
 
 

Iets of niets 
 

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. 

“Ek moet wen. My aftreebeplanning 
is daarvan afhanklik.” 
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Van tyd tot tyd volg ek Carl Richards van The Behavior 
Gap se kommentaar. Hy bevraagteken die 
konvensionele manier van dink en het insiggewende en 
baie praktiese insigte. 
 

Ek deel 'n paar gedagtes vanuit 'n onlangse brief wat 
die menslike geneigdheid om tot aksie oor te gaan 
ondersoek.  Dit wil sê, ons glo ons moet voortdurend 
iets doen om iets te laat gebeur. Hy het op 'n studie 
afgekom wat die sukses met strafdoele van top sokker-
doelwagters ontleed het. Die resultate was 
verstommend. U kan die studie wat in die Journal of 
Economic Psychology gepubliseer is, hier aflaai. Die 
idee was eenvoudig; indien doelwagters net gestaan 
het (en feitlik niks gedoen het nie), was hulle baie beter 
daaraan toe. 
 

Dit blyk vanuit die statistieke dat doelwagters 93.7% 
van die tyd na ‘n kant duik.  Verder staan hulle slegs 
6.3% van die tyd in die middel. Die gevolgtrekking was 
dat aksie nie die resultaat verbeter het nie.  Skoppe 
was meer eweredig oor die doelhok versprei, en die 
verrassing is dat byna 30% van die pogings in die 
middel van die net geskop is. Sonder om u met die 
syfers te verveel, het die resultate getoon dat 
doelwagters hul sukses byna kan verdubbel deur 
eenvoudig niks, of weinig te doen.  M.a.w. deur net daar 
te staan is die optimale strategie! Hoe ironies. Wie sou 
dit doen? Dit sou dom lyk as die doelwagter niks doen 
nie en almal, insluitend die doelwagter, glo dus een of 
ander  poging moet aangewend word. 
 

Doen ons nie dieselfde wanneer ons ons geld belê nie? 
Die meeste van ons weet dat wanneer jy 'n gesonde 
lae-koste en gediversifiseerde portefeulje saamstel, jy 
gedurige veranderings moet vermy. 'n Goeie belegging 
gaan hand-aan-hand met 'n langtermyn-strategie. 
Warren Buffett het ook so iets gesê soos, "Oënskynlike 
verwaarlosing, aangrensend aan luiheid, bly die 
kenmerk van ons beleggings-proses." Beleggings is 
soos die plant van bome. Jy het nog nooit 'n boom 
geplant en dan trek jy dit elke keer uit as die wind waai 
nie – net om sy wortels te inspekteer. Ons weet dat dit 
oor tyd in finansiële markte gaan, nie noodwendig oor 
die tydsberekening nie (wanneer jy belê). Ten spyte van 
die feit dat ons met hierdie konsep vertroud is, verkies 
ons dikwels om gedurig iets te wil doen eerder as net te 
wag. 
 

Volgens Dalbar se 2013 kwantitatiewe studie van 
beleggers-gedrag, word aandele-effektetrusts – per 
definisie 'n langtermyn belegging – gemiddeld net 
minder as drie en 'n half jaar gehou. Drie jaar kan soos 
'n lang tyd voel, maar is dit regtig? Ons het ook nou 
mense wat praat oor beurs-verhandeldefondse (ETF 's) 
en dikwels aanvoer dat hulle in 'n lae koste instrument 

is wat enige dag 
kan verhandel 
(wat meestal 
teenproduktief is).  
Mense voel dus dat 
hulle iets met hulle 
geld moet doen vir 
dieselfde rede(s) 
dat 'n doelwagter 
na die een of ander 

kant duik. As almal so doen, handel, praat... dan moet 
ek dit ook doen. 
 

Is dit wat welvaartbeplanning en portefeulje bestuur 
behels? Ons sou met daardie persoon verskil. Dit word 
vermaak genoem, of wenke by die plaaslike braai 
(skets deur Carl Richards). As jy 'n term soek om dit te 
regverdig, kan jy dit dalk dobbel of verhandeling noem. 
Die bewyse is egter duidelik dat dit nie werk nie. Dit is 
dalk van daardie seldsame geleenthede om jou 
resultate te verbeter deur net lui te wees. Beplan en 
bou 'n strategie rondom jou beleggings wat met jou 
doelwitte ooreenstem. Klink vreemd om dit te sê, maar 
deur niks te doen nie (of selfs min), is een van die beste 
besluite wat jy ooit kan maak wanneer dit by beleggings 
kom. 
 

Jou “re-wirement” fase 
Dit maak nie saak wie 
u is nie, u is reeds 
daar, of u beplan vir 
daardie jare 
(spotprentjie deur Al 
Ross). Wanneer en 
hoe kan jy aftree, of 
met verloop van tyd 
afskaal? Baie 
individue wat uit hoë 
energie be-roepe of 

uitvoe-rende rolle 
binne maatskappye 
kom, vind hierdie 'n 

baie uitdagende en moeilike oorgang. Wat is die sin 
daarin om af te tree en dan niks te doen nie? 
 

'n Studie in Frankryk van meer as 400,000 
afgetredenes het getoon dat hoe langer jy jou aftrede 
uitstel, hoe laer is die risiko van Alzheimers. Met die 
aanpassing vir ander risikofaktore, het die studie getoon 
dat individue wat op 65 aftree, 14.6% minder geneig is 
om die siekte te ontwikkel as dié wat op 60 aftree. Die 
voordele sluit kognitiewe uitdagings, sosiale konneksies 
en fisiese aktiwiteit in. Ons weet nou dat lees, 
blokkiesraaisels, om 'n nuwe taal te leer of om 'n kursus 
wat jou interesseer te voltooi, jou gedagtes aktief hou. 
Die teorie is dat uitdagende intellektuele aktiwiteite 
neurale konneksies opbou wat teen die afbreek van 
breinweefsel werk – net soos goed ontwikkelde spiere. 
Dit maak sin dat mense wat voortgaan om te werk 
(buite die tradisionele aftree-ouderdom), 'n laer risiko in 
hierdie kategorie het. Die boodskap is dat jy nodig het 
om verstandelik aktief te bly so lank as moontlik . As 'n 
mens begin om niks te doen nie, is jy gedoem. 
 

Nog 'n jaar is verby... 
Ons wil almal graag 'n spesiale tyd saam met familie en 
vriende oor die komende Kersvakansie toewens. Dit is 
tyd om niks te doen en te dink oor die dinge wat vir ons 
belangrik is. 
Tot nou toe het u gewoond geraak om ons nuusbrief  
twee-maandeliks te ontvang. Vanaf volgende jaar gaan 
hulle kwartaalliks uit. Ons sê dankie vir u lojaliteit en die 
vertroue wat u in ons praktyk oor die afgelope 20 jaar 
geplaas het. Ons neem nooit ons verantwoordelikheid 
ligtelik op nie. 


