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Rommelstatus
Die internasionale graderingsgroep Moody’s 
het einde Februarie aangekondig dat hy ná 
etlike jare van genadige uitstel Suid-Afrika se 
ekonomie afgradeer tot rommelstatus en dat 
internasionale beleggers voortaan op eie risiko 
hier sake sal doen. Dit het gevolg kort ná die 
regering se wanhopige algemene begroting deur 
die Minister van Finansies, Tito Mboweni, in die 
Parlement. Dit was toe duidelik dat die land se 
boeke nie meer maklik klop nie.

Covid-19
In Maart het ons besef dat Covid-19 nie 
net meer ’n siekte in China is nie, maar ’n 
wêreldwye pandemie wat ook Suid-Afrika met 
al die onbekende en dodelike gevolge sou tref.

V erskeie finansiële en ekonomiese skokke 
het Suid-Afrikaners vanjaar tot in hul 
fondamente geskud. Elke skok het 
sedertdien talle uitgebreide na-skokke 

veroorsaak wat geen twyfel by enigiemand kan laat 
dat niks en niemand ongeskonde kan ontsnap nie. 
Almal is dit eens dat herstel jare en moontlik dekades 
gaan neem.

Suid-Afrika se rommelstatus, Covid-19 en die gepaardgaande 
inperking het die ekonomie erg geknou. Hoe herstel jy jou 
finansies ná hierdie terugslag? Hein Kruger, Besturende  

Direkteur van Kruger Internasionaal, gee raad. 

waar daar ’n wil is ... 
Finansies: 

Permanent of tydelik?
Elk van dié drie gebeure raak elke Suid-Afrikaner se 
geldsake, nou en in die toekoms. Party word erger 
getref as ander, maar niemand kan daaraan ontsnap nie. 

Dit sou opportunisties wees om hierdie drie 
gebeure afsonderlik van mekaar te beskou. Elk is 
eie aan Suid-Afrika, maar het ook ’n wisselwerking 
met die ander twee en skep ’n Suid-Afrikaanse 
konteks wat in ag geneem behoort te word wanneer 
jy oplossings en geleenthede vir jou persoonlike 
geldsake soek.

WAT GEBEURE VAN DIE EERSTE 
KWARTAAL IN 2020 BETREF, STAAN 
DIE VOLGENDE KWESSIES UIT:

● Werkverlies of -geleenthede
● Inkomsteverlies of -geleenthede
● Beleggingsverlies of -geleenthede
● Sakeverlies of -geleenthede.

Hierdie kwessies is tydelik of permanent. Nie almal  
se finansies is dus hierdeur verwoes nie. Sommige 

mense is tans selfs beter daaraan toe as in die eerste 
kwartaal vanjaar. 

Ons moet bepaal of ’n situasie permanent of tydelik is. 
Baie mense het hul werk, inkomste, beleggings, pensioen 
of besighede tydelik of permanent verloor. Talle het 
egter tydelike of permanente geleenthede benut om 
iets nuuts te begin. Sommige van hierdie geleenthede 
het tydelike of permanente nuwe werkgeleenthede, 
kundigheid en ervaring vir ander mense geskep.

Elke individu en huisgesin moet dus bepaal in watter 
van hierdie omstandighede hulle hulself bevind.

Inperking
Einde Maart het President Cyril Ramaphosa 
aangekondig dat Suid-Afrika, soos baie ander 
lande, sy grense sluit, inwoners tuis inperk en 
die meeste sakeondernemings sluit as teenvoeter 
teen Covid-19. Dit het die reeds geknakte 
ekonomie feitlik tot stilstand gebring.

“Dit het die reeds geknakte 
ekonomie feitlik tot  
stilstand gebring.”

“In Maart het ons 
besef dat Covid-19 

nie net meer  
’n siekte in China 

is nie.”
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Hef aan lê nog voor
Suid-Afrika se begrotingsprobleem van Februarie is 
nog nie opgelos nie. Trouens, dit is nou veel erger. 
Tóé het skaars 10% van die bevolking die belastinglas 
gedra en die boeke wou nie klop nie. Intussen het 
die land se verpligtinge met sowat R500 miljard 
gestyg terwyl die belastingpligtiges se vermoë om by 
te dra, met minstens ’n derde gedaal het.

As jy in Februarie vanjaar ’n aftrekking vir 
inkomstebelasting op jou salarisstrokie gehad het, was 
jy een van die 5% rykste mense in Suid-Afrika. Ons 
sal waarskynlik tot Februarie 2021 moet wag om te 
weet met hoeveel hierdie syfer gekrimp het.

Covid-19 is nog nie verslaan nie – nie in Suid-
Afrika nie en nêrens in die wêreld nie. Die tweede 
vlaag van infeksies het reeds talle lande begin tref en 
lê waarskynlik ook vir Suid-Afrika voor. Dit lyk ook 
nie of ’n entstof al veel verder as die laboratorium en 
eksperimentele fase gevorder het nie. 

Inperkingsmaatreëls in Suid-Afrika is nog nie 
opgehef nie, maar word al hoe meer verslap soos 
aktiewe infeksies en sterftes daal. Terselfdertyd 
verskerp dit elders ter wêreld waar die volgende 
vlaag van infeksies weer begin toeneem.

Desondanks begin ekonomiese aktiwiteit tog oral 
ter wêreld stadig maar seker toeneem. Dit is asof 
innovering en wilskrag die deurslag gee. Mense gooi 
nie tou op nie!

In Suid-Afrika gaan dit meer daadkrag kos as in 
die Eerste Wêreld om die dalende ekonomie kop te 
laat optel – ons ekonomie was reeds in die waaksaal 
voor Covid-19. Daar’s al genoeg tekens dat daardie 
daadkrag aan die werk is.

Elke Suid-Afrikaner, met of sonder werk, met of 
sonder geld, is deel van die land se ekonomie. Ons 
kan raas en skree tot ons blou in die gesig is, maar 
bitter min mense gaan na ons luister. 

Maar as diegene van ons met die verstandelike 
vermoëns, krag en geloof gereeld tyd op ons knieë 
deurbring en telkens opstaan om iets aan ons eie 
en diegene rondom ons se heil en ekonomiese 
aktiwiteit te doen, vorder ons. Sulke werk is vir God 
en nie vir mense nie. Dan bou ons soos Nehemia die 
mure van Jerusalem. Dit gaan immers nie oor ons 
nie, maar oor eer aan God. B

ROOI 
GEVAARLIGTE

Internasionale finansiële 
markte het einde Maart 

’n gemiddelde laagtepunt 
bereik – sowat 33% laer as 

einde Februarie. Dieselfde markte 
het intussen begin om die vorige 
hoogtepunte verby te steek! 

Die ironie, of eerder flitsende rooi 
gevaarligte, is die besef dat dieselfde 
finansiële markte nou binne beskadigde 
ekonomieë funksioneer. Weens 
Covid-19 en die ekonomiese inperkings 
het hierdie ekonomieë oornag in 
langdurige resessies verval. 

Ander, soos Suid-Afrika, was reeds 
voor die inperkings in resessie. Dit 
klop eenvoudig nie dat finansiële 
markte styg sonder die broodnodige 
onderliggende winste in geknelde 
ekonomieë nie. Dit is nie volhoubaar 
nie. Die vraag het saam met die 
verbruiker in duie gestort, en produksie 
het noodgedwonge gevolg. 

Hierdie scenario beteken egter 
dat beleggers en pensioentrekkers 
teoreties minstens weer op dieselfde 
gunstige vlak met hul beleggings 
behoort te wees as voordat die 
pandemie die wêreld getref het. Daar 
is dus nie tans ’n verlies nie, maar ons 
moet vra: Is dit volhoubaar? 

Of, anders gestel, het jy ’n plan B 
as die finansiële markte die pad van 
die wêreldekonomie volg en weer 
met sowat 40% daal of langdurig 
wisselvallig sywaarts neig totdat vraag 
aanbod begin oorskry en ekonomiese 
groeikoerse verbeter?

Mense wat wys genoeg was om 
hul beleggings in goed verspreide, 
gediversifiseerde beleggings-
portefeuljes te verskans, het natuurlik 
nie die angs van die markte se ineen-
storting ervaar soos ander wat al hul 
eiers in een mandjie gehad het, of – 
erger nog – net een groot volstruiseier  
gehad het nie. 

Eeue oue beginsels
’n Wetenskaplik gediversifiseerde beleggingstrategie met 
’n langtermynvisie is juis daar om die storms ter see te 
deurstaan en veilig na ’n bestemming te vaar. 

Hoewel dit lyk asof alles al hoe vinniger rondom ons 
verander, is daar ook eeue oue beginsels wat dieselfde bly: 
Kies ’n langtermyn-, verspreide portefeulje, diversifikasie, 
binne- en buitelandse blootstelling, belastingdoeltreffendheid, 
doen risiko- en gebeurlikheidsbeplanning, volg jou 
lewensdoelwitte, vermy paniek en gulsigheid, en belê by 
betroubare instellings, al is die opbrengs nie so hoog soos dié 
van kitsrykwordskemas nie.

Terselfdertyd moet jy opnuut kyk na jou prioriteite en 
leefstyl. Wat was voorheen vir jou belangrik en is nou nie 
meer nie? Waaraan het jy voorheen nie eens gedink nie en 
wat is nou voorop in jou gedagtes? 

Hein Kruger, Besturende Direkteur van Kruger Internasionaal.

“In Suid-Afrika gaan dit meer daadkrag kos as in die Eerste 
Wêreld om die dalende ekonomie kop te laat optel.”

GELDSAKE

Ouers is nie 
banke nie
In tye van nood wil ouers graag hul 
kinders en kleinkinders help. Maar as 
afgetrede ouers nie kapitaalkragtig is nie 
en hul kinders of kleinkinders het kapitaal 
nodig, laat die bank die risiko neem. 
Moenie borg staan nie! 

As die bank se risikokundiges bepaal  
die risiko is te groot vir die kapitaalkrag-
tige bank, moet ouers nie probeer bank 
speel en hul broodnodige spaargeld aan 
die kinders gee of leen nie. Dit is die 
dood in die pot. 

Kinders en kleinkinders is ook nie 
pensioenfondse nie. As kinders en 
kleinkinders se ondernemings 
finansieel vir ouers of 
grootouers moet sorg, kan 
hulle selde meeding met 
die risikobeskerming 
wat ingebou is in 
aftreeplanne en 
-beleggings.

Innoverende denke kom nie net van die jeug nie. 
Ervare afgetredenes, sommige in hul tagtigs, raak 
weer begeesterd betrokke by familiesake omdat nuwe 
geleenthede opduik. Diegene met ervaring sien dit van 
die kantlyn raak, kan raad gee en die jonges opgewonde 
maak oor nuwe moontlikhede. 

Ander ervare afgetredenes trek rekenaars nader en begin 
internasionaal konsulteer, want saam met hul werkervaring 
is daar die kennis van vorige beermarkte, resessies en 
oplewings. Op ’n rekenaar vra niemand hoe oud jy is nie. 
Hulle wil net weet hoe jy moet maak om weer bo uit te 
kom en hulle betaal in waardevolle buitelandse valuta.

INNOVERENDE DENKE  
HET NIE ’N OUDERDOM NIE

Slim tyds- 
berekening

Wanneer bloed in die strate vloei, bloei 
geleenthede, sê die wêreldbekende 
beleggingswysgeer Warren Buffett. 

Waarom? Want markte wat duur is, stort in 
duie. Markte wat goedkoop is, word weer 
duur. Wanneer markte duur is, koop die 
dommes, want hulle is bang hulle verpas 

die bus. As markte in duie gestort het, 
hardloop almal weg, maar dan 

koop die slimmes, want 
daar is baie nuwe en 

meer geleenthede. 

MOENIE 
BORG 
STAAN 

NIE! 

“Op ’n rekenaar vra niemand  
hoe oud jy is nie.”


