
 
 

Is jy slim genoeg? 
 

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. 

 

Uitgawe 72: November 2015 
Gedurende die Koue Oorlog in die 1960's, het die 
Amerikaanse NASA 'n spesiale "ruimtepen" ontwikkel om 
die probleem van inkvloei wat met normale penne in die 
ruimte  voorkom, te oorkom. Die koste van die projek het 
honderde duisende dollars beloop. Die Russe het 
doodeenvoudig 'n potlood gebruik… 
Geneigdheid tot oormatige selfvertroue 
Wanneer dit kom by ons vermoë om toekomstige gebeure 
te evalueer, het talle studies menslike oorgerustheid 
geïllustreer. Met een eksperiment het ongeveer 80% van 
jong motorbestuurders hulself in die top 30% van hul 
groep in terme van veiligheid geplaas. Hoe goed is jou 
bestuursvaardighede? 
In nog 'n studie van pasiënte wat in ‘n intensiewe-
sorgeenheid gesterf het, is die resultate van die lykskouing 
met die vroeëre diagnose van die geneesheer vergelyk. 
Dokters wat "heeltemal seker" oor hul diagnose en 
behandeling was, was ongeveer 40% van die tyd verkeerd 
- 'n onrusbarende statistiek waar 'n lewe op die spel is. 
Die huidige debat 
Dit bring ons by 'n interessante beleggingsonderwerp, wat 
baie mediadekking ontvang het. As deel van pogings in SA 
om finansiële praktyke vir aftrede te hervorm, het 
passiewe en aktiewe beleggings ook die nodige aandag in 
die Nasionale Tesourie se besprekingsdokument, "Koste 
van Suid-Afrikaanse aftreefondse", gekry. Die fooie van 
batebestuurders word duidelik aangespreek. Dit het 'n 
noemenswaardige reaksie in aftreefondsbestuurbedryf 
uitgelok – en natuurlik vir goeie redes. 
Aktiewe bestuur kan die beste beskryf word as 'n poging 
om bogemiddelde opbrengste te bereik deur die gebruik 
van verskillende tegnieke soos waarde-beleggings (koop 
van 'n bate wat kan beskou word as "goedkoop" in 
vergelyking met sy intrinsieke waarde), tegniese ontleding, 
“momentum”-beleggings, fundamentele analise, tyds-
berekening in die mark en/of makro-ekonomiese 
aanwysers. Beleggingsbestuurders met die toegang tot 
spanne van geskoolde navorsers, gebruik dikwels 'n 
aktiewe beleggingsbestuurstyl. Beleggers vergoed hierdie 
spanne vir hul vermoë (of poging) om bo die mark-
gemiddelde te presteer. Die individu wat aandele koop in 
'n maatskappy wat hy dink baie goed sal doen, word ook 
gesien as 'n aktiewe belegger. 
Aan die ander kant belê passiewe beleggers in breë 
sektore van die mark, die sogenaamde bateklasse of 
indekse. Soos die aktiewe belegger, wil hulle hul kapitaal 
laat groei; maar, hulle aanvaar (of is gelukkig met) die 
gemiddelde opbrengs van die verskillende bateklasse of 
indekse. Hulle probeer nie om die mark te klop nie, maar 
aanvaar die opbrengs van 'n spesifieke sektor wat hulle 
kies. So hoekom sou iemand  'n gemiddelde opbrengs 
aanvaar indien jy bogemiddelde opbrengste kan behaal? 
• Eenvoudige rekenkunde: Die somtotaal van die 

opbrengste van alle aktiewe beleggers sou die 
gegewe mark opbrengs uitmaak. Vir elke koper moet 
daar tog 'n verkoper wees. Teoreties kan alle aktiewe 
beleggers saam gesien nie die mark klop nie, juis 
omdat hulle die mark verteenwoordig. M.a.w., vir elke 
wenner moet daar ook 'n verloorder wees. So, wat is 
jou doel en hoe kan jy hierdie sogenaamde wenners 
identifiseer? 

• Fooie: O.a. weens prestasiefooi-formules, is aktief 
bestuurde effektetrusts geneig om veel hoër fooie as 
passief bestuurde strategieë te hê. Daar word dikwels 
aangevoer dat dit as 'n aansporing dien, maar is dit in 
die belegger se belang? In baie gevalle het fondse 

met prestasiefooie middelmatige doelwitte wat relatief 
maklik is om te klop. Gedurende bulmarkte (goeie tye) 
kan die fooie aansienlik styg, wat die samegestelde 
opbrengs oor tyd negatief kan beïnvloed wanneer die 
markte weer swakker presteer. 

• Navorsing: Vir die laaste 5 jaar tot Desember 2014, 
het net 'n handjievol (bietjie meer as 15%) van die 
Suid-Afrikaanse algemene aandelefondse die indekse 
geklop. Die getalle is nog swakker vir wêreldwye 
aandele mandate, waar minder as 4% beter as 
erkende internasionale indekse gevaar het. 

 
“Slim Beta”: Vandag is daar alternatiewe vir 
passiewe beleggings. Dit is moontlik om te belê via 
indekse wat aandele teiken wat hoër dividende betaal, 
opwaartse momentum demonstreer of ‘n hoë 
winsgewendheid toon. 

As deel van ons strewe om ons beleggingoplossings te 
optimaliseer, het ons reeds sedert 2011 ‘n vennootskap 
met Sygnia aangegaan wat ons instaat stel om verskeie 
alternatiewe te kombineer. Saam met ons beleggings-
komitee, help Sygnia ons ook om verskillende opsies en 
strategieë te evalueer. In ons poging om fooie te 
verminder, kyk ons ook deurlopend na die onderliggende 
vaardighede wat nodig is om spesifieke opbrengsdoelwitte 
te bereik.  
Wat is die pad vorentoe? 
Ons glo dat passiewe en aktiewe bestuur mekaar aanvul. 
By die keuse van 'n aktiewe fondsbestuurder saam met die 
gebruik van 'n passiewe indeks, is dit wel belangrik om die 
onderliggende beleggingsfilosofie van elke batebestuurder 
te verstaan sodat die duplisering van 'n spesifieke 
beleggingstema nie portefeulje-wisselvalligheid verhoog 
nie. Byvoorbeeld, daar sou geen toegevoegde waarde 
wees wanneer 'n aktiewe strategie ‘n soortgelyke kern van 
die indeks vorm wat jy juis probeer klop nie – jy moet tog 
iets anders doen! As sodanig, is dit interessant om daarop 
te let dat Naspers tans 'n oneweredige blootstelling binne 
plaaslike indekse uitmaak. Ons glo dat kleiner boetiek 
batebestuurders waarde bied deur taktiese posisies en 
sinvolle belange in maatskappye te neem wat hierdie 
diversifikasie bied.  Groter batebestuurders is gewoonlik 
lomp en nie altyd hiertoe in staat nie. 'n Finale gedagte van 
'n bekende ekonoom John Maynard Keynes: "Die 
probleem lê nie by die nuwe idees nie, maar wel om uit 
ouer idees te ontsnap". 
Sygnia noteer op die JSE 
Soos sommige van ons kliënte dalk opgemerk het, het Sygnia 
onlangs op die Johannesburgse Effektebeurs (JSE) genoteer. 
Die notering bring positiewe blootstelling vir Sygnia, wat in 
2003 begin het en tans ongeveer 140 biljoen Rand onder 
bestuur het. Fondse onder bestuur sluit multi-bestuurder 
beleggingstrategieë, indeks-fondse sowel as verskansings-
fondse in. 


