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GELDSAKE

Vermy só die 
geldslaggate in
2022

Wenners is nie noodwendig altyd die vinnigstes nie, maar hulle is 
dikwels diegene wat hindernisse deurlopend doeltreffend kan vermy 
of oorkom, en dan eerste by die wenstreep aankom. Om dit te kan 

doen het jy ’n aksieplan met spesifieke doelwitte nodig.
DEUR HEINRICH KRUGER
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A lles in die wêreld 
styg.  As dit nie die 
olieprys is nie, is dit 
die hoër seevlakke 

of aandelebeurse, huispryse en 
inflasie. Die prys van krag gaan 
op, hoewel die krag terselfdertyd 
heeltyd afgaan! Op en af kan dus  
’n slaggat wees. Wat maak ek met  
al hierdie verwarrende en teen-
strydige inligting, en hoe laat ek 
dit vir my werk in my aksieplan 
vir 2022? 

Hierdie plan loop nou saam 
met jou begrotingsplan, waarmee 
jy jou inkomste en uitgawes laat 
balanseer. Die aksieplan is die 
wyer raamwerk waarbinne jou 
begrotingsplan pas. Die twee is 
ewe belangrik en interafhanklik 
van mekaar.

Om in 2022 ’n wenner met jou 
geldsake te wees is dit belangrik 
om vooraf die hindernisse te 
bepaal sodat jy jou aksieplan 
en doelwitte kan spesifiseer en 
toepas. Jy kan nie die “vyand” 
verslaan as jy nie alles van hom 
weet nie. 

Negatiewe mense kan altyd vir 
jou haarfyn vertel watse probleme 
daar in die wêreld is. Gryp hier-
die geleentheid aan en maak 
iets positiefs daarvan! Gebruik 
sommer daardie lysie om die 
“name” van die hindernisvyande 
te bekom sodat jy jou aksieplan 
kan opstel om hulle te verslaan.

DIE OPSTEL EN IMPLEMENTERING VAN 
’N AKSIEPLAN EN BEGROTINGSPLAN

Die aksieplan 
is die wyer 
raamwerk 

waarbinne jou 
begrotings- 

plan pas.

Stel alles op skrif, hetsy op papier, rekenaar of selfoon  
(al drie is beter).

Doen navorsing en stel ’n lys op van jou hindernisse, 
geleenthede, inkomste, uitgawes, doelwitte, tussen- 
doelwitte en optrede.

Prioritiseer die onderskeie lyste van mees tot mins  
belangrik.

Balanseer nou die slaggate, hindernisse, geleenthede,  
inkomste en uitgawes met jou doelwitte, tussendoelwitte  
en optrede. Die doelwitte en optrede moet minstens weekliks, 
maandeliks, jaarliks en langer wees.

Implementeer die plan – onthou, die begrotingsplan kan  
nie sonder die aksieplan nie, en omgekeerd.

Pas die plan aan as die implementering vashaak.
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Wanneer jy ’n aksieplan beraam, gaan onveranderlikes en verander-
likes na vore kom. Dit bepaal dus op watter optrede jy as doelwitte 
moet fokus en met watter jy sekere potensiële slaggate moet vermy.

Met onveranderlikes kan jy beplan en kan jou optrede in groot mate 
die uitkoms bepaal. Veranderlikes is buite jou beheer en kan in jou 
guns tel óf jou benadeel.

ONVERANDERLIKES IS:
Verdien en uitgee
● As jy minder uitgee as wat 

jy verdien, boer jy vooruit 
en groei jou inkomste.

● As jy meer uitgee as wat  
jy verdien, boer jy agteruit 
en verarm jy.

Saamgestelde groei
● As jy spaar, verdien jy 

rente of dividende op jou 
kapitaal, rente op rente, 
dividende op dividende en 
jou inkomste vermeerder.

● As jy skuld maak, betaal 
jy rente op jou skuld en 
nog meer rente op jou 
gekapitaliseerde skuld  

en jou inkomste verdwyn  
in ’n bodemlose put.

Vraag en aanbod
● As jy laag koop en hoog 

verkoop, maak jy wins. As 
jy koop wanneer die vraag 
laag is en die aanbod hoog, 
en verkoop wanneer die 
vraag hoog is en die aanbod 
laag, maak jy dus wins.

● As jy hoog koop en laag 
verkoop, maak jy ’n verlies. 
As jy koop wanneer die 
vraag hoog is en die aanbod 
laag, en verkoop wanneer 
die vraag laag is en die aan- 
bod hoog, maak jy ’n verlies.
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PRAKTIESE VOORBEELDE 
Moontlike markineenstortings
Aandelemarkte is op historiese hoogtepunte. In 
die verlede het hoogtepunte vir onbepaalde tye 

tot nuwe hoogtepunte gelei, maar uiteindelik ook tot 
ineenstortings van die finansiële markte, eiendom en ander 

bates. Maak seker jou beleggings is in ’n 
goed, wetenskaplik gediversifiseerde, 

gebalanseerde portefeulje. 
Diversifikasie tussen bateklasse 
soos genoteerde aandele, 
staatseffekte en kontant oor 
internasionale valutagrense 
heen is dus belangrik. Dit 
help jou om sonder te veel 

skommeling die storms 
van markineenstortings te 

deurstaan, maar met tyd ook 
inflasie uit te presteer. Gebalanseerde 

kollektiewefonds-effektetrusts wat aan 
Artikel 28 van die Pensioenfondswet voldoen, behoort jou 
gerus te laat slaap en die slaggate te help vermy. 

Moenie heen en weer tussen beleggings verander 
nie. Maak seker jy het ’n beleggingskundige adviseur 
om jou hiermee by te staan.  Alle adviseurs is nie 
beleggingskundiges nie. Die internasionale kwalifikasie 
CFA (geoktrooieerde finansiële ontleder of chartered 
financial analyst) verwys na beleggingskundiges. Die 
kwalifikasie CFP (gesertifiseerde finansiële beplanner of 
certified financial planner) verwys na algemene finansiële 
beplanners, wat nie in beleggings spesialiseer nie.

VERANDERLIKES IS:
Bekende veranderlikes 
waarvoor ons kan beplan, maar ons 
weet nie wanneer, waar of hoeveel 
daarvan ons gaan bevoordeel of 
benadeel nie. Ons kan dit nie keer  
of die uitkoms bepaal nie. 

Die volgende is ’n lys van bekende 
veranderlikes wat ons moontlik in 
2022 te wagte kan wees:
● Reën, droogte, wind, vloede, 

storms, tsoenami’s, hongersnood 
en stygende seevlakke.

● Motorongelukke, treinontspo-
rings, skepe wat sink en vliegtuie 
wat neerstort.

● Diefstal, roof, bedrog, aan-
randing, moord, oorloë en 
burgerlike oproer.

● Depressie, resessie, inflasie, 
markineenstortings, valuta-
skommelings en hoër olie-  
en kragpryse.

● Ouderdom, siekte, pandemie  
en lewensverwagting.

Onbekende veranderlikes 
wat plaasvind of dalk reeds bestaan,  
maar waarvan ons nog nie eens 
weet nie. 

Dit kan selfs bekende verander-
likes in ’n nuwe gedaante soos ’n 
mutasie wees wat ons nog nooit 
voorheen gesien het nie. 

Onbekende veranderlikes staan 
sedert die Romeinse tyd as ’n skaars 
voël, Rara avis in Latyn, bekend. 
Dit het verwys na ’n swart swaan 
omdat die bestaan van sulke swane 
toe nog onbekend was, totdat 
hulle in 1697 deur die Nederland-
se ontdekkingsreisiger Willem de 
Vlamingh op vandag se Swanrivier  
in Wes-Australië ontdek is. 

Die skrywer Nassim Taleb het die 
swartswaan-teorie in 2007 in sy 
boek Black Swan: The Impact of the 
Highly Improbable bekend gestel, 
soos kortliks hier bo verduidelik is. 
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Noodfonds
Begroot vir ’n noodfonds sodat jy genoeg likiede 
geld het om skielike, onvoorsiene uitgawes 

mee te dek. Hou dit dan ook in ’n geldmarkfonds op ’n 
daggeldbelegging of selfs op jou kredietkaart sodat jy op 
kort kennisgewing daarby kan uitkom. Soveel as wat dit 
beteken, moenie te veel geld só beskikbaar hou nie, maar 
moet ook nie te min hou en onverhoeds betrap word nie. 
Dit hang grootliks van jou persoonlike omstandighede af.
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I n Spreuke 27:1 word ons gemaan dat ons nie weet wat  
die volgende dag inhou nie. In Prediker 11:6 leer ons 
ons moet heeldag plant, want ons weet nie of dit die 

sade is wat ons in die oggend of die middag plant, wat 
sal ontkiem en vrug dra nie. Die opbrengs kom van God 
af. Jy moet dus fokus op die onveranderlikes, want God 
het vir ons die taak gegee om te plant of nie te plant nie, 
maar die veranderlikes is in Sy hand.
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Aardverwarming 
Aardverwarming hou direk verband met Suid-Afrika se kragprobleme. Dit 
raak dus almal elke dag, maar veral ons nageslag. Begin jouself op die hoogte 

bring van die afbrekende uitwerking wat fossielbrandstowwe soos steenkool, olie, petrol, 
diesel, gas en selfs natuurlike aardgas op ons natuur, grond, water en lug het. 

Suid-Afrika is een van die 12 mees lugbesoedelde lande ter wêreld. Ons leef ook 
in ’n waterskaars land. As ons ons riviere, damme, see en ondergrondse water teen 
die huidige tempo aanhou besoedel, sal ons binne die volgende paar jaar elkeen 
persoonlik die gevolge daarvan begin ervaar. Kom ons probeer ’n wesenlike bydrae  
in 2022 lewer om aan die Skeppingsopdrag gehoor te gee en die Skepping tot eer  
van God te behandel en bestuur. Neem self verantwoordelikheid. Dis elkeen se plig.
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Prysstygings 
Pryse styg soms vinnig en soms stadig, hetsy dit die prys van brandstof, 
elektrisiteit, kos of medisyne is. Dit lyk asof inflasie oor die volgende jaar 

internasionaal meer as oor die afgelope jaar of twee kan styg. Stel vas hoeveel persent 
van jou begroting die laaste jare aan spesifieke uitgawes gekoppel was. 

Dus: As jy baie met jou motor rondry en jou 
brandstofuitgawes is 12% van jou totale uitgawes, 
en jou kos, tuis sowel as uiteet, is 15% van jou totale 
uitgawes, kan jy die som vir bykans elke uitgawe op 
jou historiese begroting maak. Nadat jy dit gedoen 
het, kan jy dan gaan kyk met hoeveel die verskillende 
kategorieë van jou uitgawes in die verlede gestyg het 
en kan jy vir soveel per kategorie vir die volgende 
jaar begroot.

As die klomp somme jou dalk verwar, stel vas 
deur vir kundiges soos jou finansiële adviseur of selfs 
Google te vra wat die geraamde verwagte inflasie-
koers vir Suid-Afrika in die komende jaar sal wees. 
Ek tel gewoonlik nog 2% by om konserwatief te 
begroot.  As die verwagte inflasiekoers 5% is, sal ek 
dan 7% by my uitgawebegroting tel om vir algemene 
verhogings in al my uitgawes voorsiening te maak. 
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Heinrich Kruger is  
die stigter, Be- 

sturende Direkteur 
en Beleggingshoof 
van Kruger Interna- 

sionaal. Hy was 
voorheen ’n joerna-
lis en stadsraadslid, 

en het 28 jaar se 
ondervinding in 

finansiële markte, 
spesialisbeleg-

gingsvelde en eien-
domsontwikkeling 

by talle beleggings- 
maatskappye op 

die JSE opgedoen. 
Hy en sy span 

bestuur hul kliënte 
se geld presies  

soos hul eie.  
Meer inligting: 

www.krugerinter-
nasionaal.co.za

SIT GEES VAN 
OMGEE VOORT 
Laat die feestyd se gees van 
liefde, gee en omgee in die 

nuwe jaar voortleef. Kom ons  
maak in 2022 elke dag beson- 

ders vir iemand anders. 

   Aardverwarming  
hou direk verband 
met Suid-Afrika se 

kragprobleme.

   Maak seker 
jou beleggings 

is in ’n goed 
gediversifiseerde, 

gebalanseerde 
portefeulje.


