
Enige paniekerige beleg-
gingsbesluite wat jy nou 
neem, jou nie sal red van 
die verwagte negatiewe 

markreaksie nie.

gelang beleggers hulle tot groter groeimarkte wend en afkeriger 
word teenoor die hoër risiko wat talle ontluikende markte bied.  

2. Die markte het reeds gereageer
Die afgradering tot negatiewe status is verwag, en die reaksie hier-
op, soos ’n swakker wisselkoers en ’n daling in die waarde van die 
aandelemarkte, het reeds plaasgevind aangesien beleggers vóór 
die aankondiging op die verwagte nuus gereageer het. Dit beteken 
dat enige paniekerige beleggingsbesluite wat jy nou neem, jou nie 
sal red van die verwagte negatiewe markreaksie nie.  

3. Dit beteken nie jou beleggings- 
portefeulje is rommelhoop nie
Aangesien beleggers hierdie afgradering verwag het en 
na gelang beleggers op die uitkyk is na beleggingsgroei 
in ’n laegroeimark, het hulle in verskillende soorte 
aandele begin belê, soos fondse en spesifieke aandele 
wat groter blootstelling aan internasionale markte of 
dollargebaseerde groei het. Dit beteken dat as jy van ’n 
goeie finansiële makelaar of aandelemakelaar gebruik 
maak, jy in goeie hande is.  

4. Die rand sal verder verswak – verhoog 
buitelandse blootstelling

Verwag dat die rand verder gaan daal. Met lae 
ekonomiese groei wat plaaslik verwag word, sal 

dit ook wys wees om jou blootstelling aan bui-
telandse aandele in jou portefeulje te verhoog.  

Om op te som – dit is belangrik om 
nie ondeurdagte besluite, gegrond op 
negatiewe nuus in die media, te neem 
sonder om jou finansiële adviseur of aan-
delemakelaar te raadpleeg nie. Onlangse 

navorsing toon dat die meeste beleggers 
aandeelwaarde verloor wanneer hulle oor-

reageer of self besluite neem en nie omdat 
hulle besluit het om nie te reageer nie en hul 

beleggings in die hande van bekwame adviseurs 
met ’n langtermynvisie gelaat het nie. ■ 
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BELEGGINGSPORTEFEULJES  

Op rommelstatus se rand – wat 
doen jy met jou aftreegeld?  
finweek het met ’n kundige gepraat wat die afgradering van Suid-Afrika se beleggingstatus in konteks 
plaas. Hy gee ook wenke oor hoe om jou beleggingsportefeulje te beskerm.

Deur Wouter Fourie

 daar is geen manier om die betekenis van ’n 
gradering van rommelstatus te versag of te 
versoet nie. 

Dit is hoekom die aankondiging van die gra-
deringsagentskap, Standard & Poor’s (S&P) in Desember 
om Suid-Afrika se soewereine skuld tot ’n negatiewe kre-
dietgraderingstatus (BBB-) af te gradeer, net een kerf bo 
rommelstatus, talle negatiewe opskrifte tot gevolg gehad 
het en een van die redes is waarom die rand in Desember 
aansienlik verswak het en die eerste keer deur die R16 per 
dollarkerf gebreek het. Die rand was verlede jaar 
een van die geldeenhede van ontluikende markte 
wat, volgens INET BFA-data, die swakste gevaar 
het en meer as een derde van sy waarde teenoor 
die dollar verloor het.

In wese het S&P lae ekonomiese groei, 
elektrisiteitstekorte en lae sakevertroue  blameer 
as van die redes vir sy negatiewe vooruitsig 
met betrekking tot Suid-Afrika. Ná S&P se 
afgradering, het Moody’s ook sy vooruitsig vir 
Suid-Afrika se soewereine skuld van stabiel tot 
negatief afgradeer en gesê daar is ’n al hoe groter 
waarskynlikheid dat ekonomiese groei nog lank 
laag gaan bly. Moody’s, wat die land reeds net 
een kerf bó rommelstatus gradeer, het ook 
toenemende druk op die fiskus verwag 
weens stadiger groei en toenemende 
politieke druk.

Die nuuswaardige stappe van die 
graderingsagentskappe sal die panie-
kerigheid onder private beleggers en 
mense wat binnekort gaan aftree, of wie 
se primêre bron van inkomste aftreegeld 
is, vererger.  

OORWEEG DIE VOLGENDE 
ALVORENS JY ONDEURDAGTE 
BESLUITE NEEM:

1. Ons is nie alleen nie
Noudat ons beleggingstatus tot negatief afgradeer is, sluit ons ons 
aan by ontluikende lande soos Turkye en Brasilië, wie se grade-
rings verlede jaar ook verswak het. In alle waarskynlikheid gaan 
daar meer ontluikende markte wees wat afgradeer gaan word na 

markplek gradering

Wouter Fourie is al langer as 14 jaar ’n gesertifiseerde finansiële beplanner en ’n geregistreerde 
belastingpraktisyn. Hy is in 2015 as die finansiële beplanner van die jaar aangewys deur die Instituut 
van Finansiële Beplanning van Suider-Afrika (FPI). 
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