsyfergroeiverwagtings.  
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