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GELDSAKE

deur dik en dun
jou rande

Aangeleerde gedrag bepaal hoe suksesvol mense met hul geld is. Dit 
is nooit te laat om ’n gedragspatroon aan te leer en te begin toepas 

nie. Dís hoe jy dit regkry om verder met jou geld te kom. 
DEUR HEINRICH KRUGER

Sekere 
finansiële 
gedrag kan 
van geslag 
tot geslag 
oorgedra  

word.

Mei/Junie 2022 Bruis  51 50 Bruis Mei/Junie 2022

Om jou rande deur dik en dun te 
rek is dalk nie altyd moontlik 
nie, maar as jy nie te oud is om 
te leer nie en jy kan jou gordel 

intrek, kan jy verder kom met jou geld.
Konteks is ’n mens se verwysingsraamwerk. 

Dit is soos ’n foto wat geneem is op ’n spe-
sifieke tyd, op ’n spesifieke plek vanuit ’n 
spesifieke hoek. Die foto kan dus veelvuldig 
vertolk word as die kyker in ag neem dat 
daar baie meer in die prentjie as op sigself is. 

Wanneer ’n belegger sy beleggingstaat 
ontvang, is dit soos om na ’n foto te kyk wat 
van ’n vlieënde voël geneem is. Die foto 
vang die voël in tyd vas. Teen die tyd dat die 
belegger na die foto van sy beleggingstaat 
kyk, is die voël lankal nie meer op dieselfde 
plek as waar hy was toe die foto geneem 
is nie. Die kyker moet dus dit wat nie gesê 
word nie in ag neem saam met veelvuldige 
ander inligting wat ook op die staat aan- 
gedui word, voordat hy dit interpreteer.

Dieselfde geld vir hierdie artikel – bestem 

vir die uitgawe van Bruis wat in Mei 2022 
op die rakke verskyn. Maar twee dae voordat 
ek dit begin skryf het, het die minister van 
Finansies die nasionale begrotingsrede in die 
parlement gelewer. ’n Dag later het Wladimir 
Poetin se Russiese weermag Oekraïne 
binnegeval. Dit is die grootste konvensionele 
offensief sedert die Tweede Wêreldoorlog. 
Albei hierdie gebeurtenisse het ’n  
onmiddellike uitwerking op onder  
meer die Suid-Afrikaanse en  
wêreldekonomie gehad.  

Rek 
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Aangeleerde gedrag bepaal hoe sukses- 
vol mense met hul geld is. Dit geld vir 
geleerd en ongeleerd, arm en ryk.

Studies oor mense se gedragspatrone 
in die geldwêreld het informeel in 1912 
ontstaan met George Charles Selden 
se boek Psychology of the Stock Market, 
asook latere studies deur Leon Festinger 
in 1956 en John Pratt se publikasies in 
1964 oor weerstand teen risiko en die 
funksie van die verbruiker. 

Die ongewilde “buite-egtelike” 
akademiese verhouding tussen eko-
nome en sielkundige akademici oor 
die gemeenskaplike grense van hul 
vakgebiede het egter eers teen die einde  
van die 1990’s ontkiem in wat as die 
wetenskap van gedragsfinansies en 
gedragsekonomie (behavioral finance en 
behavioral economics) bekend geword het. 

Daniel Kahneman het die Nobelprys 
vir ekonomie in 2022 gewen deur 
sielkundige navorsing met ekonomiese 
wetenskap te integreer. Dit het vir 
hom spesifiek oor menslike oordeel 
en besluitneming gegaan. Proff. 
Daniel Kahneman, Richard Thaler, 
Amos Tversky, Robert Shiller, Eugene 
Fama en andere word vandag as die 
vaders van gedragsfinansies beskou.

Ek het in 2007 die voorreg gehad 
om lesings in gedragsfinansies aan die 
Harvard-universiteit se Kennedy- 
skool in Amerika te kon bywoon en 
van hierdie groot geeste te ontmoet 
en by hulle te leer.

In later jare het ek van prof.  Thaler  
se lesings by die Universiteit van 
Chicago se Booth-skool bygewoon. 
Daarna het ek en ’n paar kollegas  
prof.  Thaler vir ’n studietoer na 
Suid-Afrika gebring waartydens hy 

 Mense wat gereeld spaar  
en hul skuld gou afbetaal, kan 

bekostig om af te tree.

Inflasie beteken alle 
pryse styg en dit vreet 
vinniger aan jou nes- 

eier as wat dit kan groei.  
Namate tyd verbygaan 
en ons ouer word, kan 
jy dan minder brood, 
melk, petrol en krag 
met jou geld koop.

Rentekoers- 
stygings beteken 
skuld raak duurder, 

maar geld in die bank 
raak meer. Ongelukkig 
groei inflasie vinniger 
as wat rente jou geld 

in die bank meer maak. 
Duurder skuld beteken 

daar is minder huis- 
kopers en meer ver-
kopers; dan begin 

huispryse daal. Verder 
beteken hoër rente 

beleggers verkoop van 
hul aandele omdat die 
risikovrye rente veiliger 
is en die aandelemarkte 
daal. Die neseier raak 

dus nog kleiner ...

Markvolatiliteit 
beteken die pryse van 
aandele- en eiendoms-
markte styg nie meer 
aanhoudend nie, maar 
begin op en af skom-
mel. Die skommeling 

skep onsekerheid, 
want een maand is jou 
geld minder werd as 
die vorige maand en 
die volgende maand 
haal dit weer in, om 

net weer die volgende 
maand terug te sak. 
Oorloë en gerugte  
van oorloë lei tot  

verdere volatiliteit.

Intussen gaan die wêreld aan. Dinge 
het sedertdien gebeur wat ek met 
die skrywe hiervan hoegenaamd nie 
vermoed het sou gebeur nie. Daar-
om skryf ek artikels en bestuur ek 
geld sedert die 1980’s op grond van 
tendense op lang termyn. Maar ons 
kan nie aan die konteks ontsnap nie. 
Daarby kyk ons deesdae nie net meer 
na swart-en-wit foto’s nie, maar na 
driedimensionele video’s in volkleur.

Taal speel ook ’n groot rol. Ek 
verstaan dikwels glad nie wat ’n 
dokter vir my oor die padda in my  
keel probeer verduidelik nie. Of 
waarom my prokureur vir my ’n 
kontrak opstel wat 3 cm dik is, nadat  
ek vir hom in vyf minute gesê het 
watse transaksie ek wil doen nie.
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 Of as my ouditeur vir my verdui- 
delik hoekom ek wins gemaak het, 
maar geen geld in die bank het nie.  
Net so word ek dikwels oor die 
vingers getik wanneer ek woorde 
gebruik wat die algemene verbrui- 
ker nie ken nie.

Dit het dus ook nie eintlik vir my 
sin dat in ’n tyd waarin deursigtigheid  
van inligting verpligtend is, die inlig- 
ting my soms meer deurmekaar 
maak as toe dit in die ou dae nie 
bekend gemaak is nie. 

Terselfdertyd word ons van alle 
kante op allerlei media deur inlig-
ting oordonder wat ons nie nodig 
het en wat ons nie as waar of vals 
kan verifieer nie. Ons raak gevolglik 
sat vir nóg inligting. Hoe meer ’n 
mens weet, hoe dommer voel jy!

Enkele maande gelede het ek hier 
geskryf ons sal ons moet gereedmaak  
vir drie dinge wat ons sakke in 2022 
gaan ruk: 
● hoër inflasie
● rentekoersstygings 
● markvolatiliteit (of -wisselvalligheid).
Nou is ons hier en al drie het in die  
laaste paar maande al hoe meer voor- 
gekom. Ek dink nie die begroting 
en Poetin se magsug het dit makliker  
gemaak nie. Inteendeel ...

Die meeste van ons het ’n neseier 
(pensioen of spaargeld) waaruit ons 
in die komende jare sal moet leef. 
Om met inflasie, rentekoersstygings 
en markvolatiliteit tred te kan hou 
moet ons ons rande rek en gordels 
intrek sodat ons verder met ons geld 
kan kom of minstens leer hoe om 
dit te doen. 

Heinrich Kruger is die stigter, Besturende Direkteur en Beleggingshoof van Kruger Internasionaal. Hy was 
voorheen ’n joernalis en stadsraadslid, en het 28 jaar se ondervinding in finansiële markte, spesialisbeleg-
gingsvelde en eiendomsontwikkeling by talle beleggingsmaatskappye op die JSE opgedoen. Hy en sy 
span bestuur hul kliënte se geld presies soos hul eie. Meer inligting: www.krugerinternasionaal.co.za

by verskeie instellings 
opgetree het. Hy is self 
’n Nobelpryswenner 
en onder meer bekend 
vir sy boeke Nudge: 
Improving Decisions 
about Health, Wealth, 
and Happiness en Mis-
behaving:  The making of 
Behavioral Economics.

Hy glo as jy mense iets 
wil laat doen, moet jy dit  
vir hulle maklik maak.

Prof.  Thaler het ’n 
voorliefde vir geroosterde 
kasjoeneute. Hy vertel 
’n groep mense het een aand tuis 
by hom kom eet.  Terwyl die kos in 
die kombuis berei is, het hy vir hulle 
kasjoeneute aangebied om solank aan 
te peusel.  Toe hy sien hoe die gaste 
kompulsief wegval aan die neute en 
hul aptyt vir die hoofgereg bederf, het 
hy die verleidelike bak neute in die 
kombuis gaan wegsteek. Sy gaste het 
hom hiervoor bedank. 

Sy voorbeeld, wat die swak wil en 
korttermyn-ingesteldheid van intel-
ligente, geleerde mense toon, vorm 
onder meer die basis van hoe mense 
se alledaagse gedrag met sy studie 
oor mense se gedrag met geldsake 
vergelyk kan word.

Uit my eie ervaring het ek oor 35 
jaar waargeneem hoe sekere finansiële 
gedrag van geslag tot geslag oorgedra 
kan word. Ek het gesien hoe mense 
met bepaalde gedragspatrone dit  
konsekwent toepas en dit vir ander  
leer, soms aan hul kinders of klein-
kinders of aan ander mense se kinders 
of kleinkinders. 

Ek het jare lank ’n patroon gesien 
van hoe mense wat konsekwent en 
doelbewus minder bestee as wat hulle 
verdien, gereeld spaar, hul skuld gou 
afbetaal en langtermyn-beleggings- 
portefeuljes opbou, dit kan bekostig 
om af te tree. Dieselfde mense sit 
hierdie gedragspatroon voort nadat 
hulle afgetree het – mense wat ’n 
nalatenskap het, nie net van bates  
nie, maar ook van die regte gedrags- 
patroon wat welvaart bou.

Ek het ook gesien diegene wat dit 
nié doen nie ervaar presies die teen- 
oorgestelde uitwerking. Hulle het nie 
genoeg om mee af te tree nie en kan 
nie met hul geld uitkom nie, want 
hulle het nie die selfdissipline op kort 
of lang termyn wat dit verg om suk-
sesvol met geld te werk nie.

Ek het ’n derde waarneming gemaak:  
Dit is nooit te laat om die gedrags-
patroon aan te leer en te begin toepas 
nie. Dís hoe mense leer en dit regkry 
om hul rande te rek, hul gordels in te 
trek en verder met hul geld te kom.  

LeeR hoe oM jou goRdeL In te tRek  
en veRdeR Met jou geLd te koM

tendenSe oP LAng teRMYn


