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SAMENVATTING

Samenvatting
De laatste jaren zijn vastgoedbeleggingsinstellingen zich steeds meer gaan richten op de financiele
performance van de portefeuille. Vanuit de financiele beleggingsmarkt werd vastgoed in het verleden vooral
gezien als een goede langetermijn-belegging. Maar tegenwoordig worden de vastgoedbeleggingsinstellingen
door die beleggers, oftewel de (potentiele) aandeelhouders, steeds meer afgerekend op de geleverde
performance op een korte(re) termijn. Door het verkrijgen van meer inzicht in de financiele performance, kan
men tevens op een adequatere wijze beleggingsbeslissingen nemen.
Voor beleggers in direct vastgoed geldt de ROZ/IPD-Vastgoedindex veelal als de marktindex. Deze
vastgoedindex wordt in het algemeen als graadmeter gezien voor de gehele vastgoedmarkt. In de
vastgoedpraktijk wordt deze als een exteme benchmark gehanteerd voor de eigen performance. Doorgaans
wordt gestreefd naar een hoger portefeuillerendement dan het marktrendement. Dit betreft een externe
beleggingsdoelstelling voor de vastgoedbelegger. Wanneer deze in werkelijkheid behaald wordt, spreekt men
respectievelijk van een out- of underperformance van de index.
In de algemene beleggingsleer wordt echter verondersteld, dat het rendement altijd gekoppeld is aan het
beleggingsrisico. Een belegger is namelijk alleen bereid risico te !open, als daar een bepaalde vergoeding
voor tegenover staat. Beleggen is dan ook gericht op het behalen van maximaal rendement bij een gegeven
risicograad, 6f een minimaal risico bij een gegeven rendementsniveau.
Vanuit deze invalshoek wordt de efficiency van een beleggingsportefeuille dus in hoofdzaak bepaald door de
relatie tussen het rendement en het risico. Maar in praktijk blijkt, dat het risico veelal onderbelicht is, waardoor
de helft van het verhaal ontbreekt.
Naast de genoemde externe beleggingsdoelstelling heeft de vastgoedbelegger te maken met interne
beleggingsdoelstellingen, die verbonden zijn aan de objecten in de vastgoedportefeuille. Aan de individuele
investeringsobjecten worden namelijk interne rendementseisen gesteld, die tijdens de exploitatie van de
objecten minimaal verwezenlijkt moeten worden. Deze dienen overigens in het verlengde te staan van de
externe beleggingsdoelstelling.
De interne en externe beleggingsdoelstellingen worden echter als separate beleggingsdoelstellingen getoetst.
Bij de beoordeling van de geleverde performance van de vastgoedbelegger worden de interne
rendementseisen buiten beschouwing gelaten. Zo is het mogelijk dat de performance van de
vastgoedbelegger positief wordt beoordeeld, terwijl de interne rendementseisen niet behaald worden.
Daarnaast wordt bij de prestatiebeoordeling afgezien van de beleggingsrisico's. Op deze wijze wordt geen
totaal beeld verkregen van de performance van de vastgoedbelegger en is alleen de positie ten opzichte van
het rendement op marktniveau bepalend.
Vanu~ de beschreven probleemschets is voor dit onderzoek de volgende doelstelling geformuleerd warden:
Het ontwikkelen van een methodiek voor het afzetten van een vastgoedportefeuille ten opzichte van
een externe sectorale benchmark, op basis van rendement en risico.
Voor deze onderzoeksdoelstelling is, als case-studie, een fictieve winkelportefeuille beschouwd en de
ROZ/IPD-winkelindex als een externe (sectorale) benchmark gehanteerd, welke onderdeel is van de
ROZ/IPD-Vastgoedindex. Sinds 1995 registreert de ROZ/IPD de jaarlijkse totaal rendementen van
vastgoedobjecten en -portefeuilles, volgens het principe van de 'Total Rate of Return'(TRR) . Zodoende zijn er
op dit moment rendementsreeksen beschikbaar van 9 jaren.
Op basis van een dergelijke tijdreeks van gerealiseerde rendementen, wordt veelal het risico gemeten van
een vastgoedbelegging(sportefeuille). Hiervoor wordt binnen de vastgoedpraktijk veelal gebruik gemaakt van
een tweetal risicomaatstaven, namelijk de standaarddeviatie en de beta. Deze komen voort uit de klassieke
beleggingstheorie, waarbij men als uitgangspunt neemt, dat rendementen zich gedragen naar een normale
verdeling. Het (rekenkundig) gemiddelde rendement wordt daarbij als te verwachten rendement beschouwd
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en staat centraal bij het kwantificeren van het risico. Risico wordt op deze wijze gerelateerd aan de fluctuaties
random dit gemiddelde. Tegen het gebruik van deze klassieke risicomaatstaven wordt hier een drietal
bezwaren gemaakt.
1.

2.

3.

Het is discutabel, dat de tijdreeks van de gerealiseerde rendementen wel normaal verdeeld is. In
werkelijkheid kan er sprake zijn van een scheve verdeling van de rendementen, waardoor de
toepasbaarheid van de klassieke risicomaatstaven afneemt.
Het gemiddelde rendement, dat na afloop van de beschouwde periode rekenkundig bepaald is,
wordt tevens beschouwd als het verwachte rendement voor die periode. Maar het verwachte
rendement dient aan het begin van de beschouwingsperiode te warden gesteld. Voor het
toekomstige rendement kan een belegger een doelstelling aangeven, een zogeheten target return
T(R). Deze rendementsdoelstelling is wel voorafgaand aan de beschouwde periode geformuleerd.
Daarom zou deze als referentiewaarde moeten dienen voor het meten van het risico, in plaats van
het rekenkundig gemiddelde.
De klassieke risicomaatstaven maken geen onderscheid in negatieve en positieve fluctuaties. Een
belegger zal echter alleen afkerig zijn van fluctuaties onder zijn/ haar verwachtingswaarde. Orn deze
reden moeten alleen de fluctuaties beneden de vooraf gestelde target return als risico warden
gekwantificeerd. Het gerealiseerde rendement moet dus boven de rendementsdoelstelling liggen,
welke verder als de 'Minimal Acceptable Return' (MAR) wordt aangeduid.

Sortino beschrijft een alternatieve risicomaatstaf, die aan de gemaakte bezwaren tegemoetkomt. Vanuit een
'downside risk'-benadering wordt de downside deviatie ge"introduceerd ais maatstaf voor het neerwaartse
risico. Deze risicomaatstaf kwantificeert alleen rendementen onder de vooraf gestelde MAR als risico.
Hiermee sluit deze risicomaatstaf beter aan op de risicoperceptie van de belegger. Aangezien de downside
deviatie niet uitgaat van een normale verdeling van het rendement, is deze maatstaf tevens toepasbaar op
scheve rendementsverdelingen.
Bij vastgoedinvesteringen warden, voor de lange termijn, interne rendementseisen gesteld aan de individuele
objecten. Dit gebeurt op basis van berekeningen volgens het 'Internal Rate of Return'-principe (IRR). Zo geldt
per vastgoedobject een IRR-eis, welke als target return gezien kan warden voor het te behalen
objectrendement. De objectgerelateerde target returns dienen doorvertaald te warden naar een interne
taakstelling voor het portefeuillerendement. De achterliggende gedachte hiervan is, dat de performance van
de portefeuille ook getoetst moet warden aan de rendementsdoelstellingen van de onderliggende objecten.
Aan de hand van kapitaalwegingen van de objecten kan een intern gestelde target return geformuleerd
warden voor de portefeuille. De portefeuille -eis wordt in het verdere onderzoek beschouwd als de 'Minimal
Acceptable Return' (MAR).
De taakstellende MAR berust op de objectgerelateerde IRR-eisen en daarmee op IRR-berekeningen. De
performance van de portefeuille wordt echter gemeten in TRR-rendementen. In feite zijn de IRR en de TRR
twee verschillende rendementskengetallen, die niet zuiver op elkaar aansluiten. In theorie kunnen de jaarlijks
gemeten portefeuillerendementen niet met een IRR-eis vergeleken warden. De belangrijkste reden hiervoor
is als volgt:
Een /RR-model houdt geen rekening met tussentijdse waarde-ontwikkeling van het vastgoed en een TRRberekening juist we/. Bij een TRR wordt elk jaar de marktwaarde op basis van taxatie actueel gehouden,
waardoor tussentijdse markteffecten we/ verwerkt zijn in het gemiddelde rendement op langere termijn.

In praktijk blijken deze rendementskengetallen, op basis van dezelfde inputgegevens, tot een vergelijkbaar
rendement te leiden. Alleen bij sterke fluctuaties in de marktwaarde ontstaat een wezenlijk verschil in uitkomst
van deze rendementskengetallen. Orn deze reden wordt in deze scriptie aangenomen, dat de jaarlijkse
performance van de portefeuille afgezet kan warden tegen de MAR, die voortkomt uit de objectgerelateerde
IRR-eisen. Een wetenschappelijke onderbouwing voor het vergelijken van IRR- en TRR-rendementen vergt
nader onderzoek, dat buiten dit onderzoekskader valt.
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Zoals gezegd wordt de efficiency van een belegging(sportefeuille) bepaald door het rendement en het risico.
Orn de verhouding tussen deze twee factoren aan te geven, worden vier performance-indicatoren
beschreven. In eerste instantie wordt, vanuit de klassieke beleggingstheorie, een tweetal ratio's omschreven,
waarbij het risico bepaald wordt door de standaarddeviatie en de beta. Deze 'klassieke' ratio's zijn als volgt
benoemd:
• de Sharpe ratio
• de Treynor ratio.
Op een vergelijkbare wijze wordt vervolgens vanuit een 'downside risk'-benadering een tweetal 'alternatieve'
performance-indicatoren omschreven. Hierbij wordt het risico gerelateerd aan een taakstellende MAR en
wordt dit gemeten door middel van de downside deviatie. Als alternatief voor de klassieke ratio's zijn de
volgende performance-indicatoren omschreven:
• de Sortino ratio
• de Upside-Potential ratio (U-P ratio).
Aan de hand van deze performance-indicatoren kan een vergelijking getrokken worden tussen een
portefeuille en een marktportefeuille, op basis van rendement/risico-verhouding. Op deze wijze kan bekeken
worden in welke mate de performance van een portefeuille in relatieve zin afwijkt ten opzichte van de
marktportefeuille.
Deze afwijking kan tevens in absolute rendementen worden uitgedrukt door middel van een zogeheten alpha.
De alpha drukt de out-/underperformance aan ten opzichte van de marktportefeuille op een risicogecorrigeerde basis. Op basis van de vier omschreven ratio's zijn vier alpha-factoren geformuleerd.
Orn de 'alternatieve' performance-indicatoren hier te kunnen toepassen, dient eerst een MAR bepaald te
worden. De MAR voor de winkelportefeuille zou bepaald moeten worden aan de hand van de IRR-eisen,
welke gesteld zijn aan de individuele investeringsobjecten. Omdat deze interne rendementseisen niet
geregistreerd zijn, worden de vastgestelde IRR-eisen voor aangekochte objecten modelmatig herberekend.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een algemeen denkkader, dat in de vastgoedpraktijk gevolgd wordt ter
bepaling van !RR-targets bij te acquireren objecten. Bij de herberekening van deze !RR-targets, op
marktsegmentniveau, wordt aangenomen, dat de risicopremies en andere opslagen bovenop de basisrente
constant zijn geweest tijdens de beschouwde periode.
Met behulp van dit acquisitiemodel wordt per marktsegment een algemene !RR-target gesteld voor de
beschouwingsperiode. Ter bepaling van de MAR worden de !RR-targets van de marktsegmenten aan de
hand van wegingscoefficienten doorvertaald naar een rendementseis op portefeuilleniveau . Dit gebeurt op
basis van de gemiddelde kapitaalswaarde van de portefeuille in elk segment. Op deze wijze is vanuit de
interne rendementseisen een kapitaal-gewogen MAR benaderd voor de winkelportefeuille, welke als input
gebruikt wordt voor de rendement/risico-analyse.
Hierbij dienen twee kanttekeningen geplaatst te worden. Ten eerste zou de MAR niet alleen naar kapitaal
gewogen moeten zijn, maar ook naar tijd gewogen. Daarnaast zouden de wegingscoefficienten gebaseerd
moeten zijn op de initiele investeringswaarden van de objecten . Het betrefl hier slechts een benadering van
de MAR.
In de lijn met de doelstelling van dit onderzoek wordt de winkelportefeuille afgezet tegen de ROZ/IPDwinkelindex. Hierbij worden de genoemde risicomaatstaven en performance-indicatoren toegepast. Uit de
risicometingen blijkt, dat de uitkomsten van de risicomaatstaven verschillend zijn van elkaar. Eerder is al
aangegeven, dat de downside deviatie als risicomaatstaf, in theorie, beter onderbouwd is, dan de overige
risicomaatstaven. Aangezien de downside deviatie tevens leidt tot een ander risicobeeld van de beschouwde
portefeuilles, dient deze gehanteerd te worden bij het meten van het risico van een directe
vastgoedportefeuille.
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Hierop aansluitend, wordt geconcludeerd, dat de Sortino ratio en de U-P ratio gehanteerd zouden moeten
warden bij het meten van rendement/risico-verhoudingen. Deze 'alternatieve' performance-indicatoren zijn
namelijk gebaseerd op de downside deviatie. Daarnaast blijkt, uit de rendement/risico-metingen, dat deze
indicatoren tot andere resultaten leidt, in vergelijking met de Sharpe ratio en de Treynor ratio. Dit geldt tevens
voor de alpha-factoren, die gerelateerd zijn aan deze indicatoren.
Met de 'alternatieve' indicatoren kan dus een ander, dan wel meer inzicht verkregen worden in de
performance van de portefeuille, in vergelijking met de 'traditionele' indicatoren. Hiermee hebben deze
indicatoren een toegevoegde waarde ten opzichte van de 'traditionele' indicatoren.
Kortom: de opgestelde methode om performance-analyse te verrichten bij direct vastgoed kan leiden tot meer
inzicht in de geleverde prestaties van een portefeuille. Het gebruikmaken van de alternatieve performanceindicatoren kan een toegevoegde waarde leveren op de 'klassieke' analysemethoden. Maar, zoals
(gedeeltelijk) beschreven, zijn er nog voldoende knelpunten, c.q. verbeterpunten die aanleiding geven voor
nader onderzoek. Men dient dit onderzoek dan ook als een startpunt te beschouwen voor de ontwikkeling van
een methodiek, ten behoeve van performance-analyse van direct vastgoed.
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INLEIDING

Hoofdstuk 1 lnleiding
De laatste jaren is er sprake van een duidelijke professionalisering binnen de vastgoedsector. De behoefte
aan een meer wetenschappelijke benadering van het vakgebied is gegroeid. Dit wordt onder andere
veroorzaakt door de toenemende behoefte aan adequate inputgegevens voor asset liability studies.
Vastgoedbeleggingsinstellingen zijn zich steeds meer gaan richten op de financiele performance van de
portefeuille. Op de financiele beleggingsmarkt zijn beleggers in een toenemende mate rendementsbewuster
gaan denken. Vanuit deze financiele markt werd vastgoed in het verleden vooral gezien als een goede
langetermijn-belegging. Maar tegenwoordig worden de vastgoedbeleggingsinstellingen door die beleggers,
oftewel de (potentiele) aandeelhouders, steeds meer afgerekend op de geleverde performance op een
korte(re) termijn. Door het verkrijgen van meer inzicht in de financiele performance, kan men tevens op een
adequatere wijze beleggingsbeslissingen nemen. Voor het meten van de performance worden steeds vaker
prestatie-indicatoren toegepast, die hun oorsprong vinden in de financiele beleggingstheorieen.
In het algemeen willen beleggers weten, of ze voldoende gepresteerd hebben in markten waarin ze belegd
hebben. Voor beleggers in direct vastgoed geldt de ROZ/IPD-Vastgoedindex veelal als de marktindex. Deze
vastgoedindex wordt in het algemeen als graadmeter gezien voor de gehele vastgoedmarkt. In de
vastgoedpraktijk wordt deze als een externe benchmark gehanteerd voor de eigen performance. Zo wordt het
jaarlijks gerealiseerde portefeuillerendement afgezet tegen het marktrendement. Doorgaans wordt gestreefd
naar een hoger portefeuillerendement dan het marktrendement. Wanneer dit in werkelijkheid gerealiseerd
wordt, spreekt men van een outperformance van de index. Omgekeerd geldt dat men van een
underperformance spreekt, indien het portefeuillerendement lager uitvalt dan het marktrendement.

1.1

Achtergrond

Dit onderzoek heeft performance-meting als hoofdthema en is uitgevoerd bij Altera Vastgoed N.V., welke
gekenmerkt wordt als een sectoraal vastgoedfonds. In hoofdzaak verricht Altera Vastgoed het
vermogensbeheer van Nederlands vastgoed ten behoeve van pensioenfondsen. Deze
vastgoedbeleggingsinstelling heeft per vastgoedsector vier afzonderlijke beleggingsportefeuilles
samengesteld, namelijk:
•
•
•
•

portefeuille Winkels;
portefeuille Kantoren;
portefeuille Woningen;
portefeuille Bedrijfsruimten.

Als beleggingsdoelstelling geldt het behalen van een outperformance ten opzichte van de ROZ/IPDbenchmark per sector, op basis van een 3-jaarsgemiddeld totaal rendement. Dit gebeurt op basis van de All
Investments -portefeuilles. Hierbij worden alle objecten meegenomen in de resultaten, die gedurende het jaar
in de portefeuille hebben gezeten. Tevens worden daarbij managementactiviteiten meegenomen, zoals
aankoop, verkoop en (her)ontwikkeling. In verband met de bescherming van bedrijfsgevoelige informatie,
wordt binnen deze scriptie een fictieve vastgoedportefeuille beschouwd.

1.2

Probleemschets

Risicometing bij direct vastgoed
In het algemeen is de geformuleerde beleggingsdoelstelling gericht op het te behalen rendement. In de
algemene beleggingsleer wordt echter verondersteld, dat het rendement altijd gekoppeld is aan het risico. Bij
beleggingen draait het om de verhouding tussen deze factoren. Een belegger wil immers alleen risico lopen
als daar een bepaalde vergoeding voor tegenover staat. Beleggen is dan ook gericht op het behalen van
maximaal rendement bij een gegeven risicograad, 6f een minimaal risico bij een gegeven rendementsniveau .
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Vanuit deze invalshoek wordt de efficiency van een beleggingsportefeuille dus in hoofdzaak bepaald door de
relatie tussen het rendement en het risico. Maar in praktijk blijkt, dat het risico veelal onderbelicht is, waardoor
de helft van het verhaal ontbreekt. Een verklaring hiervoor is, dat het risico van een vastgoedportefeuille lastig
te meten is. Een veel gehanteerde risicomaatstaf is de standaarddeviatie. Met deze statistische
spreidingsmaat wordt de volatiliteit in een tijdreeks van gerealiseerde rendementen bepaald. Hierbij wordt een
belegging met een hoge volatiliteit gezien als een belegging met een hoog beleggingsrisico. Voor het
verkrijgen van een betrouwbaar risicobeeld is echter een groat aantal waarnemingen nodig. Aangezien het
totale rendement op jaarbasis wordt gemeten, is een relatief lange tijdreeks benodigd om aan voldoende data
te komen voor een betrouwbare risicometing. De ROZ/IPD-Vastgoedindex is per 1995 gestart, waardoor
slechts in beperkte mate (betrouwbare) rendementsgegevens beschikbaar zijn op marktniveau. Dit maakt het
toepassen van de standaarddeviatie enigszins onbetrouwbaar.
Een andere oorzaak die risicometing bij vastgoed bemoeilijkt, heeft te maken met bepaalde kenmerken van
het vastgoed. Deze komen niet (geheel) overeen met andere assets uit de financiele markt, waardoor de
bekende beleggingstheorieen, uit de financiele markt, niet geheel aansluiten op vastgoed. Deze knelpunten
geven aanleiding tot nader onderzoek voor het meten van het risico bij vastgoedbeleggingen.
Vastgoed a/s beleggingsmiddel en bedrijfsmiddel
De vastgoedmanagementorganisatie (vmo) acteert als een spil tussen de financiele beleggingsmarkt en de
gebouwde omgeving. Enerzijds vindt een wisselwerking plaats met de financiele markt(en) waarbij het
vastgoed door (potentiele) aandeelhouders gezien wordt als een puur beleggingsmiddel. Op dit niveau wordt
de vastgoedbelegger afgerekend op de geleverde performance ten opzichte van de ROZ/IPD-Vastgoedindex.
Dit betreft een externe beleggingsdoelstelling voor de vastgoedbelegger.

Financiete markt

Ou1perfonnance
Marktindex

Rendementseisen
objecten

Figuur 1-1. Positionering vastgoedfonds ten opzichte van de financiele markt en gebouwde omgeving
{bewerkt naar Keeris, 2004].

Anderzijds opereert de vastgoedbelegger op de gebouwenmarkt door zelf te investeren in vastgoedobjecten,
oftewel in de 'stenen'. Hierbij geldt het vastgoed tevens als een bedrijfsmiddel om uiteindelijk aan de externe
beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Aan de individuele investeringsobjecten warden interne
rendementseisen gesteld, die in het verlengde dienen te liggen van de externe beleggingsdoelstelling.
Deze objectgerelateerde rendementseisen kunnen warden beschouwd als taakstellingen voor de
exploitatieperioden, op zowel object- als portefeuilleniveau. Orn de gedane investeringen, vanuit financieel
oogpunt, te kunnen rechtvaardigen, moeten de objectrendementen aan de gestelde eisen voldoen. Hiervoor
moeten de geraamde exploitaties van de objecten ten minste verwezenlijkt warden. Op deze wijze heeft de
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vastgoedbelegger te maken met interne beleggingsdoelstellingen, die samenhangen met de rendementseisen
die gesteld zijn aan de investeringen.
De interne en externe beleggingsdoelstellingen warden echter als separate beleggingsdoelstellingen getoetst.
Bij de beoordeling van de geleverde performance van de vastgoedbelegger warden de interne
rendementsdoelen buiten beschouwing gelaten. De mate waarin de geraamde exploitaties van de objecten
voldoen aan de verwachtingen wordt daarbij niet van invloed geacht. In principe wordt bij performance-meting
de vastgoedbelegger alleen beoordeeld op de geleverde prestaties van de portefeuille ten opzichte van de
marktindex. Zo is het mogelijk dat de performance van de vastgoedbelegger als positief wordt beoordeeld,
terwijl de interne rendementseisen niet behaald worden. Daarnaast wordt bij de prestatiebeoordeling afgezien
van de beleggingsrisico's. Op deze wijze wordt geen totaal beeld verkregen van de performance van de
vastgoedbelegger en is alleen de positie ten opzichte van het rendement op marktniveau bepalend.

1.3

Probleemstelling

Op grond van de gegeven probleemschets wordt voor dit onderzoek de volgende probleemstelling
gehanteerd:

Op welke wijze kan een vastgoedportefeuille afgezet warden tegen een externe sectorale
benchmark, waarbij niet alleen gelet wordt op rendement maar ook op risico?

1.4

Doelstelling

De doelstelling voor dit onderzoek kan als volgt geformuleerd worden:

Het ontwikkelen van een methodiek voor het afzetten van een vastgoedportefeuille ten opzichte van
een externe sectorale benchmark, op basis van rendement en risico.
Belangrijke deelvragen hierbij zijn:

•

Hoe kan men op portefeuilleniveau het risico gerelateerd aan rendement in kwantitatieve zin
meten?

•

Welke rol kunnen risico-indicatoren, zoals bijvoorbeeld de standaarddeviatie (cr), hierbij spelen,
gezien de beschikbaarheid aan marktdata van slechts 9 jaren van de ROZ/IPD-Vastgoedindex?
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Hoofdstuk 2 Beleggen in vastgoed
In de inleiding is naar voren gekomen, dat dit onderzoek volledig in het licht staat van het beleggen in
vastgoed. In dit hoofdstuk wordt daarom vanuit de literatuur de benodigde achtergrondinformatie verstrekt
over vastgoedbeleggingen.

2.1

Vastgoed als beleggingscategorie

Als belegger kan men tegenwoordig kiezen uit een breed scala van vermogenstitels, zoals aandelen,
obligaties, derivaten, opties, vastgoed, futures etc. Deze vermogenstitels onderscheiden zich van elkaar door
de unieke beleggingskarakteristieken. Een aantal van deze vermogenstitels kan tevens gekenmerkt worden
als beleggingscategorie, ook wel asset class genoemd.
Een beleggingscategorie kan gedefinieerd worden a/s een continue bron van iets van waarde met
unieke economische eigenschappen [Hendriks: Bel, 2003].
In dezelfde lijn kan men een vastgoedbelegging beschrijven als een reeks netto-huurinkomsten met een
(toekomstige) restwaarde, bestaande uit de grondwaarde en de opstalwaarde (waarde gebouw). Gelet op
deze definitie kan vastgoed aangemerkt worden als een aparte beleggingscategorie. Binnen vastgoed als
beleggingscategorie maakt men onderscheid naar diverse sectoren, zoals woningen, winkels, kantoren en
bedrijfsruimten. Daarnaast zijn er neg overige gebouwtypen te onderscheiden zoals scholen, ziekenhuizen,
verpleeghuizen e.d. Deze groep wordt verder buiten beschouwing gelaten vanwege het te specifieke karakter.
Dit is een reden, waarom deze groep in de Nederlandse situatie niet tot de beleggingsmarkt gerekend wordt.
Er kan op verschillende financieringswijzen belegd worden in vastgoed. Zo weerspiegelt de Capital Market
Matrix grofweg de beleggingsmogelijkheden. Zo kan er onderscheid gemaakt worden naar vermogenspositie:
een financiering met eigen vermogen of vreemd vermogen. Daarnaast kan een onderscheid gemaakt worden
tussen directe beleggingen en indirecte (beursgenoteerde/ niet-beursgenoteerde) beleggingen. Er is sprake
van een directe belegging indien de belegger een meerderheidsbelang heeft en tevens de zeggenschap over
het vastgoedmanagement.
De matrix is een theoretisch model en is daarmee per definitie een versimpelde weergave van de
werkelijkheid. In praktijk kunnen allerlei mengvormen voorkomen, tussen bijvoorbeeld vastgoed dat deels is
gefinancierd met eigen vermogen en deels vreemd vermogen.
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Directe investering

DIRECT VASTGOED

Hypotheken en gesyndiceerde
vaslgoedleningen

lndirecle inveslering

(Niel) beursgenoleerde
(Niel) beurgenoleerde mortgage
vaslgoedondernemingen backed securities, obligaties in
vaslgoedondernemingen, aandelen
in hypolheekbedrijven

Figuur 2-1. Capital Market Matrix in vastgoedsector.

Dit onderzoek richt zich op directe investeringen, die gefinancierd worden met eigen vermogen, conform de
filosofie van Altera. Dat is dus direct vastgoed ten behoeve van de verhuur, waarbij uitgegaan wordt dat de
financiering volledig bestaat uit eigen vermogen. Deze definitie sluit aan bij de ROZ/IPD-Vastgoedindex, die
als graadmeter gezien wordt voor de Nederlandse vastgoedmarkt.
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2.2

Waarom beleggen in vastgoed?

De beleggingsrationale voor vastgoed is vooral gelegen in de positionering van 'private equity' met bijzondere
karakteristieken, zoals hoog direct rendement en hoge eindwaarde (grondwaarde), waarbij de cashflows goed
inzichtelijk te maken zijn [Hendriks: Bol, 2003j. Door exploitatie kan men als belegger een vrij stabiele stroom
van directe (huur)inkomsten genereren gedurende een lange periode. De kans op stabiele inkomsten is
vooral groot bij langdurige huurcontract(en) met solvabele huurder(s), waarbij tussentijdse huuraanpassingen
gereguleerd zijn . Zo houden huren die ge'indexeerd zijn met de inflatie, het directe rendement stabieler.
Bovendien is gebleken dat een goede locatie zijn waarde behoudt als beleggingsmilieu, waarbij tevens sprake
is van een redelijke kans op waardegroei op de lange termijn.
Een ander voordeel van een vastgoedbelegging is het diversificatie-potentieel ten opzichte van andere
beleggingscategorieen. Zo is er een geringe correlatie van vastgoed met andere assets, zoals aandelen en
obligaties. Dit komt met name doordat de rendementen van vastgoed vertraagd reageren op de economische
ontwikkelingen en in een andere mate daarvan afhankelijk zijn. Doordat het rendementsverloop van vastgoed
nauwelijks gecorreleerd is met andere assets, kan vastgoed het beleggingsrisico op de totale portefeuille
reduceren.

2.3

ROZ/IPD-Vastgoedindex

De ROZ/IPD-Vastgoedindex is een initiatief van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) en is via een
samenwerking met de Investment Property Databank te Londen (IPD) tot stand gekomen. De ROZ is een
overkoepelende organisatie van de Nederlandse vastgoedmarkt. In deze raad zijn alle (grote) zakelijke en
professionele koepelorganisaties, die actief zijn in deze industrie, vertegenwoordigd.
De ROZ/IPD-Vastgoedindex registreert sinds 1995 het rendement behaald op het institutioneel aangehouden
direct vastgoed in Nederland. Met de komst van deze marktindex is zonder meer een uitbreiding van de
kwantitatieve gegevens bewerkstelligd. De ROZ/IPD-Vastgoedindex is dan ook een veel gebruikte benchmark
voor de Nederlandse institutionele beleggers in direct vastgoed . Het is samengesteld uit taxatie- en
management gegevens voor individuele objecten uit vastgoedportefeuilles, welke door de IPD worden
verwerkt.
De totale waarde van de objecten in de ROZ/IPD-Databank bedroeg per december 2003 38,5 miljard euro. Er
zijn geen publiek toegankelijke statistieken aanwezig betreffende de totale waarde van de Nederlandse
vastgoedbeleggingsmarkt. Geschat wordt dat institutionele beleggers 40 tot 45 miljard euro hebben belegd in
direct vastgoed in Nederland. Op basis van deze aanname zou de Index een dekkingsgraad hebben van ruim
85% van het institutioneel belegd vermogen in vastgoed.
De index toont het rendement op het gemiddeld ge'investeerd vermogen op het niveau van de Standing
lnvestments-portefeuille, zonder effect van eventueel aangetrokken vreemd vermogen (de zogenaamde
leverage). Dit betreft alleen de objecten, die het gehele jaar onderdeel zijn van de portefeuille. Objecten die
gedurende het jaar zijn gekocht, verkocht of in ontwikkeling zijn (geweest), worden in aparte portefeuilles
ondergebracht. Jaarlijkse resultaten worden verbonden in een continue tijd-gewogen index serie [Stichting
ROZ- Vastgoedindex, 2004).
Binnen de totale marktindex is op basis van vastgoedtypering onderscheid gemaakt in een vijftal sectoren.
Per vastgoedsector zijn de jaarlijkse rendementen inzichtelijk gemaakt en is een index samengesteld. De
ROZ/IPD-Vastgoedindex maakt hierbij onderscheidt naar de volgende vastgoedsectoren:
•
•
•
•
•
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2.4

Karakteristieken vastgoed

Eerder is al aangegeven, dat vastgoed zich op financiele kenmerken onderscheidt van andere
beleggingscategorieen, zoals aandelen en vastrentende waarden. De algemene kenmerken van (direct)
vastgoed, die hieraan ten grondslag liggen, kan men als volgt beschrijven [Van Gool e.a., 2001]:
•

Direct vastgoed is zowel vermogensobject als productiemiddel
Als productiemiddel levert vastgoed goederen en diensten. Daarnaast kan vastgoed, als
vermogensobject, ook als belegging fungeren. Op de kapitaalmarkt fungeert bijvoorbeeld de AEXindex als centrale marktplaats voor aandelen. Bij vastgoed ontbreekt een centrale marktplaats en
opereert een belegger niet alleen op de vermogensmarkt, maar direct of indirect ook op de
verhuurmarkt, de gebouwenmarkt, de grondmarkt, de bouwmarkt en allerlei andere markten die een
rol spelen bij de exploitatie van vastgoed. Daardoor heeft beleggen in direct vastgoed een sterk
ondernemingskarakter.

•

Direct vastgoed is niet verplaatsbaar
Door de locationele gebondenheid valt de keuze van een gebouw samen met de keuze van een
locatie en omgekeerd. Die locatie moet enerzijds een aantrekkelijk productiemilieu zijn voor huurders
en eventueel andere doelgroepen waar deze zich op richten. Anderzijds moet die locatie een
aantrekkelijk investeringsmilieu zijn voor beleggers.

•

Direct vastgoed is slecht splitsbaar
Vastgoed is moeizaam deelbaar, zoals dat bij een onderneming door middel van aandelen wel het
geval is. Over het algemeen wisselt vastgoed in zijn geheel van eigenaar met tussenpozen van vele
jaren.

Deze algemene kenmerken hebben tot gevolg, dat er veel meer specifieke kenmerken aan te wijzen zijn voor
direct vastgoed. De belangrijkste gevolgen zijn:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Direct vastgoed kent in verhouding tot andere vermogenstitels hoge eenheidsprijzen. Rechtstreeks
beleggen in vastgoed is kapitaalintensief: per vastgoedobject is een forse investering vereist.
Direct vastgoed is heterogeen: elk vastgoedobject is uniek door de geografische locatie, aard van
het gebouw, huurders enz.
De vastgoedmarkt wordt in het algemeen gekenmerkt door 1:1 transacties; dat wil zeggen een koper
staat tegenover een verkoper. De aandelen- en obligatiemarkten wordt juist gekenmerkt door vele
kopers en verkopers van identieke eenheden.
Op de vastgoedmarkt is geen sprake van doorlopende prijsvorming.
Er is geen sprake van een vastgoedmarkt, maar van een groot aantal lokale deelmarkten, met elk
eigen karakteristieken, verschillend per vastgoedtype.
In vergelijking met de aandelenmarkt, is in de vastgoedmarkt niet iedere belegger op gelijkmatige
wijze voorzien van informatie.
Transactiekosten van vastgoed zijn relatief hoog.
In bepaalde marktomstandigheden is direct vastgoed is minder liquide. Aan- en verkooptransacties
vergen veel tijd, kapitaal en arbeid.
De vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door de vastgoedcyclus; dit is de golfbeweging van vraag en
aanbod van te huren ruimte en beleggingsobjecten, die zich vertaalt in schommelingen in huur- en
vastgoedprijzen.
Rechtsreeks beleggen in vastgoed is een zeer managementintensieve vorm van beleggen.

Door deze karakteristieken van vastgoed zijn er opmerkelijke verschillen te constateren bij een vergelijking
tussen de beschreven Vastgoedindex en andere rendementsindices. Deze vergelijking wordt in de volgende
paragraaf gemaakt.
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2.5

Vastgoedindex versus rendementsindices aandelen

Door het terugrekenen van de rendementscijfers tot 1974 heeft de ROZ/IPD-Vastgoedindex een belangrijke
stap gemaakt voor het transparanter maken van de markt. Daarmee zijn de resultaten van de Nederlandse
vastgoedmarkt inzichtelijker geworden en heeft vastgoed zich als beleggingscategorie verder ontwikkeld. De
bruikbaarheid van deze datareeksen in bijvoorbeeld asset liability studies moet zich nog bewijzen. Zo blijken
er in de praktijk opmerkelijke verschillen te zijn tussen de rendementsindices van aandelen en obligaties.
Hieronder wordt een aantal van deze verschillen toegelicht [Hendriks: H1 Bol, 2003].
Populatie
Het ledenbestand kan per jaar verschillen en het betreft alleen de Nederlandse gebouwen die warden
opgenomen als een belegger deelneemt aan de index. Buitenlands of indirect vastgoed wordt dus niet
opgenomen.
Obligatie- en aandelenindices kennen daarentegen geen lidmaatschapseisen: iedere index heeft zijn eigen
methodologie.
Reproduceerbaarheid
Een aandelen- of obligatie-index is voor een belegger beter reproduceerbaar. Dit komt doordat iedere
willekeurige belegger het gewenste aandeel of de gewenste obligatie in de markt kan kopen.
Bij een directe vastgoedindex is dit niet het geval vanwege de uniciteit van vastgoed. Elk vastgoedobject is
uniek door de geografische locatie, aard van het gebouw, verhuursituatie enz. Het is dus niet zo dat een
willekeurige belegger, of zelfs deelnemer, de index kan kopen.
Performance berekening
Bij aandelen- en obligatie-indices wordt de performance berekend op basis van de onderliggende
totaalrendementen: de koers- en dividendrendementen. Bij een directe vastgoedindex wordt de performance
bepaald door het gerealiseerde totaalrendement, welke voortvloeit uit de aggregatie van het directe en het
indirecte beleggingsresultaat.
Het meest opmerkelijke verschil zit in het indirecte beleggingsresultaat. Bij direct vastgoed komt dit tot stand
door de waarde-ontwikkeling van het vastgoed, voornamelijk op basis van Uaarlijkse) taxaties. Dit terwijl een
belegger bij aandelen en obligaties dagelijkse transactieprijzen voorhanden heeft. Zo beschikt een belegger in
deze vastgoedmarkt ten eerste over een minder aantal meetmomenten voor de performance. Ten tweede zijn
er in principe alleen taxatiewaarden beschikbaar in plaats van (transactie)prijzen.
Transactiekosten
In de voorgaande paragraaf, over de karakteristieken van vastgoed, is reeds naar voren gekomen, dat de
transactiekosten relatief hoog zijn. Momenteel wordt er bij de ROZ/IPD-Vastgoedindex rekening gehouden
met de transactiekosten. Bij aandelen- en obligatie-indices wordt er slechts marginaal rekening gehouden met
deze kostenpost.

2.6

Resume

Vanuit de vakliteratuur wordt achtergrondinformatie verstrekt over het beleggen in direct vastgoed. Als
graadmeter van de Nederlandse vastgoedmarkt wordt de ROZ/IPD-Vastgoedindex beschouwd. Binnen deze
totale vastgoedmarktindex wordt onderscheid gemaakt in een vijftal sectoren, te weten:
•
•
•
•
•
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Bij de nadere beschrijving van direct vastgoed is regelmatig een vergelijking getrokken met andere
beleggingscategorieen, zoals aandelen en vastrentende waarden. Duidelijk is naar voren gekomen, dat
vastgoed afwijkende karakteristieken heeft ten opzichte van deze categorieen. Deze kenmerken leveren ook
verschillen op tussen de Vastgoedindex en andere rendementsindices, zoals een aandelenindex. Met deze
verschillen in het achterhoofd wordt in het verdere onderzoek een invulling gegeven aan de eerder
geformuleerde onderzoeksdoelstelling.
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Hoofdstuk 3 Vastgoed performance
Beleggen in vastgoed is een investeringsvraagstuk, waarna continu de beoordeling plaats moet vinden, of die
bepaalde beleggingsbeslissingen juist of onjuist (zullen) zijn geweest. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen absolute en relatieve prestaties. Het rendement drukt namelijk een absoluut resultaat uit, terwijl de
performance een relatieve prestatie uitdrukt, ten opzichte van een bepaalde prestatienorm. Het meten van het
rendement en de beoordeling van de performance van vastgoedobjecten en de -portefeuille dient hierop
gericht zijn.
Aan performance-meting ligt een aantal hoofdredenen ten grondslag. In de eerste plaats is performancemeting nodig om te beoordelen of de portefeuille nog wel efficient is in termen van rendement en risico. Ten
tweede dient het als communicatiemiddel richting aandeelhouders, participanten of eigenaren, om de
gekozen beleggingsstrategie te verantwoorden, dan wel bij te stellen op basis van de behaalde resultaten. Tot
slot kan performance-meting beschouwd warden als het vergaren van empirisch materiaal om
vastgoedobjecten en vastgoed in het algemeen beter te begrijpen [Van Gaol, Weisz en Van Wetten, 2001].
Dit hoofdstuk zal nader ingaan op het meten van de performance van vastgoedobjecten en de -portefeuille.

3.1

Rendement en risico

Performance-meting vindt plaats aan de hand van de financiele prestaties die geleverd zijn op het object- en
portefeuilleniveau. In eerste instantie warden deze prestaties uitgedrukt in absolute rendementen . Hiervoor
word en twee rendementskengetallen beschreven in paragraaf 3.1.1. Er is reeds aangegeven, dat de
efficiency van een beleggingsportefeuille niet alleen afhankelijk is van het gerealiseerde rendement, maar ook
van het gelopen risico.
In de beleggingsmarkt wordt uitgegaan van een algemeen verband tussen deze twee factoren. Men spreekt
ook wel van een rendement/risico-profiel van de belegging. Dit verband kan geYllustreerd warden door een
vergelijking van twee te acquireren objecten.
In de volgende situatie wordt gesteld, dat beide objecten hetzelfde verwachte rendement met zich
meebrengen maar met verschillende risico's. In principe zal een belegger dan de voorkeur geven aan het
beleggingsobject met de laagste risicograad. Andersom geldt dat een belegger het object met het hoogste
verwachte rendement prefereert bij objecten van dezelfde risicograad.
Kortom: hoge rendementen en hoge risico's zullen samengaan, evenals lage rendementen en lage risico's.
Een hoger te lopen beleggingsrisico dient door een belegger gecompenseerd te warden door een hoger
(aangenomen) rendement. Een belegger wil immers alleen risico lopen als daar een bepaalde vergoeding
voor tegenover staat. Beleggen is dan oak gericht op het behalen van maximaal rendement bij een gegeven
risicograad, of een minimaal risico bij een gegeven rendementsniveau.

3.1.1

Rendementskengetallen

De gerealiseerde en te verwachten prestaties van vastgoedobjecten en de -portefeuille warden uitgedrukt in
rendementen. Het rendement, als een percentage gemeten, kan als volgt gedefinieerd warden:
"het geheel van baten of inkomsten aver de beschouwde periade in verhouding tot het daaNoar
gei'nvesteerde kapitaal" [Keeris, 2001].

Binnen de vastgoedwereld warden er verschillende rendementsbegrippen gehanteerd. Ten behoeve van
performance-meting warden twee rendementskengetallen beschreven, te weten de Internal Rate of Return
(IRR) en de Total Rate of Return (TRR).
Bij de acquisitie van een vastgoedobject dient een belegger rendementsdoelstellingen te formuleren voor
zowel de lange als de korte termijn. In het kader van performance-meting dient men tijdens de
exploitatieperiode het well niet behalen van deze doelstellingen te controleren aan de hand van de
beschikbare rendementskengetallen.
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Delange termijndoelstelling kan gesteld worden op basis van een Internal Rate of Return. Hiermee wordt de
disconteringsvoet aangeduid, waarbij het totaal van de tijd-gewogen inkomsten en uitgaven, inclusief
restwaarde, over de beschouwde (exploitatie)periode nihil is. Dekorte terrnijn doelstelling kan daarentegen
gesteld warden op basis van de Total Rate of Return. Deze weerspiegelt het totaal van het behaalde directe
en indirecte rendement over de beschouwde periode, op basis van de voor die periode aan het betreffende
vastgoed toegekende waarde.
3.1.2

Internal Rate of Return

Zoals aangegeven is de IRR een geschikt rendernentskengetal om de lange termijndoelstelling te toetsen.
Een aangekocht vastgoedobject dient dan, over de beschouwde exploitatieperiode genomen, een hogere IRR
dan het rninimaal vereiste rendernent met zich mee te brengen. Een meer gedetailleerde omschrijving van de
IRRis:
"het gedurende de beschouwde periode uit de exploitatie van het object behaalde, dan we/ afhankefijk van de context - te behafen befeggingsresuftaat op het gei'nvesteerde vermogen,
uitgedrukt in een percentage van de interne rentevoet, rekening houdend met een op basis van
taxatie bepaafde of aan de hand van de geraamde cashffows berekende restwaarde bij beeindiging
van deze beschouwde periode van het object." [Keeris, 2001].
In termen van performance-meting is de IRR de feitelijk te hanteren disconteringsvoet, waarbij de
ge'investeerde waarde van het vastgoedobject gelijk is aan de contante waarde van de uit de exploitatie
voortvloeiende cashflows, Op deze wijze geeft de IRR het totale rendement weer van het object gerekend
over de beschouwde periode.

NI+ RW,~n
(1 + IRRnJrs f
waarbij geldt dat:
W1 =o
RW1 = n
Nit
IRR

= de aanvangsinvestering aan het begin van de beschouwde periode;

= restwaarde aan het eind van de beschouwde periode;
= netto (huur)inkomsten gedurende periode t.
= gerniddeld rendement over de beschouwde periode van n jaren.

De IRR kan tevens beschouwd worden als het rentepercentage, dat als gemiddelde geldt voor de gehele
cashflowschema, wat dus de begin- en eindwaarde inhoudt en alle netto-exploitatieresultaten per
tijdseenheid. Bij die netto-exploitatieresultaten wordt geen extra opbrengsten gerekend ten behoeve van
tussentijdse herbeleggingen, want dat effect zit verwerkt in het gemiddelde rentepercentage. Bij een IRRberekening wordt verondersteld, dat alle financiele middelen, die vrijkomen uit cashflows, herbelegd kunnen
worden tegen hetzelfde rendement als de IRR.
3.1.3

Total Rate of Return

De 'Total Rate of Return' (TRR) drukt het totaal behaalde beleggingsresultaat op het ge'investeerde vermogen
gedurende de beschouwde exploitatieperiode uit. Deze berekeningsmethodiek van het totale rendement
maakt onderscheid in twee componenten, namelijk het directe en het indirecte rendement.
Direct rendement, ook wel direct beleggings- of exploitatieresultaat genoemd, wordt gerealiseerd door netto(huur)inkomsten te genereren uit de exploitatie van het vastgoedobject. Het indirecte rendernent bestaat uit
de waarde-ontwikkeling van het object tijdens de beschouwde periode. Deze waarde-ontwikkeling kan alleen
ge'ind worden bij daadwerkelijke verkoop van het vastgoedobject. Dus alleen bij verkoop is er sprake van een
opbrengst in de zin van een concreet verkregen prijs voor het vastgoed en daardoor van een kasstroom of
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cashflow. Tussen de momenten aan- en verkoop wordt zodoende gerekend met een toegekende waarde per
tijdseenheid, welke de waarde-ontwikkeling laat zien. Tijdens deze exploitatieperiode wordt de (rest)waarde
van het object door middel van interne of externe taxaties gewaardeerd, waarmee het indirecte rendement
bepaald wordt. In praktijk betekent dit dat de taxatiewaarde slechts een schatting is van de werkelijke waarde
is, aangezien er dus geen openbare prijsvorming is voor vastgoed.
De TRR wordt gehanteerd voor een beschouwde periode met een korte tijdsduur (kwartaal, jaar), teneinde
het tussentijds behaalde rendement te kunnen bepalen [Keeris, 2001]. Tevens kan de TRR als performance
indicator op jaarbasis aangemerkt worden. Het begrip TRR is niet eenduidig gedefinieerd. Zo zijn er
verschillende varianten mogelijk op de berekening van de TRR. De meest eenvoudige formule op
objectniveau berekent het directe rendement als de (ontvangen) netto-(huur)inkomsten over een bepaald
tijdvak, gedeeld door de marktwaarde aan het begin van dat tijdvak. Het indirecte rendement wordt bepaald
door de waarde-ontwikkeling gedeeld door de uiteraard dezelfde noemer. De formule is als volgt weer te
geven [Seijfert, 1999]:

waarbij geldt dat:
TRRt
Wt
W1-1
NI

= Total Rate of Return over de beschouwde periode t;
= marktwaarde op tijdstip t;
= marktwaarde op tijdstip t-1;
= netto huurinkomsten gedurende periode t.

Bij deze formule wordt uitgegaan van een statische vastgoedbelegging, waarbij het investeringsniveau
ongewijzigd blijft. Eventuele bij- of desinvesteringen gedurende de beschouwde periode worden dus niet
meegenomen. Op deze wijze geldt de waarde aan het begin van het tijdvak ook voor de rest van datzelfde
tijdvak. Hiermee komt het dynamische karakter van het vastgoedmanagement niet tot uitdrukking. De
ROZ/IPD-Vastgoedindex hanteert een TRR-formule, waarbij wel rekening wordt gehouden met bij- of
desinvesteringen in een tijdvak. Deze kapitaalsinvesteringen worden geacht halverwege het jaar te zijn
gedaan [ROZ/IPD, 2003].
Bovendien houdt de ROZ/IPD-Vastgoedindex ook rekening met tussentijdse herbeleggingen van de netto
verkregen opbrengsten uit de exploitatie van de beschouwde periode. De ontvangen opbrengsten worden niet
renteloos liquide gehouden maar direct herbelegd. Deze herbeleggingen resulteren in een aanvullende
opbrengst. De gemodificeerde formule voor de TRR ziet er dan als volgt uit:

TRR 1

=

Nl 1 + W, -W,_ 1 -INV
W1_ 1 + ½INV - ½NI

Waarbij geldt dat:
TRR1
Wt
Wt-1
NI
INV

= Total Rate of Return over de beschouwde periode t;
= marktwaarde op tijdstip t;
= marktwaarde op tijdstip t-1;
= netto-(huur)inkomsten gedurende periode t;
= netto-investeringen / desinvesteringen gedurende periode t.

De toegekende waarde op tijdstip t=0, W1=0, betreft overigens niet altijd de marktwaarde. Hiervoor kan men
namelijk ook de aanvangswaarde aanhouden, welke de stichtings- of aankoopkosten kan inhouden. Tevens
kunnen kanttekeningen geplaatst worden ten aanzien van de aanname(n) voor herbeleggingen.
Verondersteld wordt, dat per tijdsvak, door herbeleggingen, een extra opbrengst gerealiseerd kan worden.
Deze zou voortkomen uit het, voor een half jaar, genereren van rente over de verkregen netto-inkomsten, ter
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grootte van de TRR-percentage, van die periode. Ten eerste, zijn er praktisch geen vergelijkbare objecten te
koop, voor een zeer korte periode van gemiddeld een halfjaar, tegen een waarde van de gemiddelde nettoinkomsten van die periode. En ten tweede, kunnen de verkregen netto-inkomsten in de praktijk niet tegen een
rentepercentage ter grootte van de gerealiseerde TRR herbelegd worden. Deze punten worden in het verdere
verloop van dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.
De IRR en de TRR zijn dus twee rendementskengetallen, die op verschillende wijze tot stand komen.
Hierdoor kunnen deze rendementsberekeningen over dezelfde beschouwingsperiode tot verschillende
uitkomsten leiden. Hier wordt verder op ingegaan in paragraaf 5.3.

3.2

Beleggingsrisico

Risico is een breed begrip en wordt in het dagelijks leven geassocieerd met onzekerheid en kans op gevaar,
schade of verlies. In algemene zin wordt met het begrip risico de mogelijkheid aangeduid in de zin van afhankelijk van de context - gevaar, dan wel de grote kans op het optreden van een gebeurtenis, welke
ingrijpt op het betreffende risicodragende object of aspect, met naar verwachting dientengevolge schade of
verlies van het gestelde of bepaalde [Keeris, 2001].
Het begrip risico is niet eenduidig gedefinieerd en kan betrekking hebben op diverse zaken. Binnen dit
onderzoekskader wordt aIleen het risico beschouwd, dat invloed heeft op de financiele prestaties van
vastgoedbeleggingen. Voor een belegger in deze sector kan risico gedefinieerd worden als de onzekerheid,
dat het verwachte rendement niet daadwerkelijk (minimaal) gerealiseerd zal worden. Deze risico's worden
door Eichholtz en Tates ook wel beleggingsrisico's genaamd en kunnen gedefinieerd worden als:
"Niet voorspelbare afwijkingen ten opzichte van het toekomstige, te verwachten rendement"
[bewerkt naar Eichholtz en Tates].

Met de bovenstaande definiering wordt aangegeven, dat het begrip risico, binnen dit onderzoekskader,
gerelateerd is aan het rendement. Ten behoeve van performance-meting dient het beleggingsrisico
gekwantificeerd te worden aan de hand van afwijkingen in het rendement. In de beleggingsleer zijn diverse
methoden ontwikkeld waarmee het risico gemeten kan worden. Daarbij dient een tijdreeks van gerealiseerde
rendementen als input. Op risicometing wordt nog verder ingegaan in Hoofdstuk 1.

3.3

Performance-meting

Binnen dit onderzoekskader wordt gestreefd naar het inzichtelijk maken van de gerealiseerde performance
van een vastgoedportefeuille aan de hand van de geleverde prestaties. In deze context worden deze
prestaties gezien als absolute rendementen van de portefeuille. Performance kan daarentegen gedefinieerd
worden als:
"De relatieve bepaling van het gerea/iseerde, dan we/ geprognosticeerde resu/taat uit exploitatie van
het betreffende vastgoedobject en de -beleggingsportefeuil/e, gelet op de omstandigheden en
marktontwikkelingen" [bewerkt naar Keeris, 2001 ].

Hiermee wordt het verschil aangegeven tussen de prestaties en de performance. Prestaties drukken namelijk
het absolute resultaat uit, terwijl performance feitelijk het relatieve resultaat uitdrukt. Die relatieve bepaling
betreft een vergelijking van de gerealiseerde dan wel te verwachten prestaties met een bepaalde
prestatienorm. Zo kan relatief gezien een goede performance behaald zijn bij een absoluut, negatieve score.
Dit is het bijvoorbeeld het geval indien het resultaat negatief beoordeeld wordt, maar hoger is dan de gestelde
prestatienorm. In de beleggingsmarkt wordt deze prestatienorm ook wel 'benchmark' genoemd. In het
navolgende wordt verder ingegaan op dit begrip.
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3.3.1

Benchmark

Een benchmark is een vooraf gedefinieerde referentiewaarde, waartegen de prestaties afgezet kunnen
worden. Deze kan dus worden beschouwd als een minimum prestatie-eis voor de te leveren of geleverde
prestaties. Het benchmarken omvat achtereenvolgens het meten van de geleverde prestaties, het vergelijken
ten opzichte van de benchmark, het analyseren van de afwijkingen en eventueel het aanpassen van de
beleggingsbeleid.
In eerste instantie kan hiermee een oordeel gegeven worden over de performance ten opzichte van de norm.
lndien het gerealiseerde resultaat beter is dan het resultaat van de gekozen benchmark, is er sprake van een
outperformance. Wanneer de gekozen benchmark niet behaald wordt, spreekt men van een
underperformance.
Vervolgens wordt door middel van een zogeheten attributie-analyse naar een verklaring gezocht voor de
behaalde out- of underperformance. Dit kan bijvoorbeeld een afwijkende portefeuillesamenstelling zijn, door
een bepaalde objectkeuze of een overweging in een bepaald marktsegment. Op basis van deze uitkomsten
zou ondersteuning gegeven kunnen worden aan het beleggingsbeleid. Dit wordt echter buiten beschouwing
gelaten in dit onderzoek.
Bij benchmarking kan onder andere onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe benchmarking.
Bij interne benchmarking wordt de benchmark ontwikkeld vanuit gegevens die worden verkregen uit de
prestaties van de eigen organisatie of portefeuille, zonder dat daarbij gegevens van derden benodigd zijn
[Zeelen, 1999].
Bij externe benchmarking is de benchmark een algemeen door de markt geaccepteerde referentiewaarde,
voor de corresponderende te leveren prestaties. Die referentiewaarde is bij externe benchmarking gebaseerd
op het (gewogen) gemiddelde van de geregistreerde prestaties van de participerende marktpartijen over de
beschouwde periode. Externe benchmarking geeft aldus een beeld van de eigen performance ten opzichte
van de concurrentie. Door het afzetten van de eigen prestaties tegen die van een beter presterend fonds, kan
achterhaald worden waar de mogelijkheden liggen ter verbetering van de eigen organisatie en
portefeuilleprestaties [Tiemstra, 2000]. In het algemeen wordt voor externe benchmarking een marktindex op
basis van de marktportefeuille gedefinieerd en als benchmark gehanteerd.

3.3.2

ROZ/IPD-Vastgoedindex als benchmark

In de Nederlandse vastgoedsector geldt de ROZ/IPD-Vastgoedindex veelal als marktindex voor directe
vastgoedbeleggingen. In feite is dit een simplificatie van de werkelijke, totale vastgoedmarkt, maar in praktijk
wordt dit als een correcte benadering gezien. Voor een eigen vastgoedportefeuille wordt deze
marktportefeuille veelal als een externe benchmark beschouwd. De marktportefeuille omvat allerlei soorten
vastgoed, met elk hun eigen karakteristieken en markten. Orn deze reden wordt binnen de totale
marktportefeuille een vijftal marktsectoren onderscheiden op basis van vastgoedtypering, te weten:
•
•
•
•
•

Winkels
Kantoren
Woningen
Bedrijfshallen
Gemengd gebruik/ bedrijfshallen

Per categorie worden de jaarlijkse rendementen gemeten en wordt een sectorale marktindex samengesteld.
Hierdoor kunnen beleggers aan de hand van de eigen portefeuille-opbouw een relevante benchmark
(samen)stellen. lndien de opbouw van de vastgoedportefeuille namelijk sterk afwijkt van de benchmark, dan
wordt de vergelijkbaarheid van deze portefeuilles verzwakt.
Wanneer er bijvoorbeeld alleen in winkels wordt belegd, dan vormt de totale marktindex geen representatieve
benchmark voor de portefeuille. In dit geval zal de winkelindex beter aansluiten op de portefeuille en als
benchmark gehanteerd moeten worden. Bij de keuze van een benchmark wordt dus gezocht naar een index
met vergelijkbare portefeuillekarakteristieken. In dit voorbeeld kan het echter zijn, dat de opbouw van de
beleggingsportefeuille sterk afwijkt van de gemiddelde winkelportefeuille, door bijvoorbeeld een overweging in
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het marktsegment 'Kleine stadscentra'. In dat geval is de winkelindex ook niet (geheel) toepasbaar en kan
een eigen, meer passende referentiekader gevormd warden, welke ook wel een 'peer group'-index genoemd
wordt.

'Peer group'
Bij vergelijking met een dergelijke 'peer group' dienen alle deelnemende vastgoedfondsen vergelijkbare
beleggingsdoelstellingen en karaktereigenschappen te hebben. Een 'peer group' vergelijking impliceert, dat
alle deelnemende fondsen kunnen warden beoordeeld aan de hand van dezelfde maatstaf [Planting, 1999]. In
de praktijk blijkt het lastig om een 'peer group' samen te stellen uit de portefeuilles met exact dezelfde wijze
van investeren, welke tevens over hetzelfde rendement/risico-profiel beschikken.
De brancheorganisatie European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles (INREV) maakt
in een modelmatige opzet onderscheid in drie beleggingsstijlen: Core, Core+ (Value added) en Opportunity.
Deze warden in eerste instantie bepaald op basis van de gehanteerde IRR-target van het vastgoedfonds. Uit
data-analyse is gebleken, dat deze rendementsdoelstelling de enige factor is met voldoende verklarende
kracht om investeringsstijlen te definieren [Horsey: van Doorn, 2004). Een tweede (aanvullende) verklarende
factor is het gebruik van vreemd vermogen door het vastgoedfonds.
Het verder onderscheiden van vastgoedfondsen naar investeringsstijl, om een beter aansluitende 'peer group'
samen te stellen, valt verder buiten dit onderzoekskader. Aangenomen wordt, dat de ROZ/IPD-winkelindex
een goed aansluitende 'peer group' vormt en daarmee een relevante benchmark is voor de portefeuille.

3.4

Resume

Bij het beleggen in vastgoed speelt performance-meting een essentiele rol. Door het verkrijgen van inzicht in
de performance van vastgoedobjecten en de -portefeuille, kan de vastgoedbelegger ondersteund warden in
het nemen van beleggingsbeslissingen. De financiele performance van een beleggingsportefeuille kent twee
dimensies, namelijk rendement en risico. In de beleggingsleer wordt verondersteld dat deze begrippen een
nauw verband hebben met elkaar. Zo zal een hoger (aangenomen) risico tot een hoger vereist rendement
leiden en zal een hoger (aangenomen) rendement een hoger risico inhouden. Het meten van de performance
dient daarom gericht te zijn op zowel het rendement als het risico.
Performance-meting betreft een relatieve bepaling van het geleverde resultaat ten opzichte van een vooraf
gestelde prestatienorm, ook wel benchmark genoemd. Aangezien beleggers graag willen weten hoe ze
gepresteerd hebben in de markt, wordt een relevante marktindex als externe benchmark gehanteerd.
Hiervoor hanteren beleggers in direct vastgoed veelal de ROZ/IPD-Vastgoedindex, die als graadmeter gezien
wordt voor de totale vastgoedmarkt. Deze index kent vijf onderdelen die onderscheiden warden naar
marktsector. Hierdoor is het mogelijk om een externe sectorale benchmark (samen) te stellen die aansluit op
de samenstelling van de eigen portefeuille.

26

RISICOMETING

Hoofdstuk 4 Risicometing
In paragraaf 3.1 is het begrip risico reeds gedefinieerd voor dit onderzoek. Op basis daarvan wordt gesteld,
dat risicometing dient plaats te vinden aan de hand van afwijkingen ten opzichte van het verwachte
rendement. Het risico van een vastgoedbelegging wordt veelal gemeten op basis van een tijdreeks van
gerealiseerde rendementen van de desbetreffende belegging [Hendriks, 1999]. Met behulp van statische
bewerkingen kan de spreiding in de rendementen en/of samenhang van rendementen met een
(markt)portefeuille bepaald worden. Op deze wijze tracht men het gelopen, c.q. het te lopen beleggingsrisico
op een kwantitatieve wijze te bepalen.
In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie een tweetal klassieke risicomaatstaven beschreven, namelijk de
standaarddeviatie en de beta. Vervolgens wordt de downside deviatie als een alternatieve risicomaat
toegelicht.

4.1

Klassieke risicomaatstaven

Vanuit de beleggingsleer kan men zoals gezegd een tweetal risicomaatstaven beschrijven, die hier als
traditioneel beschouwd worden, namelijk de standaarddeviatie en beta. Deze risicomaatstaven vinden hun
oorsprong in respectievelijk de klassieke Moderne Portefeuille Theorie (MPT) en het Capital Asset Pricing
Model (CAPM). Deze beleggingstheorieen zijn ontwikkeld voor financiele assets, zoals aandelen en
obligaties. In de vastgoedpraktijk maakt men tevens regelmatig gebruik van deze financiele modellen, hoewel
deze daar slecht op aansluiten.
Op basis van een gerealiseerde rendementsreeks wordt een verwachting uitgesproken over het toekomstige
rendement en het risico. De klassieke modellen gaan er vanuit, dat een rendementsreeks zich over een lange
periode gedraagt volgens een normale verdeling. Dit is een symmetrische kansverdeling die afhankelijk is van
twee parameters, namelijk het gemiddelde en de variantie. Het gemiddelde, gerealiseerde rendement wordt
vanuit deze benadering gezien als het voor de toekomst te verwachten rendement. De variantie is een
statistische maat voor de fluctuaties rondom het gemiddelde van de gerealiseerde rendementen. In de
klassieke beleggingstheorieen wordt het risico gerelateerd aan deze op- en neerwaartse bewegingen in het
rendement per tijdseenheid.

4.1.1

Standaarddeviatie

Binnen de vastgoedbeleggingsmarkt wordt de standaarddeviatie veelal gehanteerd als maatstaf voor het
beleggingsrisico. Dit komt mede door de eenvoudige methodiek om het risico te kwantificeren. De
standaarddeviatie kan namelijk eenvoudigweg afgeleid worden uit de variantie van een rendementsreeks.
Centraal uitgangspunt is dat de gehele kansverdeling van het rendement beschreven kan worden met slechts
twee parameters, namelijk het (rekenkundig) gemiddelde rendement en de standaarddeviatie (o).
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Figuur 4-1. Rendementreeks van een willekeurige be/egging uitgezet in de periode 1995 - 2003.
Daamaast is de bijbehorende dichtheidsverdeling gegeven waarbij
de standaarddeviatie (sd) a/s spreidingsmaat is aangeduid.

Als statistische maat is de standaarddeviatie gevoelig voor het aantal waarnemingen welke daaraan ten
grondslag ligt. Binnen de vastgoedmarkt is de beschikbaarheid van (betrouwbare) data beperkt. Aangezien
ROZ/IPD-Vastgoedindex vanaf 1995 de jaarlijkse rendementen meet, beschikt men momenteel slechts over
een korte tijdreeks met 9 waarnemingen. In theorie dient een dergelijke reeks minimaal 20 jaar te omvatten.
Echter uit recent onderzoek is gebleken, dat ook bij korte tijdreeksen de standaarddeviatie vooralsnog als
'best-in-practice' risicomaatstaf geldt 1.
Bij deze klassieke benadering wordt het (rekenkundig) gemiddelde rendement als het verwachte rendement
beschouwd. De achterliggende gedachte voor de standaarddeviatie als risicomaat is dat de belegger een zo
stabiel mogelijk rendement nastreeft. Zowel positieve als negatieve afwijkingen ten opzichte van het
gemiddelde rendement worden als risico's gezien die de belegger probeert te vermijden. De standaard
afwijking ten opzichte van het gemiddelde rendement wordt daarom als risico indicator gezien. Deze maatstaf
wordt verder aangeduid als de standaarddeviatie en wordt met behulp van de volgende regels berekend.
Het (rekenkundig) gemiddelde rendement:
n

Rg,m = L(R, In)
t=I

De variantie:

var(RJ

1

L (R, - Rge,J
n

=-

n

2

en

var(R;) = cr 2

1=1

Deze rekenregels samengevoegd leiden tot de volgende formule voor de standaarddeviatie:

cr ; --

waarbij: R1

= gerealiseerde rendement gedurende periode t;

Rgem

= gemiddeld gerealiseerd, c.q. verwachte rendement;

n

= aantal waarnemingen.

1 De werkgroep "Risico", samengesteld uit participanten van de ROZ/IPD-Vastgoedindex, heeft onlangs een paper gepresenteerd,
waarin onderzoek is gedaan naar een correcte risicomaatstaf voor korte tijdreeksen. Een van de conclusies is, dat de traditionele
standaarddeviatie, uit de drie onderzochte risicomethoden, als beste risicomaatstaf gehanteerd kan warden.
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De waarnemingen worden afgezet tegen het gemiddelde rendement, dat als referentiewaarde dient voor de
risicometing. Aangezien de gemeten afwijkingen gekwadrateerd worden, krijgen meetpunten die verder liggen
van het gemiddelde een relatief zwaardere weging mee. Dit betekent dat een grotere afwijking, in een
dergelijk geval, een relatief grotere impact heeft op het resultaat en risicometing. Uit het oogpunt van risico
minimalisering dienen sterke fluctuaties vermeden te worden. In feite wordt het risico van een belegging
daarmee alleen beoordeeld op de volatiliteit van het rendement.
Spreidingsmaat
De standaarddeviatie is namelijk een statistische spreidingsmaat, die het absolute niveau van de verdeling
buiten beschouwing laat. Dit betekent dat bij risicometing de standaarddeviatie de hoogte van het gemiddelde
rendementsniveau van de belegging buiten beschouwing laat. Aan de hand van Figuur 4-2 wordt dit verder
toegelicht. In dit voorbeeld worden drie fictieve beleggingen onderling vergeleken op basis van de
rendementsverdeling, voortkomend uit de gerealiseerde rendementen.
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Figuur 4-2: Beschouwing van de (normale) rendementsverdelingen van beleggingen A,B en C.

Uit het voorbeeldfiguur blijkt, dat de gemiddelde rendementen van deze beleggingen aan elkaar gelijk zijn.
Wanneer de standaarddeviatie als risicomaatstaf gehanteerd wordt, is het risico van belegging A duidelijk
hoger dan het risico van belegging B. Dit blijkt uit de grotere spreiding van de normale verdelingscurve.
Beleggingen A en C hebben juist een gelijke spreiding, terwijl de rendementen behoorlijk van elkaar afwijken.
Aangezien de standaarddeviatie alleen de spreiding meet en niet de positionering van de rendementscurve,
worden deze beleggingen als even risicovol beoordeeld. De hoogte van het gemiddelde rendementsniveau
van de beleggingen staat dus bij een dergelijke risicovergelijking buiten beschouwing.
Rendementsverwachting
Bij beschouwing van een historisch trackrecord kan aan het eind van die periode het gemiddelde rendement
bepaald worden. Bij toepassing van de standaarddeviatie wordt het rekenkundig gemiddelde als het voor de
toekomst te verwachten rendement gezien voor de belegger. Vervolgens worden rendementsafwijkingen ten
opzichte van dit verwachtingsniveau als beleggingsrisico's gekwantificeerd. Dit laatste sluit goed aan op de
eerder geformuleerde definitie van het begrip beleggingsrisico.
Het gemiddelde rendement, dat hierbij na afloop van de beschouwde periode rekenkundig bepaald is, geeft
dus het te verwachten rendement aan voor de toekomstige periode. Maar dit rendement weerspiegelt dus niet
het verwachte rendement aan voor de beschouwde periode. Het verwachte rendement dient namelijk aan het
begin van de, in de toekomst gelegen, beschouwingsperiode te worden gesteld. Men spreekt hier immers
over een toekomstverwachting.
Aan de hand van toekomstverwachtingen kan een belegger een (of meerdere) doelstelling(en) voor dat
toekomstige rendement formuleren. Deze kan tevens bestempeld worden als de target return, T(R), van de
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belegging. Aangezien de target return als het minimaal te verwachten rendement vastgesteld wordt, dient
deze als referentiewaarde voor het kwantificeren van het (gelopen) beleggingsrisico. Wanneer een dergelijke
target return ge'introduceerd wordt bij de voorgaande vergelijking van belegging B en belegging C, ontstaat
een ander risicobeeld van de beleggingen.
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Figuur 4-3. Beschouwing van de (normale) rendementsverdelingen van beleggingen B en C
ten opzichte van een target return T(R).

Eerder is al geconstateerd, dat op basis van de standaarddeviatie als risicomaat, belegging B minder risicovol
is dan belegging C. Wanneer de beleggingen geplaatst warden ten opzichte van een taakstellend rendement,
kan een andere conclusie getrokken warden. In Figuur 4-3 ligt de kromme van belegging B (vrijwel) geheel
ender het taakstellend te behalen rendement, oftewel de target return. De kans dat dit rendement niet gehaald
wordt, is voor belegging B dus bijna 100%. Dit betekent dat het beleggingsrisico voor B dus in werkelijkheid
erg groot is. Vanuit deze invalshoek kan men stellen dat het risico van belegging C, ondanks de grotere
spreiding, veel lager is, wanneer daarvoor dezelfde target return wordt aangehouden. Slechts een klein
gedeelte van de rendementsverdeling ligt ender de target return, wat impliceert dat de kans op het niet
behalen van het taakstellende rendement (zeer) klein is.
4.1.2

Beta

In het Capital Asset Pricing Model wordt onderscheid gemaakt binnen het totale beleggingsrisico tussen twee
soorten risico's. Deze beleggingstheorie beschrijft twee elementen, namelijk het systematische risico, of
marktrisico en het specifieke risico, of objectrisico.
Het systematische risico heeft betrekking op de relatie tussen het rendement van een beleggingsobject en het
rendement van de markt. Dit deel weerspiegelt de gevoeligheid van het te behalen rendement voor de niet
be'invloedbare risico's, welke voortkomen uit de algemeen optredende ontwikkelingen van de markt.
Het specifieke risico wordt bepaald door de karakteristieken van de individuele vastgoedbelegging. Het betreft
de gevoeligheid van het te behalen rendement voor factoren die specifiek betrekking hebben op het
beleggingsobject [Keeris, 2001].
De beta (~) wordt als maatstaf gezien voor het systematische risico van een belegging. In feite meet de beta
de gevoeligheid van het rendement van de belegging ten opzichte van niet-be'fnvloedbare ontwikkelingen in
de markt op macro-niveau. In tegenstelling tot de standaarddeviatie wordt hiermee dus niet het totale
beleggingsrisico gemeten, maar alleen het betreffende marktrisico. Dit maakt de beta een relatieve risicomaat
waarbij de markt als context geldt. De beta wordt door middel van statistische grootheden bepaald en kan als
volgt berekend warden:
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/J. = cov(R;,Rm)
'

var(Rm)

Daarbij kunnen de statistische grootheden variantie (var) en covariantie (cov) als volgt bepaald worden:

l n
cov(R;, Rm)=-;;· ~[(Ri,t - Rgem,i )(Rm,t - Rgem.m )]
var(Rm ) = CT~
waarbij:

~i

= (systematisch) beleggingsrisico van vastgoedobject i;

Ri

= jaarlijks rendement van vastgoedobject i;

Rm

= jaarlijks rendement van de vastgoedmarktportefeuille;

Rgern, i

= gemiddeld rendement van vastgoedobject i over beschouwde periode;
= gemiddeld rendement van de marktportefeuille m over beschouwde periode.

Rgem,rn

Het beleggingsrisico wordt op deze wijze gerelateerd aan de relatieve beweging van het objectrendement ten
opzichte van het marktrendement. Daarbij heeft het marktrendement per definitie een beta van 1, terwijl het
risicovrije rendement een beta van 0 heeft.
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Figuur 4-4. De beta a/s maatstaf voor beleggingsrisico's in referentie tot de markt [Langbroek, 2003].

Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven, wordt ook vanuit het CAPM het gemiddelde rendement en de
fluctuaties rondom dit gemiddelde gehanteerd ter bepaling van het marktrisico. Dit is zichtbaar in de
bovenstaande rekenformules voor de beta. De covariantie wordt deels bepaald door de positieve en
negatieve afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde rendement. In dezelfde lijn met de standaarddeviatie
wordt dit rekenkundig gemiddelde wederom als het verwachte rendement gezien voor de belegger. Hiermee
wordt een target return buiten beschouwing gelaten en geldt het gemiddelde als referentiewaarde voor het
risico. In paragraaf 4.1.1 is reeds aangegeven, dat een vooraf gestelde target return als referentiewaarde
gehanteerd moet worden ter bepaling van het risico.

4.2

'Downside risk'-benadering

In het voorgaande is al aangetoond, dat het risicoprofiel van een belegging op een andere wijze vastgesteld
moet worden, indien er sprake is van een target return. Dit taakstellende rendement kan als een
drempelwaarde gezien worden voor het toekomstige rendement. In principe geeft de belegger hiermee een
verwachtingswaarde aan voor het rendement, dat minimaal gerealiseerd moet worden. Het minimaal vereiste
rendement wordt verder in dit onderzoek aangeduid als de 'Minimal Acceptable Return' (MAR). De
onzekerheid dat de gestelde verwachtingswaarde niet gehaald wordt, ervaart de belegger als risico. Deze zal
afkerig zijn van rendementen die onder de taakstellende MAR liggen. Orn deze reden dienen afwijkende
rendementen onder de MAR tot het beleggingsrisico gerekend te worden. Aangezien rendementen boven de
MAR voldoen aan het verwachtingspatroon, zullen deze als positief worden ervaren. Deze positieve
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fluctuaties moeten dus niet tot het beleggingsrisico gerekend worden, want een belegger zal deze niet
proberen te vermijden. Dit zijn juist de kansen voor de belegger op een hoger rendement.
Een risicomaatstaf, die wel rekening houdt met een taakstelling voor het rendement, is de downside deviatie
(o). Deze variant van de standaarddeviatie komt voort uit de analysemethoden van de "Lower-Partial
Moments"(LPM) [Bawa en Lindenberg, 1977]. Deze omschrijven een zogeheten 'downside risk'-benadering en
richten zich alleen op de neerwaartse bewegingen van een rendementsreeks. Sortino beschrijft de downside
deviatie als de situatie voor de tweede momentwaarde (second partial moment) van het LPM -model
[Planting, Van der Meer en Sortino, 2001]. De achterliggende gedachte voor een 'downside risk'-benadering
is, dat beleggers alleen fluctuaties in rendementen onder een bepaalde drempelwaarde als risico's ervaren.
De downside deviatie is een maatstaf voor de 'downside risk', het neerwaartse risico, waarvan de algemene
formule als volgt beschreven kan worden:

<5C
waarbij: R1

=
= gerealiseerde rendement gedurende periode t,
waarvoor geldt dat deze lager is dan c (Rr < c)

C

n

= drempelwaarde rendement;
= totaal aantal waarnemingen van de beschouwde rendementsreeks.

Op deze wijze worden alleen negatieve afwijkingen ten opzichte van de referentiewaarde tot het risico
gerekend. Eerder is al aangegeven, dat de drempelwaarde voor het minimaal te behalen rendement
geformuleerd kan worden als de MAR. Een vervanging van de drempelwaarde c door de MAR leidt tot een
specifieke formule voor het neerwaartse beleggingsrisico.

I n
2
OMAR = - ~)Rt - MAR)
n

VR, < MAR

t=l

Deze wijze van benadering van het risico, waarbij alleen negatieve afwijkingen worden meegenomen, kan
tevens toegepast worden bij de standaarddeviatie. Men spreekt dan, in plaats van de variantie en de
standaarddeviatie, van de semi-variantie en de semi-standaarddeviatie.

Niet-normale verdeling
In de beschouwing van de standaarddeviatie is tot dusver aangenomen, dat rendementen zich gedragen naar
een normale verdeling. In feite is deze spreidingsmaat alleen toepasbaar, wanneer de onderliggende
rendementsverdeling overeenkomt met een normale verdeling. In werkelijkheid kan de rendementsverdeling
(sterk) afwijken van dit beeld. Zo kan de werkelijke verdeling een relatief hoge piek vertonen, wat uitgedrukt
wordt met de kurtosis. Deze geeft in feite de relatieve piekvorm of vlakheid van een verdeling aan in
vergelijking met de normale verdeling.
Een andere afwijkend kenmerk van een verdeling is de scheefheid. Deze geeft de mate van asymmetrie aan
van een verdeling rondom het gemiddelde. Positieve scheefheid wijst op een asymmetrische uitbreiding naar
positieve waarden, waardoor de er aan de positieve zijde van de verdeling meer extreme rendementen zijn. In
dit geval krijgt de verdeling grafisch gezien een lange(re) staart naar de rechterzijde van het gemiddelde
niveau. lndien sprake is van een negatieve scheefheid, geldt juist het omgekeerde. Men spreekt hier van een
lognormale verdeling in plaats van een normale verdeling.
In tegenstelling tot de standaarddeviatiem heeft de downside deviatie geen normale verdeling van de
waarnemingen als uitgangspunt. In feite is deze risicomaatstaf sterk gericht op asymmetrische verdelingen of
lognormale verdelingen. In Figuur 4-5 wordt de downside deviatie gevisualiseerd waarbij sprake is van een
positief scheve rendementsverdeling.

32

RI SICOMETING

~

o~~:
0,25

;//,

i

i6I!!

"-

I

MAR

0,2

Rgem lddeld

---•,

0,15 .

..._

0,1 .
0,05 •

---.-.....;,;,=.,.,

0 ....- - - . - - - - . -.......-+--,.---.-.......
0

2

3

4

5

6

7

~ - - - - - - · - · -ii"'=-....
scr · I
,.....--.

8

9

10

11

12

13

14

15

Rendement (%)

Figuur 4-5. Voorbee/dweergave downside deviatie (o) a/s risicomaatstaf.

Normafe verdeling
Een bijzondere situatie ontstaat indien er wel sprake is van een normale verdeling en het gemiddelde
rendement gedurende periode t samenvalt met de drempelwaarde (Rt, gemiddeld = MAR). In dit geval is er sprake
van een direct aanwijsbare relatie tussen de standaarddeviatie en de downside deviatie.
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Figuur 4-6. De relatie tussen de standaard deviatie en de downside deviatie,
bij een norma/e verdeling en een gemidde/de rendement ge/ijk aan de MAR.

Dan geldt de volgende relatie tussen de standaard deviatie, de variantie en de downside deviatie [Sortino
e.a ., 2001]:
a- =

✓
2 · t5 •

var = 2 · 5 2

In deze speciale situatie wordt de variantie ook wel semi-variantie genoemd. Reden hiervoor is dat de helft
van de afwijkingen tot het gemiddelde, namelijk de positieve zijde, buiten beschouwing gelaten wordt. In
werkelijkheid komt vaak een afwijkende situatie voor, omdat er sprake is van een bepaalde asymmetrie en/of
de MAR niet gelijk is aan het gemiddelde rendement. In deze situaties geldt het bovenstaande verband niet
meer. Hiervoor wordt in het navolgende een vergelijking getrokken tussen de risicomaatstaven.

Rt, gamiddald -:f:. MAR
Hier wordt wel uitgegaan van een normale verdeling van het rendement, maar is het gemiddelde rendement
niet gelijk aan de MAR. In Figuur 4-7 worden de risicomaatstaven vergeleken in een situatie waarbij de MAR
hoger is dan het gemiddeld gerealiseerde rendement.
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Figuur 4-7. Vergelijking tussen de standaard deviatie en de downside deviatie
bij een norma/e verdeling met een gemiddelde rendement onder de MAR.

In dit voorbeeld is de MAR hoger dan het gemiddeld gemeten rendement, wat betekent dat de belegging over
de beschouwde periode gemiddeld te laag gerendeerd heeft. Echter doordat de standaarddeviatie het
gemiddelde rendement als referentiewaarde hanteert en de MAR buiten beschouwing laat, lijkt het risico van
de belegging beperkt. De downside deviatie geeft daarentegen een relatief groter beleggingsrisico aan door
de MAR wel als referentiewaarde te hanteren. Dit heeft tot gevolg dat de standaarddeviatie een
onderschatting geeft van het beleggingsrisico, indien het gemiddelde rendernent lager uitvalt dan de gestelde
MAR. Andersom geredeneerd zal de standaarddeviatie juist een overschatting geven, wanneer het
gemiddelde rendement hoger is dan de MAR. In het laatste geval zal de downside deviatie een relatief lage
risicograad toekennen aan de belegging.

Scheefheid
De downside deviatie heeft als voordeel dat deze maatstaf rekening houdt met de (a)symmetrie van de
onderliggende kansverdeling. Hierdoor is deze indicator goed toepasbaar op zowel een normale als een nietnormale verdeling van het rendement. In Figuur 4-8 wordt een vergelijking gemaakt van een norrnale en een
scheve verdeling , waarbij het gemiddelde rendement gelijk blijft. Tevens is de drempelwaarde voor de
downside deviatie gelijkgesteld aan het gemiddelde, zodat de risicomaatstaven dezelfde referentiewaarde
hanteren. In dit geval geldt, dat de totale spreiding in het rendement bestaat uit twee componenten namelijk:
de neerwaartse spreiding en de opwaartse spreiding. De totale variantie is gelijk aan de som van de
neerwaartse variantie (Vct) en de opwaartse variantie (Vu).

waarbij: var
Vd
Vu

= de totale variantie van de rendementsreeks;
= neerwaartse variantie, oftewel de volatiliteit onder het gemiddelde;
= opwaartse variantie, oftewel de volatiliteit boven het gemiddelde;

In het onderstaande voorbeeld is er sprake van een rendementsverdeling met een positieve scheefheid. Dit is
herkenbaar aan de asymmetrische uitbreiding naar positieve waarden. Dit wijst erop, dat de kans op een
extreem positieve waarde groter is dan op een extreem negatieve waarde.
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Figuur 4-8. Vergelijking een normale en een scheve verde/ing,
waarbij' het gemidde/de rendemant ge/ijk is aan de MAR.

Vanuit het downside risk denken zal de standaarddeviatie tot een overschatting van het risico leiden bij een
positief scheve rendementsverdeling. Door de uitbreiding naar positieve waarden wordt de spreiding in de
opwaartse beweging Vu grater. Dit betekent dat de spreiding in de neerwaartse beweging Vd in relatieve zin
kleiner wordt. Dit heeft tot gevolg dat de downside deviatie een relatief kleiner beleggingsrisico zal aangeven
dan de standaarddeviatie. Omgekeerd geredeneerd zal bij een negatief scheve verdeling de downside
deviatie juist een relatief grater risico aangeven dan de standaarddeviatie.

Algemene relatie tussen variantie en o
In het vorige voorbeeld is de MAR gelijkgesteld aan het gemiddelde rendement. in deze situatie is de totale
variantie gelijk aan de som van de opwaartse variantie Vu en de neerwaartse variantie Vd, Wanneer de MAR
niet gelijk is aan het gemiddelde rendement, wordt de variantie gecorrigeerd voor dit rendementsverschil. In
een algemene situatie kan de variantie als volgt geformuleerd warden [Sortino, Wilkinson en Forsey, 2001].

waarbij: var
Vd
Vu

4.3

= de totale variantie van de rendementsreeks;

= neerwaartse variantie, oftewel de volatiliteit onder de MAR;

Rgem

= opwaartse variantie, oftewel de volatiliteit boven de MAR;
= gemiddeld rendement over beschouwde periode;

MAR

= drempelwaarde voor het rendement, de MAR.

Resume

In de vastgoedpraktijk wordt veeiai een tweetal maatstaven gehanteerd ter bepaling van het beleggingsrisico,
namelijk de standaarddeviatie en de beta. Deze risicomaatstaven komen voort uit de klassieke
beleggingstheorie, waarbij men er vanuit gaat dat rendementen zich gedragen naar een normale verdeling.
Het (rekenkundig) gemiddelde rendement wordt daarbij als het verwachte rendement beschouwd en staat
centraal bij het kwantificeren van het risico. Risico wordt op deze wijze gerelateerd aan de fluctuaties random
dit gemiddelde. Tegen het gebruik van deze klassieke risicomaatstaven wordt hier een drietal bezwaren
gemaakt.
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4.

5.

6.

Het is discutabel, dat de tijdreeks van de gerealiseerde rendementen wel normaal verdeeld is. In
werkelijkheid kan er sprake zijn van een scheve verdeling van de rendementen, waardoor de
toepasbaarheid van de klassieke risicomaatstaven afneemt.
Het gemiddelde rendement, dat na afloop van de beschouwde periode rekenkundig bepaald is,
wordt tevens beschouwd als het verwachte rendement voor die periode. Maar het verwachte
rendement dient aan het begin van de beschouwingsperiode te warden gesteld. Voor het
toekomstige rendement kan een belegger een doelstelling aangeven, een zogeheten target return
T(R). Deze rendementsdoelstelling is wel voorafgaand aan de beschouwde periode geformuleerd.
Daarom zou deze als referentiewaarde moeten dienen voor het meten van het risico, in plaats van
het rekenkundig gemiddelde.
De klassieke risicomaatstaven maken geen onderscheid in negatieve en positieve fluctuaties. Een
belegger zal echter alleen afkerig zijn van fluctuaties onder zijn/ haar verwachtingswaarde. Orn deze
reden moeten alleen de fluctuaties beneden de vooraf gestelde target return als risico warden
gekwantificeerd. Het gerealiseerde rendement moet dus boven de rendementsdoelstelling liggen,
welke verder als de 'Minimal Acceptable Return' (MAR) wordt aangeduid.

Sortino beschrijfl een alternatieve risicomaatstaf, die aan de gemaakte bezwaren tegemoetkomt. Vanuit een
'downside risk'-benadering wordt de downside deviatie ge"introduceerd als maatstaf voor het neerwaartse
risico. Deze risicomaatstaf kwantificeert alleen rendementen onder de vooraf gestelde MAR als risico.
Hiermee sluit deze risicomaatstaf beter aan op de risicoperceptie van de belegger. Aangezien de downside
deviatie niet uitgaat van een normale verdeling van het rendement, is deze maatstaf tevens toepasbaar op
scheve rendementsverdelingen.
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Hoofdstuk 5 Target return bij vastgoed
In het voorgaande hoofdstuk is het beschreven waarom het gemiddelde rendement niet als referentiewaarde
gehanteerd moet worden bij risicometing. In plaats van dit rendement dient een vooraf gesteld
rendementsdoel van de belegger centraal te staan. Daarbij is het begrip 'Minimal Acceptable Return' (MAR)
ge'introduceerd, welke het minimaal te behalen rendement aangeeft voor de belegger. In dit hoofdstuk wordt
beschreven op welke wijze een dergelijk rendementsdoel tot stand komt en geformuleerd wordt.

5.1

Rendementsdoelstelling op objectniveau

Zoals reeds is aangegeven dient de performance en daarmee ook het risico gemeten te worden ten opzichte
van een vooraf gestelde rendementsdoel. Op objectniveau wordt deze al aan het begin van de
exploitatieperiode geformuleerd, bij de verwerving van het vastgoedobject. Voorafgaand aan het vaststellen
van dit object gerelateerde rendementsdoel gaat een investeringsanalyse ter ondersteuning van de
(eventuele) aankoopbeslissing. Deze analyse wordt hieronder in het kort toegelicht.

lnvesteringsanalyse
Vastgoed is een investering voor de lange termijn, waarbij men veelal uitgaat van een langdurige exploitatie
van 10 a15 jaar. Mede door het illiquide karakter van vastgoed is het van belang om de juiste
aankoopbeslissingen te nemen. Hiervoor wordt veelal een veelomvattende investeringsanalyse uitgevoerd
door de belegger. Deze gaat onder andere in op de markt waarin het desbetreffende vastgoed zich bevindt,
de historische en verwachte marktontwikkelingen, de technische aspecten van het vastgoed, de toetsing aan
het strategische meerjarenplan en het jaarplan, de structuur van de transactie, de economische, fiscale,
juridische en valutaire aspecten van de voorgenomen belegging en op de het verwachte rendement
[Langbroek, 2003].
Een essentieel onderdeel van een investeringsvoorstel is een gedetailleerde financiele analyse, waarin de
verwachte cashflows inzichtelijk gemaakt worden. Mede op basis hiervan dient beslist te worden of de
belegger tot daadwerkelijke verwerving over moet gaan. Aangezien er, op het moment van analyse, geen
historisch trackrecord beschikbaar is van het investeringsobject, zijn de cashflows onbekend. Orn deze reden
geeft de belegger op basis van een toekomstvisie een raming van de cashflows voor de exploitatieperiode.
Voor deze financiele analyse worden prognoses gesteld voor de volgende (toekomstige) cashflows:
•
•
•
•

de (aangenomen) aanvangsinvestering aan het begin van het eerste jaar van de beschouwde
periode (nul-moment);
de (aangenomen) netto-exploitatieresultaten per jaar, gedurende de beschouwde periode;
de eventuele (aangenomen) bij- en desinvesteringen gedurende de beschouwde periode;
de (aangenomen) restwaarde ultimo het laatste jaar van de beschouwde periode .

•

Eindwaarde

••

Netto huurinkorrsten p.j.

t

t t
Exploitatieperiode t
Bij-investering

Aanvangsinvestering

Figuur 5-1. Cashflowschema van het investeringsobject voor de beschouwde exploitatieperiode.
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Deze toekomstige cashflows worden geraamd aan de hand van de bepalende factoren, welke als parameters
verwerkt worden in een modelmatige rendementsberekening. Door de toekomstverwachtingen vast te leggen
in deze parameters wordt een prognose gemaakt van de cashflows, resulterend in een
rendementsverwachting.
Met het inzichtelijk maken van de toekomstige cashflows spreekt de belegger in principe een verwachting uit
voor het toekomstige rendement. Dit is namelijk het rendement dat als het ware is 'opgesloten' in de
uitgesproken cashflowreeks, uitgedrukt als een percentage van de interne rentevoet. Bij deze te hanteren
disconteringsvoet is de aanvangsinvestering gelijk aan de contante waarde van de verwachte cashflowreeks.
Dit rendementskengetal staat bekend als de 'Internal Rate of Return' (IRR) en wordt ook wel discontorendement genoemd (zie paragraaf 3.1 ). Hiermee geeft de belegger een prognose voor het objectrendement
over de gehele beschouwingsperiode.
Orn te bepalen of het investeringsobject financieel aantrekkelijk is voor de belegger wordt de IRR-prognose
getoetst aan een intern gestelde rendementseis. Dit rendementscriterium wordt veelal geformuleerd als een
IRR-target. Hierbij geldt als hoofdregel dat de IRR-prognose hoger moet zijn dan de gestelde IRR-target.
Wanneer uiteindelijk daadwerkelijk overgegaan wordt tot verwerving van het object, komt een acquisitieprijs
tot stand. Hiervoor dient de berekening van de IRR aangepast te worden. Op dit moment kan de
geprognosticeerde aanvangsinvestering vervangen worden door de werkelijke acquisitieprijs. Hierdoor kan
een herberekening van de IRR plaatsvinden. Op deze wijze wordt een IRR vastgesteld, die als minimale
rendementseis geldt voor het investeringsobject. Dit rendement dient minimaal behaald te worden, om de
acquisitie te kunnen rechtvaardigen. Wanneer de werkelijke cashflows lager zijn dan eerder geprognosticeerd
is, zal de verwachte IRR niet gerealiseerd worden . In dat geval zal de contante waarde van alle cashflows
namelijk lager zijn dan de overeengekomen acquisitieprijs, bij het hanteren van de IRR-target als
disconteringsvoet. De vastgestelde IRR-target kan dus als een taakstelling beschouwd worden voor de
belegger voor de beschouwde periode. Hiermee wordt in principe de target return geformuleerd van het
verworven object.

5.2

MAR op portefeuilleniveau

In de vorige paragraaf is beschreven hoe de belegger op basis van de IRR-methode target returns stelt voor
de vastgoedobjecten in de portefeuille. Deze dienen in het verlengde te liggen van de externe
beleggingsdoelstelling. Met de !RR-targets heeft de belegger taakstellingen gesteld voor het objectrendement.
Deze objectgerelateerde target returns zouden vertaald moeten worden naar een inteme taakstelling voor het
portefeuillerendement. De performance van de gehele portefeuille dient namelijk ook getoetst te worden aan
de rendementsdoelstellingen van de onderliggende objecten.
Aangezien de IRR berekeningen alleen uitgevoerd worden op objectniveau, ontbreekt er een vergelijkbare
target return voor de portefeuille. Aan de hand van kapitaalwegingen van de objecten kan een taakstelling
voor het portefeuillerendement aangegeven worden. Dit gebeurt door het kapitaal-gewogen gemiddelde van
de IRR -eisen te bepalen. Hiermee wordt een minimaal vereist rendement aangegeven voor de portefeuille,
welke verder in dit onderzoek beschouwd wordt als de 'Minimal Acceptable Return' (MAR). De berekening
voor de MAR is dan als volgt:

target IRRobject!

L target

+ target IRR object 2 . wobject2 + ... + target IRRobjectX

IRRobjectX . w object X

waarbij: target IRR object
w object
MAR por1eteui11e

38

. wobject l

. wobjectX

=

= MARp urtefeuille

= IRR-eis voor het vastgoedobject voor de beschouwde periode.

= wegingcoefficient, relatieve kapitaalswaarde in van het object ten opzichte van de
totale toegekende waarde aan de portefeuille.
= minimaal vereiste portefeuillerendement voor de beschouwde periode.
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Op deze wijze is een MAR geformuleerd voor het portefeuillerendement, gebaseerd op de interne
rendementseisen van de vastgoedobjecten. In principe is dit dus een (voorafgestelde) target return voor de
vastgoedportefeuille voor de beschouwingsperiode.
In feite zou de MAR porte1eu;11e lager moeten zijn dan de som van de rendementseisen van de individuele
objecten. Men kan namelijk aannemen, dat op portefeuilleniveau de objectgerelateerde risico's elkaar
enigszins (weg)dempen warden. Door dit diversificatie-effect kan een lager risicoprofiel worden toegekend
aan de portefeuille, waardoor tevens een lager portefeuillerendement geeist kan worden. Maar dit
diversificatie-effect en de gevolgen daarvan ten aanzien van de MAR porteteuille is (nog) niet te bepalen.

5.3

TRR versus IRR

Aan de hand van de objectgerelateerde target returns kan de MAR geformuleerd warden als taakstelling voor
het portefeuillerendement. Aangezien deze target returns gebaseerd zijn op IRR-berekeningen, berust ook de
MAR op het IRR-model. De onderliggende berekening voor de taakstelling voor het portefeuillerendement
komt dus overeen met de IRR-methode.
Het portefeuillerendement wordt echter jaarlijks bepaald volgens een andere berekeningswijze, namelijk de
'Total Rate of Return' (TRR). Zo wordt per jaar de performance van de vastgoedportefeuille gemeten volgens
de richtlijnen van de ROZ/IPD (zie paragraaf 3.1 ).
Terwijl de taakstelling voor het portefeuillerendement berust op de IRR-methode, wordt hetjaarlijkse
portefeuillerendement gemeten volgens de TRR-methode. In feite zijn dit twee verschillende
rendementskengetallen, die niet geheel op elkaar aansluiten. Hier wordt nog verder ingegaan op deze
rendementskengetallen en de onderlinge vergelijkbaarheid. Als voorbeeld wordt hiervoor een
exploitatieperiode van 10 jaar in beschouwing genomen.
IRR10jrs
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1 .2 is, kan het rendement voor een lange exploitatieperiode met
behulp van de IRR bepaald worden. De basisformule van de IRR voor een beschouwingsperiode van 10 jaar
ziet er als volgt uit:

Wt=O --

Nlt=2
Nl/=10
RWt=lO
NII=!
+ ... + -----'-'-'---+
1 +
10
10
{l +IRRIO}rs )2
(1 + IRRIOjr,.)
(1 + IRRIO }r,.)
(1 + IRRIOJrs )

Uit de bovenstaande rekenformule blijkt dat de IRR1o jrs afhankelijk is van de jaarlijkse netto huurinkomsten en
een tweetal marktwaarden (t=0 en t=10). Deze marktwaarden betreffen de acquisitieprijs aan het begin de
beschouwingsperiode en de geprognosticeerde restwaarde aan het eind van de beschouwingsperiode.
TRR 10 jrs, gemiddeld
Jaarlijks wordt het portefeuillerendement berekend en tot uitdrukking gebracht in een TRR,, waarvan de
rekenformule in de meest eenvoudige vorm als volgt is:

TRR = NII + ~ - ~ -I
I

(1)

wt-I

Voor een beschouwingsperiode van 10 jaar worden dus 10 jaarrendementen voor de portefeuille gemeten.
Orn vervolgens het portefeuillerendement voor de beschouwingsperiode te bepalen wordt het (geometrisch)
gemiddelde rendement aangehouden. Dit komt tot uitdrukking in een TRR10jrs,gemiddetd welke als volgt
berekend wordt:
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TRR !Ojrs,gemiddeld

= ~{(1 + TRR/ =1) '(1 + TRRl=2)

··••·(I+ TRRl=IO) }-1

(2)

Het samenbrengen van de bovenstaande TRR-rekenformules (1) en (2) leidt tot de volgende berekening voor

TRR 10 jrs, gemiddeld :
.
.
=1
T'RR IOp·s
gem1dde/d

·

{(

1 + NI,=, + w,=,

w,=o

- w,=o) .(1 + NJ,=

2

2 + w,=

w,=,) .'' · . (1+ NJ,=

10

w,=1

+ RW,= 10

W,=9

-

W,=

9 )}-

In tegenstelling tot IRR1ojrs houdt TRR1ojrsgem. rekening met de tussentijdse ontwikkeling van de
marktwaarde. Per jaar wordt de marktwaarde op basis van taxatie actueel gehouden, zodat de jaarlijkse
waarde-ontwikkeling in de TRR1 is opgenomen. Door de jaarlijkse 'update' van de marktwaarde zijn de
tussentijds optredende markteffecten dus verwerkt in de TRR1ojrsgem.•
Net zoals bij de IRR berekening het geval is, zijn de acquisitieprijs (Wt=o) en de restwaarde (RW1=10) verwerkt
in de gemiddelde TRR. Het verschil met de IRR is dus dat hiernaast ook de tussenliggende taxatiewaarden
van invloed zijn op het rendement. In dit geval zijn er bij de bepaling van TRR1ojrsgem nag negen
marktwaarden van invloed. De IRR bevat dus geen tussentijdse markteffecten, en is als het ware 'geschoond'
van deze ontwikkelingen in marktwaarde, op die van de restwaarde na. Hierdoor is de geprognosticeerde
restwaarde van relatief grotere invloed op IRR1ojrs dan op TRR10jrsgem. Door het aangetoonde verschil tussen
deze rendementskengetallen geldt in principe dat:
JRRIOjrs -::f:. TRRIOjrs,gemiddeld

Deze rendementskengetallen zullen op basis van dezelfde inputgegevens afwijken in uitkomst, waardoor het
vergelijken van deze rendementen in theorie niet zuiver is. Aan de hand van een opgezet voorbeeld is
bekeken, in hoeverre de TRR1ojrsgem in praktijk afwijkt van de IRR1ojrs. Hiervoor zijn dezelfde inputgegevens
gehanteerd, zoals de beschouwingsperiode (10 jaar), acquisitieprijs, netto-huurinkomsten en de restwaarde.
Daarnaast is uiteraard alleen voor de TRR -reeks de tussentijdse ontwikkelingen van de marktwaarde
opgenomen. Op willekeurige wijze zijn diverse scenario's nagebootst en zijn de rendementskengetallen
onderling vergeleken. Voor de uitwerking van deze exercitie wordt verwezen naar de bijlage. Figuur 5-2 is een
voorbeeldweergave van een opgesteld scenario voor een 10-jaars beschouwingsperiode.
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Figuur 5-2. Voorbeeldweergave van vergelijking van TRR en /RR bij een 10-jaars beschouwingsperiode.

Uit de opgemaakte scenario's is gebleken dat de rendementskengetallen niet exact tot dezelfde uitkomst
leiden. Echter de verschillen in de rendementen over de beschouwde periode zijn marginaal te noemen.
Alleen bij zeer sterke ftuctuaties in de marktwaarde neemt het verschil in uitkomst toe. In die situaties is dan
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wel sprake van abnormale jaarrendementen, die onwaarschijnlijk worden geacht in deze vastgoedsector. Orn
deze reden is voor het nadere verloop van dit onderzoek aangenomen dat:
JRRIOjrs

~

TRRIOjrs,gemiddeld

De gedane exercitie geeft weliswaar geen wetenschappelijke onderbouwing voor deze stelling, maar wordt
beschouwd als een correcte benaderingswijze. Voor uitsluitsel hiervan dient nader onderzoek plaats te
vinden, dat buiten het kader van dit onderzoek is geplaatst.

5.4

Resume

Bij vastgoedinvesteringen worden interne rendementseisen gesteld aan de individuele objecten op basis van
IRR-berekeningen. Zo geldt per vastgoedobject een IRR-eis, welke als target return gezien kan worden voor
het te behalen objectrendement. De objectgerelateerde target returns dienen doorvertaald te worden naar een
taakstelling voor het portefeuillerendement. De achterliggende gedachte hiervan is, dat de performance van
de portefeuille ook getoetst moet worden aan de rendementsdoelstellingen van de onderliggende objecten.
Aan de hand van kapitaalwegingen van de objecten kan een intern gestelde target return geformuleerd
worden voor de portefeuille. De portefeuille -eis wordt in het verdere onderzoek beschouwd als de 'Minimal
Acceptable Return' (MAR).
De taakstellende MAR berust op de objectgerelateerde IRR-eisen en daarmee op IRR-berekeningen. De
performance van de portefeuille wordt echter gemeten in TRR-rendementen. In feite zijn de IRR en de TRR
twee verschillende rendementskengetallen, die niet zuiver op elkaar aansluiten. In theorie kunnen de jaarlijks
gemeten portefeuillerendementen niet met een IRR -eis vergeleken worden. De belangrijkste reden hiervoor
is als volgt:
Een /RR-model houdt geen rekening met tussentijdse waarde-ontwikkeling van het vastgoed en een TRRberekening juist we/. Bij een TRR wordt elk jaar de marktwaarde op basis van taxatie actueel gehouden,
waardoor tussentijdse markteffecten we/ verwerkt zijn in het gemiddelde rendement op langere termijn.

In praktijk blijken deze rendementskengetallen, op basis van dezelfde inputgegevens, tot een vergelijkbaar
rendement te leiden. Alleen bij sterke fluctuaties in de marktwaarde ontstaat een wezenlijk verschil in uitkomst
van deze rendementskengetallen. Orn deze reden wordt in deze scriptie aangenomen dat de jaarlijkse
performance van de portefeuille afgezet kan worden tegen de MAR, die voortkomt uit de objectgerelateerde
IRR-eisen. Een wetenschappelijke onderbouwing voor het vergelijken van IRR- en TRR-rendementen vergt
nader onderzoek dat buiten dit onderzoekskader valt.
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Hoofdstuk 6 Performance-indicatoren
In hoofdstuk 4 is al ingegaan op een aantal maatstaven waarmee het risico van (vastgoed)beleggingen
gekwantificeerd kan worden. Met behulp van deze risicomaten kan het rendement gecorrigeerd worden voor
het gemeten risico, waardoor de belegger meer inzicht krijgt in de beleggingsresultaten. Hieronder volgt een
overzicht van een aantal performance-indicatoren, welke naast het rendement ook het beleggingsrisico
beoordelen. Dit gebeurt in de vorm van ratio's waarin de verhouding tussen rendement en risico gemeten
wordt. In dezelfde lijn met hoofdstuk 4 wordt ook hier een onderscheid gemaakt in klassieke en alternatieve
indicatoren.

6.1

Klassieke ratio's

In deze paragraaf wordt een tweetal performance-indicatoren beschreven, die hun oorsprong vinden in de
klassieke beleggingstheorie, namelijk de Sharpe ratio en de Treynor ratio. Beide ratio's drukken de
rendement/risico-verhouding uit van de belegging(sportefeuille). Sharpe e.a. onderscheiden binnen het totale
rendement twee componenten, namelijk het risicovrije rendement en de risicopremie. Het risicovrije
rendement wordt gezien als het rendement op een risicoloze belegging die als referentiepunt geldt. De
risicopremie is een rendementsvergoeding voor het gelopen risico.
6.1.1

Sharpe ratio

Als doorontwikkeling van de Moderne Portefeuille Theorie werd door Sharpe (1964), Lintner (1965) en Mossin
(1966) het Capital Asset Pricing Model (CAPM) ontwikkeld. In zijn eenvoudigste vorm heeft het CAPM als
uitgangspunt, dat alle beleggers alleen geYnteresseerd zijn in het portefeuillerendement en de variantie in dat
rendement. Hiermee wordt verondersteld dat beleggers homogene verwachtingen hebben ten aanzien van
toekomstige rendementen van verschillende beleggingen en de ondertinge samenhang daarvan [Hendriks:
Plantinga, 1999]. Onder deze veronderstelling beschrijft het CAPM de Capital Market Line (CML). Deze lijn
weerspiegelt alle optimale portefeuilles, die de optimale rendement/risico-verhouding hebben. Dit wil zeggen
het hoogst mogelijke rendement bij een gegeven risicograad. Hierbij geldt de standaarddeviatie als maatstaf
voor het risico.
'I
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Figuur 6-1. Weergave van de Capital Market Line, waarop de marktportefeuille Mgepositioneerd is.

De Sharpe ratio is een performance-indicator, waarmee de verhouding tussen het rendement en risico wordt
aangegeven. In feite is de Sharpe ratio van de marktportefeuille gelijk aan de hellingshoek, of
richtingscoefficient van de CML. Op basis van het verwachte rendement en risico kan een portefeuille ten
opzichte van deze lijn gepositioneerd worden. Met behulp van de Sharpe ratio kan de rendement/risicoverhouding voor de portefeuille aangegeven worden. Eenvoudigweg kan deze performance-indicator gezien
worden als een maatstaf voor de beloning per eenheid risico en kan als volgt berekend worden:
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Sharpe ratio =

R1 -R

rv

(5

In de teller wordt de risicopremie berekend, waarin het rendement gecorrigeerd wordt met het risicovrije
rendement (Rrv). Op deze wijze kan beoordeeld worden, of de belegger voldoende rendement behaald heeft
voor het gelopen risico. Bij deze performance-indicator wordt het risico gemeten met de standaarddeviatie,
welke als maatstaf dient voor het totale beleggingsrisico. Hierdoor wordt verondersteld, dat de rendementen
van alle individuele beleggingen en beleggingsportefeuilles normaal verdeeld zijn. Tevens wordt hierbij het
rekenkundig gemiddelde beschouwd als het verwachte rendement. De Sharpe ratio is niet gerelateerd aan
een (vooraf gestelde) rendementseis, of aan het marktrendement.
De berekening van de Sharpe ratio dient aangepast te worden, indien het gemiddelde rendement lager uitvalt
dan het risicovrije rendement (Rt.gem < Rrv). Een negatieve risicopremie leidt dan tot een negatieve waarde
voor deze performance-indicator. In dat geval levert een relatief hoge standaarddeviatie, dus een hoog risico,
een relatief positieve bijdrage aan de Sharpe -meting.
6.1.2

Treynor ratio

Naast de CML beschrijft het CAPM de relatie tussen het verwachte rendement en het systematische risico
van een portefeuille. Deze wordt weergegeven als de Security Market Line (SML), waarbij het rendement
uitgezet is tegen het systematische risico. Alle portefeuilles met een optimale verhouding tussen rendement
en systematisch risico liggen op deze lijn.
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Figuur 6-2. Weergave van de Security Market Line, waarop de marktportefeuille M gepositioneerd is.

Op basis van het rendement en het systematische risico kan een portefeuille ten opzichte van de SML
gepositioneerd warden. De rendement/risico-verhouding wordt dan beschreven door de Treynor ratio. Deze
performance-indicator is sterk vergelijkbaar met de Sharpe ratio. Ook bij deze indicator draait het om de
verhouding tussen de risicopremie en het gelopen risico. Echter, hier wordt het risico niet gemeten met de
standaarddeviatie, maar met de beta. Voor de marktportefeuille geldt dat de beta -waarde per definitie gelijk
is aan 1, want hiermee wordt het niveau van het marktrisico mee aangegeven.
Bij toepassing van de Treynor ratio wordt verondersteld, dat beleggers niet voor het totaal gelopen risico
gecompenseerd moeten warden. De markt biedt alleen risicopremie voor het systematische risico, dat niet
gedempt kan worden. Met deze indicator kan beoordeeld warden in welke mate de belegger voldoende
rendement behaald heeft gezien het risico van de markt. De Treynor ratio kan met de volgende formule
warden berekend :

Treynor ratio =
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Evenals de Sharpe ratio komt deze performance-indicator voort uit het CAPM. Hierdoor zijn dezelfde
uitgangspunten van deze beleggingstheorie van toepassing, waaronder een normale verdeling van de
rendementen. Daarnaast staat ook bij de Treynor ratio het gemiddelde rendement centraal en wordt een
rendementseis buiten beschouwing gelaten. Overigens moet ook hier een aanpassing plaatsvinden, indien
het gemiddelde rendement lager uitvalt dan het risicovrije rendement. Een hogere beta, oftewel een hoger
(markt)risico, zou anders leiden tot een positieve bijdrage aan de performance-meting.

6.2

Alternatieve ratio's

Naast de klassieke methoden om vergelijkingen van verschillende performances te maken, zijn er diverse
alternatieve performance-indicatoren ontwikkeld. Deze paragraaf beschrijft twee indicatoren, die zich richten
op de 'downside risk', namelijk de Sortino ratio en de Upside Potential ratio (U-P ratio). Deze zijn gebaseerd
op de eerder omschreven maatstaf voor het neerwaartse risico, de downside deviatie. De basisgedachte
hiervoor is dat rendementen alleen gecorrigeerd dienen te worden voor negatieve fluctuaties ten opzichte van
een bepaalde rendementsverwachting. Voor het toekomstig te behalen rendement geldt de 'Minimal
Acceptable Return' (MAR) als referentiewaarde. Hierbij is niet meer uitgegaan van een normale verdeling van
het rendement, maar is de scheefheid van invloed op de performance-meting.

6.2.1

Sortino ratio

Vanuit een downside risk benadering beschrijven Sortino en Price (1994) een optimalisatiemodel voor de
rendement/risico-verhouding. Het risico wordt gedefinieerd als fluctuaties onder een vooraf gestelde MAR. Dit
wordt gemeten door middel van de downside deviatie (5), zoals beschreven in paragraaf 4.2. Aangezien de
MAR het taakstellende rendement aangeeft voor de belegger, staat deze centraal in de beoordeling van de
performance.
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Figuur 6-3. Rendementsreeks gedurende de periode 1995- 2003 afgezet tegen de MAR.

De optimalisatiegedachte van Sortino is gebaseerd op de utiliteitstheorie van Fishburn (1977). Deze beschrijft
dat rationele beleggers risicomijdend moeten zijn voor rendementen onder de MAR en risiconeutraal voor
rendementen boven de MAR [Sortino, Van der Meer, Planting en Forsey, 2003]. Alleen wanneer de
taakstellende MAR niet gerealiseerd wordt, is er sprake van risico dat door de belegger vermeden dient te
worden. Beleggers moeten daarom afkerig zijn van negatieve fluctuaties ten opzichte van de MAR, waarbij
deze afkeer in relatieve zin vergroot wordt bij grotere fluctuaties. Aan de andere kant moet het nut van een
rationele belegger vergroot worden naarmate het (gemiddelde) rendement hoger wordt dan de MAR.
Aan de hand van deze uitgangspunten is de Sortino ratio geformuleerd als performance-indicator. Net als de
Sharpe ratio is dit een maatstaf voor de beloning per eenheid risico. Verondersteld wordt, dat alle beleggers
streven naar een optimale rendement/risico-verhouding ernaar streven hun nut te maximaliseren. Dit betekent
enerzijds het maximaliseren van het gemiddelde rendement ten opzichte van de MAR. Anderzijds het
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minimaliseren van het (neerwaarts) risico. Grafisch kan dit verband tussen het rendement en het risico als
volgt weergegeven worden:
'\

12

IX

~

10

MAR 4

Downside deviatie->

Figuur 6-4. Relatie tussen rendement en risico volgens theoretische beschouwing Sortino.

De Sortino ratio geeft in feite de richtingscoefficient aan van deze grafische lijn en kan als volgt berekend
worden:

Sortino ratio

R1 -MAR

= --'-

---

5 MAR

In tegenstelling tot de ratio's van Sharpe en Treynor geldt de vooraf gestelde MAR als referentiewaarde voor
het rendement. Hiermee wordt er in de teller een risicoloze belegging buiten beschouwing gelaten. Tevens
wordt in de noemer het risico berekend door middel van de downside deviatie (6), waarbij de negatieve
fluctuaties ten opzichte van de MAR gemeten wordt.
Een nadeel van deze performance indicator is, dat deze onbepaald is wanneer 6=0. Dit is mogelijk als er
geen rendementen zijn die onder de MAR liggen, waardoor het neerwaartse risico niet aanwezig is. Dit
betekent dat deze maatstaf niet (goed) gehanteerd kan worden bij situaties waar de MAR op een te laag
niveau ligt. In principe zouden dergelijke beleggingen alleen beoordeeld moeten worden op het rendement.
6.2.2

U-P ratio

Sortino, Van der Meer en Plantinga (1999) beschrijven de Upside-Potential ratio (U-P ratio) als performanceindicator, welke als een verdere ontwikkeling wordt beschouwd van de Sortino ratio. Vanuit dezelfde
downside risk benadering is de U-P ratio eveneens gericht op een taakstellende MAR voor de belegger. Deze
moderne performance indicator meet namelijk het opwaartse potentieel van een belegging ten opzichte van
de MAR, in verhouding tot het neerwaartse risico.
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Figuur 6-5. Grafische weergave van de Upside-Potential ratio in een positief scheve rendementsverdeling
[bewerkt naar Sortino e.a., 2001].

Recent onderzoek naar het beleggersgedrag weerlegt het hoofduitgangspunt van de Moderne Portefeuille
Theorie [Sortino, 20031. Volgens de klassieke beleggingstheorie streven beleggers naar een zo hoog mogelijk
rendement bij een gegeven risicograad. Sortino e.a. hanteren echter als uitgangspunt dat beleggers in het
algemeen streven naar upside potential, het opwaartse potentieel met downside protection, oftewel een
bescherming voor het neerwaartse risico. Voor een optimale rendement/risico-verhouding dient het opwaartse
potentieel gemaximaliseerd te worden en het neerwaartse risico juist geminimaliseerd te worden. Dit heeft
geleid tot de U-P ratio als performance-indicator, welke als volgt berekend kan worden:

L

MA R

-1 •(Rt -MAR) )
n

MAR (

1

+ oo

.
upside potential
U - P ratio = _;:._----'-'---- =
downside risk

waarbij: Rt
MAR
n

(

-;::===============
~ -;; · (Rt -MAR)2

)

= gerealiseerde rendement gedurende periode t;
= drempelwaarde rendement;
= totaal aantal waarnemingen van de beschouwde rendementsreeks.

Aangezien de U-P ratio ook gebaseerd is op de downside deviatie, komt deze sterk overeen met de Sortino
ratio. Het wezenlijke verschil tussen deze maatstaven zit in de teller van de ratio. Bij de Sortino ratio wordt
namelijk gerekend met het gemiddelde rendement, terwijl er bij de U-P ratio gelet wordt op het opwaartse
potentieel van de belegging. Dit laatste is gedefinieerd als de gemiddelde beweging van het rendement boven
de MAR. Alleen de positieve afwijkingen ten opzichte van de MAR leveren een bijdrage aan de teller van de
U-P ratio. In de teller van de Sortino ratio is het gemiddelde rendement bepalend, waarbij alle waarnemingen
een bijdrage leveren.
Orn het verschil tussen het gemiddelde rendement en het opwaartse potentieel te benadrukken is in Tabel 1
een voorbeeld geschetst van twee fondsen met beiden een gemiddeld rendement van 9,6%.
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Fund A

Year

1
2

3
4
5

6
7

8
9
10

Mean
MAR

FundB

Upside

11
10
10
10
11
11
11
7
7

8
9,6 %
8%

3
2
2
2
3
3
3
0
0
0

U side

6
6

0
0

12
15
13
11
11
7
7

4

8

7
5
3
3
0
0
0

9,6 %
8%

ProbabHity upside
70%
50%
1,8%
Upside Potential
18/10
2,2%
22/10
Tabe/ 1. Voorbeeld verge/ijking tussen twee fondsen met een gelijk gemidde/de rendement,
op basis van de track record (10 jaar).

Op basis van het gemiddelde rendement is er geen fonds door een belegger te prefereren. Maar als een
belegger streeft naar opwaarts potentieel dan blijkt fends B de betere keuze te zijn. Ondanks hetzelfde
gemiddelde rendement levert fends B 40 basispunten meer in het opwaartse potentieel dan fends A, maar bij
een, 20%, lagere kans op de opwaartse beweging. De belegger moet dus zelf bepalen, of die extra
basispunten opwegen tegen de kleinere kans op het verkrijgen ervan. Dat soort overwegingen komt in de
waardering van die beleggingen tot uitdrukking, hetgeen ook meegenomen kan worden bij deze afweging. In
het kader van dit onderzoek wordt daar verder niet op ingegaan.
Op deze wijze omsluit de U-P ratio zowel de frequentie als de grootte van de positieve fluctuaties ten opzichte
van de MAR.
De U-P ratio heeft als voordeel, dat deze geen negatieve waarde kan aannemen. Hierdoor geldt in alle
gevallen, dat een hoger risico een negatief effect heeft op de ratio. Een hogere downside deviatie leidt altijd
tot een lagere rendement/risico-verhouding.
De U-P ratio is echter, evenals de Sortino ratio, onbepaald wanneer de MAR voldoende laag gesteld is. Als er
geen waarneming van de rendementreeks ender deze drempelwaarde ligt, is de noemer van de ratio gelijk
aan 0. In dat geval dienen dergelijke "risicoloze" beleggingen onderling vergeleken te worden op basis van
alleen het opwaartse potentieel. In feite wordt daarmee het neerwaartse risico op 1 gesteld in de U-P ratio.

6.3

Alpha factoren

In het voorgaande is een aantal performance-ratio's aan de orde gesteld, waarmee de rendement/risicoverhouding gemeten kan worden. Hiermee is het mogelijk om een eigen portefeuille op basis van rendement
en risico te vergelijken met een marktportefeuille. Bekeken kan worden, in welke mate de ratio van de
portefeuille afwijkt van de marktportefeuille. Deze afwijking wordt dan uitgedrukt in een relatieve waarde,
namelijk rendement per hoeveelheid risico.
Aan de hand van de bepaalde rendement/risico-verhoudingen kan dit verschil tevens uitgedrukt worden in
een absolute waarde voor het rendement. Dit wordt aangegeven met een zogenaamde alpha (a) zoals
afgebeeld is in Figuur 6-6.
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Figuur 6-6. Bepaling factor alpha (a), welke de absolute rendementsafwijking van een portefeuil/e
aangeeft ten opzichte van een marktportefeuille op risico~ecorrigeerde basis.

De alpha geeft het absolute verschil aan tussen het portefeuillerendement en een voor het toegekende risico
gecorrigeerde doelstelling, de risk-adjusted target return. Dit is de combinatie van het te behalen rendement,
gezien het gemeten portefeuillerisico en de rendement/risico-verhouding van de markt. In een efficiente markt
is het voor een portefeuille onmogelijk om een beter rendement/risico-profiel te realiseren dan de markt. Dit
betekent dat de alpha in deze situatie niet positief kan zijn . Hiermee kan wel aangegeven worden, in welke
mate de portefeuille de optimale rendement/risico-verhouding van de markt benadert.
Op basis van de omschreven performance ratio's kan men een viertal alpha factoren onderscheiden. De
berekening van deze alpha's wordt hieronder in het kort toegelicht, waarbij het volgende geldt:

Rp
Rm
Rrv
MAR
6.3.1

= gerealiseerde portefeuillerendement;

= gerealiseerde marktrendement;
= risicovrij rendement;

= drempelwaarde rendement;

Sharpe's a

Door de portefeuille te positioneren ten opzichte van de Capital Market Line (CML) kan Sharpe's a bepaald
worden. De CML weerspiegelt immers de rendement/risico-verhouding van de marktportefeuille. De formule
voor deze alpha kan als volgt beschreven worden:

6.3.2

Jensen's a

Op vergelijkbare wijze kan een alpha bepaald worden met behulp van de Security Market Line (SML). Dit is
de meest bekende alpha variant in de beleggingsleer en wordt Jensen's alpha genoemd. Deze indicator is
evenals de Treynor ratio gebaseerd op de beta als risicomaat. Maar in tegenstelling tot de Treynor ratio wordt
Jensen's alpha niet uitgedrukt in relatieve waarde maar in een absolute rendementswaarde. In feite wordt hier
gemeten in welke mate het rendement van een beleggingsportefeuille afwijkt van de SML bij het gemeten
portefeuillerisico.
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6.3.3

Sortino's a

Op basis van de Sortino ratio kan een alpha variant als volgt berekend worden:

.

5
5m

Sortmo'saP = RP -[.M4R+____!:'.._·(Rm - .M4R)]
Aangezien de Sortino ratio overeenkomsten heeft met de Sharpe ratio lijkt deze alpha qua formule sterk op de
Sharpe's alpha.

6.3.4

U-P's a

De formule voor U-P's alpha ziet er ogenschijnlijk anders uit dan de overige alpha varianten. Dit komt doordat
de U-P ratio niet uitgaat van het gemiddelde rendement, maar van het opwaartse potentieel (UP). De
berekening komt echter op dezelfde principe neer en kan als volgt worden beschreven:

U -P's a P

5

= UPP - [5 P -UP]
m
m

Zoals reeds in paragraaf 6.2.2 is aangegeven, geldt voor het opwaartse potentieel (UP) de volgende
formule:

UP =

f (L (Rt - .M4R))

MAR

n

De U-P's alpha geeft het verschil aan tussen het opwaartse potentieel van de portefeuille en een risicogecorrigeerde doelstelling. Deze doelstelling wordt bepaald door het portefeuillerisico en het rendement/risicoprofiel van de markt. Hiermee wordt aangegeven wat het opwaartse marktpotentieel is voor de portefeuille
gezien het gemeten risico.

6.4

Resume

In dit hoofdstuk is een beknopt overzicht gegeven van performance-indicatoren om de rendement/risicoverhoudingen te kunnen meten van een belegging(sportefeuille). In eerste instantie is vanuit de klassieke
beleggingstheorie een tweetal ratio's omschreven, waarbij het risico gerelateerd is aan de (co)variantie van
het rendement. Deze 'klassieke' ratio's zijn als volgt benoemd:
• de Sharpe ratio
• de Treynor ratio.
Op een vergelijkbare wijze is vervolgens, vanuit een 'downside risk'-benadering, een tweetal performanceindicatoren omschreven. Hierbij is het risico voor de belegger gerelateerd aan een taakstellende MAR en
wordt dit gemeten door middel van de downside deviatie. In hoofdstuk 4 zijn de voordelen van deze
risicomaatstaf naar voren gebracht ten opzichte van de klassieke risicomaatstaven. Als alternatief voor de
klassieke ratio's zijn de volgende performance-indicatoren omschreven:
• de Sortino ratio
• de Upside-Potential ratio (U-P ratio).
Aan de hand van deze performance-indicatoren kan een vergelijking getrokken worden tussen een eigen
portefeuille en een marktportefeuille, op basis van rendement/risico-verhouding. Op deze wijze kan bekeken
worden in welke mate de performance van een portefeuille in relatieve zin afwijkt ten opzichte van de
marktportefeuille.
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Deze afwijking kan tevens in absolute rendementen worden uitgedrukt door middel van een zogeheten alpha.
De alpha drukt de out-/underperformance aan ten opzichte van de marktportefeuille op een risicogecorrigeerde basis. Op basis van de vier omschreven ratio's zijn vier alpha factoren geformuleerd.
In het verdere verloop van het onderzoek wordt invulling gegeven aan deze performance-indicatoren.
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Hoofdstuk 7 Bepaling van de MAR
Zeals eerder aangegeven dient de MAR, Minimum Acceptable Return, meegenomen te worden bij de
beoordeling van de performance. In feite geeft deze het minimaal te behalen rendementsniveau aan voor de
betreffende portefeuille. Het beoordelen van de portefeuille dient dus gerelateerd te zijn aan het wel of niet
behalen van dit rendement. Voor de vastgoedbelegger betekent de MAR een vooraf gestelde taakstelling met
als resultaat, dat het gemiddeld behaalde rendement hoger moet zijn dan de MAR.
In hoofdstuk 5 is reeds aangegeven, dat deze MAR bepaald zou kunnen worden aan de hand van de IRReisen, die gerelateerd zijn aan de individuele investeringsobjecten. Deze rendementseisen, die intern gesteld
worden bij de verwerving van de vastgoedobjecten, worden echter niet geregistreerd in een database. In dit
kader wordt verondersteld, dat de datagegevens van deze IRR-eisen niet beschikbaar zijn. In deze paragraaf
wordt daarom bekeken, hoe de MAR aan de hand van herberekening van deze interne rendementseisen
bepaald zou kunnen worden.

7.1

Vaststellen van IRR-targets

Aangezien gegevens van vastgestelde IRR-eisen ontbreken, worden dergelijke taakstellingen voor
aangekochte objecten modelmatig herberekend. Hiervoor wordt binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van
een algemeen denkkader, dat in de vastgoedpraktijk gevolgd wordt ter bepaling van IRR-targets bij te
acquireren objecten. In hoofdlijnen worden voor de ingeschatte risico's per marktsegment bepaalde
vergoedingen in het rendement, de risicopremies, geeist bovenop een risicovrij (geacht) rendement. Zo kan
men via een modelmatige opzet een IRR-target beschrijven, welke onder meer uit de volgende elementen
kan bestaan:
•

•
•

Een risicovrij rendement, dat als basisrente dient voor alle objecten en marktsegmenten. Hiervoor
wordt op het moment van acquisitie het effectieve rendement op 10 -jarige staatsleningen
aangehouden.
Een premie voor het te /open marktrisico, welke wordt ingecalculeerd op basis van ervaring(cijfers)
en een eigen toekomstvisie.
Overige risicopremies en vergoedingen voor de risico's die de vastgoedbelegger zelf verwacht en in
het objectrendement gecompenseerd wenst te zien.

Door de sommering van de genoemde risicopremies boven de basisrente, ontstaat er per marktsegment een
aan te houden IRR-target. Hiermee wordt aangenomen, dat deze als minimale rendementseis geldt voor het
betreffende marktsegment.
In dit onderzoek wordt de MAR beschouwd als een rendementseis voor de vastgoedportefeuille. Orn deze
reden worden de !RR-targets, die op marktsegmentniveau bepaald zijn, doorvertaald naar het niveau van de
portefeuille. Ter bepaling van een portefeuille-eis wordt het gewogen gemiddelde van de !RR-targets
aangehouden. Dit gebeurt op basis van de kapitaalweging van de portefeuille in de verschillende
marktsegmenten. De MAR is zodoende afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille en kan als volgt
bepaald worden:

target IRRsegmentA

'wsegmentA

= L target /RR segment X

+ target IRRsegmentB

• W segment X

• wsegmentB

+ ... + target IRRsegmentX

• wsegmentX

= MAR portefeuil/e

waarbij: target IRR segment = IRR-target voor objecten in het betreffende marktsegment;
w segment
= wegingscoefficient, relatieve kapitaalswaarde in het marktsegment;
MAR porteteume
= minimaal te behalen portefeuillerendement voor de beschouwde periode.
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Benadering van de MAR

In het voorgaande is omschreven hoe de MAR bepaald kan worden aan de hand van herberekende IRRtargets. Dit kan als een kader beschouwd worden voor de bepaling van de MAR, welke op verschillende wijze
ingevuld kan worden. Afhankelijk van de gekozen beschouwingsperiode en de veranderlijkheid in de
portefeuillesamenstelling, kan men bijvoorbeeld de volgende benaderingen volgen:

7.3

•

MAR voor een historische portefeuilfe met een constante samenstelfing
Terugkijkend op een gerealiseerde rendementsreeks van een statische portefeuille, kan beoordeling
plaatsvinden met een MAR als referentiewaarde. In dit geval wordt een portefeuille geanalyseerd
met een constante samenstelling tijdens de gehele beschouwingsperiode. De beschouwde
portefeuille bevat dus alleen objecten, die als Standing Investments voor de gehele periode gelden.
Aangezien deze portefeuille een statisch karakter heeft, dient de taakstellende MAR ook constant te
zijn. Dit heeft tot gevolg, dat de MAR aan het begin van de beschouwingsperiode (t = 0) maatgevend
is voor de gehele periode. Ter bepaling van de !RR-targets wordt hiervoor met de basisrente opt = 0
gerekend.

•

MAR voor een historische portefeuil/e met een veranderlijke samenstelfing
De daadwerkelijke rendementen uit het track record van de Standing Investments -portefeuille kan
op een vergelijkbare wijze beoordeeld worden. Echter door actief aan- en verkoopbeleid van de
portefeuillemanager heeft de portefeuille een dynamisch karakter. Door de veranderlijke
samenstelling van de portefeuille tijdens de beschouwingsperiode, is ook het taakstellende
rendement dynamisch geweest. De geldende rendementseis voor de portefeuille is namelijk
afhankelijk van de portefeuille-structuur.
Deze veranderlijkheid wordt op twee punten verwerkt in de MAR. Ten eerste wordt rekening
gehouden met de ontwikkeling van de gehanteerde basisrente. Zoals eerder is aangegeven, geldt de
basisrente als een bepalende factor voor de !RR-targets. In dit onderzoek wordt daarom gerekend
met de gemiddelde rentevoet over de periode, in plaats van de rentestand aan het begin (t = 0). Ten
tweede wordt de MAR aangepast voor de ontwikkeling van de portefeuille door acquisities en
disposities. De veranderlijke portefeuillesamenstelling brengt namelijk jaarlijks veranderende
wegingsfactoren met zich mee. Voor de kapitaalweging wordt daarom gerekend met gemiddelde
wegingsfactoren over de beschouwde periode.
In werkelijkheid zijn de !RR-targets voor de gedane acquisities en disposities afhankelijk van
respectievelijk het aan- en verkoopmoment. Voor een zuivere vergelijking van de gerealiseerde
rendementen met de MAR zouden de !RR-targets tevens naar tijd gewogen moeten worden. Orn
pragmatische redenen wordt hiervoor echter gerekend met de gemiddelde basisrente en de
gemiddelde portefeuillesamenstelling gedurende de beschouwingsperiode.

•

MAR voor een toekomstige portefeuilfe
Door de gerealiseerde rendementsreeks te projecteren op de toekomst wordt getracht een
inschatting te maken van het toekomstige rendement/risico-profiel. Aangezien het hier gaat om een
rendementseis voor de toekomstige periode, dient de MAR gesteld te worden op basis van de
huidige !RR-targets. Hiervoor zou gerekend moeten worden met de actuele stand van de basisrente.
Daarnaast kan de vastgoedbelegger op basis van eigen verwachtingen bijstellingen doen ten
aanzien van de verwachte rendementsreeks en de aan te houden MAR. Dit valt echter buiten het
onderzoekskader.

Bepaling van de MAR

In dit onderzoek wordt voor de gerealiseerde rendementen uit het track record van een vastgoedportefeuille
een MAR bepaald. Hiervoor wordt een fictieve winkelportefeuille, op basis van de Standing Investments (SI),
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als case gebruikt. Omdat deze winkelportefeuille per jaar veranderd kan zijn, gaat het hier om een historische
portefeuille met een veranderlijke samenstelling. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, wordt daarom
de veranderlijkheid van de portefeuille deels verwerkt in de bijbehorende MAR.
In deze beschouwing wordt de MAR voor de portefeuille bepaald aan de hand van de !RR-targets van de
marktsegmenten. Deze worden herberekend door middel van een acquisitiemodel, zoals beschreven is in
paragraaf 7.1. Hiervoor is aangenomen, dat de gehanteerde risicopremies constant zijn gebleven gedurende
de beschouwingsperiode. Dit maakt de basisrente de enige tijdsvariabele factor voor de IRR-target per
marktsegment. Orn rekening te houden met de veranderlijkheid van de portefeuille wordt voor de basisrente
met de gemiddelde waarde gerekend over de beschouwingsperiode. Dit resulteert in een aan te houden
basisrente van 5,2 % (1995 - 2003). Door deze rentevoet in te voeren in het acquisitiemodel worden de IRRtargets voor de marktsegmenten bepaald.
!RR-targets naar marktsegmenten

y
MARKT
BASIS
X
z
RENTE PREMIE PREMIE PREMIE RISICO

Code Winkels
ROZ Marktsegmenten
1
2
3
4
5
6
7
8

Grate Steden - Primair
Grote Steden - Secundair
Mitideigrote Steden - Primair
Middelgrote Steden - Secundair
Kleine Stadscentra
PDV/GDV Locaties
Grote Wijk- en buurtcentra
Kleine Wijk- en buurtcentra

IRRTARGET

5,2

0,1

0,1

0,3

2,2

7,9

5,2

0,1

0,2

1,0

2,4

8,9

5,2

0,1

0,1

1, 1

2,3

8,8

5,2

0,1

0,2

1,2

2,5

9,3

5,2

0,1

0,2

1,3

2,7

9,5

5,2

0,1

0,2

1,4

3,2

10,1

5,2

0,1

0,2

1,5

2,9

9,9

5,2

0,1

0,1

1,5

2,9

9,8

Tabel 7-1. Modelmatige herberekening van /RR-targets.

Zoals in het bovenstaande overzicht zichtbaar is, wordt binnen het acquisitiemodel per marktsegment een aan
te houden !RR-target aangegeven. Hiermee wordt aangenomen, dat deze centrummaat de algemeen,
geldende !RR-target betreft per marktsegment.
Vervolgens vindt er een vertaling plaats van deze !RR-targets naar een taakstellend rendement op
portefeuilleniveau door middel van de wegingscoefficienten. Een wegingscoefficient geeft de relatieve
kapitaalswaarde van de portefeuille aan in een marktsegment. Hiervoor gelden de geregistreerde
marktwaarden in dit onderzoek als de kapitaalswaarden. Aangezien de portefeuille dynamisch van karakter is
geweest, is de kapitaalstructuur van de portefeuille variabel geweest over de beschouwingsperiode. Zo zullen
ook de wegingscoefficienten op basis van kapitaalswaarde per jaar variabel zijn. Orn pragmatische redenen is
per marktsegment de gemiddelde wegingscoefficient aangehouden voor de gehele beschouwingsperiode.

Markts8llmenten

1995 -2003

1995 -2003

IRR target

gem.waging

Grote Steden - Primair

7,9

2

Grote Steden - Secundair

8,9

3

Middelgrote Steden - Pr1malr

8,8

4

Middelgrote Steden • Secundair

9,3

5

Kleine Stadscentra

9,5

6

PDV/GDV Locatles

10,1

7

Grote Wijk- en buur1centra

9,9

8

Kleine Wijk- en buurtcentra

9,8

Alie Winkel Standlna Investments

X

20,3%
5,1%
30,6%
5,0%
7,8%
4,0%
3,8%
23,3%
100%

1995 -2003

MAR
1,6

q

0,5
2,7
0,5
0,7
0,4
0,4

Tabel 7-2. Bepaling kapitaal gewogen MAR.
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Op basis van de gemiddelde samenstelling van de portefeuille is op deze wijze gekomen tot een
taakstellende MAR van 9,0%. Deze drempelwaarde wordt voor de navolgende rendement/risico-analyse
gebruikt.
Op deze wijze is vanuit de interne rendementseisen een MAR geformuleerd voor de winkelportefeuille . In feite
betreft dit slechts een benadering van de werkelijke portefeuille-eis. Binnen dit onderzoek wordt de MAR
namelijk bepaald door gemiddelde waarden voor de basisrente en de kapitaalwegingen. In feite zou de MAR
niet alleen naar kapitaal gewogen moeten zijn, maar ook naar tijd gewogen.
Een andere kanttekening, die bij deze bepaling van de MAR gegeven moet worden, heeft betrekking op de
wegingscoefficienten zelf. Deze berusten op de kapitaalswaarden die op basis van taxatie jaarlijks
geregistreerd worden door de ROZ/IPD. Aangezien een IRR-target juist gericht is op de acquisitieprijs, of de
investeringswaarde van het object, zouden de !RR-targets naar de initiele investeringswaarde gewogen
moeten worden. Deze gegevens zijn echter niet compleet beschikbaar voor de totale portefeuille.

7.4

Resume

Vanuit de IRR-eisen van de individuele investeringsobjecten wordt een MAR bepaald als rendementseis voor
de winkelportefeuille (SI). Omdat deze interne rendementseisen niet geregistreerd zijn, worden de
vastgestelde IRR-eisen voor aangekochte objecten modelmatig herberekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van een algemeen denkkader, dat in de vastgoedpraktijk gevolgd wordt ter bepaling van IRR-targets bij te
acquireren objecten. Bij de herberekening van deze !RR-targets wordt aangenomen, dat de risicopremies en
andere opslagen bovenop de basisrente constant zijn geweest tijdens de beschouwde periode.
Met behulp van dit acquisitiemodel wordt per rnarktsegrnent een algemene IRR-target gesteld voor de
beschouwingsperiode. Ter bepaling van de MAR worden de !RR-targets van de marktsegmenten aan de
hand van wegingscoefficienten doorvertaald naar een rendementseis op portefeuilleniveau. Dit gebeurt op
basis van de gemiddelde kapitaalswaarde van de portefeuille in elk segment. Op deze wijze is vanuit de
interne rendernentseisen een kapitaal-gewogen MAR berekend voor de winkelportefeuille. Voor deze case
heeft dit geresulteerd in een MAR-waarde van 9,0%, welke als input voor de navolgende rendernent/risicoanalyse gehanteerd wordt.
Hierbij dienen twee kanttekeningen geplaatst te worden. Ten eerste zou de MAR niet alleen naar kapitaal
gewogen rnoeten zijn, rnaar ook naar tijd gewogen. Daarnaast zouden de wegingscoefficienten gebaseerd
moeten zijn op de initiele investeringswaarden van de objecten.
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Hoofdstuk 8 Rendement/risico-analyse
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de gemaakte rendement/risico-analyse gepresenteerd. Als casestudie is hiervoor een fictieve winkelportefeuille gebruikt, welke afgezet is tegen een externe benchmark.
Deze benchmark is gedefinieerd als de Standing Investments -portefeuille van de ROZ/IPD-Vastgoedindex
voor de winkelsector. De performance-analyses zijn gemaakt aan de hand van vier indicatoren, te weten de
Sharpe ratio, de Treynor ratio, de Sortino ratio en de Upside Potential ratio. Daarnaast zijn voor deze
indicatoren de alpha-factoren bepaald, waarmee de out-/ underperformance wordt aangegeven op risicogecorrigeerde basis. Voor een verdere uitleg van deze methoden wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Het doel
van deze analyse is tweeledig te noemen. Enerzijds worden de gerealiseerde rendementsreeksen van de
fictieve portefeuille beoordeeld op rendement en risico en geplaatst ten opzichte van de gestelde benchmark.
Anderzijds wordt bekeken of het geschetste rendement/risico-beeld verschillend is per performance-indicator.

8.1

Analysegegevens

Voor deze analyse worden de gebruikte gegevens hieronder in het kort toegelicht.

Datareeksen
Als input voor de rendement/risico-analyse zijn de gerealiseerde rendementsreeksen gehanteerd van zowel
een fictief vastgoedfonds als de ROZ/IPD in de winkelsector, gedurende de periode 1995 - 2003. Deze
reeksen bevatten totaal rendementen op de Standing Investments (SI), welke jaarlijks gemeten zijn op TRRbasis.
Risicovrii rendement
Voor het risicovrije rendement is het effectieve rendement op 10-jarige staatsleningen aangehouden, want
deze wordt veelal gezien als een risicovrije belegging. Al eerder is deze rentevoet aangehouden als
basisrente ter bepaling van de MAR.
Er is gerekend met de gemiddelde basisrente over de beschouwingsperiode en deze is vastgesteld op 5,2 %.
Dit heeft eerder in hoofdstuk 7 geleid tot een taakstellende MAR van 9,0 % voor de winkelportefeuille.

Voor een totaal (spreadsheet)overzicht van de gemaakte rendement/risico-analyse wordt verwezen naar de
bijlagen. Per performance indicator is daar een vergelijking getrokken tussen de resultaten van het
vastgoedfonds en de ROZ/IPD-Vastgoedindex in de winkelsector. Op zowel het niveau van de portefeuille als
marktsegmenten worden rendement/risico-profielen opgesteld en onderling vergeleken.

57

RENDEMENT/RISICO-ANALYSE

8.2

Regulier rendement/risico-beeld

In Figuur 8-1 zijn de gerealiseerde rendementsreeksen van zowel het fictieve vastgoedfonds als van de
ROZ/IPD-Vastgoedindex voor de winkelsector weergegeven. Over de beschouwde periode heeft dit fonds
een hoger gemiddeld portefeuillerendement weten te realiseren dan de ROZ/IPD. Gemiddeld gezien betekent
dit een outperformance van deze benchmark. Het jaarlijkse portefeuillerendement van het fonds vertoont
echter meer volatiliteit dan het rendement van de ROZ/IPD. Maar gezien de hogere volatiliteit geeft de
standaarddeviatie als risicomaat aan, dat de fictieve winkelportefeuille risicovoller is geweest dan de
marktportefeuille. Dit komt overeen met de algemene beleggingsregel uit de theorie, dat een hoger rendement
over de lange termijn gepaard gaat met een hoger risico.
De outperformance over de 9-jaarsperiode is voornamelijk tot stand gekomen door het bijzonder goed
jaarresultaat in 1999. In dat jaar is er sprake van een sterke (positieve) uitschieter wat betreft het rendement
van de fictieve winkelportefeuille. Dit heeft het fonds een sterke outperformance opgeleverd in dat jaar, wat
waarschijnlijk veroorzaakt is door een bijzondere, niet-marktconforme, omstandigheid. Hierdoor wordt het veel
rustiger beeld van de 8 andere jaren verstoord .
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14,0
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Figuur 8-1. Totaa/ rendementen van de winke/portefeuille en ROZIIPD-Vastgoedindex
in de sector winkels, gedurende 1995- 2003.

Vervolgens is op marktsegmentniveau nadere analyse verricht van beide portefeuilles. Er wordt nagegaan, of
het hierboven geschetste rendement/risico-beeld ook van toepassing is op de onderliggende
marktsegmenten. In eerste instantie gebeurt dit op basis van het gemiddelde rendement en de volatiliteit
(standaarddeviatie). Hiervoor warden de portefeuilles eerst afzonderlijk bekeken, waarna een onderlinge
vergelijking volgt.
8.2.1

Fictieve winkelportefeuille

In deze paragraaf wordt op marktsegmentniveau een beeld gevormd van de fictieve winkelportefeuille, waarbij
gekeken wordt naar het gerealiseerde rendement en het risico. Deze warden in een 'trilgrafiek' weergegeven
in Figuur 8-2, waarin het gemiddelde rendement en de volatiliteit random dit gemiddelde zijn
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aangegeven.
Winkelportefeuille • marktsegmenten
Gemiddeld totaal rendement en nsico (1995 - 2003]

22,0
20,0
18,0
16,0

•
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12,0
#-

-~

•

10,0
8,0
6,0
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Locaties
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Grote Steden
en
Steden - Pnmair Stadscentra -Secundair
buurtcentra
Pnmair

Alie Winkels
VGfonds

Figuur B-2. Gemeten rendement en risico binnen de winkelsegmenten in de fictieve winke/portefeuil/e.

In deze winkelportefeuille is de bandbreedte, waarbinnen de gemiddelde rendementen van de
marktsegmenten zich bevinden, groot te noemen. Gebleken is dat het verschil tussen de minst en meest
rendabele marktsegment 478 basispunten bedraagt. Dit geeft aan dat het gerealiseerde, gemiddelde
rendement per marktsegment sterk verschilt.
Vanuit deze trilgrafiek bekeken is er in het marktsegment "Middelgrote steden - secundair" de meest gunstige
rendemenUrisico-verhouding behaald. Dit is af te leiden uit de lage volatiliteit rondom het relatief hoge
rendement.
Op basis van deze marktsegmentering is geen duidelijk verband te zien tussen rendement en risico. Een
hoger rendement gaat hier niet zichtbaar samen met een hoger risico. Zo zijn bijvoorbeeld "Middelgrote
steden - secundair" en "Grote wijk- en buurtcentra", twee goed renderende marktsegmenten, die juist de
laagste volatiliteit vertonen.

8.2.2

ROZ/IPD-winkelportefeuille

In dezelfde lijn als de vorige paragraafwordt op marktsegmentniveau een beeld gevormd van de
gedefinieerde marktportefeuille. De gemeten rendementen en risico's van de marktsegmenten worden weer
grafisch in beeld gebracht door middel van de onderstaande trilgrafiek.
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Winkels ROZ/IPD Vastgoedindex - marktsegmenten
Gemiddeld Iota al rendement en risico [1995 - 2003]
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Figuur 8-3. Gemiddeld rendement en risico binnen de winkelsegmenten in de ROZI/PD-Vastgoedindex.

In de marktportefeuille zijn er geen grote verschillen te constateren tussen de rendementen van de
marktsegmenten. De bandbreedte van de gemiddelde rendementen bedraagt slechts 170 basispunten.
Doordat deze rendementen nagenoeg op een lijn liggen, wordt het rendement/risico-profiel sterk bepaald door
de volatiliteit. Omdat het marktsegment "Grote wijk- en buurtcentra" het minst volatiel is gebleken, heeft dit
segment de meest gunstige rendement/risico-verhouding binnen de marktportefeuille. Rendementen van
beleggingen op PDV/GDV-locaties vertonen de sterkste fluctuaties, waardoor de rendement/risico-verhouding
van dit segment het laagst is. Een verklaring voor deze relatief hoge risicograad is het kleine aantal objecten
op deze locaties, waardoor het diversificatie-effect gering is. Zo zijn er in de beschouwde periode gemiddeld
30 objecten opgenomen in dit marktsegment, terwijl de totale marktportefeuille ruim 1.900 objecten bedraagt
(2%).
Tenslotte blijkt ook hier geen duidelijk verband zichtbaar te zijn tussen rendement en risico. Hier zijn diverse
redenen voor denkbaar, zoals een zwakke vorm van marktefficientie in deze vastgoedmarkt. Hierdoor zou
men bijvoorbeeld in een bepaald marktsegment een hoger rendement kunnen realiseren, bij een lager
risicograad. Daarnaast is de omvang van de marktsegmenten, qua kapitaalswaarde en aantal objecten, niet
gelijk per segment. Hierdoor is het diversificatie-vermogen per segment verschillend. Het daadwerkelijk
verklaren van dit (zwakke) verband tussen rendement en risico, valt verder buiten dit onderzoekskader.
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8.2.3

Benchmarking

In deze paragraaf wordt de fictieve winkelportefeuille afgezet tegen de ROZ/IPD-winkelindex. In feite worden
de voorgaande resultaten van beide portefeuilles hieronder samengebracht in een figuur.
Winkels - marktsegmenten
Gemiddeld to1aal rendementen risico [1995 • 2003]
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Figuur 8-4. Verge/ijking van gemeten rendementen en risico's van de winkelsegmenten
van de fictieve portefeuil/e enerzijds en anderzijds ROZIIPD .

Eerder in dit hoofdstuk is geconstateerd dat de fictieve winkelportefeuille een outperformance heeft behaald
op de index op basis van het 9-jaarsgemiddelde rendement. Dezelfde vergelijking op marktsegmentniveau
geeft een afwisselend beeld van underperformance en outperformance. De volatiliteit van de fictieve
portefeuille is echter in elk segment hoger en in vier gevallen zelfs aanzienlijk hoger. Een voor de
handliggende verklaring hiervoor is, dat de winkelportefeuille in elk marktsegment een kleinere portefeuilleomvang heeft dan de marktportefeuille. Hierdoor is het diversificatie-vermogen van de winkelportefeuille in elk
segment lager en het risico dus juist hoger. Orn het diversificatie-effect te versterken, dient men meer te
investeren in objecten. Ter bevordering van het diversificatie-effect, zou men hierbij moeten streven naar een
portefeuille met objecten die min of meer van gelijke omvang zijn. Wanneer alle objecten van gelijke omvang
zijn, in (kapitaals)waarde, wegen deze namelijk allemaal even zwaar in de portefeuille.
Op portefeuilleniveau scoort de winkelportefeuille een lagere rendement/risico-verhouding dan de
marktportefeuille. Dit beeld komt gedeeltelijk terug op marktsegmentniveau. In het segment "Middelgrote
Steden -Secundair" heeft de winkelportefeuille een hoog rendement gerealiseerd met een relatief lage
risicograad. Daarom is in dit segment de rendement/risico-verhouding van de winkelportefeuille hoger dan de
marktportefeuille.
Daarnaast zijn er ook in de segmenten "PDV/GDV-Locaties" en "Kleine Wijk- en Buurtcentra" gunstige
rendement/risico-verhoudingen behaald door de fictieve winkelportefeuille.
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8.3

Risicometingen

In het voorgaande is een rendemenUrisico-beeld geschetst van zowel de fictieve winkelportefeuille als de
ROZ/IPD-winkelindex. Daarbij is het risico uitgedrukt met de standaarddeviatie, waarmee het risicobeeld van
een marktsegment puur geschetst door de volatiliteit. Zoals eerder in hoofdstuk 4 is aangegeven kan het
risico ook met behulp van andere maatstaven uitgedrukt worden, zoals de beta en de downside deviatie (DD).
In deze paragraaf vindt een vergelijking plaats van risicometingen, die gebaseerd zijn op deze
risicomaatstaven. Daarbij wordt bekeken, in welke mate de alternatieve risicomaatstaven leiden tot een ander
risicobeeld van de beschouwde winkelportefeuille en de marktportefeuille.
In eerste instantie zal deze vraag worden beantwoord voor de fictieve winkelportefeuille en vervolgens voor
de marktportefeuille. Tot slot, wordt, aan de hand van deze bevindingen, een voorstel gedaan voor de te
hanteren risicomaatstaf.
8.3.1

Fictieve winkelportefeuille

Tabel 1.4 geeft de gemeten risico's weer per marktsegment van de fictieve winkelportefeuille, waarbij gebruik
gemaakt is van de bovengenoemde risicomaatstaven.
Ficfieve Portefeuille

Marktsesmenten

SD

Grote Steden - Primair

4,9
3,1

Grote Steden - Secundair

I

beta
2, 1
1, 1

I

DO
1,2
1,7

Middelgrote Steden - Primair

5,6

2,4

1,7

Middelgrote Steden - Secundair

2,6
4,5
4,8

0,2
1,7
2,6
-0,4
-0,3
1,4

0,8
2,1
0,3
1,6
0,2
0,3

Kleine Stadscentra
PDV/GDV Locaties
Grote Wijk- en buurtcentra
Kleine Wijk- en buurtcentra
Portefeuille winkels

6,0
2,6
2,9

Tabet 8-1. Gemeten risico's binnen de fictieve winketportefeuil/e op marktsegmentniveau,
uitgedrukt met drie risicomaten.

Op basis van de bovenstaande risicometingen kunnen de marktsegmenten per gehanteerde risico-indicator
gerangschikt worden. In Tabel 8-2 is van elk marktsegment de rangorde gegeven naar gemeten risico,
waarbij de volgorde aflopend is van risicovol naar minder risicovol.
Fictieve Portefeuille

Marktsegmenten
Grote Steden - Primair

SD
3

I

beta

3

I

OD
5

Grote Steden - Secundair

6

5

2

Middelgrote Steden - Primair

2
7

2
6
4
1
8
7

3
6
1
7
4

Middelgrote Steden - Secundair
Kleine Stadscentra
PDV/GDV Locaties
Grote Wijk- en buurtcentra
Kleine Wijk- en buurtcentra

5
4
1
8

..

8

Tabet 8-2. Rangsch1kkmg van marktsegmenten op basis van de gehanteerde r1s1co-md1catoren
voorde fictieve winketportefeuil/e.

Met behulp van twee statistische kengetallen kunnen de onderlinge relaties tussen de risicomaten beschreven
worden, namelijk de correlatiecoefficienten en de Spearman-ranking coefficienten. Seiden geven aan, in
welke mate de risicomaten onderling gerelateerd zijn en tot eenzelfde risicobeeld leiden. Daarbij geldt dat een
coefficient van +1 betekent, dat de risicomaten perfect gerelateerd zijn aan elkaar en dus tot dezelfde
resultaten leiden. Een waarde van -1 geeft aan dat de maatstaven perfect negatief gecorreleerd zijn en dus
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exact de tegenovergesteld resultaten opleveren. En de nulwaarde betekent dat de maatstaven absoluut geen
onderling verband hebben.
De statistische kengetallen hebben hetzelfde doel, maar meten het onderlinge verband op een verschillende
wijze. De correlatiecoefficient geeft namelijk het verband aan tussen twee risico-indicatoren op basis van de
absolute risicometingen (Tabel 8-1 ). De Spearman-ranking coefficient is gebaseerd op de rangschikking van
de marktsegmenten (Tabel 8-2).
Risicomaten
Fictieve Portefeuille
Correlatie

DD
beta
Fictieve Portefeurlle
Spearman-ranking

DD
beta

SD
0,41
0,42

SD
0,33
0,26

I

beta
0,13

I

I

beta
0,10

I

Tabet 8-3. Correlatie- en Spearman-ranking coefficienten van de risicomaten.

Uit Tabel 8-3 blijkt de onderlinge relaties tussen de risicomaatstaven erg zwak (namelijk dicht bij 0) zijn bij de
beschouwing van de fictieve portefeuille. Van de beschouwde risicomaatstaven leiden de standaarddeviatie
en de downside deviatie tot de meest vergelijkbare resultaten. In hoofdstuk 4 is al beschreven, dat verschillen
in uitkomst tussen deze absolute risicomaten toegewezen kunnen worden aan een tweetal factoren, namelijk:
•
•

De mate van scheefheid in de rendementsreeks, die als input gebruikt is. Bij een positief scheve
rendementsverdeling schat de downside deviatie namelijk het risicoprofiel lager in.
De mate, waarin de vastgestelde MAR afwijkt van het gemiddelde rendement van de tijdreeks.
Wanneer het gemiddelde rendement verder boven de MAR uitkomt, dan schat de downside deviatie
het risico juist lager in.

Uit de lage correlatiecoefficienten kan geconcludeerd warden, dat deze risicomaten, in dit geval, tot een
verschillend risicobeeld leiden van de marktsegmenten. Als voorbeeld hiervoor kan het marktsegment
"PDV/GDV-locaties" beschouwd worden. De downside deviatie kent een zeer lage risicograad toe aan dit
segment (rangnr.7, 0,3%), terwijl de standaarddeviatie hier een (relatien hoger risico meet (rangnr.4, 4,8%).
De beta heeft nauwelijks verband met de downside deviatie en weerspiegelt een geheel ander risicobeeld van
de marktsegmenten. Hoewel de beta als risicomaat meer overeen komt met de standaarddeviatie, is het
uiteindelijke risicobeeld toch niet vergelijkbaar te noemen. Een verklaring hiervoor is, dat de beta een relatieve
risicomaat is en beide deviaties absolute risicomaten zijn. De beta meet namelijk het risico waarbij de
marktindex als context te gebruikt wordt. Hierdoor is het marktrendement een variabele factor, die van invloed
is op het gemeten risico. In feite wordt op deze wijze namelijk de gevoeligheid van het rendement ten opzichte
van het marktrendement gemeten. Bij absolute risicometing speelt het marktrendement echter geen rol.
8.3.2

ROZ/IPD-winkelportefeuille

In deze paragraaf wordt de bovenstaande exercitie herhaald voor de risicometingen van de marktportefeuille.
Op een vergelijkbare wijze zijn de risicometingen van de marktportefeuille weergegeven in Tabel 8-4.
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I

I

ROZ/IPD Vastgoedindex
Marktsegmenten
Grote Steden - Primair

2,0

Grote Steden - Secundair
Middelgrote Steden - Primair

2,4
1,7

0,8
0,7

Middelgrote Steden - Secundair

2,4

0,2

1, 1

Kleine Stadscentra

2,0

1, 1

0,5

SD

beta
1,2

DD
0,4
1,5
0,5

PDV/GDV Locaties

4,0

2,1

1,7

Grote Wijk- en buurtcentra

1,5

0,8

0,4

Kleine Wijk- en buurtcentra

2,3

1,2

0,8

Portefeuille winkels

1,6

1,0

0,1

Tabel 8-4. Gemeten risico's binnen de marktporlefeuil/e op marktsegmentniveau, uitgedrukt in drie risicomaten.

Aan de hand van deze resultaten is de volgende tabel opgemaakt, waarin rangschikking plaats vindt van de
marktsegmenten aflopend van hoge risicograad naar een lage risicograad.

I

I

ROZ/IPD Vastgoedindex
Marktsegmenten

SD

Grote Steden - Primair
Grote Steden - Secundair

6
2

2
5

8
2

Middelgrote Steden - Primair

7

7

5

Middelgrote Steden - Secundair

3

8

3

Kleine Stadscentra

5

4

6

beta

OD

PDV/GDV Locaties

1

1

1

Grote Wijk- en buurtcentra

8

6

7

Kleine Wijk- en buurtcentra

4

3

4

Tabel 8-5. Rangschtkkmg van marktsegmenten op basis van gehanteerde ris1co-md1catoren voor de marktportefeuil/e.

Op basis van de bovenstaande tabellen worden de onderlinge relaties van de gehanteerde risicomaatstaven
tot uitdrukking gebracht met de correlatie- en Spearman-ranking coefficienten. Deze zijn hieronder in label
8-6 weergegeven.
Risicomaten
ROZ/IPD Vastgoedindex
Correlatie
OD
beta

SD
0,83
0,71

ROZ/IPD Vastgoedindex
Spearman-ranking
OD
beta

SD
0,88
0,33

I

beta
0,33

I

I

beta
0,05

I

Tabel 8-6. Correlatie- en Spearman-ranking coefficienten van de risicomaten.

Bij de beschouwing van de ROZ/IPD-winkelindex blijkt de relatie tussen de standaarddeviatie en de downside
deviatie sterker aanwezig te zijn. Toch zijn er verschillen in uitkomst te constateren tussen deze
risicomaatstaven. Als voorbeeld wordt hiervoor het marktsegment "Grote steden - Primair"beschouwd. De
beste locaties in de grote steden blijken het minst risicovol te zijn, wanneer de downside deviatie als maat
gehanteerd wordt (rangr. 8, 0,4%). De standaarddeviatie kent daarentegen, in relatieve zin, een hoger
risicograad toe aan dit segment (rangnr. 6, 2,0%).
Hoewel de beta als risicomaat nog redelijk gecorreleerd is met de standaarddeviatie, is de Spearman-ranking
coefficient erg laag. Hieruit blijkt wederom, dat de beta een ander risicobeeld weerspiegelt dan de overige
risico-indicatoren. Dit komt doordat de beta alleen het systematische risico, het marktrisico, uitdrukt in plaats
van het totale beleggingsrisico.
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8.3.3

Keuze risicomaatstaf

Uit het voorgaande is gebleken, dat de gebruikte risicomaatstaven, in deze casus, leiden tot verschillende
uitkomsten. Alhoewel de standaarddeviatie en de downside deviatie wel een samenhang vertonen, leiden
deze absolute risicomaatstaven tot een verschillend risicobeeld van de beschouwde portefeuilles. Daarnaast
heeft de beta nauwelijks een verband met de overige indicatoren. Dit geeft aan, dat deze een geheel ander
risicobeeld weerspiegelt van de beschouwde portefeuilles. Een verklaring hiervoor is, dat de beta, in deze
beschouwing, de enige relatieve risicomaatstaf is, waarbij het marktrendement van invloed is op de
risicometing.
In hoofdstuk 4 is al kritiek geleverd op de traditionele risicomaatstaven, de standaarddeviatie en de beta, die
gericht zijn op de variantie(s) in de rendementsverdeling(en). Gebleken is, dat de downside deviatie wel
tegemoet komt aan de gemaakte bezwaren. Aangezien de downside deviatie tevens leidt tot een ander
risicobeeld van de beschouwde portefeuilles, dient deze gehanteerd worden bij het meten van het risico van
een directe vastgoedportefeuille.
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8.4

Rendement/risico-metingen

Eerder in dit hoofdstuk is een rendement/risico-beeld gevormd van zowel de fictieve winkelportefeuille als de
marktportefeuille. Daarbij zijn deze portefeuilles vergeleken op basis van het 9-jaars gemiddelde rendement
en de volatiliteit. Orn rendement/risico-metingen van beide portefeuilles te verrichten is tevens gebruik
gemaakt van de volgende performance-indicatoren: de Sharpe ratio, de Treynor ratio, de Sortino ratio en de
Upside Potential ratio (U-P ratio). Voor een nadere uitleg van deze performance ratio's wordt verwezen naar
hoofdstuk 6. In deze paragraaf wordt bekeken, in welke mate deze indicatoren leiden tot een verschillend
rendement/risico-beeld van de beschouwde portefeuilles.

8.4.1

Fictieve winkelportefeuille

Hieronder word en de rendement/risico-metingen van de fictieve winkelportefeuille weergegeven en onderling
vergeleken.
Fictieve Portefeuille
Marktsegmenten

Sharpe
-ratio

I

Treynor
-ratio

Grote Steden - Primair

1,0

2,4

Grote Steden - Secundair

1,3

3,9

I

Sortino
-ratio

I

UP
•ratio

0,9

1,6

0,2

0,9

Middelgrote Steden - Primair

1, 1

2,6

1,5

2,0

Middelgrote Steden - Secundair

3,3

37,6

5,5

5,5

Kleine Stadscentra

1,0

2,5

0,3

0,9

PDV/GDV Locaties

1,8

3,5

20,2

21,0

Grote Wijk- en buurtcentra

1, 1

-17,5

1,7

2,4

Kleine Wijk- en buurtcentra

2,5

-21,5

10,5

11 ,1

Portefeuille winkeis

2,0

4,2

6,2

6,8

Tabet 8-7. Rendementlrisico-profielen van de marktsegmenten binnen de winkelportefeuil/e, uitgedrukt met
de Sharpe ratio, de Treynor ratio, de Sortino ratio en de Upside Potential ratio.

In Tabel 8-7 is goed zichtbaar dat de Treynor ratio een sterk afwijkend patroon vertoont in vergelijking met de
andere ratio's. Dit is op zich niet verwonderlijk, omdat deze ratio gebaseerd is op de beta als risicomaat. In de
vorige paragraaf is al geconcludeerd, dat deze tot een sterk afwijkend risicobeeld kan leiden. Door de
negatieve resultaten van de Treynor ratio kan men vraagtekens zetten bij de toepasbaarheid van deze
performance-indicator op de gebruikte reeksen.
Op basis van de rendement/risico-metingen kunnen de marktsegmenten per indicator gerangschikt worden.
Deze rangschikking is hieronder weergegeven, waarbij geldt dat een hogere ratio een beter rendement/risicoprofiel aangeeft.
Fictieve Portefeuille
Marktseg1;nenten

Sharpe
-ratio

I

Treynor
-ratio

I

Sortino
-ratio

I

UP
-ratio

6

Grote Steden - Primair

7

6

Grote Steden - Secundair

4

2

8

8

Middelgrote Steden - Primair

5

4

5

5

6

Middelgrote Steden - Secundair

1

1

3

3

Kleine Stadscentra

8

5

7

7

PDV/GDV Locaties
Grote Wijk- en buurtcentra
Kleine Wijk- en buurtcentra

3
6
2

3
7
8

1
4
2

1
4
2

Tabe/ 8-8. Rangschikking van marktsegmenten op basis van gehanteerde
performance-indicatoren voor de fictieve winkelportefeuil/e.

Orn de verbanden tussen de gehanteerde indicatoren inzichtelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een
tweetal statistische kengetallen, namelijk de correlatiecoefficient en de Spearman-ranking coefficient. De
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onderlinge correlaties worden bepaald aan de hand van de absolute metingen (Tabel 8-7). De Spearmanranking vindt echter plaats op basis van een ordinale maat, namelijk de rangorde (Tabel 8-8).
Performance indicatoren
Fictieve Portefeuille
Correlatle
UP ratio
Sortino ratio
Treynor ratio

Sharpe
-ratio
0,44
0,47
0,46

I

Frctieve Portefeuille
Spearman-ranking
UP ratio
Sortino ratio
Treynor ratio

Sharpe
-ratio
0,64
0,64
0,38

I

...

Treynor
-ratio
-0,07
-0,04

I

Treynor
-ratio
-0,12
-0,12

I

Sortino
-ratio
1,00

I

I
Sortino
-ratio
1,00

I

I

"
Tabet 8-9. Correlatte• en Spearman-ranking coeffictenten
van de performance- mdtcatoren .

Het verband tussen de Sortino ratio en de U-P ratio is overduidelijk gezien de bovenstaande coefficienten.
Deze 'alternatieve' indicatoren blijken bij toepassing op deze portefeuille nagenoeg perfect gecorreleerd te
zijn. Verklaring hiervoor is de sterk vergelijkbare berekening van deze ratio's. Beiden zijn immers gebaseerd
op de downside deviatie en hanteren de MAR als referentiewaarde voor het rendement.
De metingen van de Sharpe ratio wijken meer af van de resultaten van deze ratio's. Dit komt tot uitdrukking in
de lage correlatiecoefficienten. Het meest opmerkelijke verschil tussen deze ratio's is zichtbaar in de
beoordeling van de PDV/GDV-Locaties. Door de erg lage downside deviatie (0, 1%) meten de Sortino en U-P
ratio een zeer hoge rendement/risico-verhouding in dit marktsegment. De Sharpe ratio is beduidend lager en
heeft een gemiddeld niveau.
Uit de (zeer) lage correlatiecoefficienten blijkt, bij deze beschouwing, dat de relatie tussen de Treynor ratio en
de overige indicatoren (zeer) zwak is. Voor een drietal mar1dsegmenten leidt de Treynor ratio tot opvallend
afwijkende resultaten. Dit geldt namelijk voor de "Middelgrote steden - Secundair" en voor zowel de "Grote-",
als de Kleine Wijk- en Buurtcentra.
8.4.2

ROZ/IPD-winkelportefeuille
ROZ/IPD Vastgoedindex

Sharpe

Marktsegmenten

-ratio

Grote Steden - Primair

2,8

Grote Steden - Secundair

1,8

Middelgrote Steden - Primair

I

Treynor
-ratio

I

-ratio

I

UP
-ratio

4,1

4,7

5,2

0,3

0,8

3, 1

7,8

2,4

2, 7

Middelgrote Steden - Secundair

2,4

24,5

1,4

1,9

Kleine Stadscentra

2,7

4, 7

3,0

3,5

PDV/GDV Locaties

1,5

2, 8

1,2

1,7

Grote Wijk- en buurtcentra

3,6

6,6

3,4

3, 8

Kleine Wijk• en buurtcentra

2,5

4,8

2,2

2,6

Portefeuille winkels

3,3

5,4

10, 1

10,6

..

4, 5

Sortino

Tabel 8-10. Rendement/ns1coprofie/en van de marktsegmenten, gemeten met de Sharpe ratio,
de Treynor ratio, de Sortino ratio en de Upside Potential ratio.

De meest opvallende rendement/risico-meting is waarneembaar in het marktsegment "Middelgrote Steden Secundair", uitgedrukt met de Treynor ratio. Volgens deze performance-indicator wordt er in dit marktsegment
een zeer hoge verhouding tussen rendement en risico gerealiseerd.
Op basis van deze rendement/risico-metingen kunnen de marktsegmenten worden gerangschikt, zoals in
Tabel 8-11 is weergegeven. Vervolgens worden de verbanden tussen de gehanteerde performanceindicatoren aangegeven met de correlatie- en Spearman-ranking coefficienten in Tabel 8-12.
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ROZ/IPD Vastgoedindex

Marktsegmenten

Sharpe
-ratio

I

Treynor
-ratio

I

Sortino
-ratio
1

I

UP
-ratio

7
1
3
4
7
8
8
Middelgrote Steden - Primair
2
2
4
4
Middelgrote Steden - Secundair
6
1
6
6
Kleine Stadscentra
6
4
3
3
PDV/GDV Locaties
8
8
7
7
Grote Wijk- en buurtcentra
1
3
2
2
Kleine Wijk- en buurtcentra
5
5
5
5
..
Tabe/ 8-11. Rangschikkmg van marktsegmenten op basis van gehanteerde rendementlns1coindicatoren voor de marktporlefeuil/e.
Grote Steden - Primair

Grote Steden - Secundair

ROZ/IPD Vastgoedindex

Correlatie
UP ratio
Sortino ratio
Treynor ratio

IROZ/fPD Vastgoedindex
,sp~arman-ranking
UP ratio
Sortino ratio
Treynor ratio

Sharpe
-ratio
0,75
0,76
0,05

I

Sharpe
-ratio
0,86
0,86
0,31

I

.. ....

Treynor
-ratio
-0,23
-0,22

I

Treynor
-ratio
-0,10
-0,10

I

Sortino
-ratio
1,00

I

I
Sortino
•@tio
1,00

I

I

Tabel 8-12. Correlafle- en Spearman-ranking coeff1c1enten van de performance-md1catoren.

In de bovenstaande tabellen is duidelijk zichtbaar dat de Sortino ratio en de U-P ratio wederom nagenoeg
perfect gecorreleerd zijn aan elkaar. Dit betekent dat een rendement/risico-analyse met de Sortino ratio als
indicator hetzelfde rendement/risico-beeld zal weergeven als de U-P ratio.
Het verband tussen de Sharpe ratio enerzijds en de Sortino en U-P ratio anderzijds is minder sterk aanwezig.
Globaal gezien kennen deze ratio's ongeveer dezelfde rendement/risico-profielen toe aan de
marktsegmenten. Maar voor de primaire locaties in de grote en middelgrote steden zijn de uitkomsten
verschillend. Zo wordt het segment "Grote Steden - Primair" door de Sortino en U-P ratio als het meest
gunstige marktsegment beoordeeld. In de rangschikking van de Sharpe ratio komt dit segment pas op de
derde plaats.
Ook de beoordeling van het marktsegment "Middelgrote Steden -Primair" is op basis van deze ratio's
verschillend. In dit geval meet de Sharpe ratio een hogere rendement/risico-verhouding. De Sortino en U-P
ratio geven een lagere waardering at, doordat het verschil tussen het gemiddelde rendement en de MAR
kleiner is.
Er zijn twee redenen denkbaar voor dit verschil in uitkomst tussen de Sharpe ratio en de Sortino en U-P ratio.
Ten eerste is het gemiddelde rendement in dit segment relatief hoog. En ten tweede is er sprake van een
(licht) positieve scheefheid in de verdeling.
Tot slot blijkt ook hier dat toepassing van de Treynor ratio tot een sterk afwijkend rendement/risico-beeld leidt
in vergelijking met de andere ratio's. Dit komt tot uiting in de (zeer) lage correlatie- en Spearman-ranking
coefficienten.
8.4.3

Keuze performance-indicator

Uit de voorgaande rendement/risico-metingen is gebleken, dat de Sortino ratio en de U-P ratio tot vrijwel
dezelfde resultaten leiden. Reden hiervoor is, dat deze indicatoren beiden gebaseerd zijn op de downside
deviatie.
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De resultaten van de Sharpe ratio en deze 'alternatieve' performance-indicatoren komen slechts in een
beperkte mate overeen. De 'traditionele' Sharpe ratio is immers gebaseerd op een andere risicomaatstaf,
namelijk de standaarddeviatie.
Ten opzichte van deze performance-indicatoren leidt de Treynor ratio tot een sterk afwijkend
rendement/risico-beeld van de beschouwde portefeuilles. De eerder, in paragraaf 8.3, gemeten negatieve
beta-waarden, hebben geleid tot negatieve Treynor-waarden. Hierdoor is deze 'traditionele' indicator niet
goed toepasbaar voor performance-analyse van deze casus.
In paragraaf 8.3.3 is al gesteld, dat de downside deviatie gehanteerd zou moeten worden bij het meten van
het risico van een directe vastgoedportefeuille. Hierop aansluitend, dienen de Sortino ratio en de U-P ratio te
worden gebruikt voor rendement/risico-metingen bij een directe vastgoedportefeuille, in plaats van de
'traditionele' indicatoren. Aangezien de 'alternatieve' performance-indicatoren tevens tot een 'alternatief
rendement/risico-beeld leiden, hebben deze een toegevoegde waarde op de 'traditionele' indicatoren.
Met behulp van de Sortino ratio en U-P ratio kan men het rendement/risico-beeld van de marktsegmenten ook
in grafische zin, op een andere wijze schetsen. Als voorbeeld hiervoor, is in de fictieve winkelportefeuille op
een alternatieve wijze in beeld gebracht. Per marktsegment is naast het gemiddelde rendement, tevens het
(neerwaartse) risico en het opwaartse potentieel weergegeven.
Fictieve winkelportefeuille - marktsegmenten
Geniddeld b1aal renderren~ neerwaart; risico en opwaarn poentieel [1995 • 2003]
20
18

16
14
12

~o

IIIl

l

J

- DD
O TRgem
_.. U-P

8

6
4
2
0
PDV/GDV M iddelgrote Grote Wljk- Kleine Wijk- M iddelgrote
Local ies
St eden en
en
Steden Secundair buurtcentra buurtcentra
Primair

Gro te
Steden P rimair

Kleine
Stadscentra

Gro te
Steden Secundair

A lie Wi nkel
Standing
Investments

Figuur 8-5. Rendementlrisico-bee/d van de winkelsegmenten in de fictieve winkelportefeuille,
aan de hand van de Sortino ratio en U-P ratio.

8.4.4

Alpha-factoren

In vorige paragraaf is in eerste instantie een vergelijking gemaakt van de performance-indicatoren bij
toepassing op de fictieve winkelportefeuille. En vervolgens is een soortgelijke vergelijking gemaakt bij
toepassing op de marktportefeuille. In deze paragraaf worden de relaties tussen de alpha-factoren bekeken.
Een alpha-factor maakt per marktsegment een vergelijking van de rendement/risico-verhouding van de
winkelportefeuille in combinatie met de marktportefeuille. Hiermee wordt in principe de mate van out- of
underperformance aangegeven van de marktportefeuille op risico-gecorrigeerde basis (zie paragraaf 6.3).
De resultaten van de alpha-factoren op basis van de verschillende performance indicatoren zijn in Tabel 8-13
weergegeven.
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alpha's

Sharpe's
alpha

Marktsegmenten

I

Jensen's
alpha

I

Sortino's
alpha

I

UP
alpha

Grote Steden - Primair

8,5-

4,4-

5,4-

5, 1-

Grote Steden - Secundair
Middelgrote Steden - Primair
Middelgrote Steden - Secundair
Kleine Stadscentra

1,510,72,4
7,6-

1,412,53,0
3,9-

0,32,33,3
7,2-

0,12,02,9
6,9-

PDV/GDV Locaties
Grote Wijk- en buurtcentra

1,6
14,5-

1,7
9,2

4,8
4,4-

4,8
4,0-

Kleine Wijk- en buurtcentra

0, 1-

7,8

1,9

2,0

-3,3

-3,3

Portefeuille winkels

-3,9

-1,7

Tabel 8-13. Gemeten alpha's per marktsegment op basis van de Sharpe ratio,
de Treynor ratio (Jensen), de Sortino ratio en de Upside Potential ratio.

Op portefeuilleniveau is de factor alpha voor elke performance-indicator negatief. Dit betekent dat de fictieve
winkelportefeuille niet op een risico-gecorrigeerde basis de gestelde benchmark heeft kunnen verslaan. De
beoordeling van de portefeuille is het gunstigst op basis van Jensen's alpha. Op portefeuilleniveau geeft deze
namelijk de hoogste alpha-waarde aan.
Op marktsegmentniveau blijkt een risico-gecorrigeerde outperformance wel mogelijk te zijn geweest voor de
fictieve portefeuille. Dit geldt voor diverse marktsegmenten en is afhankelijk van de gehanteerde alphavariant. Jensen's alpha geeft voor een viertal marktsegmenten een positieve waarde aan. Zo hebben de grote
en kleine wijk- en buurtcentra een hoge positieve alpha-waarde. Dit geeft echter een vertekend beeld van de
geleverde prestaties van de fictieve portefeuille. In hoofdstuk 6 is eerder aangegeven, dat Jensen's alpha
gerelateerd is aan de Treynor ratio. De negatieve Treynor-waarden van de fictieve portefeuille zorgen juist
voor de positieve alpha-waarden in deze segmenten. Hiermee leiden negatieve rendement/risico-metingen tot
positieve resultaten voor de portefeuille.
Orn de onderlinge relaties tussen de alpha's aan te tonen warden de marktsegmenten per alpha-factor
gerangschikt. Een marktsegment met een lagere rang geeft aan, dat de fictieve portefeuille op risicogecorrigeerde basis minder goed gepresteerd heeft.
alpha's
Marktsegmenten
Grote Steden - Primair
Grote Steden - Secundair
Middelgrote Steden - Primair
Middelgrote Steden - Secundair
Kleine Stadscentra
PDV/GDV Locaties
Grote Wijk- en buurtcentra
Kleine Wijk- en buurtcentra

I

Sharpe's
alpha
6
4

7
1
5
2
8
3

I

Jensen's
alpha

I

Sortino's
alpha

I

UP
alpha

7
5
8
3

7
4
5
2

7
4
5
2

6
4

8

8

1

1

1

6

6

2

3

3

Tabel 8-14. Rangschikking van marktsegmenten aan de hand van gehanteerde alpha's.

Op basis van de absolute en ordinale metingen van de verschillende alpha's worden de onderlinge relaties
beschreven. Dit gebeurt met behulp van de correlatie- en Spearman-ranking coefficienten.
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alpha's
Correlatie
UP alpha
Sortino alpha
Jensen's alpha

Sharpe's
alpha

alpha's
Spearman-ranking
UP alpha
Sortino alpha
Jensen's alpha

Sharpe's
alpha

0,89
0,90
0,34

I

Jensen's
alpha

0,18
0,19

I

Sortino's
alpha

1,00

I

I

I

Jensen's
alpha

I

Sortino's
alpha

0,14
0,71
1,00
0,14
0,71
I
0,09
I
- van de alpha's.
Tabe/ 8-15. Correlatie- en Spearman-ranking coefficienten

In Tabel 8-15 is duidelijk zichtbaar dat Sortino's alpha en U-P's alpha tot vrijwel identieke resultaten leiden.
Deze factoren blijken vrijwel perfect gecorreleerd te zijn aan elkaar. Dlt komt door de eerder gevonden
correlatie coefficienten van de gerelateerde performance ratio's en risicomaten.
De relatie van de Sharpe variant met deze alpha's is iets zwakker. Er zijn diverse verschillen in uitkomst
zichtbaar, bijvoorbeeld bij de segmenten "Middelgrote Steden - Primair" en "Grote Wijk- en Buurtcentra". Op
basis van de absolute waarde en de rangorde geeft de Sharpe alpha een duidelijk negatiever prestatiebeeld
van de fictieve winkelportefeuille.
Jensen's alpha heeft een erg zwak verband met de overige alpha's. Reden hiervoor is dat Jensen's alpha
gerelateerd is aan de Treynor ratio, waarbij tevens de beta als risicomaat geldt. Eerder is al geconcludeerd,
dat zowel de Treynor ratio als de beta een ander beeld van de marktsegmenten geven dan de overige
indicatoren.
8.4.5

Keuze alpha-factor

Zoals gezegd, zijn de gehanteerde alpha-factoren gebaseerd op de eerder behandelde performanceindicatoren (zie paragraaf 8.4). Hierdoor hebben de getrokken conclusies, die aan deze indicatoren
verbonden zijn, tevens betrekking op de alpha-varianten daarvan.
Dit betekent, dat de alpha-varianten van de Sortino en U-P ratio de voorkeur dienen te krijgen boven Sharpe's
en Jensen's alpha. Aangezien de 'alternatieve' alpha's tevens tot een 'alternatief prestatiebeeld van de
winkelportefeuille leiden, hebben deze een toegevoegde waarde op de 'traditionele' alpha's. Orn deze reden
zouden Sortino's en U-P's alpha gehanteerd moeten warden, om de mate van out- of underperformance
aangegeven van de marktportefeuille op risico-gecorrigeerde basis.

8.5

Resume

In de lijn met de doelstelling van dit onderzoek wordt een vastgoedportefeuille afgezet tegen een
gedefinieerde marktportefeuille. Hiervoor is als case een fictieve winkelportefeuille beschouwd en de
ROZ/IPD-winkelindex als de marktportefeuille gebruikt. Van beide portefeuilles wordt in eerste instantie een
rendement/risico-beeld geschetst, waarbij gelet wordt op het gemiddelde rendement en de volatiliteit in het
rendement. De volatiliteit wordt hier gezien als het risico en ultgedrukt met de standaarddeviatie.
Op portefeuilleniveau heeft de fictieve winkelportefeuille, gemiddeld over de beschouwde periode, een
outperformance gerealiseerd door een hoger rendement te behalen dan het marktrendement. Gezien de
hogere volatiliteit is deze portefeuille (veel) risicovoller geweest dan de marktportefeuille. Hierdoor is de
verhouding tussen rendement en risico in de portefeuille minder gunstig dan in de marktportefeuille.
Dit beeld komt gedeeltelijk terug bij de beschouwing van deze portefeuilles op marktsegmentniveau. Op dit
niveau is er sprake van een afwisselend beeld van out- en underperformance. In elk segment wordt er voor
de fictieve winkelportefeuille steeds een hogere standaarddeviatie gemeten dan voor de marktportefeuille.
Een verklaring hiervoor kan de geringe omvang van de portefeuille zijn, waardoor er in beperkte mate sprake
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is van een diversificatie-effect. Ondanks deze constatering wordt door de winkelportefeuille voor een aantal
segmenten toch een hogere rendement/risico-verhouding behaald.
Naast deze beschouwing zijn de indicatoren, die eerder in hoofdstuk 6 beschreven zijn, toegepast op deze
casus. Ten eerste zijn risicometingen verricht met behulp van een drietal risicomaatstaven, te weten: de
standaarddeviatie, de beta en de downside deviatie. Hieruit is gebleken, dat deze risicomaatstaven tot
verschillende uitkomsten leiden.
In hoofdstuk 4 is al kritiek geleverd op de traditionele risicomaatstaven, de standaarddeviatie en de beta, die
gericht zijn op de variantie(s) in de rendementsverdeling(en). Gebleken is, dat de downside deviatie wel
tegemoet komt aan de gemaakte bezwaren. Aangezien de downside deviatie tevens leidt tot een ander
risicobeeld van de beschouwde portefeuilles, dient deze gehanteerd worden bij het meten van het risico van
een directe vastgoedportefeuille.
Ten tweede zijn rendement/risico-metingen verricht aan de hand van vier performance-indicatoren, die
gebaseerd zijn op de gebruikte risicomaten. Hierbij hebben de Sortino ratio en de U-P ratio tot vrijwel dezelfde
resultaten geleid. Dit is niet verwonderlijk, omdat deze 'alternatieve' ratio's beiden gebaseerd zijn op de
downside deviatie als risicomaat.
De resultaten van de Sharpe ratio en deze 'alternatieve' performance-indicatoren komen slechts in een
beperkte mate overeen. De 'traditionele' Sharpe ratio is immers gebaseerd op een andere risicomaatstaf,
namelijk de standaarddeviatie.
Ten opzichte van de 'alternatieve' indicatoren, leidt de Treynor ratio tot een sterk afwijkend rendement/risicobeeld van de beschouwde portefeuilles. In deze casus zijn negatieve Treynor-waarden gemeten, welke
veroorzaakt zijn door negatieve beta-waarden. Hierdoor wordt het prestatiebeeld van de portefeuille
vertekend. Deze 'traditionele' indicator is dus niet goed toepasbaar voor performance-analyse, binnen deze
casus.
Zoals gezegd, maken alleen de Sortino ratio en de U-P ratio gebruik van de downside deviatie, om het risico
te meten. Hierdoor dienen deze ratio's gebruikt te worden voor rendement/risico-metingen bij een directe
vastgoedportefeuille, in plaats van de 'traditionele' indicatoren. Aangezien de 'alternatieve' indicatoren tevens
tot een 'alternatief rendement/risico-beeld leiden, hebben deze een toegevoegde waarde op de 'traditionele'
indicatoren.
Tot slot zijn de alpha-factoren bepaald, die gebaseerd zijn op de vier performance-indicatoren. Door deze
relatie hebben de getrokken conclusies, die aan de performance-indicatoren verbonden zijn, tevens
betrekking op de alpha-varianten daarvan.
Dit betekent, dat de alpha-varianten van de Sortino en U-P ratio de voorkeur dienen te krijgen boven Sharpe's
en Jensen's alpha. Aangezien de 'alternatieve' alpha's tevens tot een 'alternatief prestatiebeeld van de
winkelportefeuille leiden, hebben deze een toegevoegde waarde op de 'traditionele' alpha's. Orn deze reden
dienen Sortino's en U-P's alpha gehanteerd te worden, om de mate van out- of underperformance aan te
geven van de marktportefeuille op risico-gecorrigeerde basis.
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Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen
Ter afsluiting van dit onderzoek wordt in dit hoofdstuk een aantal conciusies getrokken, naar aanleiding van
de toegepaste methoden en de uitwerkingen daarvan. Op grond van deze conclusies wordt tevens een aantal
aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek. Hiervoor wordt de onderzoeksdoelstelling aangehaald, zoals
deze geformuleerd is in Hoofdstuk 1:
Het ontwikkelen van een methodiek voor het afzetten van een vastgoedportefeuille ten opzichte van
een externe sectorale benchmark, op basis van rendement en risico.
Deze doelstelling staat in het kader van performance-meting bij beleggingen in direct vastgoed. Hiervoor is de
index van de ROZ/IPD voor de sector winkels beschouwd als een externe sectorale benchmark voor de
winkelportefeuille van een fictief vastgoedfonds.

9.1

Conclusies

Conform de onderzoeksdoelstelling zijn de geleverde prestaties van een fictieve winkelportefeuille vergeleken
met de gedefinieerde benchmark. Op marktsegment- en portefeuilleniveau is daarbij gelet op rendement en
risico. Hiervoor is in eerste instantie gebruik gemaakt van risico- en performance-indicatoren, die voortkomen
uit de klassieke beleggingstheorieen, te weten de Moderne Portefeuille Theorie en het Capital Asset Pricing
Model. Daarnaast is vanuit een zogeheten 'downside risk'-benadering gebruikt gemaakt van alternatieve
performance-indicatoren om rendement/risico-verhoudingen te meten, namelijk de Sortino en UpsidePotential ratio (U-P ratio).
9.1.1

Conclusies methodiek

Aan de onderzochte methoden am risico- en rendement/risico-metingen te verrichten bij direct vastgoed
warden de volgende conclusies verbonden:
•

De klassieke risicomaatstaven, de standaarddeviatie en de beta, geven een vertekend beeld van het
gelopen beleggingsrisico.
Er zijn drie kritische punten geleverd ten aanzien van de toepassing van deze risicomaatstaven. Ten
eerste hoeven de gerealiseerde rendementen zich niet te gedragen volgens een normale verdeling.
Ten tweede geeft het rekenkundig gemiddelde rendement niet de verwachtingswaarde aan van de
vastgoedbelegger gedurende de beschouwde periode. En tot slot, maken deze risicomaatstaven
geen onderscheid in posltieve en negatieve fluctuaties in een rendementsreeks.

•

De klassieke performance-indicatoren, de Sharpe ratio en de Treynor ratio, leiden tot een vertekend
beeld van de rendementlrisico-verhoudingen.
Aangezien deze ratio's gebaseerd zijn op de klassieke risicomaatstaven, zijn ook de genoemde
tekortkorningen hier van toepassing. Hierrnee wordt autornatisch bezwaar aangetekend tegen het
gebruik van deze performance ratio's en de alpha-varianten daarvan.

•

Bij direct vastgoed dienen de interne rendementseisen, die gerelateerd zijn aan de
investeringsobjecten, uitgedrukt te worden in een zogeheten 'Minimal Acceptable Return' (MAR).
Deze kan ge'interpreteerd worden als een doelstelling voor de vastgoedbelegger, die minirnaal
gerealiseerd rnoet warden om de gedane investeringen te rechtvaardigen. Hiermee geeft de
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vastgoedbelegger een minimale verwachtingswaarde aan voor het rendement, gedurende de
beschouwde periode.
•

Downside deviatie is een beter altematief a/s maatstaf voor het gelopen beleggingsrisico.
Deze risicomaatstaf komt tegemoet aan de gemaakte bezwaren tegen de klassieke
risicomaatstaven. De downside deviatie houdt namelijk wel rekening met de scheefheid in de
verdeling van een rendementsreeks en met de taakstellende MAR. Daarnaast worden alleen
negatieve fluctuaties in het rendement als risico gekwantificeerd, waardoor deze risicomaat beter
aansluit op de risicoperceptie van de belegger.

•

De Sortino ratio en de U-P ratio vormen een beter alternatief voor het uitdrukken van
rendementlrisico-verhoudingen.
Deze alternatieve performance-indicatoren zijn ontwikkeld vanuit een 'downside risk'-benadering en
hanteren de geprefereerde downside deviatie als risicomaat.

9.1.2

Conclusies performance-analyse

Uit de gedane performance-analyse van de fictieve winkelportefeuille en de ROZ/IPD-winkelindex wordt een
aantal conclusies getrokken. Deze conclusies zijn uiteraard verbonden aan de gebruikte casestudie, waardoor
deze in eerste instantie alleen op deze situatie betrekking hebben. Maar in hoofdlijnen zullen de volgende
conclusies ook in het algemeen gelden:
•

Op portefeuilleniveau is een outperformance gerealiseerd van de marktportefeuille, maar met een
veel hoger portefeuillerisico.
De fictieve winkelportefeuille heeft over de beschouwde periode een hoger rendement gerealiseerd
dan de ROZ/IPD-winkelindex. Er is echter gebleken, dat deze portefeuille veel risicovoller geweest
dan de marktportefeuille. Een verklaring voor het hoge portefeuillerisico kan de geringe omvang van
de portefeuille zijn, waardoor er minder sprake is van het diversificatie-effect. Dit betekent dat de
portefeuille in omvang zou moeten groeien om een lager risicoprofiel te kunnen verkrijgen. Ter
bevordering van het diversificatie-effect, zou men hierbij moeten streven naar een portefeuille met
objecten die min of meer van gelijke omvang zijn.

•

Op portefeuil/eniveau is er sprake van een ongunstige rendementlrisico-verhouding in vergelijking
met de marktportefeui/le.
Aansluitend op de vorige conclusie, is voor de portefeuille een lagere rendement/risico-verhouding
gemeten, dan de ROZ/IPD-winkelindex. De mate, waarin deze verhoudingen van elkaar verschillen,
is afhankelijk van de gehanteerde performance-indicator.

•

Op marktsegmentniveau is er sprake van een afwisselend bee/d van out- en underperformance van
de marktportefeuille, op basis van rendement en risico.
Ook hier geldt, dat de mate waarin de portefeuille een hogere of lager rendement/risico-verhouding
heeft gerealiseerd, afhankelijk is van de gehanteerde performance-indicator.

•
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De Treynor ratio levert zeer afwijkende metingen op in vergelijking met de overige ratio's. Negatieve
Treynor-waarden, die veroorzaakt worden door negatieve beta-waarden, schetsen een vertekend
beeld van de performance van de portefeuille.
•

Met de 'altematieve' indicatoren, de Sortino ratio en de U-P ratio, kan een ander, dan we/ meer
inzicht verkregen warden in de performance van de portefeuil/e, in verge/ijking met de 'traditionele'
indicatoren.
Door tot een ander rendemenUrisico-beeld te leiden, hebben de 'alternatieve' indicatoren een
toegevoegde waarde ten opzichte de 'traditionele' indicatoren. Dit geldt tevens voor de alphafactoren die verbonden zijn aan deze indicatoren.

Kortom: de opgestelde methode om performance-analyse te verrichten bij direct vastgoed kan leiden tot meer
inzicht in de geleverde prestaties van een portefeuille. Het gebruikmaken van de alternatieve performanceindicatoren kan een toegevoegde waarde leveren op de 'klassieke' analysemethoden. Maar er zijn er nog
voldoende knelpunten, c.q. verbeterpunten aan te merken, die aanleiding geven voor nader onderzoek. Men
dient dit onderzoek dan ook als een startpunt te beschouwen voor de ontwikkeling van een methodiek, ten
behoeve van performance-analyse van direct vastgoed. In dit kader worden, in de volgende paragraaf, de
belangrijkste kanttekeningen geplaatst.

9.2

Kanttekeningen en aanbevelingen

De beschreven performance-indicatoren zijn gebaseerd op statistische technieken, waarbij de
betrouwbaarheid van de metingen afhankelijk is van het aantal waarnemingen. Aangezien de gebruikte
tijdreeksen van rendementen relatief kort zijn, is er slechts in beperkte mate sprake van betrouwbare
metingen. In een vervolgonderzoek kunnen tijdreeksen op kwartaalbasis een positieve invloed hebben op de
betrouwbaarheid van de metingen. Dit gaat overigens alleen op, indien de kwartaal-data betrouwbaar en
representatief zijn. Daarbij dient men tevens in het achterhoofd te houden, dat het indirecte rendement van de
vastgoedobjecten slechts jaarlijks op basis van taxatie wordt bepaald.
In dit onderzoek zijn 9-jaars rendementsreeksen van zowel de fictieve als de marktportefeuille afgezet tegen
een MAR, die gebaseerd is op 10-jaars IRR-targets. Het verdwijnen van dit knelpunt is slechts een
tijdskwestie, want de beschikbare rendementsreeksen worden dit jaar weer verlengd.
De rendementsreeksen worden gemeten op basis van de TRR-methode, terwijl de MAR bepaald wordt aan
de hand van !RR-targets. In feite zijn de TRR en de IRR verschillende rendementskengetallen, die niet geheel
op elkaar aansluiten. Aanbevolen wordt om de vergelijkbaarheid van deze rendementen verder te
onderzoeken.
Op basis van interne rendementseisen, geformuleerd in IRR-eisen, is een MAR geformuleerd voor de
portefeuille. Omdat deze IRR-eisen niet bij de eerdere verwerving van de objecten zijn geregistreerd zijn, zijn
geen datagegevens beschikbaar geweest. Orn deze reden heeft een herberekening plaatsgevonden van IRReisen door middel van een acquisitiemodel ter bepaling van !RR-targets voor aan te kopen objecten. Op deze
wijze is slechts een benadering gegeven van een taakstellende MAR voor de portefeuille, die voortkomt uit de
rendementseisen van de directe vastgoedbeleggingen.
Een betere benadering van MAR kan gemaakt worden door gedane investeringen naar zowel kapitaal als tijd
gewogen te bepalen . Daarmee wordt het moment van investeren (meer) van invloed geacht op de IRRtargets en daarmee ook op de MAR. In plaats van de getaxeerde marktwaarden zouden de initiele
investeringswaarden van de objecten als wegingcoefficienten gebruikt moeten worden. Voor een verfijning
van de beschreven methodiek dient nader onderzoek plaats te vinden.
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In de vastgoedpraktijk wordt de ROZ/IPD-Vastgoedindex als de graadmeter en benchmark gezien voor
directe vastgoedbeleggingen. Ter verbetering van de benchmark, indien gelet wordt op zowel rendement als
risico, dient een beter aansluitende peer-group gevormd te worden. Daarbij dienen alleen vastgoedfondsen
met een vergelijkbaar rendemenUrisico-profiel beschouwd te worden. Hiervoor zouden vastgoedfondsen op
basis van de gehanteerde investeringsstijl kunnen worden onderscheiden. Aanbevolen wordt om hier verder
onderzoek naar te verrichten.
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BELEGGINGSTHEORIE

Beleggingstheorie

Moderne Portefeuille Theorie
Aan de basis van de huidige financiele beleggingstheorieen staat de zogeheten Moderne Portefeuille Theorie
(MPT). In de jaren vijftig legde de econoom Markowitz het eerste fundament van deze theorie. De MPT geeft
aan, hoe men als belegger een optimale aandelenportefeuille kan samenstellen, waarbij gelet wordt op een
tweetal factoren, namelijk het verwachte rendement en het te lopen risico op portefeuilleniveau. Door een
optimale verhouding te vinden tussen deze twee factoren, tracht de MPT een optimale portefeuille te creeren.
Dit is mogelijk door het rendement te maximaliseren bij een bepaalde risicoverwachting, dan wel het risico te
minimaliseren bij een gegeven rendementsverwachting.
Gauss-kromme
Een essentieel uitgangspunt van deze theorie is, dat de toekomstige rendementen zich (zullen gaan)
gedragen volgens een standaard normale verdeling. Markowitz koppelt deze rendementen dus aan een
waarschijnlijkheidsverdeling, die ook wel bekend staat als de zogenaamde 'Gauss-kromme', zoals is
weergegeven in Figuur 6. Binnen deze kromme is het gemiddelde rendement te bepalen, welke tevens wordt
beschouwd als het te verwachten rendement. De mate, waarin de overige rendementen gemiddeld afwijken
van deze gemiddelde waarde, wordt binnen de MPT gehanteerd als de mate van het te lopen
beleggingsrisico. Het risico kan daarmee uitgedrukt worden met de statistische spreidingsmaatstaf: de
standaarddeviatie (sd).
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Figuur 6. Standaard norma/e verdeling van rendementen.

Aangezien de MPT gericht is op de toekomstige rendementen, is een dergelijke kansverdeling van die
rendementen onbekend. Orn toch een inschatting te kunnen maken van die toekomstige rendementen,
hanteren beleggers de, in het verleden, gerealiseerde rendementen als referentiekader. Zo geldt de
gerealiseerde (normale) verdeling van de rendementen als substituut voor de toekomstige
rendementsverdeling. Op basis van een historische rendementsreeks kan het te verwachten rendement en
het bijbehorende risico bepaald worden door middel van respectievelijk het gemiddeld gerealiseerde
rendement en de standaarddeviatie daarvan.
Bij deze benadering dient echter wel een kanttekening geplaatst te worden. In het verleden behaalde
rendementen zijn niet geheel van toepassing in het heden en in de toekomst. Bij het maken van prognoses
dienen de historische cijfers als basis en moeten vervolgens gecorrigeerd worden voor de eigen ramingen ten
aanzien van eventuele (afwijkende) ontwikkelingen [Langbroek, 2003].
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Diversificatie
De MPT stelt dat een belegger, door het toevoegen van meerdere aandelen in een portefeuille, het totale
beleggingsrisico van de portefeuille kan reduceren. Door het risico te spreiden over meerdere
beleggingsobjecten treedt een dempingseffect op, welke aangeduid wordt met 'risico diversificatie'. Dit effect
kan verklaard worden uit het feit, dat de rendementen van de individuele beleggingsobjecten niet (of niet in
dezelfde mate) gelijk reageren op verschillende economische omstandigheden. Vanuit de statistiek
geredeneerd kan men stellen, dat de onderliggende rendementen niet perfect aan elkaar gecorreleerd zijn: de
correlatiecoefficient is minder dan 1. Hoe lager de correlatiecoefficient is, des te groter is het
diversificatiepotentieel in de portefeuille.
Door de juiste beleggingsobjecten te combineren, kan men optimaal gebruik maken van het diversificatiepotentieel en zodoende een 'efficiente' portefeuille samenstellen. Een portefeuille wordt efficient genoemd als
de verhouding tussen het portefeuillerendement en het portefeuillerisico optimaal is. In dat geval bestaat er
geen andere portefeuille met een hoger rendement en een gelijk of lager risico, of een lager risico bij een
gelijk of hoger rendement. Door van alle mogelijke combinaties van risicovolle beleggingsobjecten het
portefeuillerendement en het portefeuillerisico te bepalen, kan een zogenaamde set van efficiente
portefeuilles warden samengesteld. Grafisch kan deze set van portefeuilles worden weergegeven met de
efficiente grenslijn (zie Figuur 7). Op deze lijn liggen alle portefeuilles, die superieur zijn ten opzichte van
andere portefeuilles in termen van rendement en risico. Het punt dat een belegger nastreeft op deze kromme,
is afhankelijk van zijn nutsfunctie, risicohouding en beleidsdoelstellingen.

SD->

Figuur 7. Efficiente grenslijn.

De MPT fungeert als theoretische basis voor het kunnen samenstellen van efficiente portefeuilles. Markowitz
hanteert daarbij een aantal theoretische veronderstellingen, te weten [Verhaegh, 2001 ]:
• beleggers beschouwen ieder beleggingsalternatief als een waarschijnlijkheidsverdeling van
verwachte rendementen over een bepaalde periode; dit houdt in dat er sprake is van een
zogenaamde (normale) kansverdeling in behaalde rendementen;
• beleggers maximaliseren hun verwachte nut van een periode en hun nutscurven vertonen afnemend
marginaal nut;
• beleggers beoordelen risico op basis van de variabiliteit van de verwachte rendementen;
• beleggers nemen uitsluitend beslissingen op basis van verwacht rendement en risico, zodat hun
nutscurven enkel een functie zijn van het verwachte rendement en de variantie (of
standaarddeviatie) van het rendement;
• beleggers prefereren hogere rendementen in plaats van lagere rendementen bij een gegeven
risiconiveau. Op dezelfde wijze prefereren zij minder risico tegenover meer risico bij een gegeven
rendementsniveau;
• beleggers nemen uitsluitend beslissingen op grond van rationeel gedrag .
Een belangrijk uitgangspunt van de MPT is verder, dat de betreffende markt gekenmerkt kan worden als een
'perfecte' en 'efficiente' markt. Transparantie in de markt speelt dus een belangrijke rol voor de
toepasbaarheid van deze theorie.
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CAPM
Voortbordurend op de MPT, ontwikkelden Sharpe (1964), Litner (1965) en Mossin (1966) het Capital Asset
Pricing Model (CAPM), welke in de context staat van de kapitaalmarkt. In essentie beschrijft dit model hoe
beleggingsobjecten in een evenwichtssituatie geprijsd moeten zijn, rekening houdende met de rendementsen risicoverwachtingen [Tazelaar, 2002].
Binnen de MPT worden alleen risicovolle beleggingsobjecten, zoals aandelen, beschouwd voor de
samenstelling van de optimale portefeuille. Aangezien er in de praktijk alternatieve beleggingsmogelijkheden
voorhanden zijn, richt het CAPM zich ook op specifieke beleggingsobjecten, zoals risicovrij geachte obligaties.
Door toevoeging van risicovrije objecten aan een portefeuille kunnen aanvullende diversificatie-voordelen
behaald worden. Aldus ontstaat een scala van combinaties van risicovolle en risicovrije objecten. Deze
mogelijkheden worden grafisch in beeld gebracht door middel van de Capital Market Line (CML). Alle
mogelijke combinaties van risicovrije en risicovolle objecten, die qua rendement/risico-verhouding superieur
zijn aan andere combinaties, liggen op de CML (zie Figuur 8) .
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Figuur 8: Capital Market Line in relatie tot de efficiente grenslijn.

Zoals uit de bovenstaande figuur blijkt, beschrijft de CML een lineaire relatie tussen het rendement en het
risico in een evenwichtssituatie. Duidelijk is dat hoe meer risico gelopen wordt, des te hoger de risicopremie is
en des te hoger het vereiste rendement moet zijn.
Evenals de MPT gaat ook het CAPM ervan uit dat het beleggingsrisico van een portefeuille gereduceerd kan
worden door middel van diversificatie. Echter verondersteld wordt, dat het niet mogelijk is om de totale
hoeveelheid risico weg te diversifieren, maar slechts een beperkt deel hiervan. Zelfs bij een volledige
risicospreiding resteert een gedeelte van het totale beleggingsrisico. Dit komt doordat rendementen van de
beleggingsobjecten in een zekere mate gevoelig zijn voor de macro-economische ontwikkelingen.
In het CAPM wordt onderscheid gemaakt tussen het systematische risico, c.q. het marktrisico en het nietsystematische risico, c.q. het specifieke risico. Het systematische risico kan een belegger dus niet
wegdiversifieren en het weerspiegelt het risico van de markt(portefeuille). Daarbij wordt verondersteld, dat in
de marktportefeuille alle objecten zijn opgenomen waarin belegd kan worden. Het systematische risico betreft
de gevoeligheid van het rendement van een object (of portefeuille) voor de niet-be"invloedbare risico's, welke
voortkomen uit de macro-economische marktontwikkelingen. Het marktrisico wordt verder aangegeven met
de beta(~).
Daarnaast is het verwachte rendement gevoelig voor factoren, die specifiek betrekking hebben op het
betreffende beleggingsobject. Dit komt tot uitdrukking in het specifieke risico van een beleggingsobject. Door
een goede spreiding van beleggingsobjecten kunnen de objectspecifieke risico's wel weggedempt worden in
een portefeuille. Dit diversificatie-effect wordt weergegeven in Figuur 9.

5

BELEGGINGSTHEORIE

Systematisch risico
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Figuur 9. Het effect van risicodiversificatie binnen een porlefeuil/e [Langbroek, 2003].

Zoals eerder gesteld, dient een belegger een vergoeding te krijgen voor het risico dat gelopen wordt. Dit
betekent, dater naast het risicovrije rendement, ook een risicopremie verkregen moet worden. Aangezien het
specifieke risico op portefeuille weg te diversifieren is, biedt de markt hier geen vergoeding voor. Doordat het
systematische risico daarentegen niet te dempen is, dient de belegger daarvoor wel een marktvergoeding te
krijgen. In het vereiste rendement {Target Return) verrekent de belegger een dergelijke marktcompensatie en
wel op de volgende wijze:
T(Ri) = Rrv + ~i [T(Rm) - Rrv]
waarbij: T(Ri)
Rrv
~i
T(Rm)
T(Rm)- Rrv

= minimaal vereist rendement object i;

= risicovrije rendement;
= systematisch risico object i;
= vereist rendement marktportefeuille;
= risicopremie.

Factor /3eta
Het CAPM richt zich niet op de onderlinge relaties van de beleggingsobjecten en de risicodempende effecten
daarvan, maar op de relatie van het individuele object met de markt. Door middel van statistische eenheden
kan de formule voor ~ als volgt beschreven worden:
~i = cov(Ri, Rm)/ var(Rm)
waarbij: cov(Ri, Rm)
var(Rm)

= covariantie rendement object i met het rendement van marktportefeuille;
= variantie rendement marktportefeuille.

Op deze wijze wordt de gevoeligheid van het objectrendement uitgedrukt ten opzichte van het rendement van
de betreffende markt. In feite is ~ hiermee een maatstaf voor het systematische risico van een
beleggingsobject, oftewel voor het risico van de betreffende markt, c.q. marktsegment.
Op vergelijkbare wijze als de CML kan de relatie tussen het vereiste rendement en de hoeveelheid risico
grafisch in beeld gebracht worden met de Security Market Line (SML). Deze gaat er echter van uit, dat alleen
het marktrisico (~) gecompenseerd dient te worden in het vereiste rendement en is weergegeven in Figuur 10.
Daarbij heeft de ~ van de markt per definitie een waarde van 1 en die correspondeert met het risicovrije
niveau van 0.
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Figuur 10: Security Market Line.

Zoals eerder gesteld, is het CAPM een verdere ontwikkeling van het MPT. Naast de uitgangspunten van de
MPT kent het CAPM een aantal aanvullende aannames, c.q. uitgangspunten, te weten [Kroon, 2002]:
• alle beleggers streven ernaar om zo dicht mogelijk op de efficiente grenslijn te zitten;
• beleggers kunnen onbeperkt geld lenen;
• de kapitaalmarkten zijn in evenwicht;
• alle beleggers hebben homogene verwachtingen;
• alle beleggers hebben eenzelfde tijdshorizon;
• beleggingen zijn oneindig deelbaar;
• er is geen inflatie, of verandering in rentevoet;
• er gelden geen belemmeringen, zoals belastingen, of transactiekosten .
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IRR VERSUS TRR

IRR versus TRR
Scenario A : Sterke positieve + negatieve fluctuaties in toegekende (markt)waarde
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Scenario B : (Sterk) positleve tussentijdse waarde-ontwikkeling, waarbij beginwaarde = eindwaarde
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IRR VERSUS TRR

Scenario C : Ontwikkeling TRR nagebootst volgens TRR-reeks vd fictleve portefeuille.
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Rendement/risico-analyse
Portefeuille versus ROZ/IPD Vastgoedindex
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