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NUUSBRIEF 14

UIT DIE PEN VAN DIE BORG

Wat is die effek van 
COVID-19 op die 

wêreld en die 
ekonomie?

Hoe gaan die wêreld 
lyk na COVID-19?

Hoe het die inperking 
die wêreld 

geaffekteer?

DATUMS OM 
INDIVIDUELE 
INKOMSTE BELASTING 
OPGAWES IN TE DIEN 
HET VERANDER

Aanlyn indiening van opgawes: 
1 September -16 November 2020

Indiening van opgawes per afspraak by 
SAID: 1 September - 22 Oktober 2020
Voornemende belastingbetalers wat 
elektronies hul belasting indien: 1 September - 
31 Januarie 2021

ACRAVEST SELFOON 
TOEPASSING

Ons toepassing gee u direkte toegang tot u 
rekening in u fonds, insluitend beleg-

gings-waardes wat daagliks 
opgedateer word

BELEGGINGS- EN EKONOMIESE TERUGVOER

As gevolg van COVID-19 
word daar verwag dat 

meeste lande se 
geskatte groei laer sal 

wees

Ekonome verwag ‘n 
V-vormige herstel van 

COVID-19

Die Suid-Afrikaanse 
ekonomie is onder 

geweldige druk
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NUUSBRIEF 14
Junie 2020

Wanneer laas het u na die saldo van u lidbelang op die acravest- 
selfoontoepassing gekyk?

Op 31 Maart 2020 was dit ’n skok op die gestel. Op 14 Augustus 2020 is dit 
’n sug van verligting en dankbaarheid, gedagtig aan die gevolge van die 
internasionale pandemie waarmee ons heeldag op ekonomiese front mee 
gepeper word.

Die aktiewe lede se lidbelang is belê in die Sasfin Prudential C Klas  
(aggressiewer vir jonger lede) en Sasfin Balanced C Klas (gematigd vir ouer lede). Gaan soek 
gerus hierdie fondse op die web om die samestelling en groeitendense waar te neem.

In 2021, DV, hou ons weer Sinode en moet daar weer nuwe lede vir die Waaksaamheidskomitee 
gekies word. Laat u gedagte solank gaan. Altyd ’n leersame ervaring, ook met die oog op eie 
aftrede. Verdere aksie sal in 2021 geneem word om die nominasieproses aan die gang te kry.

In hierdie tye van die dalende rentesiklus gaan ons gebede uit aan ons pensionarisse wie se 
inkomste, vanweë die dalende rentekoers, ingekrimp het. Wees baie versigtig om nou kapitaal te 
skuif op aanbiedinge deur onbewese instansies of persone.

Volgens Johan Rupert sal die COVID-19 pandemie die manier waarop die 
wêreld werk, herstruktureer en verander. Daar heers nog groot onseker-
heid oor die gevolge van hierdie veranderinge, maar wanneer ‘n mens 
aan die besigheids aspek van al hierdie veranderinge dink, is dit belangrik 
om ‘n idee te probeer kry van wat die toekoms vir ons inhou.

Op internasionale en inter-regerings vlak:
Regerings oor die wêreld heen probeer om hul lande in ‘n gunstige  
posisie te plaas om die welstand van hul burgers te verbeter. ‘n Land se 
welstand word aan verskeie faktore gemeet, byvoorbeeld: finansiële welstand, die gemiddelde 
inkomste van die burgers, die land se ekonomiese groei en die intellektuele kapasiteit van die 
land.

Indien die regering daarin slaag om die welstand van die landsburgers te verbeter lei dit tot 
verhoogde lewenstandaarde, groter markte, meer winsgewende besigheidsgeleenthede, beter 
oplossings vir huidige probleme, beter infrastruktuur en hoër vlakke van produktiwiteit, asook ‘n 
langer lewensverwagting. Lande posisioneer hulself om kompeterend te wees en markte in ander 
lande te ontwikkel om sodoende buitelandse valuta te kan verdien. ‘n Positiewe handels balans is 
die uiteindelike doelwit.    

In hierdie omgewing verwys risiko na enigiets wat die momentum om die welstand van ‘n land 
te verbeter breek. Voorbeelde sluit in: terrorisme, afhanklikheid van ander lande vir hulpbronne, 
onregverdige handel en kompetisie, natuurrampe, opportunistiese optrede van ander lande, 
spanning tussen lande, ens.
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Vir al hierdie “momentum brekers” is die hooffokus om inligting en strategieë te ontwikkel om  
hierdie risiko’s te bestuur. ‘n Mens kan redeneer dat daar ten opsigte van gesondheid ‘n oorsig-
komitee bestaan wat aan die stuur staan van die bestuur van inligting en strategieë ten opsigte 
van gesondheidskrisisse en pandemies soos MIV/VIGS en onlangse uitbrekings van verskillende 
griep virusse, maar hierdie voorbeelde is so bestuur dat dit ‘n minimale effek op die bogenoemde 
momentum gehad het. Dit is dalk juis om hierdie rede dat die wêreld geglo het dat gesondheids-
risiko’s maklik hok geslaan kan word, as gevolg van die historiese bewyse van die ekonomie se 
veerkragtigheid.

Die bedreiging wat COVID-19 vir die wêreld ingehou het is dus aanvanklik nie as so ernstig  
beskou nie aangesien daar verwag is dat hierdie gesondheidskrisis, soos in vorige gevalle, nie 
die "momentum" sou breek nie. Maar die spoed waarteen die virus versprei het en die sterftes as 
gevolg daarvan het die wêreld onverhoeds betrap en grootskaalse paniek gesaai wat 'n  
algehele inperking op beweging regoor die wêreld tot gevolg gehad het.

Die impak op die ideale "momentum" is wesenlik, soortgelyk aan 'n wêreld oorlog, maar dit  
verskil in twee opsigte: ons is in 'n stryd gewikkel met 'n onsigbare vyand wat geen perke het nie 
en ons infrastruktuur word nie vernietig soos in die geval van 'n werklike oorlog nie. Die virus het dus 
die wêreld-populasie vinnig binne gedring, maar die herstel van hierdie tipe "oorlog" kan vinniger 
geskied aangesien al die "bates" (infrastruktuur en werksmag) steeds beskikbaar is. Daar is wel een 
groot struikelblok wat 'n vinnige herstel kan kniehalter: die menslike psige - hoe lank sal die paniek 
ons nog bybly?

Wêreldwyd is 'n inperking op beweging steeds die mees effektiewe manier om die verspreiding 
van die virus te bekamp, maar hierdie strategie koop net tyd tot daar 'n entstof ontwikkel word 
wat die verspreiding van die virus finaal tot 'n einde sal bring. Die ideale strategie vir voorvalle soos 
hierdie is om dit vroegtydig op te spoor en dit te isoleer by die geografiese oorsprong.

Hoe gaan die wêreld homself bestuur na COVID-19?
• Die identifikasie en analise van risiko's gaan nog belangriker word. Meer deeglike planne sal 

in plek gesit moet word om potensiële risiko's so gou as moontlik te identifiseer. Daar moet 
gevra word: Is daar enige ander kwessies wat soos 'n tydbom net wag om te ontplof, sonder 
dat ons die volle prentjie begryp? Die identifisering en analise van risiko's is wel 'n  
professionele dissipline, maar daar sal moontlik voortaan baie anders daarna gekyk word, 
byvoorbeeld om die potensiële risiko van draers wat 'n "vyand" oor die wêreld heen kan  
versprei krities te analiseer;

• Wanneer 'n mens kyk na die gesondheidsrisiko aspek is mense die "draers" wat die  
verspreiding van die virus bevorder. Om potensiële risiko's vroeg op te spoor en te stuit sal 
rondom die beweging van mense draai, met siftingstoetse wat 'n belangrike rol sal speel;

• Regerings sal ook meer selfstandig moet raak wat noodsaaklike produkte betref, byvoor-
beeld mediese toerusting en persoonlike beskermende drag;

• Groter bewustheid oor higiëne en gesondheidsake;
• Kontrole meganismes moet ontwerp word wat opgedateerde inligting verskaf, om die  

tendense rakende 'n risiko vir 'n pandemie te oorweeg.

Die inperkings-tydperk het waardevolle inligting verskaf oor hoe om besoedeling te verminder 
en klimaatsverandering te bekamp. Die huidige strategieë om hierdie uitdagings hok te slaan sal 
heel moontlik belyn word met wat uit hierdie ervaring geleer is, insluitend hoe vinnig die aarde en 
die atmosfeer homself kan herstel, indien dit 'n geleentheid gegun word.

Vanuit 'n finansiële perspektief (veral die impak wat dit op finansiële markte het), sal die definisie 
van 'n "gesonde" balansstaat moontlik nou ook daarop fokus om reserwes op te bou om  
voorsiening te maak vir risiko's. Versekeraars sal ook anders na risiko kyk, wat weer 'n impak op die 
prys van versekering kan hê. Daar sal ook bykomende maatstawwe wees om 'n land se gereed-
heidsgrondslag om pandemies te kan hanteer te meet, dit sal reserwes in sluit om sulke tipe  
rampe te kan hanteer. Om van die huis af te werk sal in die toekoms 'n algemene verskynsel wees, 
wat weer ‘n impak op die eiedomsklas waarderings sal hê en moontlik tot verhoogde  
produktiwiteit onder werknemers kan lei.
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Belastingbetalers wat hul opgawes aanlyn indien: 1 September tot 
16 November 2020

Belastingbetalers wat per afspraak deur die SAID hul opgawes indien:  
1 September tot 22 Oktober 2020 (vir belastingbetalers wat nie hul opgawes 
elektronies kan indien nie)

Voornemende belastingbetalers wat hul opgawes elektronies indien:  
1 September tot 31 Januarie 2021

COVID-19 het die hele wêreld se ekonomie geaffekteer en ons sal moontlik 
nog die effek daarvan vir ‘n hele ruk sien. Alle ontwikkelde lande se geskatte 
groei is afwaarts aangepas en ontwikkelende lande se geskatte groei is  
gemeng, maar ook meestal laer. Daar word verwag dat die wêreldwye ekon-
omie met 3% gaan afneem vir 2020, vanaf ‘n beraamde verhoging van 3.3% 
vir 2020 in Januarie 2020. Daar word verwag dat die Verenigde Konigkryk en 
Europa die hardste getref word, met party Europese lande wat tot 11%  
afname kan ervaar.

Die Amerikaanse Federale Reserwe Stelsel het ook aangekondig dat hulle sal aanhou om  
kwantitatiewe verligting te bied om die markte te ondersteun - vir so lank as wat nodig is.

Wêreldwye skuld as ‘n persentasie van BBP was laas so hoog tydens die Tweede Wêreldoorlog. 
Ekonome verwag ‘n V-vormige herstel as gevolg van COVID-19 (met ander woorde, een jaar se 
negatiewe groei, gevolg deur ‘n jaar waarin daar herstel sal word van die negatiewe groei). Dit is 
hoe die situasie op die oomblik geassesseer word, maar daar is egter steeds baie onbeantwoorde 
vrae. 

 

 

DATEER PERSOONLIKE INLIGTING OP
Kyk na u persoonlike inligting en 

dateer dit op

BELEGGINGS- & RISIKO VOORDELE
Kyk na die gled wat u tot nou 
gespaar het
Kyk na u risiko voordele
Kyk na u beleggingsopsies

BEGROTINGS SAKREKENAAR
Help u om te verstaan hoe daaglikse 
uitgawes ‘n langtermyn invloed op u 
aftree spaarplan kan hê

BELEGGINGS PRESTASIE
Kyk na u beleggings prestasie

AFTREE SAKREKENAAR
Bereken of u, u aftree-doelwit gaan 
bereik
Laat u toe om na verskillende 
scenarios te kyk

DOKUMENTE
Laai opgedateerde voordele state af
Gebruik u kamera om dokumente na 

die app op te laai
U kan u lidmaatskap kaart sien

BEGUNSTIGDES
Kyk na u besunstigdes en dateer hulle 

op

KONTAK ONS
Kry ons kontakbesonderhede op die 

toep
Kies ‘n opsie en ons sal u kontak

DATUMS OM INDIVIDUELE INKOMSTE BELASTING OPGAWES IN TE 
DIEN HET VERANDER 

ONS TOEPASSING GEE U DIREKTE TOEGANG TOT U REKENING IN U 
FONDS, INSLUITEND BELEGGINGS-WAARDES WAT DAAGLIKS  

OPGEDATEER WORD

BELEGGINGS- EN EKONOMIESE TERUGVOER
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Suid-Afrika is onder geweldige druk aangesien die land reeds onder ‘n resessie gebuk gegaan het 
nog voor die pandemie sy kop uitgesteek het. Die SARB verwag ‘n verlaging van 7% in  
ekonomiese groei vir 2020. Dit sal tot gevolg hê dat die regering se tekort verder vergroot. Die 
Suid-Afrikaanse verband krediet gradering is ook weer verlaag tot die laagste vlak in die afgelope 
25 jaar. Een faktor wat in die guns van sekere verbruikers tel, Is die laer rentekoers (dit is tot dusver 
met 2.75% verlaag in 2020).

Markte is steeds onstabiel en die Suid-Afrikaanse wisselkoers het aansienlik verswak oor die  
afgelope 12 maande.

KONTAK ONS

www.acravest.com                (012) 941 9927               info@iretire.co.za

Vind ons op sosiale media


