
 



Oorwegings vir korporatiewe strategie 
Saketoestande het versleg en beleggersvertroue en sakevertroue het afgeneem terwyl die staat die moontlikheid 

ondersoek om grond sonder vergoeding te onteien. Suid-Afrika se treurige fiskale vooruitsigte verhoog die risiko 

van hoër loonbelastings en brandstofheffings in April 2019. Oorhoofse inflasierisiko’s bly egter laag, wat die druk 

op die SARB sal laat afneem om die repokoers vir die volgende ses maande te verhoog. Indiensnemingsgroei in K3 

was uiters swak terwyl maatskappye koste besnoei het, ’n teken dat die bedingingsmag oor lone steeds by 

maatskappye berus. Uitvoerders kan verdere ekonomiese verlangsaming in China en Europa verwag, terwyl 

invoerders voordeel kan trek uit die euro en renminbi se swakheid.   

Deel 1: Paneelbord van die Suid-Afrikaanse Sakewêreld en Ekonomie 

’n Kitsoorsig oor heersende toestande in die sakewêreld en ekonomie: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Deel 2: Suid-Afrikaanse ekonomie saamgevat 

Hoofsaak: Swak fiskale toestande verhoog finansiële en wisselkoersrisiko’s. Die benutting van nywerheidskapasiteit bly 

swak en raak tammer. Saketoestande het in K3 versleg en sal waarskynlik in K4 swak bly.  

 
 

 

Pleks daarvan om vir ’n kleiner tekort van sowat 

R100 miljard per jaar of minder te beplan, het die minister 

van finansies in die mediumtermyn-begrotingsraamwerk 

aangekondig die tekort sal tot R250 miljard per jaar styg. 

Met ou staatseffekte wat terugbetaalbaar raak, beteken dit 

die staat se leningsvereistes (SOE’s uitgesluit) sal in 2019 

met ’n verdere R85 miljard (+37%) tot R315 miljard 

toeneem. Dit plaas opwaartse druk op die opbrengs op 

staatseffekte en sal waarskynlik meebring dat 

finansieringsvoorwaardes vir die private sektor stram 

bly. Die rooi kolle in die grafiek hiernaas is wat die 

nasionale tesourie tans verwag die jaarlikse tekort, in 

miljarde rand, sal wees.  

 
 

 

Die vermeende risiko van rentekoersverhogings deur die 

SARB duur voort weens wêreldwye finansiële druk en 

dreigende kapitaaluitvloeiings. Die drie vorige kere toe die 

rand wesenlik verswak het (2001–02, 2008–09 en 2015–

16), het die SARB rentekoerse verhoog. Op grond van 

koopkragpariteit is die rand tans oor ’n breë grondslag 

sowat 20% onderwaardeer. Die ‘deurgee-effek’ van ’n 

swak rand op VPI-inflasie is egter nie sterk nie; swak 

groei en swak fiskale toestande sal die SARB ook 

huiwerig maak om rentekoerse te verhoog. 

 

 

In die nywerheidsektor bly bedryfstoestande deur 

oortollige kapasiteit gekenmerk, aangesien 

vraagtoestande swak bly (oranje lyn). Die grys bane in 

die grafiek dui afwaartse fases in die sakesiklus aan, soos 

deur die Reserwebank bepaal, en wys dat Suid-Afrika tans 

die langdurigste terugsakking in meer as 40 jaar ervaar. In 

die verlede het lae vlakke van beperkte kapasiteit die 

SARB min ruimte, indien enige, gelaat om die 

repokoers (wit lyn) te verhoog. ’n Afwesigheid van 

beperkte nywerheidskapasiteit neig om met toestande van 

lae inflasie gepaard te gaan, want gewoonlik lei slegs 

buitensporige kredietgroei tot toestande van buitensporig 

beperkte nywerheidskapasiteit. 

 

 

Handelstoestande in die plaaslike sakewêreld het 

opgehou herstel en in K3 weer begin verswak. ’n Rits van 

ekonomiese en peilingsdata het in K3 het swak gebly, wat 

bevestig dat regulatoriese onsekerheid oor 

eiendomsregte, hoë belasting, afnemende investering 

deur die private sektor en swakker groei in Europa en 

China swaar druk op sakesentiment in Suid-Afrika. 

Ondanks voortslepende randswakheid sal die SARB 

onder groot druk verkeer om onder hierdie 

omstandighede rentekoerse te verhoog. 

  



Deel 3: Wêreldekonomie saamgevat 

Hoofsaak: Wêreldwyd lyk aandelemarkte effens paniekerig, wat in ’n volskaalse paniekaanval kan ontaard as 

ekonomiese groei in China aanhou wankel. Amerikaanse groei bly sterk, maar Europa is besig om te verlangsaam. 

Ontluikende markte se aandele het ’n aansienlike regstelling ondergaan.  
 

 
 

 

Amerikaanse BBP-groei het in K2 2018 in reële terme tot 

sowat 2,9% op ’n jaargrondslag gestyg en in K3 deur 3% 

gebreek. Ons sien wêreldaandelemarkte nogtans onder 

hewige druk namate Europese en Chinese groei stotter en 

markte verwag dat Amerikaanse groei ’n hoogtepunt begin 

bereik. Daar is spesifiek kommer dat tegnologieaandele en 

maatskappy-effekte ’n borrel is wat kan bars wanneer die 

Federale Reserweraad rentekoerse verhoog. Kommer 

neem ook toe dat inflasie besig is om te styg, wat kan 

meebring dat die Fed rentekoerse vinniger verhoog as wat 

aanvanklik verwag is en oorverskuldigde maatskappye en 

huishoudings onder finansiële spanning sal plaas. 

 
 

 

Die leidende aanwysers van verskeie Europese lande het in 

K3 verder teruggesak. Daar is kommer oor Europese en veral 

Italiaanse banke wat steeds onder enorme probleme met 

slegte skuld gebuk gaan. Europa se droewige groei en 

waarskynlike voortsetting van die ESB se program van 

kwantitatiewe verruiming (die druk van geld) behoort die 

euro af te druk. Europa is ’n belangrike handelsvennoot 

van Suid-Afrika en die Europese verlangsaming kniehalter 

gevolglik ook plaaslike groei. 

 
 

 

Die Chinese ekonomie het in ’n taamlik akute insinking verval. 

In ’n reuse-passasiersmotormark van tans 21 miljoen eenhede 

per jaar neem Chinese motorverkope byvoorbeeld in die 

vinnigste tempo sedert 2008 af. Toe die mark in 2007 in duie 

stort, het die totale jaarlikse verkope op slegs 7 miljoen 

eenhede gestaan. China se pyn is wesenlik van aard en vir 

die groot motorvervaardigers ’n enorme kopseer, sowel 

as ’n gevaarteken vir die ekonomiese stelsel wêreldwyd. 

Die Chinese owerhede kan moontlik toenemend poog om 

ekonomiese groei te ondersteun deur met monetêre en 

fiskale maatreëls in te gryp, maar op die langer duur mag dié 

soort beleid dalk slegs dien om China se ekonomiese 

wanbalanse en buitensporighede te vererger. 

 

 

Ontluikende markte se aandelemarkte, soos deur die MSCI 

EM-indeks gemeet, het in dollarterme met nagenoeg 22% 

teruggesak sedert hul hoogtepunte van laat in 2017. Gegewe 

die onstuimigheid op wêreldaandelemarkte in K4 2018 en die 

omvang van vorige insinkings in 2008/09 en 2015/16, kan 

verdere dalings voorlê. Ontluikendemarkaandele in dollar is 

’n handige barometer van ekonomiese toestande in 

ontluikende markte en alle tekens dui tans op moeilike 

tye vir ontluikende markte.   

 



 


