
 
 

‘n Fokus met perspektief 
 

Alle opmerkings is die persoonlike siening van sleutel-individu(e) by Afrafin (Pty) Ltd. Terwyl opinies eerlik bedoel word, is dit nie ’n waarborg 
nie. Die inligting wat hier weergegee word moet dus nie as spesifieke advies aanvaar word nie – niemand behoort hierop besluite te neem nie. 
Ons moedig enige iemand aan om ons te kontak indien u vrae het. 
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Niemand sou kon dink dat die wêreld se finansiële 
markte sulke goeie opbrengste oor die afgelope 12 
maande sou oplewer nie. Keer op keer het ekonome en 
kenners beweer dat daar ernstige onsekerheid heers. 
Dit het vrees by die leke belegger ingeboesem. Wat is 
ons gevolgtrekking hier? Ons weet nie wat gaan gebeur 
nie, maar ons kan onsekerheid bestuur.  Plus, ons hoef 
ons nie te veel oor die daaglikse nuusberigte te 
bekommer nie. Dit is meestal onnodige geraas. 
Dit is weereens 'n bewys dat, om in die mark te wees  deur 
die verskillende siklusse, 'n beter strategie is as om vir die 
perfekte koop of verkooppunt te wag. Diegene wat te veel 
in die finansiële markte "gelees" het, het ‘n goeie 
geleentheid misgeloop terwyl die JSE Algehele Aandele-
indeks stadig opgekruip het, tot ver bo sy historiese 
hoogtepunte sedert die 2008/2009 finansiële krisis met 
ongeveer 20% opbrengste per jaar oor die afgelope 5-6 
jaar. 
 
 

‘n Internasionale perspektief 
Die swak Rand is aktuele nuus, maar ons is beslis nie 
alleen nie. Geldeenhede van Indië, Mexiko, Brasilië en 
ander is onlangs afgetakel. As Suid-Afrikaners is ons 
geneig om onsself te isoleer te midde van ons politieke 
onsekerheid en arbeidsonrus. Dikwels wil ons graag Suid-
Afrika met lande soos Amerika of Duitsland vergelyk, maar 
is dit regverdig? Swak politieke leierskap en korrupsie is 'n 
wêreldwye verskynsel. Ten minste het ons paaie al is dit 
met slaggate (baie lande het nie ‘n infrastruktuur nie), wit 
strande, skoon lug en plaaslike besighede wat goed 
bestuur word met internasionale blootstelling. Meer as 
50% van die maatskappy-verdienste op die SWIX Indeks 
(‘n mandjie van aandele op die Johannesburgse beurs) 
verdien in Ponde, Dollars en/of Euros. Nogal 
indrukwekkend vir so 'n klein land wat minder as 1% van 
die wêreld ekonomie uitmaak. 
Toe die Rand sterk was, het sekere sektore beweer dat 
dat dit nie goed is nie, nou is dit swak. So, wat wil ons hê? 
Die uiteinde is dat ons deel is van 'n langtermyn-tendens 
waar die Rand uiteindelik oor tyd sal verswak.  Om die 
rede moet ons kliënte se portefeuljes die toepaslike 
buitelandse toedeling hê om hul koopkrag te beskerm. 
 

Gaan die MINT’s die BRICS oorneem? 

Jim O'Neill van Goldman Sachs wat die term Brics 
(Brasilië, Rusland, Indië, China, Suid-Afrika) bekend 
gemaak het, beweer dat die Mints (Mexico, Indonesië, 
Nigerië en Turkye) die nuwe groei geleenthede bied. In 
teenstelling met Suid-Afrika, neem Nigerië met ryk olie-
reserwes, 'n jong en groot bevolking wat geografies 
goed geplaas is, die leiding. Mexiko is langs die VSA, 
terwyl Indonesië strategies in Suidoos-Asië lê. Al 
hierdie lande is kommoditeite produsente. 
 

Mega-tendense van ons tyd 
Die bekende Clem Sunter het 10 Mega-tendense van die 
21ste eeu geïdentifiseer. Belangstellendes behoort sy 
perspektiewe te bestudeer. Ons sal probeer om die 
hoogtepunte op te som. 
1. Bevolkings-veroudering. Gevestigde ekonomieë 

het negatiewe bevolkings groeikoerse. Die aantal 
mense op ons planeet wat meer as 100 jaar oud 
gaan word, sal ontplof en een op manier sal die 
mense versorg moet word. 

2. Meer ekonomieë sal stagneer. Japan het dit 
gewys.  Japan was ‘n hoë groei-ekonomie vir die 

1970's en 1980's. Sedert 1990 was groei iewers 
tussen 0 en 1 %. Ekonomiese groei, as 'n konsep, 
bestaan eintlik maar vir die laaste 200 jaar. Voor 
die Industriële Revolusie was dit net die uitverkore 
rykes wat handel kon uitbrei. 

3. Ons ervaar tans ‘n verskuiwing vanaf ‘n Kennis 
Generasie na ‘n Intelligensie Generasie.  Die 
Internet beteken meer toegang tot kennis wat 
eksponensieel vermeerder. Die onderskeid is nou die 
manier waarop ons kennis gebruik om nuwe kennis te 
skep; koppeling van dié los punte lei tot innovasie. Dit 
impliseer onderrig wat daarop gerig moet wees om 
kognitiewe vaardighede te bevorder.  

4. In die toekoms sal welvaart beskerming eerder as 
welvaart skepping belangrik wees  Sedert 2000 
was voedsel-inflasie sowat 10% gemiddeld per jaar. 
Petrol pryse het bo dié koers toegeneem. Tensy 
iemand nie bereid is om meer wisseling/ risiko te 
absorbeer nie, het dit moeilik geword om welvaart 
te skep. Omsigtige finansiële- en belasting 
beplanning met goeie raad is hier noodsaaklik. 

5. Onderwys strook nie met die arbeidsmark se 
behoeftes nie. Regoor die wêreld is werkloosheid 
onder die jeug 'n reuse probleem. Die belangrikste 
rede hiervoor is dat skole en tersiêre instellings 
leerlinge vir die arbeidsmark van die vorige eeu oplei.  
In daardie jare, het 'n ordentlike akademiese 
kwalifikasie jou 'n werk gewaarborg. Vandag se 
jongmense moet leer om entrepreneurs te word en hul 
eie ondernemings te stig; Facebook, Twitter, Paypal, 
Tesla ens. is voorbeelde hiervan. 

6. Ons betree 'n tweede fase van ontginning, en 
potensieel 'n meer gevaarlike een vir hulpbronne. Al 
die maklik-om-te-vind energie bronne is reeds 
benut. Ons werk nou met afsettings wat moeiliker is 
om te ontgin en dus nuwe tegnologie bv. fracking 
vereis. Teen die middel van hierdie eeu, sal die 
volgende groot tegnologiese golf fokus op die 
doeltreffendheid van hulpbron benutting. 

7. Oorloë sal voortgaan soos wapens meer 
gesofistikeerd raak. 

8. Soos die “black swan theory”, sal natuurrampe uit 
die bloute kom en miskien meer dikwels. 

9. Diktators sal skaarser word, maar wat die bestel 
vervang is nie noodwendig demokrasie nie. 

10. Die werk/lewe balans word moeiliker. In die vorige 
eeu het sakelui nie 24/7 gewerk nie. Daar was geen 
selfone en ook nie e-posse by die huis nie. Werk het 
elke aspek van die samelewing en ook individue se 
vrye tyd ingedring en is besig om sy tol te eis. 

Hoe ryk is die rykes nou eintlik? 
Volgens 'n studie wat deur Oxfam (die internasionale 
ontwikkelingshulp organisasie) vrygestel is voor die 
beraad in Davos, Switserland, besit die rykste 85 
mense in die wêreld ongeveer net soveel as die armste 
50% van die wêreldbevolking. 
Oxfam skryf dit toe aan 'n "mags-vergryping" deur die 
elite, met inkomste-ongelykheid wat in meeste lande 
styg. Die verslag verwys na internasionale 
meningspeilings in die VSA, die Verenigde Koninkryk, 
Nederland, Spanje, Brasilië, Indië en Suid-Afrika, waar 
'n groot meerderheid van mening is dat die rykes te 
veel invloed het. Dit is 'n verbasend nie, maar 'n 
kommerwekkende statistiek. 


