
 
 

Volgens plan… 
 

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 81: Februarie 2017 
Wanneer alles goed gaan, vergeet ons dikwels hoe goed 
dit met ons gaan, of hoe 'n situasie mag lyk indien iets sou 
skeef loop. Dit hang saam met gerief en selfvoldaanheid. 
Hierdie week het 'n brand by ‘n substasie 'n groot deel van 
die Paarl vir 3 dae sonder krag gelaat. Dit bo en behalwe 
ons waterkrisis in die Wes-Kaap! Goeie beplanning poog 
om die risiko's wat verband hou met onvoorsiene 
omstandighede (met 'n uitkoms sonder sekerheid), of 
gebeure met 'n wesenlike impak op ons welsyn, fisies of 
finansieël gesproke, in ag te neem. Ons moet dus die 
bekende sowel as die onbekende evalueer en 
ooreenkomstig beplan. Makliker gesê as gedaan! 
Die kwesbaarheid van voorspellings 
Nils Bohr, ‘n Nobelpryswenner in fisika, het die volgende 
gesê: “Prediction is very difficult, especially if it is about the 
future”. Neem byvoorbeeld die weerman se voorspellings 
die afgelope winter. Dit was dikwels verkeerd. Tóg luister 
ons gereeld na die voorspellings en opinies van 
“kundiges”. Bertrand Russell het dit op 'n ander manier 
gesê: "The trouble with the world is that the stupid are 
cocksure and the intelligent are full of doubt". Trouens, ons 
betaal nie professionele mense vir nederigheid nie. Ook in 
die beleggingswêreld is voorspellings nie net moeilik nie, 
maar dikwels sinneloos. Gevolglik breek ons ons koppe 
oor potensiële toekomstige verwikkelinge wat uiteindelik 
moontlik nooit realiseer nie. Ons uitdaging is in werklikheid 
om die sienings en konstante vloei van nuus te alle tye 
krities te evalueer en om te vermy dat ons emosionele 
besluite op grond van sensasionele opskrifte neem. Dit is 
effens makliker met 'n finansiële plan in plek. Ons het die 
volgende tipe gebeure oor die afgelope paar kwartale by 
ons verwagtinge probeer in ag neem: 
• Die plaaslike politieke onrus met die verwante 

uitkomste 
• Skommelinge m.b.t. ons wisselkoers 
• Na Steinhoff, wie is die volgende Viceroy-slagoffer? 
• Markte wat in die buiteland baie hoog is, ens. 
Hier is ons nou 'n paar maande later: daar is hoop vir ‘n 
nuwe president, ons geldeenheid is moontlik besig om 
in 'n ander rigting (al is dit kort termyn) te beweeg en 'n 
markregstelling in die buiteland word gevrees.   
 

Dink aan die volgende vir 'n oomblik...  
1. Beleggers is geneig om die historiese markdaling 

as ‘n geleentheid te beskou, maar sien die 
toekomstige daling as 'n ernstige risiko. Goeie 
beplanning lê daarin om langtermyn te dink; 

2. Saamgestelde opbrengste kan verbysterend wees, 
maar dit neem ‘n baie lang tyd (met verwysing na 
ons vorige uitgawe). Warren Buffett het die grootste 
deel van sy rykdom ná sy 50ste verjaardag 
opgebou; 

3. Almal het 'n finansiële plan nodig, maar die 
belangrikste deel van die beplanning is wanneer 
die plan nie altyd volgens plan verloop nie; 

4. Beleggings het minder te doen met wiskunde of 
finansiële berekening (alhoewel belangrik), maar 
meer met sielkunde en temperament; 

5. Die oplossing vir die meeste finansiële probleme is 
"spaar meer geld." Dit beteken eenvoudig om 
minder te spandeer as wat jy verdien; 

6. Die perfekte belegging het nog nooit en sal nooit 
bestaan nie. Vra die mense wat nog Bitcoin of 
Goud besit; 

7. Jy kan waarskynlik bekostig om nie 'n uitmuntende 

belegger te wees nie, maar jy kan nie bekostig om ‘n 
swak belegger te wees nie. As sodanig is die fokus 
baie keer om opbrengste te maksimaliseer, eerder as 
om voldoende opbrengste te realiseer sodat jy jou 
doelwitte bereik. Dit gaan nie so seer oor die regte 
antwoord nie, maar meer oor die beter uitkoms; 

8. "Ek weet nie" is die drie mees ongebruikte woorde in 
ons bedryf. Almal het ‘n opinie… 

So hoe is ons geneig om te handel? 
Beleggers behoort 'n “noodprosedure” te hê vir die 
volgende markregstelling. Om jou eie gedrag te temper, is 
'n belangrike deel van wat ons suksesvol maak. Die vraag 
is nie of nie, maar wanneer dit sal gebeur. So, wat vertel 
navorsing en data ons oor die verlede? 'n Studie deur 
Vanguard van 58,000 van rekeninghouers se aftreefondse 
van 2008 tot 2012 het bevind dat diegene wat gereageer 
het op die finansiële krisis (deur die toedeling van fondse 
te verander), het aansienlik swakker prestasie gehad het 
as diegene wat bloot by hulle plan gehou het. Indien jy van 
mening is dat 'n redelike opbrengskoers vir wêreldwye 
finansiële markte sowat 6% is, kan dit beteken dat jy 
ongeveer 17% van jou verwagte opbrengs opgeoffer het 
met die handeling. Dit is 'n beduidende syfer. Die 
gevolgtrekking is bloot: 
• Deel kapitaal oordeelkundig toe en hersien dit gereeld; 
• Skryf jou eie benadering tydens 'n markafswaai uit. 

Wat beplan jy om te doen, of nie? 
• En hou by bogenoemde. 
Hieronder is die uitkoms van 'n bestendige teenoor 
reaktiewe belegger. Die reaktiewe belegger is aan die 
kantlyn gevang terwyl die markte aanbeweeg het. Die 
vraag is dan wanneer moet jy weer toetree? 

 
Die Steinhoff-debakel 
Hopelik het die episode nie jou Feesseisoen versuur nie. 
Te midde van alles wat gesê en geskryf is oor Steinhoff, 
herinner dit ons weer daaraan dat gierigheid en die 
misbruik van mag nie ‘n probleem van óf die privaat- óf die 
openbare sektor is nie. Dit bly uiteindelik ‘n ménslike 
problem. Daaruit leer ons twee lesse: Eerstens dat ons die 
kritiek en oordeel moet temper. Ons begryp die woede van 
nóg ‘n finansiële skandaal wat die publiek se vertroue, 
maar nog belangriker, spaarfondse, geskaad het. En 
indien enige wet oortree is, moet daar gevolge wees. 
Terselfdertyd is die versoekings en die druk binne sekere 
kringe enorm. Om te midde daarvan staande te bly, verg 
karakter en ‘n onkreukbare waardestelsel. 
Dit bring ons by die tweede les – die meriete van enige 
beleggingsgeleentheid moet altyd teen die agtergrond van 
die etiek en kernwaardes waarvoor bestuur staan, 
beoordeel word. Hoewel dit subjektief mag wees en alles 
behalwe waterdig, behoort die toepassing daarvan die 
kanse te verhoog dat ons die Steinhoffs van hierdie wêreld 
kan vermy. 


