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Sekerheid in ’n
onseker wêreld
Raaiwerk is nie ’n plaasvervanger 
vir bewese kennis nie



FOKUS OP PRESCIENT

PRESCIENT is sedert sy totstandkoming 
13 jaar gelede in Kaapstad ’n formida
bele krag om mee rekening te hou. Hy is 

’n pasaangeër op verskeie gebiede hier te 
lande en wil nou sy vleuels sprei na Afrika suid 
van die Sahara, Europa en Asië.

Wat as ’n beleggingsbestuursonderneming 
begin het, behels nou ’n administrasieonder
neming, ’n sekuriteiteafdeling, ’n welvaart
bestuurder, kleinhandelprodukaanbiedings, ’n 
gekoppelde lewensversekeringsmaatskappy 
en aftreeprodukte.

Een van die eerste dinge wat jou opval 
wanneer jy Prescient se kantore in Westlake 
binnestap, is hoe stil dit is. Heeltemal 
ongewoon in die beleggingsbedryf is daar 
geen opsigtelike swier nie en alles skep die 
indruk van stille selfversekering.

Die handhawing van ’n entrepreneursgees 
is deel van die groepfilosofie. Personeel 
dwarsdeur die groep besit ekwiteite in die 
onderneming. Dit verander die denke oor hoe 
mense te werk gaan en bring ook personeel en 
aandeelhouers se belange met mekaar in 
ooreenstemming, wat voordelig is vir hulle 
kliënte.

Prescient Investment Management se 
hoeksteen is die identifisering, kweking en 
ontsluiting van mense se potensiaal. Terwyl 
Prescient na nuwe markte uitbrei en die 
onderneming groei, is dit vir hulle baie 
belangrik om die kultuur, werketiek en 
verbintenis tot kliënte te handhaaf. Om dié 
groei te bestuur, moet 
Prescient seker maak dat 
hulle voor die kromme is 
wat infrastruktuur, stelsels 
en mense betref.

Die bepalende 
strategie in die 
beleggingsmaat skappy is 
om welvaart te bewaar en 
opbrengste vir sy kliënte 
te verhoog. Dit klink dalk 
voor die hand liggend, 
maar Prescient se 
bestuurders stel dit 
teenoor ander instellings wat meesal op risiko 
konsentreer en risiko bestuur dikwels buite 
rekening laat.

In die praktyk beteken dit die samestelling 
van portefeuljes volgens die individuele 
behoeftes van die kliënt; die vermyding van 
enige sydigheid by prysbepaling; algehele 

deursigtigheid met betrekking tot koste; 
verstandige risikoneming, en die toevoeging 
van gepaste waarde dwarsoor die produkaan
bieding.

Die onderliggende benadering is ook om 
dinge eenvoudig te hou. Guy Toms, beleg
gingshoof en medestigter, sê: “’n Kliënt het my 
gevra of ons prosesse oor die afgelope paar 
jaar verander het, en ek wys toe vir hom die 
eerste aanbieding van agt jaar gelede; dis nog 
dieselfde aanbieding, dieselfde proses.”

By Prescient weet hulle egter dat groter 
markwisselvalligheid onseker
heid onder kliënte skep, maar 
wisselvalligheid verbeter 
Prescient se vermoë om 
prestasie te verbeter. Risiko
bestuur is die sleutel om dit te 
vermag.

 “Ons probeer om nie die 
antwoord te kry voordat ons 
weet wat die probleem is nie,” 
sê Herman Steyn, Prescient se 
voorsitter en medestigter. 
“Maak seker die probleem of 
beleggingsdoelwit word duidelik verstaan 
voordat jy ‘n oplossing skep.”

Hy wys daarop dat Prescient nie behep is 
met die manier hoe sy mededingers te werk 
gaan nie. “Ons verlaat ons geheel en al op ons 
eie proses en filosofie. Beleggers wat daarmee 
vertroud raak, word natuurlik met verloop van 
tyd ons kliënte. Dis vir ons uiters belangrik dat 

hulle ons prosesvoordeel van 
voorspelbare en stabiele 
opbrengste vertrou en op 
ons diens staat maak.”

Die uitvoerende hoof van 
Prescient Investments, Eldria 
Fraser, plaas heelwat klem op 
die maatskappy se sterk 
kwantitatiewe vermoë as ’n 
differensieerder onder 
mededingers. “Anders as die 
meeste bestuurders, waar 
portefeuljebestuurders 
gewoonlik sterk rekening

kundige vaardighede het, het beleggingsperso
neel by ons sterk wiskundige vaardighede. Ons 
verstaan hoe bates onder verskillende 
marktoestande reageer. Gevolglik kan ons heel 
dikwels op ‘n veiliger opsie fokus. Dié vermoë 
verhoog die voorspelbaarheid en sekerheid van 
jou opbrengs. Ongelukkig fokus baie in die 

bedryf net op wins, eerder as op ’n kombinasie 
van opbrengs teen gepaste risiko en kapitaal
bewaring.”

Fraser sê voorts Prescient wil graag die 
bankier in ’n kliënt se hele portefeulje wees, die 
deel waarop jy weet jy kan vertrou, en jou snags 
goed laat slaap.

“Dis belangrik dat almal in die proses en 
filosofie moet inkoop om dit te laat werk. As jy 
jou kultuur wil handhaaf, moet jy let op wie jy 
aanstel. Ons mense is knap, toegewyd, kan 
kreatief dink en het ’n goeie werketiek. 

Portefeuljebestuurders praat 
met passie oor wat hulle doen 
omdat hulle daarin glo. 
Nuwelinge word ondersteun 
deur ons oopplankantore, en 
hulle groei omring deur dit 
waarin ons glo.”

Nog een van Prescient se 
kenmerke is sy unieke 
produkaanbieding en dat dit 
mandaatgedrewe is, sê die 
groep se ondervoorsitter, Carey 
Millerd.

“Wanneer ons ’n kontrak met ’n kliënt sluit, is 
ons eerste prioriteit om uitvoering aan die 
mandaat te gee. As ons dink ons kan dit nie 
doen nie, sal ons liewer die geleentheid van die 
hand wys. Trouens, ons het dit al etlike kere 
gedoen, veral wanneer die kliënt beleggingstei
kens het wat na ons mening nie haalbaar is nie.”

Hy beklemtoon dat wanneer ’n kliënt sy geld 
aan Prescient toevertrou en tot ’n bepaalde 
fonds toetree, die kliënt gerus kan wees dat die 
risikonorm van dié fonds bereik sal word as ’n 
minimum en hopelik dat markwisselvalligheid 
altyd aan die stygkant sal manifesteer en nooit 
aan die daalkant nie.

Steyn vervolg: “As ons sê jy gaan nie geld 
verloor nie of dat ons jou die mark plus effens 
meer sal gee, weet jy jy gaan dit kry. Daar is dus 
’n merkwaardig hoë vlak van voorspelbaarheid 
as jy van Prescient gebruik maak.”

Ná onderhoude met die span by Prescient 
kry mens ’n oorheersende gevoel van vertroue. 
Dis vertroue wat voortspruit nie net uit die 
wete dat jy slimkoppe aangestel het om risiko 
te help verminder nie. Dis vertroue wat daaruit 
spruit dat elke persoon weet wie hy of sy is, 
wat hulle doen en – die belangrikste – hoe om 
as ’n span saam te werk om uitvoering te gee 
aan ’n proses wat homself al herhaaldelik 
bewys het. n

Reg van die begin af
Met fokus op kliënte
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Hardkoppigheid kán  
’n aanwins wees.

PLAASLIKE EN BUITELANDSE BELEGGINGSBESTUUR / EFFEKTETRUSTS / AANDELEMAKELAARSDIENSTE / AFTREEPRODUKTE / OORKOEPELENDE FONDSE / EIENDOM / ADMINISTRASIE / GEMAGTIGDE FINANSIËLEDIENSVERSKAFFER  

By Prescient raai ons nie. Ons doen wat ons weet, en ons doen dit goed. Ons metodiek, 

QuantPlus®, is ’n doelbewuste en beproefde manier om beleggingsrisiko te verminder. 

Vir meer inligting oor enige van ons produkte en dienste, besoek www.prescient.co.za. H O E  V O O R S P È L B A A R



PRESCIENT

4 FINWEEK  6 OKTOBER 2011

DAT DIE MARKTE tans moeilik is, is geen 
geheim nie. Beleggers wat geknou is deur die 
enorme ongestadigheid van die wêreldwye 
finansiële krisis van 200809, is oor die 
algemeen weer skrikkerig ná die afverkoping in 
Augustus. Om nuwe geld in die mark te belê, is 
vir talle beswaarlik ’n aantreklike proposisie. 

Dis egter net deel van die probleem. Die 
vraag waar om te belê, is net so moeilik.

“Voor 2008  was dit vir batebestuurders 
taamlik maklik om opbrengste van VPI+5% te 
beloof, maar deesdae is dit uiters moeilik om 
bates te vind wat gepas goedkoop is,” sê Eldria 
Fraser, uitvoerende hoof van Prescient 
Investment Management.

“Voor 2008 was rentekoerse en dividend
opbrengste aansienlik hoër en toe het ons ook 
deur ’n periode van gesinchroniseerde groei 
gegaan,” sê sy. “Verdienstegroei was dus sterk 
en tesame met laer inflasie het dit meegebring 
dat beleggers goeie opbrengste ná inflasie 
behaal het. 

“Tans is rentekoerse sowat 6%, laer as wat 
dit in dekades was, met lae dividendinkomste 
van sowat 2,5%. Met dié dat inflasie ook na 
sowat 6% beweeg, moet mens nogal knap 
wees om opbrengste te behaal wat inflasie 
klop.”

Fraser glo Prescient se Balanced Fund is die 
antwoord op die dilemma. Die fonds se 
mikpunt is om wesensinflasie (VPI) te klop. Dit 
word deur Guy Toms en Liang Du bestuur en, 
sê sy, die fonds se kernbenadering is om 

opbrengste stelselmatig oor ’n tydperk te groei 
en verliese te beperk. 

Die Fonds het tussen sy ontstaan in Julie 
2003 en vanjaar ’n uiters indrukwekkende 
opbrengs van 221% gegenereer. Dit beteken 
die fonds het inflasie oor dieselfde tydperk met 
59% geklop. Ook het dit in 67% van die 
betrokke maande ’n positiewe opbrengs 
gelewer.

Wanneer jy doen wat jy sê, verkoop jou 
produk maklik. ’n Groot deel van die onderne
ming se groei word  toegeskryf aan die opbou 
van ‘n bestendige prestasierekord. Die 
institusionele verkoopspan, bestaande uit 
Esmarie Strydom, Mvu Marashule en Monei 
PudumoRoos, het ’n diensgerigte kultuur. 
Hulle beskou die groeigebiede in die mark as 
aanspreeklikheidgedrewe beleggings, taktiese 
batetoewysing, plaaslike en Afrikaaandele, 
wêreldwye portefeuljes en gebalanseerde 

fondse. In laasgenoemde bestuur die batebe
stuurder die risiko van die oorskakeling tussen 
bateklasse.  

Die Balanced Fund is een van die beleg
gingsmaatskappy se internasionale gebalan
seerde produkte; die ander ene is die Positive 
Return Fund. Guy Toms sê: “Die Balanced Fund 
is ’n besonder gepaste beleggingsvoertuig vir 
beleggers in die vroeë en middelstadiums van 
hul werksiklus. Die Positive Return Fund is meer 
geskik vir dié in die later stadiums van hul 
werksiklus.” 

Toms beklemtoon egter dat albei portefeul
jes op die bewaring van kapitaal toegespits is. 
Die verskil tussen hulle is dat die Positive 
Returnportefeulje versigtiger is as die Balanced 

PRESCIENT

’n Goeie,  gebalanseerde 
 benadering tot groei 

Fokus op optimale 
uitbreiding
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Prescient se uitvoerende bestuur. Van links: Carey Millerd, Guy Toms en Herman Steyn.

ENKElE interessante feite oor Prescient:
•  Prescient erken sy mense as sy grootste bate. 
Prescient moedig mense aan om ’n verskil te 
maak. Dis belangrik dat almal ‘n regstreekse 
belang in die onderneming het.

Prescient plaas ook sterk klem op die 
handhawing van ’n uitstekende SEBstatus. Die 
maatskappy het ’n swart aandeelhouersbasis 
van 29%, waarvan 23,2% deur drie eksterne 
aandeelhouers besit word.
•  Belangrike komponente van die onderne
ming is ’n beleggingsbestuursmaatskappy met 
kwantitatiewe fokus en institusionele en 
kleinhandelprodukte; ’n aandelemakelaars
onderneming wat tot ’n nisspeler ontwikkel 
het; ’n afdeling vir administratiewe dienste, en 
verskeie nuwe internasionale inisiatiewe.
•  Bates onder bestuur het gegroei van  
R39,7 miljard in 2007 tot ongeveer R86 miljard 
tans. Die beleggingshuis spog met die 
benydenswaardige rekord dat hy gedurende 
die finansiële krisis van 2008 geen kliëntegeld 
verloor het nie.
•  Prescient het onlangs sy eerste drukreklame
veldtog aangepak. Soos die meeste dinge wat 
hom onderskei, is die veldtog bedoel om 
anders as ander finansiële reklame te wees. Die 
advertensie gebruik diere om die maatskappy 
se eienskappe uit te beeld.

Sharon Bailey, uitvoerende direkteur en 
Prescient se bemarkingshoof, sê: “Dié bood
skappe getuig van wie ons is, hoe ons werk en 
wat ons weet.” Bailey sê: ”Dis tyd dat Prescient 
met trots vir die land – en oorsese markte 
– meer oor ons onderneming vertel. Tot dusver 
het ons daarop gefokus om groei van binne 
voort te bring. Dit het meegebring dat die 
onderneming groei danksy kliënte wat 
vertroue in ons het en met ander mense 
daaroor praat. Maar nou versprei ons die 
boodskap.”  n

PRESCIENT hET op verdere uitbreiding 
besluit en sy onmiddellike teikens is groter 
penetrasie van die SA kleinhandelsmark. Hy 
het ook basiese strukture in Namibië en Ierland 
ingestel en het ’n verteenwoordigende 
kantoor in Sjanghai geopen.

Plaaslike kantore is in Sandton, Pretoria, 
Durban, Stellenbosch en Kaapstad geopen.

Prescient Wealth is gestig om die plaaslike 
individuele welvaartmark te dryf. “Ons kyk na 
’n breër mark as net institusionele sake,” sê 
Prescient Holdings se ondervoorsitter, Carey 
Millerd.

“Ons sien heelwat geleenthede wat 
individuele welvaartbestuur betref, veral onder 
diegene wat redelik duidelike beleggingsdoel
witte het.

“Ons reken dis ’n diensbedryf wat bestuur 
moet word deur mense met ’n langtermynbe
nadering tot kliëntverhoudinge en belegging. 
Dit moet ook besit word deur mense wat nie 
probeer om produkte aan jou af te smeer nie.”

Nog ’n gebied van plaaslike uitbreiding is 
Prescient Administration Services, wat op 
sigself ’n belangrike winssentrum geword het 
en nie bloot ’n verskaffer aan Prescient 
Investment Management is nie. Hy is tans besig 
met derdepartyadministrasie en mandate.

“Die nuanse is dat ons aan administrasie as 
’n kommoditeit dink,” sê Millerd. “Ons erken dit 

as ’n unieke stel vaardighede wat ons het en 
ons oorweeg ander dinge wat daaruit 
voortvloei.”

Die maatskappy het EMH Prescient 
Investment Management in Windhoek gestig, 
’n gesamentlike onderneming met EMH 
Capital, ’n privaatekwiteitmaatskappy. Die 
onderneming wil institusionele en individuele 
mandate kry en wil dit gebruik as ’n afspring
plek na ander dele van die vasteland, veral die 
SAOGstreek.

“Ons beskou Afrika as ’n groot geleentheid, 
en EMH is in ‘n goeie posisie om ons te help om 
ons oogmerke te verwesenlik,” sê Millerd.

In Dublin is die maatskappy besig om ’n 
afspringplek na Europa en Amerika te skep. ’n 
Geregistreerde UCITSbestuursmaatskappy 
(UCITS – ondernemings vir kollektiewe 
belegging in oordraagbare sekuriteite) en twee 
geregistreerde skemas met vier eenheidsporte
feuljes bestaan reeds. Die plan is om die 
buitelandse beleggingsbestuurvermoëns 
mettertyd inkrementeel uit te brei.

’n Verteenwoordigende kantoor is ook in 
Sjanghai geopen, en sodra Prescient ‘n lisensie 
as ‘n gekwalifiseerde buitelandse institusionele 
belegger gekry het, sal hy sowel inwaartse as 
uitwaartse geld bestuur. Dit sal een van die 
eerste groot pogings deur ’n SA beleggings
maatskappy wees om China binne te dring. n

Maak ’n verskil

Eldria Fraser, uitvoerende hoof van Prescient 
Investments (links) en Sharon Bailey, uitvoe-
rende direkteur.

Skep realistiese 
verwagtinge
PRESCIENT Investment Management 
aanvaar nie elke beleggingsmandaat 
wanneer hulle met ’n kliënt werk nie. 

Eerstens maak die maatskappy seker 
dat die betrokke mandaat by sy 
 kwantitatiewe batebestuurmodel inpas. 
Tweedens dring hy daarop aan dat hy  
self tevrede moet wees dat hy die regte 
vaardighede en gepaste hulpmiddels  
het om dit te bestuur. En derdens stem  
hy net daartoe in as hy glo hy is in staat 
om deurlopend aan die vereistes te 
voldoen. 

Eldria Fraser, uitvoerende hoof van 
Prescient Investment Management, sê: 
“Dis baie duidelik dat markte nie altyd net 
styg nie. Gevolglik begin ons betrokken
heid by ’n kliënt deur te vra wat die ergste 
opbrengs is wat hy of sy in ’n scenario 
soos dié van 200809 sou kon verduur. 

“Die mandaat vir daardie kliënt word 
dan op só ’n wyse gestruktureer dat dit 
nie swakker kan presteer as in dié 
scenario nie. Prescient probeer dan om in 
positiewe markte goeie opbrengste te 
bewerkstellig, tesame met die gepaste 
bestuur van daalrisiko, sodat die kliënt 
verseker is dat hy of sy oor ’n tydperk ten 
volle bevoordeel word.

“Met verloop van tyd verander die 
mark, daarom tree ons ook met die kliënt 
in verbinding wanneer ons dink ’n 
mandaat het onrealisties geword. 
Aangesien dit sedert 2008 moeilik geraak 
het om inflasie met ‘n groot marge te 
klop, het ons tyd daaraan bestee om  die 
huidige marksituasie aan kliënte te 
verduidelik en verwagtinge te bestuur.”  n

Institusionele verkoopspan. Van links:  
Monei Pudumo-Roos, Mvu Marashule en 
Esmarie Strydom.

Bates onder bestuur
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VIR DIE MEESTE beleggers is die grootste 
vrees by belegging om geld te verloor. Maar 
deur in die veiligste bates soos kontant te belê, 
loop hulle die risiko om op lang termyn 
opbrengs laer as inflasie te verdien.

Dit is spesifiek in hierdie gebied wat 
Prescient sy hoog aangeskrewe positiewe
opbrengsstrategie geskep het.

Liang Du, portefeuljebestuurder by 
Prescient, sê: “Dit maak dit vir beleggers 
moontlik om te belê in groeibates soos aandele 
wat langtermynopbrengs lewer, maar afgeleide 
instrumente word oor tydperke van 12 maande 
gebruik om portefeuljes teen verliese  te 
beskerm. Sodoende geniet beleggers die beste 
van twee wêrelde – die langtermynopbrengs 
bo inflasie met geen risiko van verlies oor enige 
tydperk van 12 maande.”

Du sê afgeleide instrumente het tydens die 
wêreldwye krisis van 200809 heelwat kritiek 
verduur, en daarom is beleggers dikwels 
skrikkerig as hulle hoor ’n bestuurder gebruik 
afgeleide instrumente.

Hy vergelyk afgeleide instrumente met 
motors. “Motors is van kritieke belang in die 
meeste mense se lewens, maar as dit roekeloos 
gebruik word, kan dit groot skade veroorsaak. 
Eweneens was dit nie afgeleide instrumente 
wat die finansiële ineenstorting veroorsaak het 
nie, maar eerder dat professionele bestuurders 
dit verkeerd gebruik het. Hulle moet die 
verantwoordelikheid dra.”

Du sê daar is baie variasies van afgeleide 
instrumente, maar in die eenvoudigste vorm 
kan dit met versekeringskontrakte vergelyk 
word. “Dit beteken mens betaal ’n nominale 
jaarlikse premie en indien die mark sou 

ineenstort, betaal die onderskrywers die 
verliese aan die houer van die versekerings
kontrak.”

Hy meen dus as dit korrek gebruik word, is 
afgeleide instrumente ’n kritieke hulpmiddel vir 
batebestuurders.

“Ons ondervinding daarmee tydens die 
krisis dien ter voorbeeld,” sê hy. “2008 was ’n 
jaar toe die mark 30% teruggesak het en ons 
12% gegroei het. Sonder afgeleide instrumente 
sou hierdie prestasie onmoontlik gewees het.”

In ooreenstemming met die huidige 
omvattende veranderings aan die wêreld se 
afgeleidesmarkte, meen Prescient dat sentrale 
klaring vir afgeleide instrumente nodig is en 
dat dit hoofsaaklik op beurse verhandel moet 
word. In Amerika het die DoddFrankwet ’n 
hele nuwe reguleringstruktuur vir afgeleide 
markte tot gevolg gehad en soortgelyke stappe 
ontvou in Europa.

David Oakley, korrespondent by Financial 
Times, het onlangs geskryf dat die eurosone
krisis die debat oor afgeleide instrumente in ’n 
sin volsirkel laat loop het – dit word nou deur 
baie mense gesien as nood saaklike instrumen
te vir risikoverskansing en die stabiliteit van die 
finansiële stelsel eerder as werktuie van “bose 
spekulante”.

Verhandeling op ’n gereguleerde beurs het 
verskeie voordele. Elke markdeelnemer moet sy 
marge by die klaringsbank aangee. Die beurs 
sal die afgeleide posisie teenoor die mark op ’n 
daaglikse basis nagaan. Dit beteken wins of 
verlies op die posisie word elke dag aangete
ken. Verliese word uit die marge geneem en 
wins word in die margerekening betaal. As jy 
verloor het, moet jy jou marge aanvul, en as jy 

dit nie doen nie kan die beurs hierdie posisie 
sluit. Dit lewer ’n baie veilige manier om 
afgeleide instrumente te verhandel. Dit verskil 
grootliks van toonbankverhandeling, waar 
mens tot die verstrykdatum moet wag om te 
sien wat die teenparty lewer. Met ’n genoteerde 
afgeleide instrument, geskied vereffening 
daagliks en het mens die ondersteuning van 
die beurs.

Du sê: “Om te verseker dat ons uitbetaal 
word indien daar wel ’n insinking sou wees, 
werk ons met genoteerde beursgekoppelde 
opsies. Wat dit beteken, is dat daar ’n vlak van 
deursigtigheid in terme van pryse is, maar die 
belangrikste ding is dat daar reguleringsprose
dures in plek is wat toesien dat die mense wat 
die versekering aan ons verkoop het, die 
nodige reserwes het om ons te betaal in geval 
van ineenstorting.” n

PRESCIENT

Daalbeskerming
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Batetoedeling en afgeleide instrumente. Liang 
Du en Shamik Jeewa.

Fundportefeulje.
Hy wys daarop dat Prescient se batetoewy

singsproses verskil van die meeste ander in die 
mark. “Die meeste bestuurders neig om 
voorspellings te maak oor die mark. Prescient 
kyk na wat tans ingeprys is – hoe beter die 
opbrengs, hoe meer die waarde. Dit volg dat 
mens die bates moet koop wat goeie waarde en 
lae wisselvalligheid bied, nie dié wat swak 
waarde en hoë wisselvalligheid bied nie.”

Die Balanced Fund word bestuur om 
daalrisiko uit te skakel, met kapitaalbewaring as 
fokuspunt. “Dit moenie verwar word met ’n 
skansfonds nie; dis ’n gebalanseerde fonds met 
beskerming,” sê Sharon Bailey, uitvoerende 
direkteur en hoof van bemarking.  

Toms sê Prescient gebruik slegs deursigtige, 
gereguleerde afgeleide instrumente wat op die 

Safex en YieldXbeurse verhandel. 
Toms verwerp die gedagte dat die Balanced 

Fund langtermynbeleggingsopbrengs erodeer 
as gevolg van die koste van beskerming. 
Eerstens, sê hy, word dit vir doeltreffende 
portefeuljebestuur en nie permanent gebruik 
nie, en tweedens word die koste versigtig 
bestuur. Buitendien weeg die koste van die 
verlies van kapitaal baie swaarder as die koste 
van ’n knap bestuurde beskermingstrategie.

Liang Du wys daarop dat die Balanced Fund 
in sy strewe om moontlike verliese te vermy, nie 
beperk word tot beskerming met behulp van 
afgeleide instrumente nie. Die fonds kan ook 
blootstelling aan goud gebruik as ’n verskan
sing teen onsekerheid, inflasie en dalende 
markte, en kan bates ook in ander geldeenhede 
as die rand hou. Laasgenoemde bied besker

ming teen dalende aandele in die geval van 
randswakheid, wanneer beleggers aandele 
verkoop en oor die algemeen risiko vermy. n
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By Prescient is ons ingestel op die lang termyn. Trouens, ons eerste kliënte is stééds 
ons kliënte. Hulle vertrou ons beproefde, pragmatiese benadering; iets wat ons 
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DIE AFGElOPE drie jaar was besonder 
moeilik vir oorsese institusionele beleggers. 
Die meeste het prima effekte en Amerikaanse 
skatkiswissels prysgegee en hul aandag na die 
hoëopbrengsektor verskuif.

Baie het selfs na korporatiewe effekte van 
laer gehalte oorgeskakel in die geloof dat dit 
waarskynlik beter is as die effekte van skuld
belaaide regerings met lae opbrengskoerse. 
Hulle verstaan ten minste waar die kontant
vloei vandaan kom.

In SA is die situasie nie so erg nie, maar 
volgens JeanPierre du Plessis, strateeg by 
Prescient Investment Fixed Interest Manage
ment, kom batebestuurders steeds gereeld 
voor die versoeking te staan om ver te reik om 
opbrengs te vind.

Hy beklemtoon dat Prescient sterk voel 
oor die onderwerp en verkies om eers aan 
die bestuur van risiko aandag te gee voordat 
korttermynopbrengs nagejaag word. Hy swig 
nie onder druk om op te tree bloot om op die 
korttermynbedryfstabel goed te lyk nie.

“Ons probeer ons skietgoed gereed hou vir 
wanneer geleenthede hulle voordoen,” sê hy. 
“ ’n Voorbeeld was ’n geleentheid wat vroeër 
vanjaar in die vasteinkomstemark ontstaan 
het. Omdat hy kontant beskikbaar gehad en 
dié geleentheid kon benut, het Prescient ’n 
groot slag uit die wanprysbepaling in die ter
mynkoersmark geslaan voordat die geleent
heid verdwyn het.”

Die teenoorgestelde is ook waar. Die 
span doen scenariobeplanning. En as daar  ‘n 
scenario is waar die gevaar groot is om geld 
te verloor, sal die beleggingsgroep nie die 
transaksie doen nie en eerder  ‘n geleentheid 
met groter sekerheid soek.

“Ons fokus op waarde beteken dat tensy 
markpryse beduidend verander, ons nie die 
portefeuljes veel verander nie. Wanneer pryse 
egter verander en ons wanprysbepaling in 
risikototbeloningsverhoudings opmerk, 
sal ons groot veranderinge aanbring. Ons 
strategie is op samestelling eerder as aktiewe 
verhandeling gegrond.”

Dit sou heeltemal buite die kwessie wees 
om opbrengs na te jaag en uiteindelik ’n kapi
taalverlies van 10% te ly. Dis hoekom Prescient 
op opbrengskoerse van hoogste gehalte kon
sentreer in markte wat hy ken en verstaan.

Dit kan ietwat vervelig lyk om risiko 
eerste in ag te neem, maar ons bewys dat 
die samestelling van konsekwente opbrengs 
’n beter finansiële posisie vir ons kliënte tot 
gevolg het.

Die skilpad-benadering

Die rentedraende-span. Van links: Farzana Bayat, Jean-Pierre du Plessis, Teresa Lu, Sanveer 
 Hariparsad en Kevin Dewar.

“Ons probeer ons 
skietgoed gereed hou vir 

wanneer geleenthede 
hulle voordoen”

DIE BElEGGINGSGROEP se 
bedryfstruktuur is plat en ineengeskakel, 
wat dit baie interaktief maak. Dis in dié 
omgewing normaal dat die voorsitter 
twee meter van ’n junior ontleder sit.

Van die groot redes vir dié benadering 
is dat dit toelaat dat vaardighede tussen 
mense oorgedra word. Kennis en idees 
vloei vrylik tussen spanne en lei daartoe 
dat die beste idees vir portefeuljes 
gebruik word.

Ronell van Rooyen, hoof van 
porte  feulje bestuur, sê: “Mense omskryf 
risiko op verskillende maniere, maar vir  
Prescient is dit om nie aan ons kliënt se 
vereistes te voldoen nie.

“As ons sê dat ons nie oor, sê, 12 
maande geld gaan verloor nie, beteken 
dit nie dat ons dit sal probéér regkry nie; 
dit beteken dat ons nie geld oor die 12 
maande sál verloor nie. Punt. Ons kliënte 
vertrou ons want hulle weet dat wanneer 
hulle ons ’n mandaat gee, ons dié 
mandaat sal volg. Hulle weet dat 
Prescient sal bereik of oortref wat hulle 
verwag ons sal doen.”

Prescient konsentreer altyd op 
risikoaangepaste opbrengs. Dit het geen 
nut om gekke risiko’s vir beperkte 
opbrengs te loop nie. Hy bekyk altyd die 
bestek van uitkomste, of hy nou meen 
dat dit gaan gebeur of nie. Die eenvou
dige rede is dat mens eenvoudig nie weet 
wat gaan gebeur nie. Hy het uitkomste 
wat hy meen waarskynliker as ander is, 
maar vermy situasies waar ’n uitkoms 
portefeuljes waarskynlik negatief sal raak.

Die groep maak uitvoerige gebruik 
van afgeleide instrumente in sowel die 
vasteinkomste as aandeelomgewing om 
te sorg dat hy sy daalrisiko bestuur. Maar 
hy bestuur daalrisiko steeds op ’n manier 
wat stygpotensiaal kan oplewer. n

Interaktiewe 
bedryfstruktuur 
en -benadering

Prescient konsentreer 
altyd op risiko-

aangepaste opbrengs
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Kry blootstelling aan 
Afrika se rykdom

“Ons wil konsekwent wees, die op
brengs jaar in en jaar uit saamstel, en dit 
op ’n konserwatiewe wyse doen. Maar as 
’n geleentheid ontstaan, beteken dit nie 
dat ons dit nie sal benut nie, hoewel ons 
dit versigtig sal doen.”

Du Plessis sê beleggers moet kennis 
neem van lae rentekoerse en stygende 
inflasie in SA. “Soos sake nou staan, kan 
ons uiteindelik negatiewe reële rente
koerse hê. As jy geld in die bank los, sal 
jou nabelaste opbrengs altyd negatief 
wees. Aandeelopbrengste is ook nie 
besonder aantreklik nie.”

Die beleggingsvooruitsigte vir buite
landse markte is ook uitdagend, sê hy. 
Nie net het ander lande hul eie pro
bleme nie, maar baie SuidAfrikaners het 
ook hul vingers ’n dekade gelede lelik 
verbrand toe die rand verswak en hulle 
finansiële toevlug in Europa, Brittanje en 
Amerika gesoek het – waarna die rand 
herstel het. Hulle is nou glad nie geneë 
om dieselfde fout te herhaal nie.

“Ons bemoei ons nie met ekono
miese voorspellings nie, maar ons vra 
wat die mark by pryse inreken en waar 
risikobalans voorkom. Die rand behoort 
byvoorbeeld volgens ons koopkragmo
del R8,5 teenoor die Amerikaanse dollar 
te wees, daarom weet ons dat dit die een 
of ander tyd van R7 teenoor die dollar 
sal verswak. En as die rand R10 teenoor 
die dollar is, is die risikobalans dat dit sal 
versterk. Dís hoe ons dit sou beoordeel.

“Dis waar dat ons ’n buitelandse 
posisie ingeneem het, en die rand het 
ons seergemaak. Maar wat die risikoba
lans betref, word ons nou vir dié posisie 
betaal.”

Oor batetoewysing sê Du Plessis dat 
Prescient se posisies dalk die beste deur 
sy gebalanseerde mandaat weerspieël 
word. Byna 20% van sy beleggings is 
tans in die buiteland, maar die aandeel
blootstelling is laer en word beskerm. 
Die res van die buitelandse bates is in 
vaste inkomste en inflasiegekoppelde 
effekte. Die res is in plaaslike vaste 
inkomste en beskermde plaaslike aan
deelblootstelling. n

BYKANS EEN DERDE van die wêreld se 
grootste openbare maatskappye volgens 
markkapitalisasie is nou in vinnig groeiende 
markte gebaseer, volgens onlangse navorsing 
deur die internasionale konsultasiegroep Ernst & 
Young.

Tot dusver was die fokus hoofsaaklik op 
Brasilië, Rusland, Indië en China (Bricslande). 
Groter en beter dinge word egter ook vir Afrika 
in die vooruitsig gestel.

Ernst & Young raam dat die vasteland teen 
die jaar 2015 buitelandse kapitaalinvloei van 
meer as VSA$150 miljard sal ontvang. Dit sal 
bereik word selfs al kry die vasteland net 
nagenoeg 5% van die internasionale regstreekse 
buitelandse beleggingsprojekinkomste.

“Die vraag na belegging in Afrika het die 
afgelope paar jaar sigbaar toegeneem,” sê 
Jonathan Kruger, portefeuljebestuurder van die 
Prescient Africa Equity Fund. “Die situasie in 
Afrika het oor die afgelope dekade of twee 
beduidend verbeter, ten spyte van ernstige 
politieke en ander risiko’s in sommige streke.”

As ’n voorloper tot die instelling van sy Africa 
Equity Fund het Prescient, die Kaapse beleg
gingshuis, drie jaar gebruik om uitdagings en 
vooruitsigte te ondersoek. Hy het bevind dat 
groeiende bevolkings, beter lewenstandaarde 
en beter onderwys die grootste plusfaktore is.

Voorts groei die middelklas sterk, en dit open 
nuwe markgeleenthede. Een voorbeeld is die 
eksponensiële groei in Nigerië se besteebare 

inkomste en die vraag na weeldegoedere.
Afrika raak ook meer tegnologiebewus as 

wat baie beleggers moontlik besef. Kenia het 
tans goedkoper en vinniger internettoegang as 
SA. Die verkorte vertraging met tegnologie
ontwikkelings maak die deur oop vir ekono
miese en sakegeleenthede.

Die klem op groei in verskeie NoordAfrika
lande manifesteer in verbruikersmaatskappye, 
finansies, dienste, telekommunikasie, chemika
lieë, misstowwe en konstruksie. Hoër oliepryse 
versterk groei in olieproduserende lande, wat 
dikwels meebring dat aansienlike bedrae vir 
nuwe infrastruktuur aangewend word.

Die totstandkoming van dinktenks en 
kwasiakademiese organisasies die afgelope 
dekade bevorder positiewe politieke gesprek
voering en groter ekonomiese liberalisering.

Op ekonomiese gebied presteer Afrika tans 
beter as in die verlede, en oor die afgelope jare 
het die vasteland van die beste aandelemark
prestasies ter wêreld opgelewer.

Die Prescient Africa Equity Fund is ’n 
randpryseffektetrust wat in SA gedomisilieer is. 
Die fonds bied aan beleggers die geleentheid 
om in aandele buite SA op die Afrikavasteland 
te belê. Die norm behels 90% MSCI Emerging 
and Frontier Markets Africa ex SAindeks en10% 
Amerikaanse skatkiswissels.

Die fonds se bestuurders het die grootste en 
likiedste Afrikamarkte geïdentifiseer om in te 
belê, waaronder Nigerië, Kenia, Mauritius, 
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Die aandelespan. Van links: Adriaan van Niekerk, Brett Kalil, Jonathan Kruger en Fazila Manjoo.

Beleggers moet  
kennis neem van  
lae rentekoerse  

en stygende 
inflasie in SA
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Lewenslange verhouding
’N VERNAME GROEISTRATEGIE vir 
Prescient is om dieper in die SuidAfrikaanse 
kleinbeleggersmark in te dring. Dit sluit in 
om oplossings soos effektetrusts aan te bied 
via Prescient Investment Management, die 
groep se sakeeenheid vir welvaartskepping, 
aftreeoplossings en sekuriteite.

Die maatskappy definieer ’n kleinhandel
belegger as enigiemand wat in sy of haar 
persoonlike hoedanigheid wil belê of spaar, 
buite die formeel gereguleerde spaarkanale 
soos pensioen en voorsorgfondse.

Hierdie nuwe inisiatief is hoofsaaklik op 
tussengangers gerig wat finansiële beplan
ning vir kliënte doen.

“Soortgelyk aan die proses wat met ons 
institusionele kliënte gevolg word, moet ons 
in die kleinhandelruimte ook verstaan wat 
die mark wil hê,” verduidelik Eldria Fraser, 
uitvoerende hoof van Prescient Investment.

“Kleinhandelkliënte is tradisioneel 
blootgestel aan portefeuljebestuur waar 
beleggingsbestuurders die mark evalueer en 
daarvolgens beleggings aangaan. Risikobe
stuur word hoofsaaklik by wyse van porte
feuljediversifisering hanteer.

“Ons benadering is kwantitatief gedrewe. 
Die fokus is deels om daalrisiko te verminder 
deur portefeuljes fisies te posisioneer om ver
liese tot die minimum te beperk. Ons doen 
dit deur ’n “veiligheidsnet” in te rig om 
kapitaal te beskerm en groot insinkings wat 

in die markte kan voorkom, te vermy.” Dit kan 
absolute of relatiewe verliese wees afhan
gende van die portefeulje. 

Nicky Gous, hoof van kleinhandelverkope, 
wys daarop dat Prescient se benadering nie is 
om sy fondse aggressief aan kliënte te 
“verkoop” nie, maar eerder om sy filosofie en 
proses te deel. Sodra die begrip posvat, besef 
mense die sin daarvan en word beduidende 
waarde gegenereer.

Gous sê:  “Batetoewysing is ’n vername 
aandrywer in ons proses, tesame met 
Prescient se kwantitatiewe proses van 
aandeleseleksie.

“Kleinhandelbeleggers trek voordeel uit 
die vaardighede wat ons beleggingspan oor 
die afgelope 13 jaar opgebou het. Trouens, 
ons effektetrustfondse word op presies 
dieselfde manier as ons pensioenfondsporte
feuljes bestuur.”

Gous erken dat sommige kliënte kan 
meen dié benadering is ingewikkeld, maar 
dit klink moeiliker as wat dit is. “Eintlik is dit 
eenvoudig, en sodra hulle dit begryp, besef 
hulle hoe kragtig dit is. Ons lê ons daarop toe 
om lewenslange vennote te word, wat gedra 
word deur ’n sterk kultuur van dienslewering. 
Dit is deel van die aantrekkingskrag.”

Fraser erken eweneens dat mense soms 
wantrouig is omdat Prescient ’n kwantita
tiewe beleggingsbestuurder is, in die sin dat 
gemeen word kwantitatiewe beleggingsbe

Egipte, Marokko en Tunisië. Kruger reken 
belegging in dié markte sal redelike opbreng
ste verseker omdat hulle betreklik likied is.

Die Fonds se onderliggende strategie stem 
ooreen met Prescient se kwantitatiewe 
filosofie, wat daarop gemik is om op ’n 
gestruktureerde manier goeie prestasie 
relatief tot die norm te behaal. Die keurings
proses teiken aandele wat die beste waarde 
bied. Prescient noem dit prysonafhanklike 
indeksering (POI). Ander gedifferensieerde 
faktore word dan by die POIkern ingereken 
om die algehele wisselvalligheid van die 
portefeulje te verminder.

Kruger doen uitgebreide navorsing in Afrika. 
“Verskillende lande het verskillende rekening
kundige standaarde, en Prescient se navorsers 
moet baie moeite doen om die syfers na te 
gaan en seker te maak dat dit korrek is.”

Soos elders in dié opname genoem is, 
bestempel Kruger Prescient as ’n beleggings
huis wat nie by markvoorspellings betrokke 
raak nie. Hy gebruik eerder finansiële state, 
prys, opbrengs, markwisselvalligheid en ander 
faktore om portefeuljes saam te stel wat oor tyd 
goed kan presteer.

Die filosofie en proses wat in die Africa 
Equity Fund gebruik word, is nie nuut nie. 
Prescient bestuur geld op dié manier al sedert 
die einde van 2006. Die Prescient Equity Active 
Quant Fund is ’n effektetrust wat in die SA 
aandelemark belê. Adriaan van Niekerk, die 
portefeuljebestuurder, sê: “Ons doel was om ’n 
fonds te ontwikkel wat deurgaans beter as die 
norm presteer. Die kwantitatiewe proses verwy
der die voorspellingsrisiko, en ons reken dit lei 
tot resultate met ’n groter mate van sekerheid.” 

Van Niekerk sê: “Ons het baie tyd bestee om 
die faktore te kry wat plaas lik werk. Ons wou ’n 
portefeulje hê wat nie stylafhanklik is nie en 
ons het dus verskillende faktore getoets en 
tegnieke gemeng totdat ons die oplossing 
gekry het. Die kern van die portefeulje is 
prysonafhanklike indeksering waar ons daarop 
fokus om waarde te kry. Omdat waarde in 
onguns op die mark kan wees, voeg ons twee 
ander faktore by om te verseker dat goeie 
prestasie stabiel is in alle marksiklusse.”

Van Niekerk voeg by dat die Fonds ontwerp 
is om deurgaans goeie prestasie te lewer. Dit is 
die ideale kernportefeulje. As die Prescient 
Equity Active Quant Fund saam met ander 
portefeuljes gebruik word, lei dit gewoonlik tot 
laer oorkoepelende risiko. n
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stuurders “closet index trackers” of “black 
box”handelaars is.

“Dit is belangrik om te beklemtoon dat 
Prescient deurgaans ’n pragmatiese, 
absoluteopbrengsbenadering volg wat 
kwantitatief toegepas word,” sê sy. “Dit weer 
emosie uit die besluitnemingsproses en laat 
die feite praat. Dit is aktief, maar nie reaktief 
nie. Dit is ’n kalm benadering en die risiko’s is 
ingereken.”

Prescient se benadering tot die 
kleinhandel mark is nie bedoel om ’n 
“grootknal”gebeurtenis te wees nie, sê 
Gous. “Inteendeel, die onderneming is uit die 
staanspoor gekonsolideer en verfyn, wat die 
vertroue gewen het van diegene wat dapper 
genoeg was om ons te ondersteun. Eers toe 
ons tevrede was dat die grondslag gelê is, het 
ons met die uitbreiding van ons kleinhandel
aanbieding begin.”

Prescient het ’n nasionale teenwoordig
heid met ’n sterk diensgerigte kleinhan
delspan in Kaapstad, Johannesburg, Pretoria 
en Durban. Vanaf hierdie sentrums word 
Bloemfontein, Rustenburg, Nelspruit en 
sekere kusgebiede ook bedien.

“Daar word hard gewerk om ons handels
merkteenwoordigheid uit te bou, potensiële 
beleggers oor die belegginghuis se proses in 
te lig en om ondersteuningstrukture te 
vestig,” sê Gous.

“Ons volg ’n oopkopbenadering, ons is 
innoverend en merkwaardig rats. Ons is nie ’n 
groot bus wat lank neem om te draai nie. Ons 
reageer vinnig, ons is nie blind vir kritiek nie 
en ons verwelkom raad oor hoe om dinge 
beter te doen. Ons is ook baie passievol en 
hardwerkend.”

Gous noem dat die span gereeld 
vergaderings, besprekings, telekonferensies 
en pod uitsendings fasiliteer om bewustheid 
van sy diens te vestig. Selfs Herman Steyn, 
Prescient se stigter en voorsitter, neem aan 
bekendstellings deel, wat wys dat hy 
plaaslike aanbiedings vir beide kleinhandel 
en institusionele kliënte geniet.

Daar is ook baie gedoen om te sorg dat 
Prescient se effektetrusts op belegging en 
administrasieplatforms (LISPS) beskikbaar is. 
Die platforms bied groter doeltreffendheid 
vir beleggers en kliënte. n

Prescient se aandelemakelaars-
onderneming kom bo uit

WIllIE VENTER, uitvoerende hoof van 
Prescient Securities (PSec), sê sy maatskappy 
is ’n dinamiese en progressiewe, kliënt
gerigte aandelemakelaarsonderneming.  

“Ons werk sedert 2007 hard daaraan om 
die regte status te verwerf en die laaste 
ding wat ons wil hê, is om alles vir almal te 
wees. 

PSec se waardeproposisie steun op vier 
pilare: 
•  Gefokusde navorsing wat waarde 

toevoeg;
•   Uitvoering van gehalte;
•   Sterk bemagtigingskenmerke; en
•  Vertroulikheid.

“Wat ons waardetoevoegende navor
singsvermoë betref, soek ons na terreine in 
die mark waarop ons navorsing kan doen 
wat in die kategorie van ‘nis’ val,” sê Venter. 

“Uitvoering is natuurlik ook belangrik, 
want dit is waar ons inkomste genereer deur 
namens ons kliënte beleggingsinstrumente 
te verhandel. Vanweë ons stewige bemagti
gingsaansien kan ons kliënte 137,5% van die 
geld wat hulle by ons bestee vir bemagti
ging terugeis,” sê Venter.  

“Vertroulikheid is ook ’n groot ding. 
Mense besef nie altyd dat vertroulikheid 
vereis word  nie, veral in die institusionele 
ruimte.”

Naas Venter word PSec bestuur deur die 
uitvoerende direkteur Cheree Dyers. PSec 
word  deur ’n onafhanklike raad beheer, wat 
hom duidelik skei van sy medefiliaalmaat
skappy, Prescient Investment Management. 
Laasgenoemde is vir net minder as 20% van 

PSec se inkomste verantwoordelik. Die res 
kom hoofsaaklik van die ander groot 
institusionele fondsbestuurders in die bedryf.

“Ons moet onafhanklik wees, in wese 
sowel as in voorkoms. Dis vir ons belangrik,” 
sê Dyers. 

Aan die hoof van die aandeleverhande
lingskantoor is Rene van Eck. PSec bied die 
volledige reeks geoutomatiseerde 
verhandeling aan kliënte, maar Van Eck glo 
elektroniese verhandeling is bloot ’n 
hulpmiddel om die uitvoering vir kliënte 
doeltreffender te maak. “Dit vervang beslis 
nie ‘n ervare handelaar nie.” 

Die maatskappy se prestasies blyk 
duidelik uit die jongste Financial Mail
 ontledergradering. Van die hoogtepunte is 
onder meer ’n eerste plek in navorsing oor 
afgeleide instrumente; eerste in finansiële en 
industriële klein en medium kapitalisasie
maatskappye; tweede in elektroniese en 
elektriese toerusting; derde in hulpbronne 
en klein en medium grootte maatskappye; 
derde in hotelle, reis en ontspanning; en 
vyfde in rekenaardienste.  

Wat afgeleide instrumente betref, is PSec 
verlede jaar versterk deur die aanstelling van 
Petrus Bosman, Manoshan Pillay en Gideon 
van der Linde. Dié driemanskap het verlede 
jaar in dieselfde graderings die eerste plek 
verower vir navorsing oor en verhandeling in 
afgeleide instrumente.   

Die maatskappy het onlangs ’n strate
giese bondgenootskap gevorm met NKC 
Independent Economists, wat vanjaar deur 
die Financial Mailgradering in die eerste plek 
in die kategorie Ander Afrikaekonomieë en 
Markte aangewys is. NKC dek ook politieke 
tendense in SA. 

PSec het ’n lang verbintenis met 
professor Stan du Plessis. Hy en Venter 
hanteer PSec se strategiese batetoewysings
model en het die afgelope drie jaar groot 
sukses daarmee behaal. 

Venter het onlangs aan die media gesê 
die maatskappy is besig om verskeie projekte 
in werking te stel om die onderneming 
verder uit te bou.  “Oor die volgende vyf jaar 
wil ons die voorste plaaslike aandelemake
laarsfirma in SA wees. Ons het ’n klompie 
projekte wat ons hoop ons in daardie rigting 
sal stuur.”  n
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Kleinhandelverkoopspan. Van links: Ryan Gardner, Nicky Gous, Stefan Heiberg en Scott Logan.

Uitvoerende hoof van Prescient Securities, 
Willie Venter.

“Ons het baie tyd bestee 
om die faktore te kry 

wat plaaslik werk”

“Ons volg ‘n 
oopkopbenadering, 
ons is innoverend en 

merkwaardig rats”



PRESCIENT het sedert sy stigting 13 jaar 
gelede ’n benydenswaardige geskiedenis as 
’n beleggingsbestuursgroep opgebou, maar 
minder word oor sy sterk administrasiever
moë gesê.

Michael Buckham, medebedryfshoof 
van Prescient Administration Services, sê: 
“Die administrasiewerk word onder die radar 
verrig, maar dis ’n kernvermoë van die groep 
en ’n terrein waarop die maatskappy baie 
trots is.”

Die administrasiespan lewer omvattende 
dienste aan alle kliënte in sy boeke. Hoewel 
sy vermoëns hoofsaaklik gebruik word vir 
bates wat Prescient bestuur, is hy ook by die 
derdepartyomgewing betrokke waar hy 
eksterne bestuurders diens.

“Die administrasiekomponent van ’n 
beleggingsbestuursonderneming is die 
ruggraat van sy vermoë om doeltreffende 
dienste aan sy kliënte te lewer,” sê Buckham. 
“Dit het te midde van die toenemende ver
eistes van die bedryf, reguleerders en kliënte 
onaanvaarbaar geword om dienste te bied 
wat nie uiters omvattend en deursigtig is nie.”

Die gevolg is dat Prescient sorg dat hy 
toepaslik in die regte mense en tegnologie 
investeer. Dié noodsaaklike faktore sorg 
verder dat bestaande kliënte goed gediens 
word, en voer ook die administrasiesake na 
nuwe vlakke deur verhoudings met beleg

gingsbestuurders te soek wat hul administra
sie wil uitkontrakteer.

“Investering in die regte tegnologie is 
’n langtermyn en duur projek en vereis 
beduidende aandag,” sê Craig Mockford, die 
afdeling se medebedryfshoof. “Stelsels se 
kompleksiteit beteken dat mens nie die vrug 
op kort termyn pluk nie, maar as jy die regte 
besluite geneem het, hou dit beduidende 
langtermynvoordele in.”

Die maatskappy het onlangs in tegnologie 
van Eagle Investment Systems geïnvesteer. 
Die programmatuur is ’n geïntegreerde admi
nistrasiestelsel wat vir sowel batewaardasies 
as rekeningkunde gebruik word. Omdat die 
stelsel webgegrond is, is dit van enige plek 
ter wêreld toeganklik en kan dit sowel stan
daard as spesialisverslae lewer.

Eagle is al sewe agtereenvolgende jare as 
deel van die FinTech 100 aangewys – ’n inter
nasionale lys van die voorste verskaffers van 
finansiële tegnologie. Hy verskaf programma
tuuroplossings aan ’n aantal internasionale 
beleggingsbestuurders, verskansingsfondse, 
banke en ander spelers in die finansiële 
markte.

“Ons tegnologie is van ’n internasionale 
standaard en ons reken dat dit ons sal toelaat 
om ware skaalbesparings te behaal in die 
dienste wat ons aan ons kliënte bied,” sê 
Mockford.

Hy wys op die onlangs voorgestelde veran
deringe ten opsigte van regulasie 28 van die 
pensioenfondswet en die verslagdoeningsuit
dagings wat dit vir baie beleggingsonderne
mings sal inhou.

“Sonder die investering in toepaslike stel
sels sal hulle nie kliëntverslae kan opstel wat 
sowel gedetailleerd as deursigtig is nie.”

Die ware sukses van ’n administrasieomge
wing is volkome van sy mense afhanklik, meen 
Buckham. “Prescient Administration Services 
stel gevolglik administrasiepersoneellede van 
hoë kaliber aan en sorg dat die mense werklik 
daaraan glo om die kliënt eerste te stel en die 
bes moontlike diens te lewer.”

Prescient se span bestaan al baie jare, 
terwyl die personeel saam met die bates onder 
administrasie groei. Die omset is klein en skaal
besparings word deur doeltreffende opleiding, 
mentorstelsels en die doeltreffende gebruik 
van beskikbare programmatuur behaal.

Buckham sê die personeel het die begin
sel aanvaar om dienste betyds, akkuraat en 
met soveel persoonlike aandag moontlik aan 
kliënte te lewer. Hy vermoed dat dit nie altyd 
by die maatskappy se groter mededingers 
moontlik is nie.

Dis beduidend dat jong beleggingsbe
roepslui wat hulle by Prescient aansluit, 
onvermydelik verplig word om ’n jaar lank ’n 
“leerlingskap” in die administrasieomgewing 
af te lê.

“Dis die enigste manier waarop beleg
gingsbestuurders wat beleggingsbesluite 
neem, die gevolge van hul optrede kan 
verstaan. Trouens, hulle kan baie leer by 
administrateurs wat die basiese beginsels 
van portefeuljewaardasie verskans het,” sê 
Mockford.

Benewens die lewering van administrasie
dienste aan sy interne fondse, brei Prescient 
Administration Services sy kliëntebasis buite 
die Prescientgroep uit.

Hy het gevind dat klein nisbeleggingsgroe
pe na administrasiekundigheid op soek is en 
in die algemeen verkies om op hul kernvaar
digheid van beleggingsbestuur te konsen
treer, eerder as om met die beduidende tyd en 
koste belas te word wat met administrasiever
moëns gepaardgaan.

Mockford en Buckham kies egter hul sake
vennote versigtig en besef dat dit nodig is om 
Prescient se groepshandelsmerk en integriteit 
te bewaar.

“As ’n bestuurder of fonds iets verkeerds 
doen, hou dit vir al die betrokke partye gewel
dige handelsmerkrisiko in, wat beteken dat ons 
al voorstelle afgewys het wat ons ongemaklik 
laat voel het,” sê Buckham. “Ons sal bly sorg dat 
ons met die regte ondernemings saamwerk 
deur ’n omvattende omsigtigheidsproses te 
volg voordat ons ’n mandaat aanvaar.”  n

PRESCIENT

Brei die groep se 
administrasiedienste uit
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Sakebedrywighede. Van links: Taryn Elario, Marcelle Bruce, Mike Buckham, Gillian Engelbrecht, 
Rasi Maleka, Garth Foster, Moneen d’Hotman de Villiers en Craig Mockford.
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DIE VRAAG NA deskundige welvaartbe
stuursdienste aan die hoër kant van die 
inkomstespektrum het die afgelope dekade 
toegeneem en die Prescientgroep glo hy 
het ’n belangrike rol om in dié mark te speel. 

Prescient Wealth Management het ’n 
unieke beleggingsproses ontwikkel wat 
spog met ’n uitstekende poel van vaardig
hede en is trots op die persoonlike aandag 
wat hy aan die mark gee. 

Dit is dus nie ’n verrassing nie dat  
Prescient Wealth Management laat verlede 
jaar in Stellenbosch op die been gebring is  
as ’n privatekliëntwelvaartbestuursmaat
skappy wat finansiële, aftree en boedel 
beplanning asook batebestuursdienste aan 
individue en families met ’n hoë netto 
batewaarde bied. 

Prescient Wealth bestuur aandele, 
effektetrust en skansfondsportefeuljes, 
tesame met ’n reeks uitgesoekte fondse van 

Voortreflike welvaartbestuur gebied

DIT IS NOODSAAKlIK om taamlik vroeg in 
jou lewensiklus aan aftrede te begin dink as jy 
hoop om die lewenstandaard te geniet 
waaraan jy gewoond geraak het.

Dié waarskuwing kom van Daniel Acres, wat 
saam met Esmarie Strydom aan die hoof staan 
van Prescient Wealth Retirement Solutions. Hy 
wys daarop dat verskillende landwye peilings 
toon dat slegs 6% van alle SuidAfrikaners in 
staat sal wees om gemaklik af te tree. 

Die syfer maak egter nie noodwendig 
voorsiening vir mediese inflasie nie. Mens se 
mediese uitgawes, onder meer jou versorging 
as verswakte bejaarde, neig om skerp te styg 
wanneer jy aftree, aangesien mediese inflasie 
dubbel soveel as gewone inflasie is.

Die ervaring in Amerika is dat een uit elke 
vier mense wat die ouderdom van 65 bereik 
het uiteindelik die een of ander vorm van 
langtermynversorging sal benodig. “Na ons 

Met aftrede in gedagte

Plaaslike sowel as 
buitelandse platforms 

word gebruik

PRESCIENT

Prescient Wealth Retirement Solutions. Esmarie Strydom en Daniel Acres.

Prescient Investment Management, op 
plaaslike sowel as buitelandse platforms.  

Die uitvoerende direkteure Martin Versfeld 
en Johan Calitz wys daarop dat kliënte se 
beleggings op ’n diskresionêre sowel as ’n 
 pensioen/aftredegrondslag bestuur word. 

Die maatskappy se individueel saam
gestelde aandeleportefeulje is egter gebaseer 
op ’n modelportefeulje wat gereeld bygewerk 
word. Navorsing word van ’n uitgesoekte 

groep aandelemakelaars se navorsings
eenhede en internasionale banke verkry met 
wie Prescient sake doen.

As ’n finansiëlediensteverskaffer met ’n 
kategorie 1, 2 en 2Alisensie konsentreer 
Prescient op die verskaffing van omvat
tende welvaartbestuursoplossings met 
voortreflike kliëntediens, kapitaalgroei en 
inkomste generering vir langtermyn
beleggers. n

Prescient Wealth Direkteure, Martin Versfeld en Johan Calitz.



PRESCIENT

Reik uit om die 
gemeenskap te ondersteun

DIE STIGTERS van Prescient Holdings het 
die gesegde dat wat die naaste lê, die swaarste 
moet weeg, ter harte geneem, en dié houding 
leef voort. Wat begin het as ’n inisiatief om 
personeellede met behuisingsfinansiering by te 
staan, het deur die jare tot die Prescient 
Foundation ontwikkel.

Prescient se maatskappyfilosofie omvat die 
wedersyds versterkende waardes van 
handelsukses, bemagtiging en maatskaplike 
opheffing. Die projekte kan grond en be
huising, welsyn en filantropiese werk, 
onderwys en ontwikkeling insluit.

Die stigting dien vandag as ’n middel 
waardeur die maatskappy gestalte gee aan sy 
verbintenis tot die ontwikkeling van gemeen
skappe en die bemagtiging van individue. Al 
Prescient se filiale dra minstens 1% van hul 
wins by om die stigting se oogmerk van 
gemeenskapleefstylverbetering te bereik.

Cheree Dyers, uitvoerende direkteur van die 
stigting, sê: “Die grootste waarde is in projekte 
wat selfonderhoudend kan word en voortdu
rend steun en opheffing aan die gemeenskap 
bied. Die stigting is passievol oor wat hy doen 
en is gevolglik taamlik kieskeurig oor die 
projekte waarby hy betrokke raak.”

Ronell van Rooyen, ook ’n uitvoerende 
direkteur, stem saam en sê: “Ons besef natuurlik 
dat alle projekte nie ten volle selfonderhou
dend kan wees nie, maar dis vir ons belangrik 
dat dié wat daarby betrokke is, sal sorg dat die 
projek lank sal kan voortgaan. Ons erken ook 
die newevoordele van onderwys, vaardigheids
ontwikkeling en welsyn, wat belangrik is, maar 

nie maklik bereken kan word nie.”
Van Rooyen wys daarop dat die stigting 

hom nie tot projekte buite sy omskrewe terrein 
sal verbind nie, en ook nie waar die geld nie 
behoorlik geadministreer word nie.

Van die projekte is die Kamdebooplaas
skoolprojek in GraaffReinet en die Laerskool 
Paul Greylinggemeenskapskoolprojek in 
Vishoek.

Eksterne bydraes tot die Kamdebooprojek 
is noodsaaklik vir sy oorlewing, want die skole 
is instellings sonder skoolgeld in ’n sukkelende 
gebied, staatsfinansiering is uiters beperk, en 
die skoolvoedingstelsel in die OosKaap is 
ondoeltreffend. Die projek het die afgelope vyf 
jaar van een skool en 30 leerlinge tot vyf skole 
en 221 leerlinge gegroei. Nuwe geriewe is 
ingestel, waaronder rekenaars en werkstasies 
vir leerlinge, skryfbehoeftes en speelrame.

Die Paul Greylinggemeenskapskoolprojek 
is deur die ouers en die beheerliggaam begin, 
maar het soos Kamdeboo groot geldinspui
tings nodig. Dit maak dit vir voorheen 
benadeelde leerlinge van Ocean View en 
Vryegrond moontlik om die skool by te woon. 
Die projek sluit ’n remediëringsprogram, 
voedingskema en vervoer in.

Daar word oorweeg om die program na 
ouers uit te brei om te verseker dat kinders 
voldoende in hul tuisomgewing ondersteun 
word. n

14 FINWEEK  6 OKTOBER 2011

KOPIE: Leon Kok      ADVERTENSIES: Stephané du Toit

Uitvoerende direkteure, Cheree Dyers en 
Ronell van Rooyen.

mening moet jy minstens 15% van jou salaris 
spaar vandat jy 25 jaar oud word, en jy moet 
daardie bedrag deurlopend spaar vir die 
volgende 40 jaar,” sê Acres.

’n Belangrike faset waarop Strydom wys, is 
dat daar dikwels baie mense is wat goed vir hul 
aftrede voorsiening gemaak het, maar 
ongelukkig nie in staat is om hul portefeuljes te 
bestuur nie. Dit het veral met die skuif na vaste 
bydraskemas ‘n algemene verskynsel geword. 
Trustees van aftreefondse en die bedryf as 
geheel moet nou, meer as ooit tevore, die 
verantwoordelikheid aanvaar om voornemen
de afgetredenes op te voed oor hulle behoeftes 
en besluite rakende hulle aftreebeleggings.

Onder die slaggate wat Strydom noem, is 
om nie die regte advies te kry nie, nie die 
produkte te verstaan wat aangebied word nie, 
om die verkeerde produk te kies (daar is nie 
iets soos eengroottepasalmal nie) en om te 
onderskat hoe belangrik die saamgestelde 
effek, inflasie, gelde en belastingdoeltreffend
heid is. Byvoorbeeld, saamgestelde gelde kan 
’n afgetrede persoon tot tien jaar se aftree
inkomste kos.

Strydom glo verder dat baie mense wat na 
lewendeannuïteitprodukte aangetrek word, 
hul geld veels te vroeg in oormatig versigtige 
portefeuljes plaas. Die netto effek daarvan is 
dat hul geld ernstig deur inflasie weggevreet 
word pleks daarvan om die voordele van 
saamgestelde opbrengste te kry. 

Strydom sê: “Wanneer hulle vir hul aftrede 
spaar, moet beleggers dink wat hulle met hul 
aftreevoordeel gaan doen. Beleggers wat 
beplan om belegginggekoppelde produkte te 
koop wanneer hulle aftree, moet hul portefeul
jes só bestuur dat hulle blootstelling aan die 
mark behou, voor en ná hul aftrede. Hulle belê 
tot die dood toe, nie net tot hulle aftree nie.”  

SuidAfrikaners is ’n taamlik beweeglike 
werksmag, wat beteken hulle hou nie altyd 
met hul maatskappy se pensioenbydraes vol 
nie, sê sy. Hulle kies dikwels om hul aftreevoor
dele in kontant te neem eerder as om dit in 
geskikte bewaringsprodukte te plaas.

Strydom beveel aan dat mense die tekort 
in hul aftreespaargeld minstens een keer per 
jaar beoordeel en ’n finansiële adviseur 
raadpleeg indien hulle oor iets twyfel. 
Wanneer hulle hul posisie evalueer, behoort 
hulle die volgende in ag te neem: hul 
werkgewer se aftreefonds; enige uittree
 annuïteite wat hulle moontlik het; ’n bewa
ringsfonds wat die spaargeld van ’n vorige 
werkgewer bevat; en effektetrusts wat hulle 
moontlik besit.  Prescient Wealth Retirement 
Solutions het ’n reeks aftreeportefeuljes 
ontwikkel wat vir spesifieke inkomstebe
hoeftes geskik sal wees, met spesifieke klem 
op die bewaring van kapitaal en optimale 
batetoedeling. n

PLAASLIKE & BUITELANDSE BELEGGINGSBESTUUR

AANDELEMAKELAARSDIENSTE

EFFEKTETRUSTS

EIENDOM

AFTREEPRODUKTE

BELEGGINGSADMINISTRASIE

 OORKOEPELENDE FONDSE

WELVAARTBESTUUR

Prescient bied kliënte sekerheid oor die uitkoms van hulle beleggings, jaar na jaar. 
Maar belangriker nog, die aanvanklike beleggingskapitaal word bewaar. Gewaarborg. 
Vir meer inligting oor enige van ons produkte en dienste, besoek www.prescient.co.za.

TELEFOON:  +27  21  700  3600   /   FAKS :  +27  21  700  3700   /   EPOS:  INFO@PRESCIENT.CO.ZA 

Noem ons voorspelbaar. 
Ons gee nie om nie.
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