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 Wêreldekonomie  
Die FED het besluit om nie die rentekoers te verhoog nie, selfs na ŉ positiewe maandwerksverslag (ŉ styging van 215 000 poste in die private nywerheid). Janet Yellen, die FED-voorsitter, het ook aangedui dat hulle nie van plan is om dit in die nabye toekoms te doen nie, wat die aandelemarkte oor die algemeen gehelp het. Die MSCI Wêreldindeks het hul skerp verliese in Januarie en Februarie ingehaal, wat net -0,7% laer was sedert  1 Januarie 2016. Maart was die beste maand vir ontluikende markte se aandele in meer as vier en ŉ half jaar, met die MSCI Indeks vir Ontluikende Markte 13% hoër in dollars en die MSCI Suid-Afrikaanse Indeks 17,5% hoër (in dollars 13,1%), hoewel die eenjaaropbrengs steeds negatief is, -19,5% in dollars. Die nuutste syfers van die Koopbestuurdersindeks vir China en die VS het verbeter, wat goeie nuus vir die wêreldwye ekonomie se tweede kwartaal is en ŉ toename in vraag na kommoditeite kan veroorsaak.   SA Ekonomie  Die jaar-tot-jaar-inflasie het in Februarie tot 7% gestyg, die Produksieprysindeks (PPI) het tot 8,1% gestyg, die repokoers is met 25 basispunte verhoog en die brandstofprys sal na verwagting met 7,5% styg. Dit dui op ŉ moeilike jaar vir die verbruiker. In Maart het nuwe voertuigverkope met 14% gedaal en uitvoere was 18,5% laer. Gelukkig was daar ŉ bietjie goeie nuus. Die rand is besig om te herstel,ongeveer R14.75 teenoor die VS$. Die rand het in 2016 met 4,4% teen die VS-dollar verstewig, 7,3% teen die pond en 0,3% teen die euro. Die handelstekort het tot R1,07 miljoen in Februarie van ŉ R17,96 miljard tekort in Januarie gekrimp. Die Koopbestuurdersindeks het tot 50,5 gestyg, vir die eerste keer bo die neutrale 50 sedert Julie 2015. Nog goeie nuus; die Ingula pompopgaarskema se tweede eenheid is met die nasionale netwerk voor die gestelde tyd gesinchroniseer en Suid-Afrika se begrotingstekort is skynbaar bereikbaar, aangesien die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) se inkomste-invordering vir die 2015/16 finansiële jaar, Februarie se hersiene projeksies met R2 miljard oortref het.   SA se bateklasopbrengs in 2016 is 10,4% vir die SA Genoteerde Eiendomsindeks se totale opbrengs, 6,3% vir die Indeks van Alle Effekte, 2,5% vir die JSE Indeks vir Alle Aandele en 1,69% vir Kontant.  Inisiatiewe en tendense om te volg  Die repokoers met nog twee moontlike stygings in 2016.  

 Minder rentekoersverhogings deur die FED in 2016, soos deur Yellen aangedui 
is. 

 ŉ Styging in die inflasiekoers weens die droogte, die styging in elektrisiteitskoste 
en ŉ styging in die brandstofkoste. 

 Die wisselkoers weens die politieke onrus.  
Die onbestendigheid in die aandelemark die afgelope kwartaal is deur portefeuljebestuurders gebruik om hul kliënte se portefeuljes te herposisioneer.  RvD de Kock       PJ de Jongh 


