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METALE
Pryse op die Londense metaalbeurs
($/ton) Gister Eergister
Koper 6 799,75/6 834,75 6 834,75/6 929,50
Aluminium 1 828,25/1 796,25 1 796,25/1 802,25
Tin 23 237,50/23 227,50 23 227,50/23 312,50
Nikkel 19 002,50/18 947,50 18 947,50/19 002,50
Lood 2 079,50/2 093,50 2 093,50/2 094,75
Sink 2 093,50/2 080,25 2 080,25/2 083,50
($/ons)
Platina 1 451,00/1 442,50 1 432,00/1 432,00
Silwer 18,99/19,08 18,82/18,76
Palladium 845,00/840,00 838,00/837,00

WÊRELDMARKTE
Sluiting van wêreldmarkte

Indeks +/ %
Dow Jones (NY, vroeg) 16 959,09 34,81 0,20
S&P 500 (NY, vroeg) 1 954,07 4,63 0,23
FTSE 100 (Londen) 6 875,00 16,79 0,24
CAC 40 (Parys) 4 589,12 8,00 0,17
DAX 30 (Frankfurt) 10 008,63 60,80 0,60
Nikkei 225 (Tokio) 15 124,00 46,76 0,30
Hangseng (Hongkong) 23 117,47 166,47 0,72
Ordinaries (Sydney) 5 443,50 23,80 0,43

BRANDSTOFPRYSE
95 Petrol Diesel* Diesel*
Loodvry 0,05% 0,005%

Gautengpompprys R14,02 R12,76 R12,80
Kuspompprys R13,61 R12,46 R12,49
Basiese Prys R8,33 R8,29 R8,33
Oor/(onder)verhaling (R0,06) R0,07 R0,06
Gemiddelde (R0,02) R0,14 R0,15
Die datum vir die Oor/(onder)verhaling is 6 Junie 2014.
Maksimum kleinhandelsprys vir paraffien: R12,71/F.
*Die dieselpryse is groothandelprys, nie die pompprys nie.

Bronne: DME

MARKTE

Elma Kloppers

Johannesburg. – Die bekroonde
Val de Vie-polo-en-wynlandgoed,
waarin Ryk Neethling ’n aandeelhou-
er is, gaan tot ’n tamaaie landgoed
uitbrei nadat hy twee grondtransak-
sies beklink het.

Val de Vie, in die Paarl-Fransch-
hoek-vallei, het die tweede fase van
die nabygeleë Pearl Valley-gholfland-
goed gekoop. Dit behels 322 ha van
die plaas Kliprug, wat tussen Val de
Vie en Pearl Valley lê.

Verder het Val de Vie ook 93 ha se
grond oorkant die Bergrivier met
ontwikkelingsregte van die Power
Development Group verkry.

Saam bied die twee verkrygings-
regte vir die ontwikkeling van 1 685
nuwe residensiële geleenthede byko-
mend tot Val de Vie se bestaande 532
residensiële geleenthede.

Neethling, wat ook bemarkingsbe-
stuurder van Val de Vie is, sê die
nuwe residensiële opsies bied ’n

mengsel van klein plasies en enkel-
en multi-eenhede. Hy sê ’n groot trek-
pleister is dat inwoners van Val de
Vie regstreeks toegang kry tot Pearl
Valley se Jack Nicklaus-gholfbaan.
“ ’n Brug gaan ook oor die Bergrivier
gebou word, wat beteken dat inwo-
ners van Val de Vie en Pearl Valley
binne 15 minute se ry in Stellenbosch
kan wees.”

Die nuwe ontwikkeling gaan binne
die volgende tien jaar by Val de Vie
geïnkorporeer word.

Neethling sê as die residensiële
mark verstewig, kan dit die ontwik-
keling versnel.

Hy sê Val de Vie se suksesresep tot
dusver was dat die aandeelhouers ten
nouste betrokke was by die ontwikke-
ling en dit gaan so bly. “Dit is ons ba-
ba en ons is nie daarop uit om vinnig
geld te maak nie.”

Meer as 75% van die nuwe ontwik-
keling sal afgestaan word aan groen
gebiede en die oorspronklike plan om
’n gholfbaan in te sluit, is van die
baan. Erwe in Val de Vie kos van
R1 miljoen en huise tussen R3 mil-
joen en R15 miljoen.

Rory Roriston, besturende direk-
teur van Pearl Valley, sê die verkoop
van die grond aan sy buurman sal dié
landgoed help om aan die doelwitte
van sy ontwikkelingsmeesterplan te
voldoen. Dit sluit verskeie alternatie-
we residensiële geleenthede in.

Neethling hetNeethling het
groot plannegroot planne
vir Val de Vievir Val de Vie

Ryk Neethling op die bekroonde Val de Viepoloenwynlandgoed in die PaarlFranschhoekvallei waarin hy ’n aandeel
houer is.

‘SA fondse kos
van die duurste
ter wêreld’
Nellie BrandJonker

Kaapstad. – Die koste van Suid-
Afrikaanse beleggingsfondse is
van die hoogste ter wêreld, sê Da-
vid O’Leary, direkteur van navor-
sing oor fondsbestuurders van
Morningstar.

O’Leary het ’n paar jaar gelede
van Kanada na Kaapstad verhuis
om hier vir Morningstar met na-
vorsing oor beleggingsfondsbe-
stuurders te begin. Die prys van
fondse is een van die aspekte wat
Morningstar ondersoek.

O’Leary het gister finansiële
raadgewers op ’n beleggingskon-
ferensie van Momentum toege-
spreek. Ná die konferensie aan
Sake gesê die koste van fondse in
Suid-Afrika is selfs hoër as in Ka-
nada, wat as van die duurste ter
wêreld gereken word.

“Ek kan nie met sekerheid sê
Suid-Afrika is die duurste nie om-
dat ons nie alle markte dek nie,
maar as daar ’n duurder mark is,
het ek dit nog nie gesien nie.”

Die Suid-Afrikaanse regering
bekyk juis nou fondsbestuurskos-
te as deel van sy pensioenfonds-
hervormingsondersoek.

O’Leary sê Suid-Afrika sluit,
anders as ander lande, net die
fondsbestuurs- en administrasie-
koste by die totale kosteverhou-
ding (TER) in. Die plaaslike bate-
bestuursbedryf het met TER be-
gin om vir beleggers ’n idee te gee
wat beleggings hulle kos omdat
dit ’n impak op die beleggingsop-
brengs het.

Volgens O’Leary sluit die TER
nie die gelde in wat die finansiële
raadgewer hef of die platformkos-
te (die koste van die maatskappye
waardeur finansiële raadgewers
portefeuljes vir kliënte kan be-
stuur) nie.

Die koste word normaalweg
aangedui as ’n persentasie van die

totale bates. ’n Finansiële advi-
seur se koste kan tussen 0,5% en
1% beloop en dié van ’n platform
tussen 0,1 en 0,3 persentasiepun-
te.

’n Aandelefonds in Kanada se
algehele koste beloop sowat 2,5%
en in Suid-Afrika tussen 3% en
selfs 3,5%.

“Dit is nie ongewoon om meer
as 3% vir ’n fonds in Suid-Afrika
te betaal as alles ingereken is
nie.”

O’Leary was ook baie krities
oor prestasiegelde. Volgens hom
is dit meer algemeen in Suid-Afri-
ka as oorsee.

Hy raam tussen 50% en 60%
van die beleggingsfondse vir ge-
wone beleggers in Suid-Afrika hef
prestasiegelde.

O’Leary het vir finansiële advi-
seurs gesê hulle moet altyd skep-
ties wees daaroor en baie vrae
vra.

“Die vraag is hoekom moet ’n
fondsbestuurder meer vergoed
word vir goeie werk wat gedoen
is?

“Ons betaal mos nie ’n hartchi-
rurg meer as ’n hartoperasie suk-
sesvol gedoen is nie.”

David O’Leary, direkteur van na
vorsing oor fondsbestuurders van
Morningstar.

75%
Meer as 75% van die nuwe
ontwikkeling sal afgestaan
word aan groen gebiede en
die oorspronklike plan om ’n
gholfbaan in te sluit, is van
die baan.

Sake het daagliks

lesers landwyd,
hoofsaaklik in die
LSM-groepe 8 tot 10.

Om te adverteer, skakel
011 713 9698 | 011 713 9616 | 011 877 6075

Volg ons

op @ Sake_nuus
en @ Facebook.com/

sake.nuus

670 000

Gerrit van Rooyen

Johannesburg. – Vrydag kan die
internasionale kredietgrade-
ringsagentskappe Fitch Ratings
en Standard & Poor (S&P) die mat
onder die Suid-Afrikaanse ekono-
mie uitpluk.

In so ’n geval kan beleggers van
hul staatseffekte en rande ontslae
raak wat ’n impak op inflasie, ren-
tekoerse en dies meer sal hê.

’n Kredietgradering is ’n ra-
ming van ’n staat se vermoë om sy
skuld terug te betaal, oftewel ’n
land se risikoprofiel. Die hoogste
gradering is AAA en die laagste
D. BBB- en hoër word as “beleg-
gingsgraad” (die moeite werd om
in te belê) beskou.

Volgens Investec is daar ’n 45%
kans dat die twee graderings-
agentskappe Suid-Afrika se kre-
dietgradering van BBB tot BBB-
sal verlaag.

Dennis Dykes, hoofekonoom
van Nedbank, sê ’n afgradering
sal tot die verkope van Suid-Afri-
kaanse staatseffekte lei, wat die
rand onder druk sal plaas.

“Die swakker rand sal nood-
wendig sleg vir inflasie wees en
die Reserwebank verplig om ren-

tekoerse te verhoog,” sê Nerina
Visser, hoof van beursverhandel-
de fondse van Nedbank Capital.

“In die lig van Suid-Afrika se
swak makro-ekonomiese data het
die risiko van ’n moontlike afgra-
dering die afgelope paar dae
merkbaar toegeneem,” sê sy.

Benewens die eerste kwartaal
se ekonomiese inkrimping van
0,6% het die handelstekort (die
verskil in die waarde van in- en
uitvoer) in April van R11,8 mil-
jard tot R13 miljard vergroot, die
Kagiso Tiso-aankopebestuurders-
indeks het in Mei met 3,1 punte

tot 44,3 gedaal en motorverkope
het in Mei op ’n jaargrondslag met
9,2% afgeneem.

Die swak ekonomiese groeisy-
fer en voortslepende arbeidson-
rus is die grootste risiko’s vir ’n
afgradering, sê Visser.

“Stygende staatskuld, rente-

koersstygings, die afhanklikheid
van buitelandse kapitaalvloei,
swak produktiwiteit, uitvoer wat
onder druk is, hoë werkloosheid
gekombineer met persoonlike
skuld en stygende inflasie bring
verdere risiko’s.”

’n Ligpunt is dat die Europese

Sentrale Bank (ESB) pas sy rente-
koers tot onder 0% verlaag het.

Danksy dié stap “is Suid-Afrika
voorlopig weer aan die ontvang-
kant van kapitaalvloei, en daar-
mee saam het die rand ook weer ’n
hupstootjie gekry”.

’n Afgradering sal egter weer

tot verkope van die rand lei, sê Gi-
na Schoeman, ’n Citi-ekonoom.

Ondanks die benarde situasie
van die ekonomie glo Schoeman

en Visser dat ’n afgradering – hoe-
wel nie onmoontlik nie – op die
oomblik minder waarskynlik is.

Hulle sê die kredietgraderings-
agentskappe sal eers die tesourie
se mediumtermynbegroting in
Oktober ontleed voordat hulle be-
paal watter koers die kabinet
gaan inslaan.

“Dit skuif die risiko van ’n af-
gradering uit tot die volgende her-
siening op 12 Desember,” sê
Schoeman.

Uit ’n tegniese oogpunt is dit
volgens Schoeman ook belangrik
dat S&P al sedert Oktober 2012 ’n
negatiewe vooruitsig vir Suid-
Afrikaanse effekte het.

“Die aanduiding is dat dit oor 12
maande verval, wat ’n keuse tus-
sen ’n neutrale vooruitsig en ’n
swakker kredietgradering op-
dwing. Ongelukkig beteken die
onlangse ekonomiese data dat
laasgenoemde waarskynliker is,”
sê Schoeman.

Moody’s, die ander groot kre-
dietgraderingsagentskap, se gra-
dering van Suid-Afrika is tans
Baa1, wat gelykstaande is met ’n
Fitch- en S&P-gradering van
BBB+, maar met negatiewe voor-
uitsigte.

‘45% kans dat kredietgradering verlaag sal word’

Ekonomie in gevaargebied
As S&P en Fitch SA kap, kan effekte, die rand en rentekoers daaronder ly

Só vergelyk SAgradering met dié van enkele ander lande
LAND GRADERINGSAGENTSKAP

S&P Fitch Moody’s

GRADERING VOORUITSIG GRADERING VOORUITSIG GRADERING VOORUITSIG
Duitsland AAA Stabiel AAA Stabiel Aaa Stabiel

VSA AA Stabiel AA Stabiel Aaa Stabiel

China AA Stabiel A+ Stabiel Aa3 Stabiel

Botswana A Stabiel N.v.T. N.v.T. A2 Stabiel

Mexiko BBB+ Stabiel BBB+ Stabiel A3 Stabiel

Italië BBB Negatief BBB+ Stabiel Baa2 Stabiel

SuidAfrika BBB Negatief BBB Stabiel Baa1 Negatief

Brasilië BBB Stabiel BBB Stabiel Baa2 Stabiel

Rusland BBB Negatief BBB Negatief Baa1 Word hersien

Indië BBB Negatief BBB Stabiel Baa3 Stabiel

Marokko BBB Stabiel BBB Stabiel Ba1 Negatief

Nigerië* BB Negatief BB Stabiel Ba3 Stabiel

Angola* BB Stabiel BB Stabiel Ba3 Positief
* BB+ (S&P en Fitch) en Ba1 (Moody’s) en laer is nie beleggingsgraad nie.

Bronne: Standard Bank en Tradingeconomics.com

Dennis Dykes

‘‘Die swakker rand
sal noodwendig
sleg vir inflasie
wees en die
Reserwebank
verplig om
rentekoerse te
verhoog.
— NERINA VISSER

0%
’n Ligpunt is dat die
Europese Sentrale Bank
(ESB) pas sy rentekoers
tot onder 0% verlaag
het.


