
 
 

Die toonbeeld van kapitalisme 
 

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 79: Augustus 2017 
Om oor Berkshire Hathaway en die “Oracle of Omaha” te 
lees (of daarvan te hoor), verskil heelwat van die 
atmosfeer by die CenturyLink-sentrum in Omaha hierdie 
afgelope Mei. Ek begryp nou waarom 40,000 beleggers 
elke jaar van regoor die planeet na Nebraska stroom om 
by die Berkshire Hathaway aandeelhouersvergadering na 

menere Warren 
Buffett en Charlie 
Munger te kom 
luister. Om daar te 
kon wees, was 'n 
groot voorreg en 
sekerlik 'n 
gebeurtenis van ‘n 
leeftyd wat ek altyd 
sal onthou. 

Wat het vir my uitgestaan? 
• Die verstommende platform wat hulle vir beleggers en 

die aandeelhouer-entoesias geskep het. Byvoorbeeld 
ek het die geleentheid gekry om Muhtar Kent, die hoof 
uitvoerende beampte van Coca-Cola, persoonlik te 
ontmoet. Sulke interaksie is verrykend, goeie 
bemarking en skep handelsmerk lojaliteit. 

• Amerika is vandag Amerika met rede: Kapitalisme is 
brutaal, maar effektief. Soos mnr Buffett in sy 
onlangse brief aan aandeelhouers geskryf het: "Een 
woord som ons land se prestasies op: wonderbaarlik! 
Vanaf 'n stadige begin 240 jaar gelede het 
Amerikaners se vindingrykheid, 'n markstelsel 
gekombineer met 'n gety talentvolle en ambisieuse 
immigrante, sowel as die oppergesag van die reg, 
oorvloed geskep wat enige drome van ons voorvaders 
sou oortref." Ja, oorvloed, hoewel die VSA 'n nasie 
met ander meer unieke uitdagings as ons Afrika-
nasies is. 

• Die wye verskeidenheid besighede onder Berkshire 
Hathaway met 'n totale markkapitalisasie van 
ongeveer $440 miljard (dit is die aantal uitstaande 
aandele maal met die aandeelprys), 'n syfer wat vir die 
meeste van ons moeilik is om te snap en op die 
oomblik die 5de grootste maatskappy wêreldwyd. Van 
'n wesenlike aandeelhouding in Coca-Cola tot 
korttermynversekering, gedeelde eienaarskap in 
private stralers en besighede vir fiksheidsklere, verf, 
matte en voorafvervaardigde huise, insluitend stene! 

• Hoe onburokraties en relatief maklik groot 
korporatiewe transaksies beklink word. Dit is gebaseer 
op blote wedersydse vertroue en instink. Hul vermoë 
om kompleksiteit tot die kern te distilleer sodat dit 'n ja, 
of nee word. 

• Die etiese beginsels en etos binne hul korporatiewe 
kultuur. Hulle het nooit beherende belange in alkohol 
of tabak gehad nie. Charlie wou nie op die verslawing 
van mense kapitaliseer nie. 

• Die samewerking tussen Charlie Munger en Warren 
Buffett het 'n sterk span tot gevolg.  Dit is 'n unieke en 
skaars vennootskap. Die een 'n Demokraat en die 
ander 'n stoere Republikein. Hulle het blykbaar baie 
verskille, maar het nooit baklei nie. 

• Op 84 en 96 jaar ouderdom, is dit ongelooflik om 
Warren en Charlie in aksie te sien. Hulle skerp 
gedagtes met grappies en wysheid beïndruk jou uit die 
staanspoor. Beide is 'n goeie voorbeeld vir enige 
iemand dat jou gesondheid ook 'n funksie van jou 
vermoë is om betrokke te bly selfs na die amptelike 
aftreedatum wat maatskappye en hul 

pensioenfondsreëls dikwels voorskryf. Dit is miskien 
onsin soos ons lewensverwagting sou toeneem. 

• Die waarde wat hulle op buitengewone, maar ook 
passievolle bestuur plaas; dit word beklemtoon en 
dikwels herhaal. Dit gaan vir hulle oor eerlike en 
bekwame mense. 

• Niemand weet nog wie hierdie ikoniese individue sal 
opvolg nie, maar Warren Buffett beweer dat hulle 
opvolger slegs twee eienskappe benodig: die persoon 
moet baie ryk wees (met sy persoonlike aansporings 
in lyn met die maatskappy s’n) en moet die vermoë hê 
om kapitaal oordeelkundig toe te ken. Met ander 
woorde, dit gaan nie oor die vergoedingspakket nie. 
Eenvoudiger kan dit nie, of hoe? 

• Hoe belangrik dit is om te doen waaroor jy 
passievol is en om te geniet wat jy doen. Hierdie 
ouens (insluitende Bill Gates as direkteur van die 
maatskappy) het eenvoudig pret. 

• Die openhartige manier waarop hulle erkenning gee 
aan hul foute van die verlede. Blykbaar het hulle die 
geleenthede met betrekking tot Google en Amazon 
misgekyk. 

 

Wat ek terugbring na die paar dae in Omaha  
• Die waarde van rasionele denke. 'n Benadering wat 

gewortel is in stoïsme (onemosionele beoordeling 
verwyder van kognitiewe vooroordele, of foute) en 
hoofsaaklik bevorder word deur Charlie Munger as 'n 
kritiese denker. Charlie word dikwels verwys na 
Warren se “cerebral sidekick”. 

• 'n Doeltreffende besluitnemingsraamwerk, sowel as 
proses is noodsaaklik. Ons raak dikwels in 
kompleksiteit verstrengel, maar op een of ander 
manier maak ons die basiese en ooglopende foute. 

• Hoe ons ons eie verwagtinge moet bestuur. Mnr 
Buffett vergelyk dit met 'n suksesvolle huwelik. Die 
wenresep is dat altwee eggenote altyd hul 
verwagtinge moet laag hou! 

• Geduld en dissipline as ingeligte belegger. 
• Die geweldige krag van samegestelde groei met die 

verloop van tyd. Berkshire Hathaway het wonders 
gedoen vir die lekebelegger. Baie mense oor dekades 
het probeer om mnr Buffett na te boots, maar min het 
die beleggingsaansien van Berkshire Hathaway. Kyk 
net na die syfers! Mnr Buffett het 'n $ 1 miljoen 
weddenskap teen die verskansingsfonds-bedryf in die 
VSA bekendgemaak. Hierdie weddenskap eindig 
Desember 2017. Indien jy sou belangstel, gaan kyk na 
hierdie skakel by http://longbets.org/  
 

Lesse wat mnr Warren Buffett sou oordra 
Hier is slegs 'n paar: 
1. Jy moet weet waarna jy soek. Eintlik het jy 'n plan en 

mylpale nodig met 'n duidelike doelwit in gedagte. 
2. Hou by die beleggings wat jy verstaan en leef binne 

jou vermoë. Jou bevoegdheid (en die persone wat jy 
betrek) is belangrik. Die grootste koste is die koste 
van onkunde. 

3. Moenie jou beleggingsbesluite deur die gebeure 
rondom jou laat dikteer nie. Media-opskrifte bepaal nie 
noodwendig langtermyn beleggingsuitkomste nie. 

Mnr Buffett het 'n vraag beantwoord oor sy nalatenskap 
eendag. In sy tipiese en soms ongemaklike houding het hy 
bloot genoem dat hy graag as 'n goeie onderwyser gesien 
sou wou word. Ek moedig u aan om tog op YouTube te 
gaan en na die groot hoeveelhede opnames te luister. 


