
 
 

Waardevolle advies, of nie? 

Alle opmerkings is die persoonlike siening van sleutel-individu(e) by Afrafin (Edms) Beperk. 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. 

 

Uitgawe 71: Augustus 2015 
Met hierdie uitgawe ondersoek ons finansiële advies, die 
potensiële waarde daarvan en wat 'n persoon [wat advies 
sou soek] dalk na moet kyk. Diensvlakke van bv. 'n tipe 
konsultasie (gelewer deur prokureurs, dokters, ens) is 
dikwels moeilik om te kwantifiseer. Hoe goed of van watter 
gehalte was die diens? Is dit nie dikwels gebaseer op 'n 
ervaring eerder as 'n gemete resultaat nie? Hoe kan jy die 
waarde van 'n goeie beleggingsresultaat vergelyk met die  
waarde van 'n produk ('n tasbare item), bv. 'n slimfoon, 
kunswerk of antieke meubels soos jy dit ervaar? Of is ons 
meer geneig om eerder te kyk na wat dit kos? Soos hulle 
sê: "Nowadays we know the price of everything, and the 
value of nothing".  
Die meriete van onafhanklike advies 
Ons respekteer enige iemand wat die moeite doen met hul 
persoonlike beplanning – dit bemagtig jou! Wat ons egter 
wil beklemtoon is 'n bewustheid van die tekortkominge om 
iets te doen sonder ervare insette of professionele raad in 
te win. 
Meeste sportmanne en -vroue het 'n afrigter, iemand wat 
hulle help om fisies en geestelik voor te berei ten einde op 
‘n hoë vlak kompeterend te bly. Selfs die Springbokke het 
baie individue (saam met die afrigter en deesdae ook 
vakbonde) wat hulle help om voor te berei vir elke 
wedstryd – takties en strategies. Op 'n soortgelyke manier 
ondersteun ons ons kliënte. 
Verskeie van ons kliënte is finansieël bevoeg in hul eie 
reg. Dus sou ons ons rol eerder as dié van 'n “afrigter” kon 
beskryf. Van hierdie individue is vasbeslote om hul 
finansiële sake in orde te kry, maar het nie die tyd, 
belangstelling of kennis om dit te doen nie. Ons pas ons 
diens aan by die vlak van interaksie waaraan ons kliënte 
behoefte het. In eenvoudige terme is ons verant-
woordelikheid om voortdurend seker te maak dat 
belegging-strategieë in lyn is met lewenstyldoelwitte van 
kliënte. Ons gaan gereeld hierdie persoonlike finansiële 
planne en posisies na - 'n proses wat dikwels onderskat 
word, want wetgewing verander en markte beweeg vinnig. 
Wanneer die omstandighede verander, moet ons ook ons 
inslag en benadering verander. Sommige slaggate 
waarvan ons dalk moet kennis neem: 
• Soms onderskat ons risiko. As gevolg hiervan, gee 

ons nie altyd genoeg aandag aan die waarskynlikheid 
om verkeerd te wees nie. 

• Versuim om 'n strategie te kies en daarby te hou. 
Dikwels mag die frekwensie van veranderinge nadelig 
wees. Dit is byvoorbeeld belangrik om kortstondige 
markbewegings te ignoreer. 

• Die gebrek aan diversifikasie. Die toekoms is onvoor-
spelbaar en die disproporsionele blootstelling aan 'n 
gegewe beleggingstema, beteken dikwels dat 'n 
eksterne of onverwagte gebeurtenis ‘n wesenlike 
invloed op jou portefeulje mag hê. 

• ‘n Oormaat van selfvertroue. Navorsing by Harvard 
bevestig dat hoe meer jou selfvertroue toeneem, hoe 
meer daal doeltreffende finansiële besluitneming – dit 
is nie verrassend dat ouderdom hierin 'n belangrike rol 
speel nie. 

Daar is geen twyfel dat die geleentheid om self jou geld te 
bestuur makliker raak nie – grotendeels te danke aan die 
Internet wat aanlynplatforms, lae kostes en hope inligting 
bied. Maar die belangrike vraag bly tog of die hantering 
van 'n portefeulje en beplanning jou meer suksesvol sou 
maak? 
Is daar dalk 'n meting van waarde? 
Vir baie is, en kan, die kostebesparing om sonder 'n  

 
adviseur te werk dalk aantreklik lyk.  Navorsing deur  
Morningstar in 2012 toon egter dat die gebruik van 
gesonde advies tot beter resultate lei. Die studie het o.a. 
bevind dat beleggers wat met 'n bekwame finansiële 
adviseur saamwerk, hul aftreeinkomste met ongeveer 
1,8% per jaar verhoog (ongeveer 30% saamgesteld in 
totaal oor jou lewensverwagting). Dalk ‘n verassing vir 
sommige, maar beter resultate word meer dikwels gegrond 
op goeie beplanning en besluitneming eerder as “puik” 
beleggings. Navorsing het ook bevestig dat beleggings-
keuses (oor die algemeen) minder van 'n suksesfaktor is, 
maar eerder te doen het met hoe goed die beplanning en 
besluite is wat ons neem.  
By Afrafin het ons sekere tasbare areas geïdentifiseer: 
1. Doelvorming. Ervaring toon dat individuele beleggers 

dikwels sukkel om geskikte, realistiese en haalbare 
doelwitte te formuleer. 

2. Integrasie van ander kundigheid: Bv fidusiêre dienste. 
3. Doeltreffende batetoewysing: Wanneer nodig, die 

balansering van wisselvalligheid (risiko) en opbrengs. 
O.a. hoeveel moet ons in die buiteland belê? 

4. Ontwerp van 'n onttrekkingstrategie: Besluit wanneer 
en hoe om uitkerings t.o.v.  jou portefeulje te maak. 

5. Belastingdoeltreffendheid: Die plasing van beleggings 
en onttrekings om die belastingimpak te verminder. Dit 
sluit aftree- sowel as diskresionêre fondse in. 

6. Instrumente en administrasiemengsel: Onderhan-
deling van fooie namens kliënte en “familiegroepe” 
(man, eggenoot sowel as die trust); plus die gebruik 
van die optimale beleggingsinstrumente met lae 
kostestrukture. 

7. Doelwit-gebaseerde beleggings: Beleggings om 
spesifieke doelwitte binne gedefiniëerde tyds-
raamwerke te haal (bv. die besparing vir tersiêre 
onderrig). 

8. Gedragswetenskapbestuur. Ons is almal geneig tot 
gedrags- en kognitiewe vooroordele. Dit belemmer 
ons vordering en vermoë om objektiewe besluite te 
neem. 

'n Beplanningsproses en implementering van 'n sinvolle 
beleggingsstrategie skep 'n prestasievoordeel met tyd. ‘n 
Finansiële plan met die regte "afrigting” ondersteun kliënte 
tydens onsekere tye en wisselvalligheid. 
Is daar enige aanwysers om op te werk?  
Dit is beslis nie 'n volledige lys nie, maar oorweeg: 
• Persoonlike vertroue: gebaseer op wat? Ondersoek 

geloofwaardigheid en regulatoriese nakoming. 
• Relevante kwalifikasies met die agtergrond en 

ervaring, bv. is die betrokke persoon gekwalifiseer as 
'n CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)? 

• 'n Proses: is daar 'n duidelike beplanning- en 
beleggingsproses? 

Kan ons 'n "prys", of waarde aan advies heg? Dit is heel 
moontlik 'n geval van... "Beauty is in the eye of the 
beholder". 'n Adviseur kan en moet goeie gedrag ('n 
beduidende suksesfaktor) beïnvloed asook aanmoedig. 
Persoonlike finansiële sake het toenemend en onnodig 
kompleks geraak. 'n Persoon wat sy sout werd is, kan jou 
help om te peil wat waar en wat nie waar is nie, wat werk, 
wat saak maak, wat nuttig is, of wat moontlik verkeerd 
mag gaan. Finansiële markte is tans onstuimig (met 
Griekeland ens.) en ons wil afsluit met 'n aanhaling van 'n 
bekende Amerikaanse belegger, Peter Lynch: "Far more 
money has been lost by investors preparing for corrections 
or trying to anticipate corrections than has been lost in the 
corrections themselves". Hou dus by 'n soliede plan en 'n 
gediversifiseerde beleggings-portefeulje! 


