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SLAAPWANDELAARS 
OP DIE RAND VAN FINANSIËLE 
INEENSTORTING
Deur Magnus Heystek, beleggingstrateeg
 
Die Suid-Afrikaanse ekonomie is haastig op pad na ’n finansiële krisis, die 
resultaat van ’n “Perfekte Storm” wat op die horison broei. Hierdie “storm” 
kan ernstige verwoesting saai wat betref werksgeleenthede, die waarde van die 
rand asook regeringsinkomste.

Terwyl die ekonomiese afgrond nader kom, is die regering blykbaar onbewus van, 
of erger, onbesorg oor die rooiligte wat waarskuwings uitroep van groot finansiële 
onstabiliteit, groeiende werkloosheid en lae-intensiteit sosiale opstande in baie 
dele van die land in die vorm van diensleweringbetogings. 

Die swak dienslewering, wat al lank deel is van inwoners van baie plattelandse 
dorpe se daaglikse bestaan, het nou ook begin kop uitsteek in die Johannesburg-
Pretoria area – Suid-Afrika se grootste metropolitaanse gebied.

Wat slegs weke terug nog ondenkbaar was, gaan nou blykbaar deel word van 
die alledaagse lewe van verbruikers en besigheidsmense in baie dele van die 
land, insluitend Johannesburg en Pretoria.

Die regering blyk heeltemal onbesorg te wees hieroor en is skynbaar meer 
besorg daaroor om president Jacob Zuma te beskerm teen verdere openbaringe 
en beskuldigings en die moontlike oneerlike betrokkenheid by die veelbesproke 
wapentransaksie.

Die leiers van ander opkomende markte probeer die krisis vermy. Veral president 
Narenda Modi van Indië, reis die wêreld vol en beklemtoon die strukturele 
veranderinge wat Indië besig is om te maak om sodoende die ekonomie meer 
aantreklik vir buitelandse beleggers te maak.

Die verdere afname van die rand, die afgelope paar weke, het Suid-Afrika 
se kwesbaarheid teenoor veral die Amerikaanse dollar uitgelig. Die rand het 
in minder as drie maande met meer as 10% geval en dit lyk asof die waarde 
daarvan nog verder gaan versleg (moontlik selfs dramaties) in die weke en 
maande wat voorlê.
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’n Randwaarde van bykans R12 teen die 
Amerikaanse dollar is nou ’n baie groot moontlik-
heid en dit sal brandstofpryse, kosinflasie en pryse 
van ingevoerde goedere negatief beïnvloed.

Kyk ons verder die toekoms in, sien ons ’n herrysende 
Amerikaanse dollar wat volg op verbeterde 
Amerikaanse ekonomiese groei en ’n einde aan 
kwantitatiewe verruiming. Hierdeur is miljarde dollars 
in wêreldmarkte ingestoot, en ’n aansienlike gedeelte 
daarvan het na opkomende markte, soos Suid-Afrika, 
gekom.

Hierdie sogenaamde “carry trade” waardeur geld 
teen bykans geen koste geleen en belê word in Suid-
Afrikaanse beleggings met hoë opbrengste, is nou 
beëindig.

Die rand is as’t ware heeltemal weerloos teen hierdie 
aanslag, aangesien dit baie min buitelandse valuta 
reserwes het en die uitvoerverdienste ook onder 
druk is as gevolg van die verlangsaming in nie net 
mynuitvoere nie, maar ook in die aanvraag, veral uit 
China.

Die Amerikaanse dollar het in die afgelope weke 
dramaties versterk teen ’n hele aantal buitelandse 
geldeenhede en het die pryse afgedruk van goud, 
olie en ander kommoditeite op die wêreldmarkte.

Die tydsberekening van die beëindiging van 
kwantitatiewe verruiming kon nie op ’n slegter tyd 
vir die Suid-Afrikaanse ekonomie gekom het nie. 
Ekonomiese groei het dramaties verstadig, van ’n 
vooruitsig vir 2,8% aan die begin van die jaar, tot ’n 
optimisties geskatte 1,4% vir 2014. Die gehalveerde 
ekonomiese groeikoers gaan ongetwyfeld gevolge 
hê vir regeringsinkomste, wat reeds onder druk is as 
gevolg van die verlangsaming in kleinhandelverkope 
en mynuitvoere.

Die nuwe minister van finansies, Nonhla Nene, het 
onlangs gewaarsku dat ’n belastingverhoging deur 
die Tesourie oorweeg word en dat dit ’n toename 
in BtW, kapitaalwinsbelasting en ander belastings 
kan insluit ten einde die fiskale lekplekke toe te 
stop.

om sake te vererger het die Hoof van die 
reserwebank, Gill marcus, onlangs aangekondig 
dat sy nie haar kontrak vir ’n verdere vyf jaar sal 
verleng nie. Dit dra by tot die onsekerheid in ’n 
reeds brose ekonomiese en monetêre klimaat.

HIER VOLG ’N OPSOMMING VAN SOMMIGE 
VAN DIE EKONOMIESE FAKTORE WAT OP 
DIE OOMBLIK ’N ROL SPEEL.

EKoNoMIESE GRoEI
In baie opsigte het die SA-ekonomie verbasend goed 
gevaar na die groot finansiële krisis van 2008/2009. 
’n Ekonomiese groeikoers bo 3% is opgeteken vir 
2010 en 2011. Dit is onder andere ondersteun deur ’n 
reuse oplewing in kleinhandelverkope ná die opbloei 
van ongesekureerde lenings en hoër-as-inflasie 
salarisverhogings vir regeringswerkers.

In 2011 was die groei net hoër as 2% en het sedertdien 
beduidend gedaal. In die eerste kwartaal van 2014 
was die groei -0,6% en in die tweede kwartaal +0,6%.

Die onverwagse ineenstorting van African Bank 
in Augustus hierdie jaar het, myns insiens, die 
einde van die opbloei van ongesekureerde lenings 
aangekondig, wat vir baie lank op ’n bykans perverse 
manier die ekonomiese groei van die Suid-Afrikaanse 
kleinhandelsektor ’n hupstoot gegee het.

Daar is ook geen verwagtinge vir ’n skielike toename 
in groei bo 3% nie, aangesien Eskom se welbeken-
de probleme nog vir jare lank ’n beperking op 
elektrisiteitsgenerering gaan plaas.

Voeg daarby dat daar nou ’n potensieel ernstige 
watervoorsieningstekort is in SA se ekonomiese 
hartland, Gauteng, dan is dit verstaanbaar dat 
besigheidsvertroue tot die laagste vlak in 15 jaar gedaal 
het, volgens die Buro vir Ekonomiese Ondersoek aan 
die Universiteit van Stellenbosch.

Hierdie gebrek aan vertroue, lae ekonomiese groei 
en stygende vlakke van werkloosheid veroorsaak 
’n bose kringloop wat lei tot o.a. meer misdaad.

SuID-AfRIKA   
BESTEE BO VERMOË 
Die immergroeiende tekort op die betalingsbalans, 
is in Augustus op ’n nuwe hoogte van 6,3% van die 
Bruto Binnelandse Produk (BBP), en word hoofsaaklik 
befonds deur invloeie van korttermyn buitelandse 
geld in ons aandele- en staatseffektemark.

Hierdie tekort is een van die hoogstes onder 
opkomende markte, veral onder daardie vyf lande 
wat deur die internasionale finansiële gemeenskap 
as ekonomies kwesbaar beskou word. turkye, 
Indië, Indonesië en Brasilië bevind hulle in 
dieselfde bootjie.
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Suid-Afrika het nou ’n kwartaallikse invloei van R200 
miljard nodig om hierdie tekort te befonds. Baie van 
hierdie invloeie is egter heenvloeiend en kan beskou 
word as “warm globale geld” wat slegs belê word 
waar hoë opbrengste verwag word.

Geskiedenis leer ons dat hierdie “warm geld” nie bly 
wanneer ’n ekonomiese krisis sy opwagting maak nie. 
Dit vloei onverwags uit en kan sonder waarskuwing 
tot groot volatiliteit en ’n swak geldeenheid lei.  Dink 
vir ’n oomblik aan in - en uitvoerders wat in sulke 
omstandighede beplanning moet doen.

Daar word verwag dat die beëindiging van 
kwantitatiewe verruiming kapitaalvloei na die VSA 
sal bespoedig oor die volgende paar jaar. Daar kan 
nie werklik oor die volle finansiële implikasies hiervan 
bespiegel word nie.

Die negatiewe scenario sou wees dat die rand ineen 
kan stort tot R13-R14 teenoor die Amerikaanse dollar, 
plaaslike staatseffekkoerse kan opskiet tot by 10% of 
hoër en die repokoers sal aangepas moet word met 
meer as 300 basispunte om die beleërde geldeenheid 
te probeer red.

Die rand het nog verder verswak deur die 
onsekerheid met die aankondiging van die SA-
russiese “kernooreenkoms”. is die gerugte 
waar dat Suid-Afrika 8 kernreaktors van rusland 
gaan koop teen ’n totale koste van R1 biljoen? 
Die regering verskaf geen reguit antwoorde op 
die beleggingsgemeenskap en die publiek se 
eindelose vrae oor hierdie kwessie nie.

fISKALE BELEID  
ONDER DRUK
Dit is te verstane dat regerings hul besteding verhoog 
in ekonomiese krisistye om só die laer besteding van 
die privaatsektor teen te werk. Hierdie Keynesiaanse 
benadering tot ekonomiese bestuur, is die benadering 
wat die afgelope vier jaar in Suid-Afrika gevolg is.

In 2010 was regeringskuld net onder 30% van die 
BBP, maar dit het sedertdien deurlopend gegroei tot 
’n verwagte 46% in die huidige fiskale jaar. Ons sal 
groter duidelikheid hieroor hê wanneer die mid-termyn 
begroting later in Oktober bekendgemaak word.

Die regering het ook sy perke bereik wat 
betref waarborge wat dit voorsien aan semi-
staatsinstellings soos eskom, SAA, transnet 
en ander sukkelende entiteite in staatsbesit. 
ingevolge hierdie waarborge moet die regering 
finansiële waarborge verskaf aan uitleners van 
kapitaal (banke en ander finansiële organisasies) 
wat korttermynlenings aan genoemde entiteite 
maak.

Sonder hierdie waarborge sal die semi-
staatsinstellings hul werksaamhede moet staak. 
Hierdie gevaarlike situasie word vererger deur die feit 
dat baie munisipaliteite bankrot is en miljarde rande 
se oningevorderde skuld van individue, besighede en 
selfs die staat het.

Dit alles skets ’n donker prentjie en daar word baie 
min van regeringskant af gedoen om vertroue te wek 
dat die situasie binnekort omgekeer sal word.

Die onlangse Wêreld ekonomiese forum 
het bevind dat Suid-Afrika se internasionale 
mededingendheid teruggesak het en nou op 59ste 
in die wêreld gereken word (uit 144 lande).

Nie baie lank gelede nie, was Suid-Afrika die 
mededingendste (en ekonomies grootste) land in 
Afrika, maar is sedertdien verbygesteek deur Mauritius 
en selfs Botswana.

Baie kleiner en selfs groter dorpe regoor die land, 
met die moontlike uitsondering van die Wes-Kaap, 
het disfunksioneel geword op die gebiede van 
watervoorsiening, padwerke, instandhouding van 
infrastruktuur en riolering.

Dis nie om onpatrioties of ’n doemprofeet te wees nie, 
maar daar kan gesê word dat talle kleiner dorpe in baie 
opsigte ineengestort het, indien die huidige situasie 
vergelyk word met tien of selfs twintig jaar gelede.

EKoNoMIESE SCENARIo 
EN U BELEGGINGS
As dinge so sleg lyk, waarom vaar die JHB 
Aandelemark so goed?

Die hoofrede is dat die groot genoteerde maatskappye 
oor die laaste dekade hul sakebedrywighede 
gediversifiseer het én inkomstebronne verwyderd van 
Suid-Afrika in ander, beter bestuurde lande bekom 
het.

Die diversifikasie het op twee maniere plaasgevind.Die 
eerste was pogings om in Londen genoteer te word 
(Old Mutual, Investec, BHP Billiton, SAB Miller ens.). 
Dit het in die publieke oog gebeur, en het gevolglik op 
die tuisfront ’n mate van kritiek ontlok.

Die tweede is baie meer subtiel gedoen. Shoprite 
is byvoorbeeld van voorneme om oor die volgende 
paar jaar 700 winkels in Nigerië te open. Byna 
elke ander maatskappy op die JSE, wat kon, het 
voorspoed elders gaan soek, in so ’n mate dat dit 
bereken word dat 70% van alle opbrengste deur 
JSE genoteerde maatskappye nou buite Suid-Afrika 
gemaak word.

Talle maatskappye (Murray and Roberts, Redefine 
ens.) het openlik bekendgemaak dat hulle nie 
nuwe sakegeleenthede in Suid-Afrika ondersoek 
nie, aangesien die arbeidsituasie te onseker en 
onstabiel geword het vir langtermynbeleggings.

Besighede en ondernemings wat direk verbind 
is aan plaaslike toestande het reuse terugslae in 
ekonomiese waarde beleef, in plaaslike sowel as 
dollar-terme. ’n Uitstekende voorbeeld hiervan is 
die waarde van platinum wat in hierdie jaar met 
meer as 40% geval het. Dieselfde kan gesê word 
van die meeste plaaslike produsente.
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Hierdie vraag het in ’n mate ’n akademiese vraagstuk 
geword. Tot onlangs was baie beleggers versigtig om 
hul tot buitelandse beleggings te verbind. Gelukkig 
is hierdie besluit namens beleggers geneem wat via 
plaaslike maatskappye op die JSE, lewensbelangrike 
buitelandse diversifikasie bekom het en so hul 
persoonlike welvaart kon beskerm.

Beleggers wat by hul voorneme gehou het om 
hulself nie aan buitelandse diversifikasie bloot 
te stel nie, het ’n dramatiese verwoesting van 
wêreldwye welvaart aanskou.

Bateklasse wat in hierdie kategorie val, sluit in plaaslike 
residensiële eiendom, plase, kontant en geldmarkte en 
staatseffekte. In globale terme het hierdie beleggers 
in net 5 jaar tussen 60% en 70% in globale waarde 
verloor!

Van ’n hoogtepunt van R6,50 in September 
2011 het die rand met meer as 73% geval teen 
die Amerikaanse dollar en met soortgelyke 
persentasies teen die euro en Britse pond.

As ’n beleggingsmaatskappy beveel ons al vir die 
afgelope vier jaar groter buitelandse blootstelling 
aan. in die winter van 2011 het ons landwyd 
verskeie seminare gehou om hierdie sienswyse te 
bevorder en groter buitelandse blootstelling aan te 
moedig.

Hierdie advies is ongelukkig met baie skeptisisme 
en teenstand begroet. maar die beleggers wat vroeg 
reeds die sprong gemaak het, veral ten opsigte 
van sekere spesialisfondse soos biotegnologie-, 
tegnologie- en gesondheidsorgfondse, het 
skouspelagtige opbrengste beleef – meer as 300% 
in minder as vier jaar.

Die tabel hieronder reflekteer die soort fondse wat 
ons deurgaans aanbeveel en die opbrengs verdien 
oor die afgelope drie jaar.

ons bly toegewyd daaraan om hierdie soort 
advies aan te bied omdat ons steeds dink globale 
geleenthede bied baie groter potensiaal vir 
beleggers.

Die meeste beleggers en veral nuwe beleggers is 
steeds heeltemal te blootgestel aan SA Inc. deur 
residensiële eiendom, kommersiële eiendom, kontant 
en geldmark rekeninge. Hierdie en ander beleggings 
bied geen beskerming teen verdere verswakking van 
die geldeenheid nie.

Soms klink ons dalk soos ’n plaat wat vashaak, maar 
ons mandaat is om ons kliënte van die beste advies te 
voorsien ten einde hul kapitaal te beskerm en te laat 
groei.

Die harde werklikheid is dat die Suid-Afrikaanse 
ekonomie ernstige wind van voor in die gesig staar. 
Ons moedig dus ons kliënte sterk aan om groter 
buitelandse diversifikasie in hul portefeuljes te 
oorweeg.

By Brenthurst Wealth maak ons gebruik van ’n aantal van die top beleggingshuise in die wêreld 
ten einde beleggingsportefeuljes vir ons kliënte saam te stel. hierdie gekose fondse is nie staties nie 
en van tyd tot tyd voeg ons fondse by of neem ons fondse weg, afhangende van marktoestande en 
prestasie.

Dit is duidelik dat om buitelands te belê die korrekte besluit was. Die beleggingsopbrengste het Jse-
beleggings met ’n aansienlike marge geklop. self beleggings in globale gebalanseerde fondse het 
soortgelyke en in sommige gevalle beter opbrengste gelewer as hoër risiko aandeelfondse op die Jse.

hoEVEEL BuItELANDSE BELEGGINGS  
STEL ONS VOOR?

PreStASie oPSommiNG
CUMUlATIVE RETURN - 04/05/2011 - 26/09/2014

■ FTSE/JSE All Share Index (ALSI 72.6
■ Coronation Gbl Capital Plus D 90.9
■ Investec Gbl Str Mg D Gr Acc $ 91.1
■ Investec Gbl Franc F Gr Acc $ 123.5
■ Franklin Biotech Disc A Acc $ 327.2
■ Franklin MENA A Acc USD 184.1
■ Templeton Global Bal B Acc USD 95.3
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JEREMy GARDINER - INVEStEC
 
Jeremy Gardiner is ’n direkteur by Investec Batebestuur. hy word ook gereeld gehoor in die media, by konferensies en die beleggingswêreld in 
die algemeen en is verantwoordelik vir die oordra van Investec Batebestuur se sieninge omtrent aktuele sake, die ekonomie en beleggingsmarkte.
as ’n direkteur van Investec Batebestuur, is Jeremy ’n bron van inligting oor die wêreld se top analiste en oor alles anders: van politiek tot petrol. 
Jeremy se uitdaging is om al hierdie inligting te konsolideer en dit aan u oor te dra op ’n verstaanbare, interessante en informatiewe manier.

hy is al sedert 1991 deel van die maatskappy en sedert 1999 direkteur, en sodoende een van dié wat al die langste op die globale uitvoerende 
bestuurspan dien. Jeremy het ook op die raad van die Westelike Provinsie/stormers-rugby gedien van 2003 tot 2005 – ’n tydstip toe hul prestasie 
besonder swak was! alhoewel hy rekeningkunde aan die universiteit van die Witwatersrand gestudeer het, is hy nie ’n rekeningkundige of 
ekonoom nie, maar gebruik wel hierdie vaardighede om wat rekeningkundiges en ekonome sê toeganklik te maak vir sy toehoorders.

BUITELANDSE DIVERSIFIKASIE 
KAN GEDOEN WORD DEUR:

1. Direkte buitelandse belegging deur middel van die R1 miljoen jaarlikse diskresionêre 
toelating (geen inkomstebelasting of SArB-klaring nodig nie).

2. Direkte buitelandse belegging deur middel van die R4 miljoen jaarlikse beleggings-
toelating waarvoor SArS en SArB-klaring verkry moet word.

3. Buitelandse bateruiling. interne veranderinge aan plaaslike diskresionêre en lewende 
annuïteit portefeuljes (tot 100% van die batewaarde).

4. Buitelandse bateruilings. interne veranderinge aan uittree-annuïteit en bewarings-
fondse (tot 25% van die batewaarde, afhangende van die kapasiteit van bateruiling).

5. Direkte buitelandse beleggings hoef nie na Suid-Afrika gerepatrieer te word nie, ter-
wyl bateruilings slegs in rand en in Suid-Afrika opgeëis kan word.

PREtoRIA: 10 NoVEMBER 2014
tYD:  15h30 vir 16h00
PleK:  Villa Sterne Boetiekhotel, Johann Rissikrylaan 212,  
 Waterkloofrif 
rsVP: +27 12 347 8240 magda@brenthurstwealth.co.za

JohANNESBuRG: 11 NoVEMBER 2014 
tYD: 15h30 for 16h00 
PleK:  INVESTEC KANTORE, Graystonrylaan 100,  
 Sandown, Sandton 
rsVP: +27 11 799 8100 reception@brenthurstwealth.co.za

KAAPStAD: 20 NoVEMBER 2014
tYD: 15h45 for 16h00 
PleK:   INVESTEC KANTOOR, Hans Strijdomweg 36, Foreshore 
rsVP:  +27 21 914 9646 ronelle@brenthurstwealth.co.za

BELEGGINGSEMINAAR
GLoBALE WELVAARtSKEPPING 
Die afgelope jaar was ons getuies van die herstel van die ontwikkelde wêreld, terwyl die ekonomiese 
insinking van opkomende markte vererger. Oral beweeg ekwiteite steeds met krag vorentoe, oënskynlik 
onbeïnvloed deur die ekonomiese realiteit. Die suid-afrikaanse ekonomie, soos ander opkomende 
markte, kry swaar, maar terwyl die rand al hoe meer verswak, bereik aandelemarkte ongekende hoogtes. 
sluit aan by JereMY GarDIner (InVesteC) and MaGnus heYsteK (Brenthurst) wanneer hulle 
die uitdagings wat beleggers in hierdie wisselvallige wêreld beleef, bespreek.

moet ASSeBlief Nie HUiWer om met U toeGeWyDe fiNANSiËle ADviSeUr te GeSelS oor U 
BeleGGiNGSBeHoefteS Nie.
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BRENTHURST WEALTH 
GESERtIfISEERDE fINANSIËLE BEPLANNERS:

VRYSTELLING: Brenthurst Wealth Management is ‘n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste Reg no. 2004/012998/07, FSP no. 7833. 
Enige inligting in hierdie dokument moet nie gesien word as beleggingsadvies nie omdat elke individuele belegger anders is met verskillende beleggingsbehoeftes. 
Raadpleeg asseblief enige een van ons hoogs gekwalifiseerde beleggingsadviseurs voordat u op die raad en aanbevelings in hierdie nuusbrief optree.  
Kontak asseblief BMW vir ‘n afspraak by enige van ons kantore landwyd. 

mAGNUS HeyStek  emAil: magnus@heystek.co.za tel: +27 (0)83 692 8635
MAGNUS is ‘n direkteur van Brenthurst Wealth en is in beheer van die belegging strategieë, navorsing en kliënte kommunikasie.

BriAN BUtCHArt CfP®  emAil: brian@brenthurstwealth.co.za  tel: +27 (0)82 335 5117
BRIAN is hoof van die Kaapse kantoor en ŉ direkteur van Brenthurst Wealth.

JoHAN BUrGer CfP®  emAil: johan@brenthurstwealth.co.za tel: +27 (0)82 732 8655
JOHAN is hoof van die Pretoria kantoor en ŉ direkteur van Brenthurst Wealth.

renee eaGar CFP® eMaIl: renee@brenthurstwealth.co.za tel: +27 (0)83 233 9373

sOnIa Du PlessIs CFP® eMaIl: sonia@brenthurstwealth.co.za tel: +27 (0)83 260 4055

MaGnus l heYsteK CFP® eMaIl: magnus1@brenthurstwealth.co.za tel: +27 (0)72 071 5567

rIChus nel aCCa eMaIl: richus@brenthurstwealth.co.za tel: +27 (0)78 260 4013

suZean hauMann rFPtM eMaIl: suzean@brenthurstwealth.co.za tel: +27 (0)21 914 9646

“oM LANGtERMyNWELVAARt tE SKEP MoEt ‘N MENS ‘N SEKERE MAtE VAN RISIKo AANVAAR. DIE GRootStE RISIKo 

IS oM GEEN RISIKo tE NEEM NIE. DIE GRootStE ByDRAE WAt oNS KAN MAAK AS BELEGGINGSADVISEuRS IS oM tE 

PRoBEER oM DIE hooGStE MooNtLIKE oPBRENGS tE BEREIK MEt DIE LAAGStE MooNtLIKE RISIKo.”

DirekteUr eN Hoof vAN BemArkiNG: SUe HeYStek 
sue@brenthurstwealth.co.za

teStAmeNte eN BoeDelS: rOZaNNe HeYStek-POtgieter 
rozanne@brenthurstwealth.co.za

BelAStiNG eN fiNANSiËle AfDeliNG: gaViN bUtCHart 
gavinb@brenthurstwealth.co.za

kliËNte-kommUNikASie: MiCHeLLe bUrger 
michelle@brenthurstwealth.co.za

Al ons finansiële beplanners is gekwalifiseerde CFP® professionele lede van die FPI wat hoogs gekwalifiseerd is om 
raad te lewer op enige beleggingsonderwerpe. 

KLIËNtEDIENStE EN uItVoERENDE ASSIStENtE:

JOhannesBurG

Tel:  +27 (0)11 799 8100
Fax:  +27 (0)11 799 8101

Unit 2B, Cedar Office Estate,  
Cedar Road, Fourways, SA

PO Box 10150, Fourways East, 
2055, Gauteng, SA

PretOrIa

Tel:  +27 (0)12 347 8240
Fax:  +27 (0)12 347 0601

494A Lois Avenue, Erasmuskloof 
X3, Pretoria, SA

PO Box 32593, Waverley,  
Pretoria, 0135, SA

CaPe tOWn 
(DE WATERKANT)

Tel:  +27 (0) 21 418 1236
Fax:  +27 (0) 21 418 1304 

29 Chiappini Street, De Waterkant, 
Cape Town, 8001, SA

Postnet Suite 275, Box X22, 
Tygervalley, 7536, Cape Town, SA

BellVIlle
(TyGERVALLEy) 

Tel:  +27 (0)21 914 9646
Fax:  +27 (0)21 914 6515 

Tyger Waterfront Terraces Block 2, Carl 
Cronje Drive, Tygervalley, Bellville, SA

Postnet Suite 275 P/Bag X22, 
Tygervalley, 7536, Cape Town, SA

JhB: +27 (0)11 799 8100
ChrIstOFF POtGIeter

christoff@brenthurstwealth.co.za

Celeste PhaKhatI
celeste@brenthurstwealth.co.za

erna MarÉ
erna@brenthurstwealth.co.za

natasCha Du PlessIs
natascha@brenthurstwealth.co.za

antJe MOutOn
reception@brenthurstwealth.co.za

PtA: +27 (0)12 347 8240
esMerIe lOOts (BCOM FIn Man)

esmerie@brenthurstwealth.co.za

YOlanDI BurGer Ma(hMs)
yolandi@brenthurstwealth.co.za

MaGDa KaMFer
magda@brenthurstwealth.co.za

CPt: DE WAtERKANt
+27 (0)21 418 1236

MalIssa anthOnY (BCOM llB)
malissa@brenthurstwealth.co.za

BELLVILLE: tyGERVALLEy 
+27 (0)21 914 9646

rOnelle stIPP
ronelle@brenthurstwealth.co.za


