
 
 

‘n Magdom van keuses 
 

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 73: Februarie 2016 
Ons wêreld bied geweldig baie keuses en dikwels sukkel 
individue om een uit te oefen. Dit word 'n probleem 
wanneer ons vinnig 'n ingeligte besluit moet neem en 
mens nie altyd die tyd daarvoor het nie. Besluite onder 
druk is nooit goed nie. 
Ek het onlangs 'n klein DIY-projek afgeskop en uiteindelik 
besluit om daardie koordlose boor wat ek nog altyd wou hê, te 
koop. Tot my verbasing was die besluit nie eenvoudig nie. 
Afgesien van swak opgeleide personeel (niemand in die 
hardewarewinkels kon my leiding gee nie en was ek 
genoodsaak om my eie navorsing op die Internet te doen), 
was die inligting op bore en modelle oorweldigend. Keuses 
het gewissel tussen handelsmerke, boorgroottes, koordlose 
tipes, ratverhoudings, hameraksie ens. Van al die duisende 
modelle was my keuse nie ‘n maklike een nie. Hoe kan ek 'n 
boor wat aan al my behoeftes voldoen, kies? En daarby 
verstaan ek dalk nie behoorlik my eie behoeftes nie! 
Oor die afgelope dekade het die aantal Exchange Traded 
Funds (ETF's) dramaties toegeneem. 'n Verwarrende reeks 
van meer as 3,500 ETF’s is reeds in die VSA en Europa 
beskikbaar, maar minder as 150 het bates van $1Miljard of 
meer (wat die skaal en likiditeit bied). Kenners beweer daar is 
doodeenvoudig "te veel" van hierdie instrumente. ETF's (daar 
is ook ETN's) het verskillende strategieë, toedeling aan 
spesifieke sektore, onderiggende beleggingsfilosofieë bv. 
RAFI, Smart BETA ens. Waar eindig dit alles? Fooie en koste 
is beslis nie die enigste oorweging nie. Dus, hoe lê ons goeie 
oordeel aan die dag? 
Terug na die basiese dinge… 
Die geslag wat in die 50's grootgeword het, sal ons herinner 
aan die dae toe daar slegs Sunlight seep was – jy het letterlik 
alles met hierdie een seep gewas! Vandag loop ons in meeste 
winkels se gange af en die seep staan gestapel in ver-
skillende verpakkings vir jou hare, lyf, kombuis, en dies meer. 
Hier lê 'n gemeenskaplike dilemma vir beleggers: hoe om 
al hierdie inligting tot die basiese te filtreer? Soos die 
beleggingskeuses en buigsame produkte meer word, sal 
die leek maniere moet vind om homself op te lei om die 
finansiële doolhof te ontrafel. Die belegger moet egter in 
gedagte hou dat 'n beproefde metode en eenvoudige 
kriteria belangrik is om aanbiedinge te beoordeel. ‘n 
Herhaalbare proses vir konsekwentheid is van kardinale 
belang en sal nog meer gewig dra in ‘n wêreld met 
(dikwels) onnodige warboel van keuses. Hierdie is nie 'n 
volledige lys nie, maar waarna kyk ons tipies? 
• Deursigtigheid in terme van die prestasie en fooie 
• Buigsaamheid of besluitnemings-vryheid. Beleg-

gers moenie in kontrakte vasgevang word nie 
• Diversifikasie rondom bateklasse (kontant, eiendom, 

effekte en aandele) en komplimentêre beleggingstyle. 
'n Enkele benadering kan nie altyd deur verskillende 
ekonomiese siklusse effektief wees nie 

Wat hou die wisselkoers vir ons in? 
'n Goeie kristalbal sou ‘n handige ding wees. Ongelukkig 
kan niemand die wilde swaaie van die Rand (ZAR) 
voorspel nie. Ons geldeenheid het uiterste wisselvalligheid 
ervaar wat ons finansiële nuus oorheers het. Die ZAR het 
ongeveer 30% in verhouding tot die groot geldeenhede oor 
die afgelope 12 maande verloor. Maar onthou, ons is nie 
alleen nie. Mexiko, Brasilië, Indië, Rusland (al die 
opkomende ekonomieë) is ook geraak. 
Hoe kan ons perspektief behou? Ekonome gebruik 'n 
pariteit as maatstaf, genoem Purchasing Price Parity 
(PPP). In teorie is die konsep gebaseer op die wet van een 
prys, waar identiese goedere met dieselfde prys in 
verskillende markte uitgedruk word in daardie 
geldeenheid. Dit gee ons 'n maatstaf om te oordeel hoe 

sterk (of swak) die Rand relatief tot 'n ander geldeenheid 
is. Uit die grafiek hieronder, sien ons historiese data so ver 
terug as 1972 met 'n stadige en geleidelike verswakking 
langs die PPP lyn. Gedurende 1985/6 en 2001/2 was die 
geldeenheid bo ongewone vlakke – ons is op die oomblik 
in 'n soortgelyke situasie. Met terugskouing het die Rand 
uiteindelik "genormaliseer". Ons maak beslis nie enige 
voorspellings nie, maar indien jy na die geskiedenis sou 
kyk, dan is daar 'n goeie kans dat dinge wel beter moet 
gaan; ons sal egter geduldig moet wees. 

 
Waar “parkeer” ek kontant in periodes van hoë 
markskommelinge?  
Sedert verlede jaar bied ons 'n kontantoplossing met 24-
uur toegang deur Investec Privaat Bank. Tans is die koers 
7,27%, maar dit wissel. Doen asseblief navraag by die 
kantoor indien u sou belangstel. 
Hou in gedagte dat ons alternatiewe moet opweeg. 
Eerstens het kontant nie die vermoë om ‘n reële (na 
belasting en inflasie) opbrengs oor periodes van langer as 
18 maande te gee nie. Kontant is gewoonlik daar vir kort-
termyn behoeftes van tussen 6 tot 9 maande. Tweedens, 
in 'n omgewing waar ons geldeenheid verswak, kan jy 
minder met jou Rande koop a.g.v. 'n swakker wisselkoers 
(van ons leefstylitems word ingevoer, of vervoer en ons 
koop brandstof in Amerikaanse dollar). Om hierdie rede is 
dit noodsaaklik om fondse strategies toe te deel om jou 
koopkrag te behou. Ons gediversifiseerde Inflasie + 2% 
beleggingstrategie is 'n doeltreffende benadering om 
inflasie en 'n verswakkende geldeenheid teen te werk. Die 
beleggingshorison vir hierdie strategie is 24 maande. 
Nuwe Pensioenfondswetgewing gepromulgeer 
Nuwe wetgewing het uiteindelik met die verskille tussen 
pensioenprodukte weggedoen. In wese sal daar vorentoe 
geen verskil tussen 'n pensioen-, voorsorgfonds en uittree-
annuïteite wees nie. In teenstelling met sommige 
mediaberigte, is hierdie wysiging tot voordeel van meeste 
belastingbetalers. Byvoorbeeld, self-besoldigende 
individue kon voorheen slegs ‘n 15% aftrekbare voordeel 
op bydraes tot 'n aftreefonds bekom het. Vanaf 1 Maart 
2016 word dié bydrae tot 27,5% verhoog. Daar is wel 'n 
plafon van R350,000 (maksimum belasting-aftrekking, 
alhoewel jy meer kan bydra), maar dit bly 'n beduidende 
voordeel vir diegene wat R1.3m en minder per jaar as 
belasbare inkomste sou verklaar. 
Ongelukkig het pensioenfondse in Suid-Afrika vir die 
verkeerde redes ‘n swak naam gekry. Sedert 2007 het 
wysigings in die wet die strukture dramaties verander. Die 
belastingvoordele hiervan moet nie onderskat word nie. 
Bv. daar is geen kapitaalwinsbelasting of dividendbelasting 
binne hierdie struktuur nie; plus, dit val buite jou boedel. 
Ons moedig individue tog aan om hul alternatiewe 
sorgvuldig te ondersoek. 


