
 
 

Is ons kortsigtig? 
 

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 78: Mei 2017 
Gedurende die afgelope 50 jaar het opbrengste van Suid-
Afrikaanse aandele (in vergelyking met die van effekte en 
kontant) ongeveer 6% per jaar beter gevaar. Die hoër 
opbrengs het egter gekom met beduidende 
wisselvalligheid; op- en afbewegings in die mark. Daar is 
periodes waar aandele, effekte en kontant wel 
onderpresteer het. Dit was die geval die afgelope 3 jaar. 
Oor langer periodes verwag ons dat aandele en 
genoteerde eiendom egter al die ander bateklasse sal 
klop. Die hoeveelheid datapunte tel in ons guns! Hoekom 
is dit so moeilik om in ‘n bateklas met skommelinge te 
belê? Hierdie alternatief bied immers ‘n hoër verwagte 
opbrengs, mits jou beleggingshorison lank genoeg is.  
D.w.s. 20, 30 of self 40 jaar… 
Daar is beslis ‘n vrees van verlies 
Laat ons eerlik wees – niemand hou daarvan om te verloor 
nie. Ons weet egter dat ons voortdurend keuses moet 
uitoefen waar ons ‘n opbrengsgeleentheid teen die 
waarskynlikhied van ‘n verlies moet opweeg. Maar is dié 
verlies permanent of bloot ‘n wisseling? Hoe balanseer 
ons hierdie "winste" teen "verliese" vanuit 'n sielkundige 
oogpunt? Hierdie vraag is bestudeer deur die Nobel 
pryswenner Daniel Kahneman in sy baanbrekerswerk oor 
“Prospect Theory”. Die illustrasie hieronder bied 'n 
opsomming van dié konsep. Die grafiek is S-vormig, maar 

die twee kurwes is 
nie simmetries nie. 
Die ervaring van ‘n 
verlies is heelwat 
erger en meer 
dramaties as die 
reaksie met ‘n 

soortgelyke 
positiewe opbrengs 
(gegewe die orde 
grootte van die wins 
en verlies is 
dieselfde).  Dit is so 
dat die pyn met ‘n 

verlies veel groter is as die plesier van ‘n goeie opbrengs! 
 

Evalueringsperiode en beleggings-horison 
“Mense met verskillende beleggings-horisonne sal op 
dieselfde manier handel as hulle evaluerings-tydperk 
dieselfde is." Hierdie stelling is met navorsing deur Richard 
Thaler, 'n professor van gedragsekonomie gepubliseer. 
Die frekwensie waarmee beleggings geëvalueer word, 
word die evalueringstydperk genoem. Die beleggings-
horison verwys egter na die tydperk wat 'n belegger 
bereid is om 'n portefeulje te hou. Thaler gebruik 'n 
uitstekende voorbeeld om die punt te verduidelik: 
• Mnr X ontvang 'n bonus in Januarie elke jaar en belê 

die geld met die doel om dit op ‘n Kersfees vakansie 
die volgende jaar te spandeer. Altwee sy 
beleggingshorison en evalueringstydperk is 1 jaar. 

• Mev Y ontvang ook 'n bonus, maar wil dit belê vir haar 
aftrede oor 30 jaar. Sy evalueer en maak besluite ten 
opsigte van haar portefeulje jaarliks. Haar 
beleggingshorison is egter 30 jaar, maar haar 
evalueringstydperk is ook 1 jaar. 

Thaler verwag dat Mnr X en Mev Y soortgelyke 
beleggings-portefeuljekeuses sal uitoefen omdat hulle 
evalueringsperiode dieselfde is; selfs al is daar 'n 
beduidende verskil in hul beleggingshorison. Hoe meer 
dikwels 'n belegger sy portefeulje beoordeel (met die 
oog daarop om aanpassings te maak), hoe minder 

waarskynlik is dit dat die belegger bates met 'n hoë 
mate van wisselvalligheid sal kan behou. Gegewe die 
feite is die netto resultaat vir so ‘n belegger minder. 
Verliese mag voortspruit uit kortsigtigheid 
'n Kort evalueringsperiode gekombineer met ‘n vrees vir 
verlies, dra by tot die onwilligheid van ‘n belegger om in 
bates te belê met 'n hoër verwagte opbrengs (waar 
daar meer korttermyn skommeling is). Beleggers is 
dikwels kortsigtig met betrekking tot hul beleggings-
besluite. Dit kan lei tot kapitaalvernietiging.  M.a.w. die 
belegger koop hoog en verkoop weer laag. Ons moedig 
beleggers sterk aan om finansiële besluite te maak met 
langer evalueringsperiodes in gedagte (meer as 3 jaar).  
Beleggers moet besluit op ‘n bateklastoedeling en ‘n 
strategie wat gewortel is in ‘n omvattende finansiële 
plan. Beleggers moet risiko's kan verduur, asook die 
noodsaaklikheid besef om te belê in hoë-
groeibateklasse ten einde die toekomstige koopkrag te 
beskerm. Gedurende tye van markskommelinge, of 
waargenome onsekerheid, is dit belangrik om gefokus 
te bly op die langtermyn beleggingsdoelwitte. 
Buitelandse beleggings en resultate 
• Dalk is dit nie so vanselfsprekend nie, maar ons 

plaaslike Suid-Afrikaanse ekonomie is minder as 1% 
van die totale wêreldekonomie; 

• 'n Belegger kan toegang tot markte en maatskappye 
kry deur middel van buitelandse beleggings wat nie 
andersins moontlik sou wees nie; 

• Buitelandse markte dien as 'n bykomende element 
van diversifikasie en die blootstelling beskerm 
beleggers teen 'n voortdurende swakker Rand; 

• Direkte buitelandse belegging kan o.a. oorweeg word 
as 'n verskansing teen politieke onsekerheid asook 
studiekostes in die buiteland; 

• Dit dra wel addisionele risiko in die kort-termyn omdat 
buitelandse beleggings blootgestel word aan groot 
valuta skommelinge. 'n Langer beleggingshorison is 
dus van kardinale belang (10 tot 15 jaar); 

• Solank daar ‘n inflasiekoers-verskil heers, verwag ons 
dat die Rand steeds teen die vernaamste 
geldeenhede sal verswak. Dit is die langtermyn 
tendens.   

Vir meer konteks, kom ons kyk na wat gebeur het met 'n 
belegging oor die afgelope 12 maande. Aanvaar dat jy met 
R2.5 miljoen begin en die Rand-balans bly ongeveer 
dieselfde; m.a.w. daar was GEEN opbrengs nie. 
Datum R/$ Koers Waarde USD 
Des 2015 15.28 R2.5m $163,610 
Mrt 2016 14.91 R2.5m $167,670 
Jun 2016 14.77 R2.5m $169,260 
Sep 2016 13.92 R2.5m $179,600 
Des 2016 13.57 R2.5m $184,230 
Mrt 2017 13.04 R2.5m $191,720 
In Amerikaanse dollar-terme het die belegging egter met 
17% gegroei! Mens kon ook vra hoeveel buitelandse 
blootstelling toepaslik is? Te groot blootstelling, verhoog 
natuurlik die onbestendigheid. 'n Riglyn vir beleggers kan 
tussen 30 tot 40% van hul totale welvaart wees. Individue 
met genoegsame diskresionêre fondse kan oorweeg om 
hul buitelandse blootstelling bo die kerf te lig. Beleggers 
moet ook dink aan boedelbelasting implikasies sowel as 
die uitdagings wat gepaardgaan met boedelberedding in 
ander jurisdiksies wanneer daar direk in die buitleand belê 
word. Dit is verder belangrik om die korrekte strukture in 
plek te hê om hierdie uitdagings aan te spreek. 


