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Junie oorsig 
 
Die plaaslike mark het wêreldmarkte in Junie 
afwaarts gevolg met die JSE wat die maand in die 
rooi afgesluit het. Plaaslike aandele het sy grootste 
maandelikse daling sedert die begin van die 
pandemie in Maart 2020 aangeteken. Uitdagings by 
Eskom het ook tot pessimisme bygedra. 
 
Op die plaaslike ekonomiese front blyk dit dat SA se 
ekonomiese herstel vinniger plaasvind as wat 
verwag is. Die reële BBP is nou effens hoër as wat 
dit voor die Covid-19-pandemie was. 
 
Die lopende rekeningsyfers vir die eerste kwartaal 
van 2022, wat ook in Junie vrygestel is, het getoon 
dat die lopende rekeningsurplus tot 2,2% van die 
BBP toeneem. Absa-aankopebestuurdersindeks het 
’n inkrimping in uitset vir ’n derde agtereenvolgende 
maand aangedui. Die vernietigende oorstromings in 
KwaZulu-Natal in April, volgehoue vertragings in die 
voorsieningsketting en ontwrigtende beurtkrag het 
sy tol geëis. 
 
Dit was ’n moeilike eerste helfte van die jaar vir 
globale beleggers, aangesien markte ’n lys van 
bekommernisse in die gesig gestaar het. Dit sluit in 
nuwe COVID-19-inperkings en ’n ekonomiese 
verlangsaming in China, die oorlog in Rusland en 
die Oekraïne, stygende inflasie en skerp 
rentekoersverhogings deur sentrale banke. 
 
Mei inflasie, wat in Junie in die VSA vrygestel is, het 
met 8,6% op ’n jaargrondslag versnel, die grootste 
styging sedert Desember 1981. In reaksie op die 
veel hoër inflasiedruk het die Federale 
Reserwebank sy uitleenkoers met 0,75 basispunte 
verhoog - sy grootste styging in 28 jaar. 
 
Geopolitieke spanning het hoog gebly namate die 
oorlog in die Oekraïne met Rusland voortduur. 
Beperkings op Russiese energie-invoere na Europa 
is verskerp, wat die energietekorte daar vererger het 
en gelei het tot vrese van rantsoenering later in die 
jaar. 
 
Kommoditeite het afverkoop namate beleggers 
geposisioneer is vir die moontlikheid dat die vraag 
na kommoditeite mag verlangsaam indien ’n 
resessie sou plaasvind. Die olieprys, alhoewel dit 
jaar-tot-datum nog +48% gestyg het, was in Junie 
laer toe OPEC op 30 Junie besluit het om ru-
produksie te verhoog. 

  
  

 

     

 

   

   

   

 

 

 

 

   

  
   

 
   
  

  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 -8.1 -8.6 4.6 8.6 

JSE Mid cap -9.4 -6.6 3.9 4.5 

JSE Small cap -7.3 -1.7 19.5 15.0 

All Share Indeks (ALSI) -8.0 -8.3 4.7 8.2 

All Bond Indeks (ALBI) -3.1 -1.9 1.3 5.8 

Hulpbron Indeks -17.2 -7.7 8.5 15.9 

Industriële Indeks 1.6 -16.1 -7.2 5.2 

Finansiële Indeks -13.6 1.4 16.9 -0.6 

Gelyste Eiendom Indeks -10.3 -12.7 0.2 -9.0 

MSCI Wêreld Indeks* -8.6 -20.3 -13.9 7.5 

S&P 500* -8.3 -20.0 -10.6 10.6 

Dow Jones* -6.6 -14.4 -9.0 7.3 

FTSE 100* -9.0 -11.2 -7.0 0.9 

Hang Seng Indeks* 3.0 -5.4 -22.7 -5.8 

Nikkei 225 Indeks* -8.2 -21.4 -23.6 1.4 

                                                   (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  -5.1 -2.6 -14.7 -5.1 

Rand/Euro -2.6 5.6 -1.1 -2.2 

Rand/GBP Pond -1.3 8.0 -0.9 -3.5 

                                                                                                (Bron: Fundhouse) 
 
 

Rentekoerse 
Repokoers 5.5% 

Primakoers 9.0% 

                                                                                                       (Bron: SARB) 
 
 

Inflasiekoers (Junie 2022) 
Hooflyn inflasie (VPI) 7.4% 

Produsenteprysindeks (PPI) 14.7% 

                                                                                                       (Bron: SARB) 
 

 


