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Wêreldekonomie 
Die FED het sy basisrentekoers onveranderd gelaat vir die sesde agtereenvolgende 
vergadering, en gesê hulle moet ŉ bietjie meer krag in die VS se ekonomie bespeur. Die 
FED-voorsitter, Janet Yellen, het egter gesê die ekonomie toon steeds oor die algemeen 
vordering. Amptenare het aangedui dat hulle nog een styging voor die einde van die jaar 
verwag. Die Wêreldbank het sy 2016-groeivooruitsig vir Afrika tot net 1,6% verlaag, ŉ 
dramatiese afwaartse hersiening van die 3%-syfer wat in April geprojekteer is. Die 
regsprosesse vir die onttrekking van die Verenigde Koninkryk uit die Europese Unie (EU) 
kan net plaasvind wanneer die regering kennis van sy voorneme om te vertrek, gee. 
Kennisgewing is nog nie amptelik gegee nie. Die VK se nominale effektiewe wisselkoers 
het met ŉ aansienlike 18% sedert vroeg Augustus 2015 verswak. Brent-ruolie het vir die 
eerste keer sedert Augustus meer as $50 ŉ vat behaal. 

 
SA Ekonomie 
Die stadige hervorming van Suid-Afrika se firmas in staatsbesit en die beroering wat om 
die Minister van Finansies warrel, skep risiko’s vir die land se kredietgradering, het ŉ 
uitvoerende beampte van Standard & Poor's gesê. Suid-Afrika het ŉ handelstekort van  
R8,56 miljard in Augustus van ŉ hersiene surplus van R5,04 miljard in Julie aangeteken, 
het die SA Inkomstediens aangekondig. Ten spyte van swak groei in die 
konstruksiebedryf, het die Eerste Nasionale Bank (ENB)/Buro van Ekonomiese 
Navorsing se Indeks vir Burgerlike Vertroue  met 11 punte gestyg tot 52 in die derde 
kwartaal, 24 punte meer as die eerste kwartaal vanjaar. Suid-Afrika het sy 
mededingendheidstelling en rangorde effens verbeter in die Wêreld- Ekonomiese Forum 
(WEF) se nuutste Wêreldwye Mededingendheidsindeks (GCI), en marginale verbeterings 
in bykans alle aspekte van mededingendheid getoon. Die Departement van Energie het 
aangekondig dat die petrolprys Woensdag 5 Oktober 2016 gaan styg. Suid-Afrika se 
verkope van nuwe voertuie het in September met 14,3% jaar tot jaar gedaal, het data van 
die Departement van Handel en Nywerheid getoon. Statistieke Suid-Afrika het 
aangekondig dat die land se jaarlikse verbruikersprysindeks (VPI) in Augustus 2016 5,9% 
was, laer as die 6,0% in Julie. Suid-Afrika se Reserwebank het sy basisrepokoers 
onveranderd op 7% gelaat, met ŉ swak ekonomiese groeivooruitsig wat sy bekommernis 
oor die inflasietrajek teenwerk. Capitec is deur Lafferty Internasionaal as die wêreld se 
beste bank aangeslaan wat uitmuntende resultate vir die halfjaar geëindig Augustus 2016 
getoon het.  

 
Implikasies en geleenthede  

 Die besluit deur die FED om nie koerse te verhoog nie, verleng net die onsekerheid 

 Die verswakte VK-wisselkoers het ŉ groot implikasie vir die SA rand se 

verskanste aandele 

 Die SA ekonomie sukkel; dit kan impliseer dat die laagste punt naby is voor die 

volgende opswaai.  

“The cynic knows the price of everything and the value of nothing …...” - Oscar Wilde   
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