
 
 

Mis jou hart ‘n klop? 
 

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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Deel van my onlangse mediese ondersoek was 'n EKG. 
Vir diegene wat nie weet wat 'n elektrokardiogram is 
nie, dit is 'n manier om die elektriese aktiwiteit van jou 
hart oor 'n tydperk te meet. Die EKG meet elektriese 
impulse wat gegenereer word deur die polarisasie en 
depolarisasie van hart-weefsel en vertaal dit in 'n 
visuele sein. Die golfvorm word dan gebruik om die 
tempo en gereeldheid van hartkloppe, of die 
teenwoordigheid van enige skade aan die hart te meet. 

 
Seker nie so groot openbaring nie, maar wat my opgeval 
het van ‘n hartklop is die golfvorm; 'n gereelde op-en-af 
beweging, wat lewe beteken. Verandering impliseer 
beweging – op of af, of links en regs. Ironies genoeg hou 
mense nie van verandering nie. In die finansiële wêreld 
probeer sentrale banke om inflasie binne ‘n sekere band te 
hou, geldeenhede moet stabiel bly en verhoed dat 
finansiële markte ineenstort. Dit beteken geen lewe nie, 
want indien jou hartklop ‘n reguit lyn maak, is jy dood. 
Met dat die JSE en die Dow Jones-indekse nuwe rekord 
hoogtepunte bereik, word die onvermydelike meer 
waarskynlik, en dit is dat die finansiële markte (soos met 
ons hartklop se golfvorm) ook moet afkom; met die verskil 
dat die tendens normaalweg oor die lang termyn opwaarts 
neig. Ons weet nie wanneer nie, maar dit sal gebeur. Dit is 
die lewe en daarmee saam kom nuwe geleenthede. Ons 
kan bloot die nodige voorbereiding doen en daarvolgens 
beplan, maar die belangrikste wat ons kan doen is om die 
op-en-af beweging te aanvaar. In teenstelling met die 
algemene mening, moet onbestendigheid (die op-en-af 
bewegings) ons vriend wees, maar word dikwels 
verkeerdelik as "risiko" bestempel. Afgesien van baie 
verskillende tipes risiko's, soos die langtermyn-invloed van 
inflasie (wat jou koopkrag oor tyd verwater) of om nie 
beleggings te diversifiseer nie, kan risiko ook 
geïnterpreteer word as die permanente verlies van 
kapitaal. Die vraag is eintlik hoe ons, ons reaksie in 
skommelende tye in toom kan hou en hoe ons op 
geleenthede kapitaliseer? 
 

Geluk en vaardigheid 
Indien jy geen vooraf kennis gehad het van die omvang, of 
duur van die onlangse styging in finansiële markte nie, wat 
sou jou instinktiewe reaksie wees? Sou jy kies om nou jou 
geld in die bank te los, jou bestaande beleggings te 
realiseer, of aan te vul? Dit is konvensioneel om te 
aanvaar dat die eerste reaksie 'n weerspieëling van vrees 
is, terwyl die dryfkrag agter die laasgenoemde moontlik 
gierigheid is. 
Maar uit 'n sielkundige perspektief, kan gierigheid ook 
gedefinieer word as die vrees om nie deel te wees van ‘n 
aantreklike geleentheid nie. Indien jy mooi daaroor nadink, 
is geld moontlik die teiken van ons primêre vrese m.b.t. 
oorlewing. So, hoe kan ons onsself teen swak besluite 
verskans? Hiervoor is dit belangrik om vaardigheid van 
geluk te onderskei. Ons bedryf is geweldig besig met 
prestasie-ontleding en om vergelykings te tref wat selde 'n 
effektiewe maatstaf van vaardigheid is. Vaardigheid lê 
eerder in aktiwiteite wat die gereelde hersiening van 'n 

plan en strategie behels. Deurlopende oefening kan 
vaardighede verbeter ten einde die duplisering van foute te 
voorkom. Die doel van evaluering en terugvoer wentel 
rondom ‘n metode en verbetering. Selfs toppresteerders in 
sport beklemtoon ‘n roetine ten einde hul tegnieke te 
verbeter en foute uit te skakel. Soos een groot gholfspeler 
eenkeer gesê het: "Hoe meer ek oefen, hoe gelukkiger 
word ek". 
Vir dieselfde rede maak ons seker om ons belegging-
strategieë gereeld na te sien en ons plan vorm die basis 
vir finansiële doelwitte en besluitneming. Verder moet ons 
bewus wees van ons eie vooroordele, ten einde potensiële 
strikke te vermy. 
Wat beteken onafhanklikheid vir jou? 
Daar is 'n paar konsepte, wat dikwels aangehaal of in ons 
bedryf misbruik word. Hulle is onskadelike woorde soos 
waarborge, finansiële gemoedsrus en onafhanklikheid. 
Meer as dikwels sal tussengangers of adviseurs hulleself 
as onafhanklik voordoen, maar wat beteken dit nou 
werklik? Oscar Wilde het gesê: "Ons ken die prys van 
alles, maar die waarde van niks." 
Wat is ons begrip van wat onafhanklikheid is en watter 
waarde heg ons daaraan? Hier is elemente van wat ons 
glo die definisie moet behels. Dit is beslis nie 'n volledige 
lys nie, maar bloot ‘n raamwerk waardeur ons die term kan 
beoordeel. Vir die gebrek aan 'n beter woord, verwys ons 
na die teenoorgestelde van onafhanklik, as 'n agent. 

 Onafhanklik Agent 
1. Privaat eienaarskap  Eienaarskap is deur 

aandeelhouding, in baie 
gevalle publiek 

2. Winsdeling met kliënte  Wins gaan na 
aandeelhouers 

3. Tipies geen advertensies. 
'n Praktyk wat deur 
verwysings kan groei 

Behels bemarking 
begrotings wat bedryfs-
uitgawes verder verhoog 

4.  Kontinuïteit in terme van 
diens en verhoudinge 

Hoër personeel-omset a.g.v. 
persoonlike behoeftes en 
aspirasies  

5. ‘n Wyer reeks van 
produkte en dienste.  Kan 
in gevalle meer doelgerig 
wees 

Keuses is beperk tot wat 
voorgeskryf word, of waaruit 
die instelling voordeel sou 
trek  

6. Buigbaar en onder-
handelbaar binne die reëls 

Mag ‘n strenger beleid volg 
wat nie altyd die kliënt pas 
nie  

7. Kan vinniger reageer en is 
meer aanpasbaar 

Raak soms verstrengel in 
die interne prosesse en 
rompslomp  

8. Kliënte inligting is privaat 
en “afgekamp”  

Persoonlike inligting is deel 
van die maatskappy se 
domein  

Die aankondiging van twee prominente finansiële en 
raadgewende instellings om op die JSE te noteer, het my 
laat wonder wie daardeur voordeel trek: die kliënte of 
aandeelhouers? Beslis die moeitewerd om oor na te dink. 
Wat is ‘n CFP®? 
Die CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) is 'n 
internasionale professionele sertifisering vir geregistreerde 
finansiële beplanners. Ten einde die aanwysing te gebruik, 
moet 'n persoon aan eksaminering, ervaring en etiese 
vereistes voldoen. 
Die nagraadse akkreditasie poog ook om die gehalte en 
toepaslikheid van advies te verbeter. Die Financial 
Planning Institute van Suid-Afrika (FPI) behartig die 
lisensiëring en administreer die CFP® akkreditasie en 
lidmaatskap. 


