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Julie oorsig 
 
Globale- en plaaslike markte het in Julie ’n ommekeer 
gemaak. Dit was egter alles behalwe ’n gladde vaart. 
Die land het voortgegaan om beurtkrag in die eerste 
helfte van die maand te ervaar, aangesien Eskom 
gedwing is om die deurlopende stroomonderbrekings 
vir etlike dae na fase 6 te skuif ná onwettige stakings 
by sy kragstasies. Dit, tesame met swak binnelandse 
sentiment, petrolpryse wat tot ongekende vlakke 
gestyg het, en toenemende kommer oor die vooruitsig 
van ’n wêreldwye resessie, het saamgewerk om die 
plaaslike geldeenheid vir die eerste keer sedert 
September 2020 tot bo R17 teenoor die Amerikaanse 
dollar te laat styg. 
 
Die Suid-Afrikaanse Reserwebank het markte ietwat 
verras ná sy Monetêre Beleidskomiteevergadering 
deur die repokoers met 75 basispunte tot 5,5% te 
verhoog. 
 
Ná ’n beter-as-verwagte prestasie in die eerste 
kwartaal van die jaar, dui beskikbare Suid-Afrikaanse 
ekonomiese data vir die tweede kwartaal, insluitend 
vervaardiging, mynbou en kleinhandelverkope, op ’n 
inkrimping in plaaslike ekonomiese groei. 
 
Ekonomiese data wat in Julie vrygestel is, het verdere 
bewys gelewer van ’n verlangsamende wêreld-
ekonomie. Opnames van die aankope bestuurs-
indeks (PMI) het getoon dat aktiwiteit momentum 
verloor en inflasie het oor die hele wêreld bly klim. 
 
Om inflasie te beveg, het die Amerikaanse Federale 
Reserweraad ’n tweede opeenvolgende 0.75%-
verhoging tydens sy Julie-vergadering aangekondig. 
Die Europese Sentrale Bank het ook koerse op sy 
Julie-vergadering verhoog, wat markte verras het met 
’n 0.5%-verhoging. Ná die daling van 1,6% in die BBP 
in die eerste kwartaal, het die Amerikaanse BBP in 
die tweede kwartaal van 2022 met 0,9% gekrimp. 
 
Geopolitieke bekommernisse het in Julie 
voortgeduur, en vrese dat Rusland die gastoevoer 
aan Europa kan afsluit, het Europese gaspryse en 
kommoditeite in die algemeen verhoog.  
 
Finansiële markte bly senuweeagtig aangesien die 
makro-ekonomiese omgewing voortgaan om aan te 
dui dat verdere onbestendigheid  voorlê, gegewe 
inflasie en ekonomiese risiko's gekombineer met die 
voortdurende geopolitieke spanning. 
 

  
  

 

     

 

   

   

   

 

 

 

 

   

  
   

 
   
  

  Markte op Maandeinde 
 

 

Markte en ekonomiese 
aanwysers 

 
 

Indeks 1 Maand  
(% verander) 

Jaar tot  
datum  

(% verander) 

1 jaar  
(% verander) 

3 jaar  
(% per jaar 
verander) 

JSE Top40 4.0 -4.9 4.1 11.0 
JSE Mid cap 4.4 -2.5 5.5 6.8 

JSE Small cap 5.9 4.1 27.9 17.0 

All Share Indeks (ALSI) 4.2 -4.4 4.7 10.6 

All Bond Indeks (ALBI) 2.4 0.4 2.8 6.9 

Hulpbron Indeks 0.8 -7.7 8.5 15.9 
Industriële Indeks 1.6 -6.9 -2.2 18.6 

Finansiële Indeks 4.1 5.6 23.4 3.3 

Gelyste Eiendom Indeks 8.8 -5.0 9.8 -6.1 

MSCI Wêreld Indeks* 8.0 -13.9 -8.7 10.1 

S&P 500* 9.2 -12.6 -4.6 13.4 
Dow Jones* 6.8 -8.6 -4.1 9.2 

FTSE 100* 3.9 -7.8 -4.1 2.7 

Hang Seng Indeks* -7.4 -12.4 -20.7 -7.4 

Nikkei 225 Indeks* 7.1 -15.9 -14.7 3.6 

                                                   (Bron: Fundhouse) *Opbrengs uitgedruk in USD terme 
 

 

Geldeenheid 
(Positief = Rand 

versterk) 

1 Maand  
(% verander) 

Jaar tot  
datum  

(% verander) 

1 jaar  
(% verander) 

3 jaar  
(% per jaar 
verander) 

Rand/Dollar  -1.7 -4.4 -13.9 -5.5 

Rand/Euro 0.8 6.4 2.1 -2.5 

Rand/GBP Pond -1.9 6.2 -0.3 -5.3 

                                                                                                (Bron: Fundhouse) 
 
 

Rentekoerse 
Repokoers 5.5% 

Primakoers 9.0% 
                                                                                                       (Bron: SARB) 

 
 

Inflasiekoers (Julie 2022) 
Hooflyn inflasie (VPI) 7.8% 

Produsenteprysindeks (PPI) 18.0% 

                                                                                                       (Bron: SARB) 
 

 


