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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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"The Drunkard’s Walk: How Randomness Rules Our 
Lives" herinner jou vaagweg aan die Black Swan, 
geskryf deur Nassim Taleb. Die laasgenoemde skrywer 
illustreer hoe gebeure met ‘n baie lae waarskynlikheid 
[hoogs onwaarskynlik] 'n hoë, of wesenlike impak op 
ons denke mag hê. Hoewel dit na my mening 'n 
fatalistiese benadering tot 'n wêreldsiening is, bied 
Leonard Mlodinow, die skrywer van die Drunkard’s 
Walk, insiggewende kommentaar met alledaagse 
voorbeelde. So is daar voorbeelde van sport, medisyne, 
sielkunde, sowel as die aandelemark. Leonard 
Mlodinow (wat ook 'n bydrae gelewer het vir die 
klassieke McGyver reeks) maak 'n uitstekende punt: en 
dit is dat die ware waarskynlikheid van enige 
gebeurtenis nie intuïtief bepaal kan word nie. Ons dink 
ons kan patrone raaksien, wat ons toelaat om 
voorspellings te maak – suiwer illusies van patrone en 
patrone van illusies (ook 'n hoofstuk in die boek). Oor 
die algemeen sukkel mense om tussen geluk (of 
ongeluk) en bekwaamheid te onderskei. Terloops, 
dankie Gary Larson vir die spotprentjie. 
 

Die invloed van ons eie verwagtinge 
Een van die mees opvallende voorbeelde was dié van 
'n eksperiment deur die Amerikaanse sielkundige David 
Rosenhan in 1973. Dit is in die tydskrif Science 
gepubliseer onder "On being sane in insane places".  
Die eksperiment het verskeie namaak-pasiënte van 
verskillende agtergronde gebruik.  Hulle het voorgegee 
dat hulle vreemde stemme hoor. Behalwe om 'n vals 
naam en beroep te rapporteer, het hulle alles verder 
eerlik beskryf. Almal, behalwe een persoon, is met 
skisofrenie gediagnoseer. Nadat die pasiënte 
opgeneem is, het hulle die personeel in kennis gestel 
dat hulle nie meer die stemme hoor nie en dat hulle in 
werklikheid, normaal is. Nie een van die professionele 
personeellede het daarop gereageer nie, aangesien 
hulle alle gedrag deur die lens van waansin 
waargeneem het.  So, het hulle gedrag doodeenvoudig 
'n foutiewe diagnose bevestig. Selfs ander “siek” 
pasiënte het opmerkings gehad soos "jy is nie mal nie, 
jy is mos 'n joernalis... jy spioeneer op ons, ensovoorts". 
Met ander woorde, hoe kan ons tussen reg en verkeerd 
onderskei? Soms plaas ons, ons besluite (en ons lot) in 
die hande van die sogenaamde kenners vir 'n 
spesifieke diagnose. Die feit bly staan, hulle het ook nie 
die spreekwoordelike kristalbal nie. Hierdie feit is baie 
relevant wanneer ons na die onlangse verwikkelinge by 
African Bank kyk. 
Die ondergang van ABIL 
In die weke na African Bank in duie gestort het, het talle 
blogs en menings die gebeure, probeer opsom.  Meeste 
het voorgegee om al die presiese rede(s) vir die 
korporatiewe mislukking te verstaan; en natuurlik, dat 
almal dit moes raakgesien het!  
Ek glo nie al die bronne kan presies die gebeure tydens 
die weke wat gelei het tot daardie noodlottige dag, 
verstaan nie. Miskien op 'n punt, was daar regtig 'n 
50/50 kans dat die bank gered kon word. Selfs bewese 
batebestuurders is in die skandaal gevang. Wie weet, 
dalk het Karikis (hoof uitvoerende beampte op daardie 
stadium) 'n goeie ooreenkoms met 'n 
verskansingsfonds beding – byna  soos 'n Hansie 
Cronjé in die goeie ou dae. 

Indien hierdie soort 
intriges jou interesseer, 
maak seker om 'n 
uitstekende dokumentêr 
“The Smartest Guys in 
the Room” te kyk. Die 
verhaal beeld die 
dramatiese ineenstorting 
van die hele Enron uit. 
Tot op hede een van die 
grootste korporatiewe 
mislukkings wat ook die 
ontbinding van ‘n 
prominente ouditeurs-
firma Arthur Andersen tot 
gevolg gehad het. 
Die wonder van 
saamgestelde rente 

Die krag van opbrengs op opbrengs (saamgestelde rente), 
is nie toevallig nie en word dikwels onderskat. Albert 
Einstein beskryf saamgestelde rente as die mees 
kragtigste beginsel in die heelal.  
Byvoorbeeld, as jy kon kies tussen 'n wondersent, wat elke 
dag sou verdubbel vir die volgende 28 dae, of R1 miljoen, 
wat sou jy kies? Die meeste mense wil graag die miljoen 
dadelik hê (probeer dit met iemand wat jy ken). As ons die 
berekening maak, wat sou in 28 dae gebeur? Dag 1 
R0.01; Dag 2 R0.02; Dag 3 R0.04 en so aan... Dag 15 het 
jy R163.84; Dag 25 R167,772.16; en Dag 28 
R1,342,177.28! 
As 'n belegger moet jy jouself natuurlik afvra, wat maak ek 
bymekaar en hoe vinnig? Deur fondse reg te belê, kan jy 
dit verdubbel, maar elke hoeveel jaar? Dit is wat Warren 
Buffett een van die rykste persone op die planeet gemaak 
het. Natuurlik, met een verskil dat Buffett geduld het en die 
effek van saamgestelde beter as die meeste van ons 
verstaan. 
Die gesag van reël 72 
"Reël 72" kan 'n metode wees om 'n belegging se 
verdubbelingsperiode vas te stel (of the halveertyd van 
koopkrag met die effek van inflasie). Die reël (bv. 72) 
word gedeel deur die persentsie syfer vir die periode 
(gewoonlik per jaar) om die verdubbelings-tyd te 
bereken. 
Met die toepassing van die duimreël, bereken jy die 
verdubbeling deur 72 deur die toepaslike rente of 
groeikoers te deel. Byvoorbeeld, indien ons 'n 10% 
opbrengs per jaar verwag, kan fondse elke sewe jaar 
verdubbel; m.a.w. 72/10 = 7,2 jaar. Met 15% per jaar, kan 
fondse ongeveer elke 5 jaar verdubbel. 
Die verskil is beduidend wanneer ons vroeër met 'n 
bestendige opbrengs elke jaar begin. Verbeel jou vir 'n 
oomblik dat jy 'n belegging van R10,000 by geboorte kon 
maak. Met 'n gemiddelde opbrengs van 15% per jaar, kon 
jy teen ouderdom 67, R82 miljoen sterk wees. Let wel, 
sonder om die effek van inflasie in ag te neem! Beslis nie 
so eenvoudig nie. Die vraag bly dalk eerder hoe 'n mens 'n 
redelike opbrengs (‘n stabiele reële opbrengs, dit wil sê bo 
inflasie) oor tyd kan kry. Dit vereis duidelik dissipline, 
geduld, en 'n helder beleggingsfilosofie. 
Kerswense 
Soos altyd, wens ons almal 'n geseënde Kerstyd toe 
asook 'n vreugdevolle tyd saam met familie en vriende. 
Dit is 'n gepasde tyd van die jaar vir nadenke en dalk 
om ons lewensdoelwitte te herevalueer. Geniet dit! 


