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Samenvatting

Van de meeste Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen verschilt de beurswaarde
van

de

intrinsieke

waarde.

Deze

discrepantie

wordt

een

(dis)agio

genoemd.

In

dit

afstudeeronderzoek is onderzocht wat de oorzaken van dit (dis)agio kunnen zijn, waarbij met name
is gekeken naar de invloed van vastgoedspecifieke factoren op dit (dis)agio. Er is sprake van een
agio indien de beurswaarde hoger is dan de intrinsieke waarde en er is uiteraard sprake van een
disagio in het omgekeerde geval.
Bij het beleggen in vastgoed wordt vermogen vastgelegd in vastgoed met als doel uit de exploitatie
en de verkoop van vastgoed een toekomstige geldelijke opbrengstenstroom te genereren. Het doel
van een belegger is het beleggingsrisico te beperken en daarbij een zo hoog mogelijk rendement te
behalen

om

zo

de

financiële

posities

van

de

actoren

te

verbeteren.

Een

vastgoedbeleggingsinstelling heeft als kernactiviteit beleggen in vastgoed.
In dit onderzoek is gekeken naar het indirect beleggen in vastgoedbeleggingsinstellingen. Bij een
indirecte belegging heeft de belegger geen meerderheidsbelang in het onroerend goed en/of geen
zeggenschap

over

het

management.

De

redenen

om

indirect

te

beleggen

zijn

de

koersontwikkelingen op de korte termijn en de dividenduitkeringen op de lange termijn.
Vastgoedbeleggingsinstellingen kunnen beursgenoteerd zijn. De belangrijkste redenen om te
kiezen voor een beursnotering zjjn de mogelijkheid om nieuw kapitaal aan te trekken en de
vergrote liquiditeit.
De intrinsieke waarde en de beurswaarde verschillen van elkaar omdat deze anders bepaald
worden. De intrinsieke waarde geeft het totaal van de toegekende actuele waarde van de
bezittingen

minus de schulden van

de

betreffende onderneming

weer.

Beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen waarderen hun vastgoed op marktwaarde, die bepaald wordt door
taxatie. De beurswaarde is het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de beurskoers. De
beurskoers is het resultaat van vraag en aanbod van de aandelen. Bij analyse van de discrepantie
tussen de beurswaarde en intrinsieke waarde van vastgoedbeleggingsinstellingen vallen een
tweetal zaken op; de waarden verschillen in de tijd ten opzichte van elkaar en de verschillen
kunnen per vastgoedbeleggingsinstelling sterk uiteenlopen.
De rationele en irrationele benadering verklaren mogelijk deze discrepantie. De rationele
benadering gaat ervan uit dat de discrepantie veroorzaakt wordt door het feit dat (potentiële)
aandeelhouders

hun

opinie

baseren

op

factoren,

die

direct

gerelateerd

zijn

aan

de

vastgoedbeleggingsinstelling zelf en haar portefeuille. Deze rationele invloed kan gemeten worden
aan de hand van vastgoedspecifieke en ondernemingsspecifieke factoren. De irrationele benadering
daarentegen gaat uit van het feit dat (potentiële) aandeelhouders niet handelen op basis van
feitelijke informatie, maar op basis van sentiment.
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Om

de

invloed

van

het

vastgoed

op

het

disagio

van

Europese

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen te meten worden de volgende vastgoedspecifieke factoren gebruikt:
'het

aantal

landen

en

objecttypen

van

het

vastgoed',

'de

landconcentratie

en

objecttypeconcentratie van het vastgoed', 'het verhuurbare vloeroppervlak van het vastgoed', 'het
type locatie van het vastgoed' en 'de ouderdom van het vastgoed'. Voor deze factoren zijn
verwachtingen opgesteld ten aanzien van de richting van de relatie met het disagio. Verwacht
wordt

dat

een

agio

zal

toenemen

of

een

disagio

zal

afnemen

wanneer

een

vastgoedbeleggingsinstelling in weinig verschillende landen en objecttypen belegt, een hoge landen objecttypeconcentratie heeft, meer verhuurbaar vloeroppervlak kent, de verschillende locaties
van objecten goed zijn en de gemiddelde ouderdom van de objecten laag is.
Om het unieke deel van de invloed van de vastgoedspecifieke factoren op het disagio te berekenen
worden

ook

een

aantal

ondernemingsspecifieke

factoren

meegenomen.

Deze

ondernemingsspecifieke factoren zijn bewezen significant verklarend voor de discrepantie In
voorgaand onderzoek. Dit zijn: 'de liquiditeit van de aandelen', 'de liquiditeit', 'de mate van vreemd
vermogen', 'de balanswaarde', 'het dividendrendement' en 'de opname in een vastgoedindex'.
De irrationele factor 'het beurssentiment' blijkt niet meetbaar te zijn omdat het de meningen
weergeeft van de beleggers. Het beurssentiment is opgebouwd uit een algemeen deel, dat gelijk is
voor

iedere

vastgoedbeleggingsinstelling,

en

een

instellingsspecifiek

deel,

dat

per

vastgoedbeleggingsinstelling verschilt. Door op één tijdstip te meten wordt het algemene deel van
het beurssentiment een constante en door het onderzoeken van de gehele populatie wordt het
instellingsspecifieke gedeelte van het sentiment uitgemiddeld. Hierdoor is het mogelijk de invloed
van het beurssentiment te elimineren.
Het definitieve onderzoeksmodel heeft zo de relevante vastgoedspecifieke factoren en de relevante
ondernemingsspecifieke factoren als onafhankelijke factoren en het disagio als afhankelijke
variabele. In totaal zijn 81 vastgoedbeleggingsinstellingen onderzocht. In dit onderzoek wordt
gebruik gemaakt van al bestaande, kwantitatieve gegevens, die te vinden zijn in de jaarverslagen
en de op de websites van de vastgoedbelegglngsinstellingen.
Na het verzamelen van de data op interval of ratio meetniveau, zijn deze data geprepareerd.
Daarbij zijn verschillende variabelen verwijderd of hergecodeerd naar dichotomieën. Deze laatste
worden aangegeven met de originele naam aangevuld met een subscript.
In dit afstudeeronderzoek zijn drie analyses uitgevoerd. Een non-parametrische bivariate
samenhanganalyse (Spearman rangcorrelatie), een parametrische bivariate samenhanganalyse
(Pearson product-moment correlatie) en een parametrische multivariate samenhanganalyse
(regressieanalyse).
Uit de Spearman rangcorrelatie blijkt dat de variabelen 'de locatie voorzieningen', 'de free float' en
'de current ratio' positief correleren met het disagio en de variabelen 'de landconcentratie' en 'het
dividendrendement' negatief. Daarbij meet 'de locatie voorzieningen' het type locatie, 'de free float'
de liquiditeit van de aandelen en 'de current ratio' de liquiditeit. Het negatieve verband van de
landconcentratie en het disagio is te verklaren vanuit de theorie dat beleggers graag hun eigen
beleggingsbeleid bepalen. Daarnaast bevordert een hoge landconcentratie de transparantie en het
specialisme van de vastgoedbeleggingsinstelling. De positieve correlatie tussen de waardering van
de voorzieningen op de vastgoedlocaties en het disagio is tegen de verwachting in, maar kan
lil

misschien worden verklaard door het feit dat locaties met een hoog voorzieningenniveau vaak
slecht bereikbaar zijn met de auto en/of het openbaar vervoer. Het positieve verband tussen de
free float en het disagio is lastig verklaarbaar. Bij een lage free float van de aandelen van een
vastgoedbeleggingsinstelling

is een

groot deel

van

de aandelen

in

handen

van

grote

aandeelhouders of heeft de vastgoedbeleggingsinstelling zelf veel aandelen in eigen bezit. Dit kan
mogelijk vertrouwen geven aan (potentiële) aandeelhouders. Ook de current ratio kent een positief
verband met het disagio. Dit verband is ook tegen de verwachting in, maar kan mogelijk verklaard
worden vanuit het feit dat vastgoedbeleggingsinstellingen in verhouding tot de vaste activa weinig
vlottende activa hebben. De negatieve relatie tussen het dividendrendement en het disagio is te
verklaren vanuit de theorie dat beleggers een hoog dividendrendement kunnen prefereren boven
het behouden van deze winst in de vastgoedbeleggingsinstelling, omdat dit een hoger direct
beleggingsresultaat geeft.
Uit de Pearson product-moment correlatie blijkt dat de variabelen 'het aantal

objecttypen~ccmJ'

en

'de totale activad(ml' positief correleren met het disagio. De variabelen 'de locatie bereikbaarheid
auto' en 'de free floatd(kJ' correleren negatief met het disagio. Daarbij meet 'de totale activa' de
balanswaarde en 'de locatie bereikbaarheid' het type locatie. De positieve correlatie tussen 'het
aantal

objecttypend(mJ'

en

het

disagio

is

te

verklaren

vanuit

de

theorie

dat

vastgoedbeleggingsinstellingen die beleggen in één objecttype interessant zijn voor beleggers,
omdat beleggers hier gemakkelijk zelf hun beleggingsbeleid kunnen bepalen. De hogere
waardering voor vastgoedbeleggingsinstellingen, die slechts in 1 objecttype beleggen, is te
verklaren vanuit de theorie dat beleggers zelf hun beleggingsbeleid willen bepalen. De hogere
waardering voor vastgoedbelegglngsinstellingen met 4 of 5 objecttypen is te verklaren vanuit het
feit dat de vastgoedbeleggingsinstelling in dit geval al een gespreide beleggingsmix bepaald heeft.
De locatie bereikbaarheid met de auto en het disagio correleren negatief. Voor veel locaties is het
belangrijk om een goede bereikbaarheid te hebben met de auto, omdat dit de verhuurbaarheid kan
bevorderen. Het negatieve verband tussen 'de free floatd(kJ' en het disagio is lastig verklaarbaar. Bij
een free float van 0% tot 50% zjjn de aandelen van een vastgoedbeleggingsinstelling voor een
groot deel in handen van grote aandeelhouders of heeft de vastgoedbeleggingsinstelling zelf veel
aandelen in eigen bezit. Dit kan mogelijk vertrouwen geven aan (potentiële} aandeelhouders. De
laatste gevonden positieve correlatie tussen 'de totale activad(mJ' en het disagio is te verklaren
vanuit de theorie dat een vastgoedbeleggingsinstelling met totale activa onder de €500.000.001
waarschijnlijk meer liquide is en boven de €1.000.000.000 een schaalvoordeel heeft.
Uit de regressieanalyse komen vijf predietoren van het disagio naar voren: 'de totale activadcm>', 'de
free

floatd(~<J'•

'het aantal objecttypendCm>'• 'de current

ratiodc~<>'

en 'de locatie bereikbaarheid auto'.

Met deze vijf predietoren wordt 30,4% van het disagio verklaard. De totale unieke bijdrage,
berekend aan de hand van de semi-partiële correlaties, van de predietoren is 29,4%. De unieke
bijdragen van de twee vastgoedspecifieke predietoren 'de locatie bereikbaarheid auto' en 'het
aantal objecttypendcm>' zijn respectievelijk 5,3% en 7,8%. Met de waarde van 7,8% levert 'het
aantal objecttypen' zelfs de grootste unieke bijdrage. Daarmee zijn de vastgoedspecifieke factoren
(bijna) net zo belangrijk zijn als de ondernemingsspecifieke factoren bij het voorspellen van het
disagio van een vastgoedbeleggingsinstelling.
Bij vergelijking van de Spearman en Pearson analyse blijkt dat er maar weinig overeenkomende
correlaties van de variabelen met het disagio zijn. Bij het hercoderen van de variabelen 'de
IV

landconcentratie' en 'de current ratio' is informatie verloren gegaan. Het verschil bij de variabelen
'het aantal objecttypen', de 'totale activa' en 'locatie bereikbaarheid auto' komt door de power van
de Pearson analyse. 'De locatie voorzieningen' en 'het dividendrendement' zijn variabelen, waarbij
de correlaties in de staarten van de verdeling zitten. Eén van de vijf variabelen die een unieke
bijdrage levert aan het disagio, komt niet naar voren bij de Pearson product-moment correlatie.
Dat is de 'current ratiodmJ'· Er dient echter vermeld te worden dat dit verband net niet significant is
in de Pearson product-moment correlatie.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ongeveer tweederde van het disagio niet verklaard kan
worden met de gekozen vastgoedspecifieke en ondernemingsspecifieke factoren. Dit onverklaarde
deel van het disagio is waarschijnlijk voor een deel toe te schrijven aan het effect van smoothing
op het bepalen van de intrinsieke waarde en aan de irrationele factor. Deze laatste heeft
waarschijnlijk toch ruis veroorzaakt in het onderzoek.
Er is gebleken dat kenmerken van het vastgoed van een vastgoedbeleggingsinstelling wel degelijk
de discrepantie tussen de beurswaarde en intrinsieke waarde beïnvloeden. Deze uitkomst is een
belangrijk

gegeven

voor

ondernemingsspecifieke

analisten

en

eigenschappen

beleggers.
van

de

Er

dient

verschillende

niet

meer

enkel

naar

de

vastgoedbeleggingsinstellingen

gekeken te worden bij het bepalen van het beleggingsadvies of beleggingsbeleid. Dit onderzoek
levert

het

bewijs

dat,

los

van

de

ondernemingsspecifieke

kenmerken

van

de

vastgoedbeleggingsinstelling, ook de kenmerken van het vastgoed van de portefeuille significant de
discrepantie tussen de beurswaarde en de intrinsieke waarde kunnen beïnvloeden. De strategie die
wordt

aangeraden

is

dan

ook

om

bij

het

beoordelen

van

de

verschillende

vastgoedbeleggingsinstellingen en het voorspellen van de beurswaarden in verhouding tot de
intrinsieke waarden niet alleen naar de kenmerken van de vastgoedbeleggingsinstellingen zelf te
kijken maar ook naar de kenmerken van het onderliggende vastgoed.
Voor de praktijk van het beleggen in vastgoed is het van belang dat de wet- en regelgeving
betreffende de publicatie van de intrinsieke waarde nog uniformer wordt, omdat niet alle
vastgoedbeleggingsinstellingen de intrinsieke waarde op dezelfde manier weergeven. Ook is het
belangrijk dat de vastgoedmarkt transparanter wordt, omdat dit het effect van smoothing op het
bepalen van de intrinsieke waarde kan beperken. Voor de theorie wordt aanbevolen meer inzicht te
krijgen in de (verschillende) berekeningen van de intrinsieke waarde. Eveneens wordt aanbevolen
om te proberen het beurssentiment meetbaar te maken, opdat resultaten betrouwbaarder worden.
Voor

een

volgend

onderzoek

naar

de

oorzaken

van

het

(dis)agio

van

een

vastgoedbeleggingsinstelling wordt geadviseerd om aanvullende (vastgoedspecifieke) factoren op
te nemen in het onderzoeksmodel. Daarnaast wordt geadviseerd te onderzoeken waarom er een
positief verband tussen de locatie voorzieningen van het vastgoed, de free float en de current ratio
met het disagio gevonden is, omdat een negatief verband verwacht werd. Ook is het interessant
om onderzoek te doen naar de niet gevonden, maar wel verwachte verbanden.

V

Voorwoord ........................................................................................................................... i
Samenvatting ..................................................................................................................... i i
Inhoudsopgave ....................................................................................................................vi
Inleiding .............................................................................................................. 1

1
1.1

Aanleiding ............................................................................................................... 1

1.2

Doelstelling .............................................................................................................. 2

1.3

Probleemstelling ....................................................................................................... 2

1.4

Doelgroep en belang afstudeeronderzoek .................................................................... 3

1. 5

Opzet verslag ........................................................................................................... 3

2

Indirect beleggen in beursgenoteerd vastgoed .......................................................... 5
2.1

Basiskenmerken beleggen in vastgoed ........................................................................ 5

2.1.1

Beleggen en beleggen in vastgoed ...................................................................... 5

2.1.2

Rendement en risico .......................................................................................... 6

2.1.3

Spelers op de vastgoedbeleggingsmarkt .............................................................. 7

2.2

De vastgoedbeleggingsinstelling ................................................................................. 8

2.2.1

Direct en indirect beleggen ................................................................................. 9

2.2.2

Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstelling ................ 11

2.3

Wet- en regelgeving vastgoedbeleggingsinstellingen ................................................... 11

2.3.1

Wet toezicht beleggingsinstellingen ................................................................... 11

2.3.2

Verslaggeving vastgoedbeleggingsinstellingen .................................................... 12

2.4

Geschiedenis beleggen in vastgoed ........................................................................... 14

2.5

De economische situatie .......................................................................................... 15

2.6

Resumé ................................................................................................................. 16

3

Het (dis)agio, rationele en irrationele factoren ........................................................ 18
3.1

Het (dis)agio .......................................................................................................... 18

3.1.1

Beurswaarde .................................................................................................. 19

3.1.2

Intrinsieke waarde .......................................................................................... 19

3.1.3

(Dis)agio op de Nederlandse vastgoedbeleggingsbeurs ........................................ 20

3.1.4

Gevolgen (dis)agio .......................................................................................... 21

3.1.5

Ontstaan (dis)agio; de rationele en irrationele benadering ................................... 22

3.2

Vastgoedspecifieke factoren ..................................................................................... 24

3.2.1

Het aantallanden en objecttypen van het vastgoed ............................................. 24

3.2.2

De landconcentratie en objecttypeconcentratie van het vastgoed .......................... 25

3.2.3

Het verhuurbare vloeroppervlak van het vastgoed ............................................... 26

3.2.4

Het type locatie van het vastgoed ..................................................................... 26

3.2.5

De gemiddelde ouderdom van het vastgoed ....................................................... 27

3.3

Ondernemingsspecifieke factoren ............................................................................. 27

3.3.1

De liquiditeit van de aandelen ........................................................................... 28

VI

3.3.2

De liquiditeit ................................................................................................... 28

3.3.3

De mate van vreemd vermogen ........................................................................ 29

3.3.4

De balanswaarde ............................................................................................ 29

3.3.5

Het dividendrendement .................................................................................... 29

3.3.6

De opname in een vastgoedindex ...................................................................... 30

3.4

Irrationele factor .................................................................................................... 30

3.5

Definitief onderzoeksmodel ...................................................................................... 31

3.6

Resumé ................................................................................................................. 34

4

Onderzoeksopzet ................................................................................................ 35
4.1

Grondvorm en design .............................................................................................. 35

4.2

Populatie en steekproef ........................................................................................... 35

4.3

Operationalisatie van het (dis)agio ........................................................................... 35

4.4

Operationalisatie van de vastgoedspecifieke factoren .................................................. 36

4.4.1

Het aantal landen en objecttypen van het vastgoed ............................................. 36

4.4.2

De landconcentratie en objecttypeconcentratie van het vastgoed .......................... 36

4.4.3

Het verhuurbare vloeroppervlak van het vastgoed ............................................... 37

4.4.4

Het type locatie van het vastgoed ..................................................................... 37

4.4.5

De ouderdom van het vastgoed ........................................................................ 37

4.5

Operationalisatie van de ondernemingsspecifieke factoren ........................................... 38

4.5.1

De liquiditeit van de aandelen ........................................................................... 38

4.5.2

De liquiditeit ................................................................................................... 38

4.5.3

De mate van vreemd vermogen ........................................................................ 39

4.5.4

De balanswaarde ............................................................................................ 39

4.5.5

Het dividendrendement .................................................................................... 39

4.5.6

De opname in een vastgoedindex ...................................................................... 39

4.6

Resumé ................................................................................................................. 40

5

Resultaten ......................................................................................................... 42
5.1

Dataverzameling .................................................................................................... 42

5.2

Datapreparatie ....................................................................................................... 43

5.2.1

Ontbrekende waarden ..................................................................................... 43

5.2.2

Interobservatorbetrouwbaarheid ....................................................................... 43

5.2.3

Hercodering .................................................................................................... 44

5.2.4

Outliers .......................................................................................................... 45

5.2.5

Multicollineariteit ............................................................................................. 45

5.3

Beschrijvende statistiek ........................................................................................... 45

5.4

Non-parametische samenhanganalyse ....................................................................... 47

5.5

Parametrische samenhanganalyses ........................................................................... 50

5.5.1

Bivariate samenhanganalyse ............................................................................ 50

5.5.2

Multivariate samenhanganalyse ........................................................................ 53

5.6

Vergelijkingen van de analyses ................................................................................ 56

5.6.1

Vergelijking Spearman en Pearson analyse ......................................................... 56

5.6.2

Vergelijking Pearson en regressieanalyse ........................................................... 57

5.6.3

Vergelijking unieke bijdrage predietoren ............................................................ 58
vil

5. 7

Resumé ................................................................................................................. 58
Conclusies en aanbevelingen ................................................................................ 60

6
6.1

Conclusies ............................................................................................................. 60

6.2

Aanbevelingen ....................................................................................................... 63

6.2.1

Praktische aanbevelingen ................................................................................. 63

6.2.2

Theoretische aanbevelingen ............................................................................. 64

6.2.3

Aanbevelingen voor verder onderzoek ............................................................... 64

Begrippenlijst .................................................................................................................... 66
Literatuurlijst .................................................................................................................... 69
Bijlagen ............................................................................................................................... I

vil i

1
In dit hoofdstuk wordt allereerst de aanleiding voor het onderzoeken van het verband tussen
vastgoedspecifieke factoren en de discrepantie tussen de beurswaarde en intrinsieke waarde van
Europese

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen

behandeld.

Daarna

komen

de

doelstelling en de probleemstelling aan bod. Laatstgenoemde is onderverdeeld in negen
deelvragen. Dit wordt gevolgd door de bespreking van de doelgroep en het belang van dit
afstudeeronderzoek. Als laatste volgt de opzet van het verslag. Hierin wordt in het kort
beschreven welke onderwerpen in de volgende hoofdstukken van dit afstudeerverslag besproken
worden.
1.1

Aanleiding

Het is eerder regel dan uitzondering dat de beurswaarde en de intrinsieke waarde van Europese
beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen niet gelijk zijn aan elkaar, waardoor zich een
(dis)agio voordoet.
In verschillende wetenschappelijke artikelen en scripties (onder andere Barkham & Ward, 1999,
de Witt, 1998 en Malkiel, 1977) is onderzoek gedaan naar factoren die dit verschil in beurswaarde
en intrinsieke waarde veroorzaken. Hierbij is voornamelijk gekeken naar ondernemingsspecifieke
factoren en niet zozeer naar vastgoedspecifieke factoren. Ondernemingsspecifieke factoren zijn
kenmerken

van

de

vastgoedbeleggingsinstelling

zelf,

terwijl

vastgoedspecifieke

factoren

kenmerken zijn van het vastgoed, waarin de vastgoedbeleggingsinstelling belegt.
De resultaten van sommige eerder gedane onderzoeken naar oorzaken van deze discrepantie zijn
echter teleurstellend. Over het algemeen Is namelijk maar een klein percentage van die
ondernemingsspecifieke factoren verklarend voor het verschil in beurswaarde en intrinsieke
waarde. Zo hebben Barkham en Ward (1999) bijvoorbeeld een model ontwikkeld dat slechts voor
15% verklarend is. In dit onderzoek werden naast ondernemingsspecifieke factoren ook irrationele
variabelen meegenomen, waaronder het beurssentiment.
In het cross-sectional regressiemodel voor discounts Merrill Lynch, ontwikkeld door ter Laak
(2003), zijn wel twee vastgoedspecifieke factoren gebruikt: de concentratie van vastgoed naar
geografische regio en naar type vastgoed. Dit model heeft een verklarend vermogen van 35%.
Zowel door het grotendeels ontbreken van vastgoedspecifieke factoren in onderzoeken naar het
verschil

tussen

de

beurswaarde

en

intrinsieke

waarde

van

Europese

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstetlingen in de huidige literatuur, de teleurstellende onderzoeksresultaten bij
de onderzoeken waar enkel ondernemingsspecifieke factoren gebruikt zijn als door de
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vastgoedachtergrond van de auteurs is het interessant om deze vastgoedspecifieke factoren juist
wel te onderzoeken.

1.2

Doelstelling

De doelstelling behorende bij dit onderzoek luidt:

Het onderzoeken van het unieke verband tussen vastgoedspecifieke factoren en de
discrepantie tussen de beurswaarde en de intrinsieke waarde van Europese beursgenoteerde
vastgoedbeleggingsinstellingen

en

het

opstellen

van

een

.daarbijbehorend

beslissingsondersteunende strategie, opdat beleggers en analisten een extra inzicht hebben
bij het beoordelen en waarderen van vastgoedbeleggingsinstellingen.
1.3

Probleemstelling

De probleemstelling die in dit afstudeeronderzoek wordt beantwoord is:

Welke relevante vastgoedspecifieke factoren beïnvloeden de discrepantie tussen de
beurswaarde en

de intrinsieke

waarde

((dls)agio)

van

Europese

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen?
De deelvragen van de probleemstelling zijn als volgt:

1. Welke Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen zijn er?
2. Welke

relevante

vastgoedspecifieke

factoren

van

Europese

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen zijn er te onderscheiden?
3. Welke

relevante

ondernemingsspecifieke

factoren

van

Europese

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen zijn er te onderscheiden?
4. Wat is het beurssentiment van Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen?

5. Wat zijn de (dis)agio's van de Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen?
6. Wat zijn de verbanden tussen de relevante vastgoedspecifieke factoren en de relevante
ondernemingsspecifieke

factoren

en

de

(dis)agio's

van

Europese

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen?
7. Wat is het unieke deel van de verbanden tussen de relevante vastgoedspecifieke factoren en
de (dis)agio's van Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen en hoe
verhoudt zich dit tot de ondernemingsspecifieke factoren?
8. Hoe zijn deze verbanden theoretisch te verklaren?
9. Hoe kan een beslissingsondersteunende strategie worden opgesteld om een extra inzicht te
bieden

aan

analisten

en

beleggers

bij

het

beoordelen

en

waarderen

van

vastgoedbeleggingsinstellingen?
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1.4

Doelgroep en belang afstudeeronderzoek

De doelgroep van dit afstudeeronderzoek zijn analisten en beleggers van closed-end Europese
beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen. Voor het beoordelen en waarderen van deze
vastgoedbeleggingsinstellingen worden door analisten en beleggers verschillende methoden
gebruikt. In dit afstudeeronderzoek wordt als doel gesteld een beslissingsondersteunende
strategie te ontwikkelen op basis van de resultaten van dit afstudeeronderzoek. Met deze strategie
kunnen zowel de beoordeling van de vastgoedbeleggingsinstelling als het beleggingsbeleid van
respectievelijk de analisten en de beleggers aangepast worden, met als gevolg dat de beoordeling
en het beleggingsbeleid optimaler worden. De te ontwikkelen strategie maakt de andere
beslissingsmethoden van analisten en beleggers van closed-end Europese beursgenoteerde
vastgoedbeleggingsinstellingen niet overbodig. De beslissingsondersteunende strategie is bedoeld
als een extra inzicht.
1.5

Opzet verslag

In hoofdstuk 2 worden de basisbegrippen van beleggen in vastgoed behandeld. Er wordt ingegaan
op het rendement en risico en welke groepen beleggers te onderscheiden zijn op de
vastgoedmarkt. In de volgende paragraaf wordt de vastgoedbeleggingsinstelling besproken. Als
eerste wordt het verschil tussen direct en indirect beleggen uitgelegd. Als tweede wordt het
verschil tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd zijn behandeld. De daaropvolgende
paragraaf gaat In op de wet- en regelgeving op het gebied van vastgoedbeleggingsinstellingen.
Onder andere komt de Wet toezicht beleggingsinstellingen aan bod. De geschiedenis van het
beleggen in vastgoed wordt kort aangestipt in de paragraaf daarna. De economische situatie van
Nederland en de Eurozone tijdens de onderzoeksperiade wordt in de laatste paragraaf van
hoofdstuk 2 behandeld.
Hoofdstuk 3 gaat als eerste in op de afhankelijke variabele: het disagio. Er wordt uitgelegd wat de
begrippen beurswaarde en intrinsieke waarde inhouden en hoe het komt dat deze van elkaar
verschillen. Verder wordt onder andere ingegaan op twee benaderingen, de rationele en de
irrationele, die dit verschil mogelijk verklaren. In de volgende twee paragrafen komen factoren
aan

bod

die

voortkomen

uit

de

rationele

benadering:

vastgoedspecifieke

en

ondernemîngsspecifieke factoren. Er wordt besproken waarom deze factoren mogelijk de
discrepantie kunnen verklaren. In de daaropvolgende paragraaf wordt de irrationele factor
uitgebreid besproken. Als laatste volgt het definitieve onderzoeksmodel met de bijbehorende
deelvragen.
In hoofdstuk 4 worden in de eerste twee paragrafen een aantal basispunten van de
onderzoeksopzet behandeld. In de drie daaropvolgende paragrafen worden het disagio, de
vastgoedspecifieke en ondernemi ngsspecifieke factoren geoperationaliseerd.
De resultaten van de uitgevoerde analyses zijn het onderwerp van hoofdstuk 5. De eerste twee
paragraven gaan in op de dataverzameling en de voorbereiding van de data. Daarna volgt de
beschrijvende

statistiek.

samenhanganalyse

en

de

In

de

paragrafen

parametrische

daarop

worden

samenhanganalyses

de

besproken.

non-parametrische
Naast bivariate

verbanden, wordt bij de parametrische samenhanganalyses ook de multiple regressieanalyse
behandeld.

Daarin

wordt

onder

andere

gekeken

naar

het

unieke

verband

tussen
3

vastgoedspecifieke factoren en het disagio. Daarop volgen de vergelijkingen van de verschillende
analyses. De Pearson analyse wordt zowel met de Spearman analyse als de regressieanalyse
vergeleken. Ook worden de unieke bijdragen van de predietoren met elkaar vergeleken.
De conclusies en de aanbevelingen naar aanleiding van dit afstudeeronderzoek zijn het onderwerp
van hoofdstuk 6. In de conclusies wordt ook de beslissingsondersteunende strategie behandeld.
Naast theoretische en praktische aanbevelingen worden ook aanbevelingen omtrent volgend
onderzoek gedaan.

4

2

Indirect beleggen in beursgenoteerd vastgoed

In dit hoofdstuk worden allereerst de basiskenmerken van beleggen in vastgoed beschreven.
Vervolgens wordt ingegaan op de vastgoedbeleggingsinstelling, waarna de wet- en regelgeving
van vastgoedbeleggingsinstellingen aan bod komt. De volgende en laatste twee paragrafen
beschrijven de geschiedenis van het beleggen in vastgoed en de economische situatie.
2.1

Basiskenmerken beleggen in vastgoed

In deze paragraaf worden eerst de begrippen beleggen en beleggen in vastgoed toegelicht.
Vervolgens komen twee belangrijke factoren aan bod die met het beleggen te maken hebben: het
rendement en het risico. De laatste subparagraaf gaat in op de verschillende typen beleggers in
vastgoed.
2.1.1

Beleggen en beleggen in vastgoed

Het begrip beleggen wordt omschreven als het vastzetten van beschikbaar geldelijk vermogen
voor een bepaalde of onbepaalde tijd om inkomsten en/of vermogensgroei te genereren. Onder dit
begrip valt niet het sparen van vermogen en het aanwenden van vermogen bij het produceren van
goederen of het leveren van een dienst (Keeris, 2001). Beleggen is risicovol, want een bepaald
bedrag wordt vastgezet in ruil voor een onzekere toekomstige opbrengst.
Bij het beleggen draait het dus om het verkrijgen van rendement. Hierbij dient het te verwachte te
verkrijgen rendement gerelateerd te worden aan de te lopen beleggingsrisico's. Het doel van de
belegger is dan ook het te lopen beleggingsrisico te beperken en daarbij een zo hoog mogelijk
rendement te behalen, opdat de financiële posities van de betrokken partijen verbeterd kunnen
worden.
Een vorm van beleggen is het beleggen in vastgoed. Met het beleggen in vastgoed wordt bedoeld:
het vastleggen van vermogen in vastgoed, direct of indirect, met als doel uit de exploitatie en de
verkoop van het onroerend goed een toekomstige geldelijke opbrengstenstroom te genereren (van
Gooi e.a., 2001).
De hoofdfunctie van beleggen in vastgoed is dus het genereren van vermogen. Hiernaast dient het
vastgoed als productiemiddel. Dit in tegenstelling tot investeren, waarbij het vastgoed enkel dient
als productiemiddel. Het begrip productiemiddel dient ruim genomen te worden. Zo vallen de
functies van huisvesting, bedrijfsruimte en winst uit verkoop van een ontwikkeld object hieronder.
Aandelen, obligaties en vastgoed zjjn de bekendste beleggingsvormen. De meest opmerkelijke
verschillen tussen vastgoedbeleggingen en de andere beleggingsvormen zijn dat onroerend goed
zowel een vermogensobject als een productiemiddel is, onroerend goed niet verplaatsbaar is en
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onroerend goed slecht splitsbaar is (Keeris, 2003, van Gooi e.a., 2001). Ondanks de enigszins
negatieve bijsmaak aan het voorafgaande, is onroerend goed een aantrekkelijk beleggingsproduct.
Onroerend goed heeft als beleggingsproduct de volgende karakteristieken; het biedt een stabiele
en

langdurige stroom

aan

directe

inkomsten en

het heeft in

vergelijking tot andere

beleggingsvormen een aantrekkelijk rendement (op de lange termijn) bij een beperkt risico.
Bovendien verschilt het rendementsverloop van onroerend goed van obligaties en aandelen.
Hierdoor biedt beleggen in onroerend goed een mogelijkheid tot een betere spreiding van de
portefeuille met als gevolg een grotere risicoreductie voor de portefeuille als geheel. Daarnaast
biedt onroerend goed een goede bescherming tegen inflatie. Er geldt namelijk dat over langere
perioden bezien een onverwachte inflatie een negatief effect heeft op aandelen en obligaties,
terwijl onroerend goed wel dekking biedt. Naast deze voordelen zijn ook enkele nadelen te
noemen; vastgoed is zeer managementintensief en bij een vastgoedportefeuille zijn om te kunnen
spreiden vele miljoenen euro's mee gemoeid.
Vastgoed staat bekend als de moeilijkste beleggingsvorm. Dit komt doordat elk object een aparte
belegging is en dus zijn eigen specifieke beheer vraagt. Ook hebben factoren op objectniveau
meer invloed op het rendement dan algemene marktfactoren. Daarnaast is de vastgoedmarkt
niet-transparant met als gevolg dat minder goed geïnformeerde partijen een kans hebben op
tegenvallende rendementen.
Het rendement en het risico, twee belangrijke begrippen bij het beleggen, zijn het onderwerp van
de volgende subparagraaf.
2.1.2

Rendement en risico

Bij het beleggen in vastgoed wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk rendement in relatie tot
het te lopen beleggingsrisico (Keeris, 2003). Dit risico is gerelateerd aan het niet uitkomen van de
verwachtingen met als gevolg een afwijkend rendement. Over het algemeen kan gesteld worden
dat een hoog rendement een hoog risico met zich meebrengt. Het optimum van deze twee
variabelen ligt bij een zo hoog mogelijk haalbaar rendement waarbij de risico's voor de belegger
nog acceptabel zijn. De belegger dient dus af te wegen tegen welk risico een bepaald rendement
gehaald dient te worden.
Dat rendement bestaat uit twee componenten; het directe en het indirecte rendement. Het directe
rendement bestaat uit de inkomsten uit de exploitatie gedurende een beschouwde periode en het
indirecte rendement bestaat uit de theoretisch gerealiseerde waardeontwikkeling van de
verschillende objecten en de eventuele verkoopopbrengsten gedurende dezelfde periode.
Ook de term risico valt uiteen in twee delen; het systematische (of marktrisico) en het nietsystematische risico (of objectrisico). Het systematische risico heeft betrekking op de relatie
tussen het marktrendement en het objectrendement en het niet-systematische risico heeft
betrekking op factoren die direct gerelateerd zijn aan het onroerend goed (Keeris, 2001). In het
algemeen wordt gesteld dat eerstgenoemde niet valt te reduceren en daarom geaccepteerd dient
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te worden door de belegger.
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Figuur 2.1 : Het effect op het rendement van onverwacht optredende
economische groei en Inflatie {fictief voorbeeld) [Bron : Keerls, 2003]

gedegen rendement.

Bij onverwacht optredende inflatie zullen aandelen en obligaties sneller waardedalingen vertonen
dan vastgoed, omdat vastgoed profiteert van de aan de inflatie gekoppelde huurverhogingen en
de (langdurige) looptijd van de huurcontracten (Keeris, 2003). In het geval van optredende
economische groei laten aandelen een zeer grote waardestijging zien, vastgoed een redelijke
waardestijging en obligaties profiteren maar zeer gematigd. Voor de grafische weergave van het
effect op het rendement bij optredende economische groei en optredende inflatie, zie figuur 2.1.

Zoals eerder vermeld, streeft een vastgoedbelegger naar een zo hoog mogelijk rendement in
combinatie met een zo laag mogelijk risico. In de volgende subparagraaf wordt ingegaan op de
verschillende groepen vastgoedbeleggers.

2.1.3

Spelers op de vastgoedbeleggingsmarkt

De onroerend goedmarkt kent drie groepen beleggers, de particuliere beleggers, de institutionele
beleggers en de vastgoedbeleggingsinstellingen (Keeris, 200 1).
Particuliere beleggers hebben verschillende redenen om te beleggen in vastgoed. Voorbeelden van
deze redenen zijn: het zekerstellen van toekomstig inkomen en de koopkrachthandhaving van het
vermogen. Particuliere beleggers hebben over het algemeen geen stakeholders en beleggen dus
voor eigen belang. De visie kan zowel korte termijn zijn als lange termijn.
De institutionele belegger belegt met een langetermijnvisie. Omdat voldaan moet worden aan de
aangegane verplichtingen, zoals het uitbetalen van uitkeringen aan de premiebetalers, heeft de
institutionele belegger daarnaast ook een korte termijnkarakter. Het beleggen is dan ook een
manier

om

aan

deze

feitelijke

taakstelling

te

voldoen.

Verzekeringsmaatschappijen

en

pensioenfondsen behoren tot de institutionele beleggers . Zij hebben echter wel een verschillend
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beleid. Zo is het beleid van de pensioenfondsen erop gericht om voldoende dekking tegen de
inflatie te bieden, verzekeringsmaatschappijen daarentegen hebben slechts de verplichting om een
bepaald nominaal eindkapitaal te hebben.
In tegenstelling tot de institutionele belegger, behoort het beleggen in vastgoed bij de
vastgoedbeleggingsinstelling tot de kernactiviteit. Hierbij is sprake van een voortdurend af te
leggen verantwoording aan de aandeel- of certificaathouders. Die hebben vermogen ingebracht en
wensen hiervoor een bepaald rendement te behalen . Dit heeft als gevolg dat het beleggen bij de
vastgoedbeleggingsinstelling een nadrukkelijk kortetermijnvisie heeft voor de aandeelhouders. Het
beleid

van

de

vastgoedbeleggingsinstelling

is

onder

andere

gericht

op

positieve

koersontwikkelingen.

Er is duidelijk een verschil in het aandeel vastgoed in de portefeuille en het beleid van de
vastgoedbeleggingsinstellingen en de institutionele beleggers. Toch wordt in het algemeen geen
onderscheid gemaakt tussen deze twee, ondanks de hiervoor geformuleerde definitie van Keeris
(2001).

In dit afstudeeronderzoek staan de vastgoedbeleggingsinstellingen centraal en hierover gaat de
volgende paragraaf.

2.2
Eén

De vastgoedbeleggingsinstelling
type

belegger

in

vastgoed
Dit

vastgoedbeleggingsinstelling.

is,

zoals

in

de

afstudeeronderzoek

vorige

gaat

in

paragraaf
op

de

vermeld ,

de

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstelling. De definitie hiervan is volgens Keeris (2001): een beursgenoteerde
vastgoedbeleggingsinstelling is een onderneming met een beursnotering, waarin ten behoeve van
de vastgoedbeleggingsdoelstellingen via participaties of aandelen een vermogen is ondergebracht,
dat aan een collectiviteit van participanten of aandeelhouders toebehoort, zonder dat deze
collectiviteit daarbij rechtstreeks invloed kan uitoefenen, dan wel op enigerlei wijze betrokken is
bij het (vastgoed)beheer van dit vermogen.

Een

vastgoedbelegg ingsinstell ing

vastgoedbeleggingsfonds
rechtspersoonlijkheid,

zijn .

terwijl

een

kan

zowel

Een

een

vastgoedbeleggingsmaatschappij

vastgoedbeleggingsmaatschappij

vastgoedbeleggingsfonds

een

als

een

kent

een

is

zonder

ondernem ing

rechtspersoonlijkheid. Een vastgoedbeleggingsmaatschappij is altijd een vennootschap en valt
daarmee onder de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Keeris, 2003). De beleggers van een
vastgoedbeleggingsfonds (participanten) zijn onderling bekend, terwijl de beleggers van een
vastgoedbeleggingsmaatschappij (aandeelhouders) anoniem zijn.

Daarnaast

is

er

ook

een

onderscheid

te

maken

in

een

closed-end

en

open-end

vastgoedbeleggingsinstelling. Bij een closed-end vastgoedbeleggingsinstelling is geen vrije in- en
uittreding mogelijk, maar enkel via openbare of onderhandse emissies (uitgifte van nieuwe
aandelen). Bij een open-end vastgoedbeleggingsinstelling is vrije in- en uittreding wel mogelijk,
zowel bij koop als verkoop van de vastgoedaandelen. De open-end vastgoedbeleggingsinstelling
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moet permanent over voldoende financiële middelen beschikken om de eigen aandelen op elk
moment te kunnen inkopen. Naast deze twee uitersten zijn ook twee tussen vormen mogelijk; de
semi-open-end en de semi-closed-end vastgoedbeleggingsinstelling.

Voordat uitgelegd wordt wat het betekent om beursgenoteerd dan wel niet-beursgenoteerd te zijn,
wordt ingegaan op het verschil tussen direct en indirect beleggen.

2.2.1

Direct en indirect beleggen

Het kenmerkende verschil tussen direct en indirect beleggen heeft betrekking op de mate van
zeggenschap over de belegging (van Gooi e.a., 2001). Van een directe belegging is sprake
wanneer een belegger zowel een meerderheidsbelang heeft in het onroerend goed als de
zeggenschap heeft over het management. In alle andere gevallen is sprake van indirect beleggen.
Een belegger die zelf vastgoed koopt, bijvoorbeeld een vastgoedbeleggingsinstelling, belegt dus
direct in vastgoed. Een belegger die een aandeel koopt van een vastgoedbeleggingsinstelling,
belegt indirect in vastgoed.

Direct beleggen in vastgoed heeft een aantal voordelen waarvan één al uit de definitie naar voren
komt: controle uitvoeren op het management. Toch dient er wel rekening mee gehouden te
worden dat het management van onroerend goed zeer intensief is en een grote (lokale) expertise
vereist wordt van de belegger. In sommige gevallen hebben directe vastgoedbeleggingen fiscale
voordelen. Een ander voordeel van direct vastgoed is de stabiliteit van de waarde van het
onderliggende onroerend goed. Deze fluctueert niet zo sterk als de waarde van vastgoedaandelen.
Over de lange termijn gezien, is het rendement van direct onroerend goed net iets hoger dan dat
van indirect onroerend goed. Toch kent beleggen in direct vastgoed ook nadelen. De acquisitie- en
dispositietijd van onroerend goed is lang en er zijn grote bedragen mee gemoeid, waardoor
onroerend goed illiquide (slecht verhandelbaar) is. Tevens dient overdrachtsbelasting betaald te
worden. De management- en kennisintensiviteit die verlangd wordt door direct vastgoed kan
natuurlijk ook als een nadeel beschouwd worden. Door de hoge bedragen per eenheid is het lastig
spreiding aan te brengen binnen de vastgoedportefeuille. Dit kan alleen een belegger die (zeer)
vermogend is.
Voorbeelden

van

vastgoedbeleggingsinstellingen

die

direct

beleggen

zijn:

de

nationale

sectorfondsen, waarbij belegd wordt in één land en één sector; de nationale multi-sectorfondsen,
waarbij in verschillende sectoren en één land belegd wordt; de nationale multi-sectorfondsen,
waarbij in één sector en verschillende landen belegd wordt; en de internationals, waarbij in
verschillende landen en verschillende sectoren belegd wordt (van Gooi e.a., 2001).

Indirect beleggen in vastgoed heeft een aantal voordelen ten opzichte van direct beleggen (van
Gooi e.a., 2001). Zo is door de lage eenheidsprijzen een goede geografische en objectspreiding
(diversificatie) eenvoudiger te realiseren dan bij direct onroerend goed. Daarnaast is door de
kleine eenheden en de lage transactiekosten de liquiditeit over het algemeen groter. Door het
gespecialiseerde management van de vastgoedbeleggingsinstelling is het bovendien niet nodig dat
de

belegger

zelf

deze

kennis

heeft.

Daarbij

hoeft

bij

aankoop

van

aandelen

geen
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overdrachtsbelasting betaald te worden omdat niet in "stenen" gehandeld is. Natuurlijk kleven ook
nadelen aan het beleggen in indirect onroerend goed ten opzichte van het beleggen in direct
onroerend goed. Onder andere is het rendement van beursgenoteerd indirect onroerend goed
volatieler, heeft de belegger weinig invloed op het beleggingsbeleid en heeft de belegger minder
feeling met de markt.
Voorbeelden van indirecte beleggers zijn particuliere beleggers, dakfondsen en fondsen die
beheerd worden door een externe fondsmanager. Dakfondsen beleggen in aandelen van andere
vastgoedbeleggingsinstellingen. Een fonds, die beheerd wordt door een externe fondsmanager is
vergelijkbaar met een dakfonds. Het verschil is dat dit fonds speciaal op maat gemaakt is voor de
belegger door de externe fondsmanager. Er zijn ook institutionele beleggers die indirect beleggen.

In het algemeen worden directe vastgoedbeleggingen altijd voor de lange termijn aangegaan.
Beleggers in indirect vastgoed daarentegen zijn vaak ook geïnteresseerd in de koersontwikkeling
en daardoor kunnen zij ook korte termijn gefocust zijn. De waarde van direct vastgoed wordt
bepaald door het onderliggende onroerend goed, terwijl de waarde van indirect onroerend goed
wordt bepaald door de beurskoers.

De

afgelopen

jaren

heeft

zich

binnen

% Indirecte beleggingen In vastgoed van
Institutionele beleggers

de

vastgoedbeleggingen van institutionele beleggers
een grote verschuiving voorgedaan van direct naar
indirect vastgoed (Gebraad, 2005) . Figuur 2.2 laat
zien dat het percentage indirecte beleggingen van
de

totale

beleggingen

in

vastgoed

van

institutionele beleggers in 2004 twaalf maal zo
hoog is als het percentage in 1980. Ook laat de
1980

figuur

zien

dat

in

2004

bijna

40%

van

de

vastgoedbeleggingen indirect vastgoed betreft.

1985

1990

1995

2000

2004

Figuur 2.2 : Beleggingen In indirect onroerend goed
door Institutionele beleggers [Bron: CBS]

De onroerendgoedsector staat bekend als een laatcyclische sector met als gevolg dat deze sector
pas huur- en waardestijgingen of -dalingen laat zien als de economie al langere tijd respectievelijk
groeit of krimpt. Indirect vastgoed reageert, in tegenstelling tot direct vastgoed, wel snel op de
markt. Hierdoor zijn de rendementen van direct en indirect vastgoed niet hetzelfde. Toch bestaat
er wel degelijk een verband tussen de rendementen van direct en indirect vastgoed (van Boom &
van den Brink, 2005). Uit onderzoek is gebleken dat de rendementen van de indirecte
vastgoedmarkt een voorspellende factor zijn voor de rendementen van de directe vastgoedmarkt.
Deze vertraging is toe te kennen aan de lage liquiditeit van het vastgoed en de lage mate van
transparantie en efficiëntie van de vastgoedmarkt.

Dit afstudeeronderzoek focust zich op het indirecte beleggen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
gegevens van vastgoedbeleggingsinstellingen die internationals, multinationale sectorfondsen,
nationale multi-sectorfondsen en nationale sectorfondsen kunnen zijn.
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2.2.2

Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstelling

Een belegger, die indirect in vastgoed wenst te beleggen, heeft de keuze te investeren in een nietbeursgenoteerde of een beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstelling. Bij beide vormen is de
vastgoedbeleggingsinstelling

de

eigenaar

van

het

vastgoed

en

de

belegger

de

vermogensverstrekker. De belegger heeft een minderheidsbelang en heeft geen of beperkte
zeggenschap over het management.
Beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen

kennen

een

grotere

liquiditeit

dan

niet-

beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen. De aandelen worden dagelijks verhandeld op de
beurs. De waardeontwikkeling van de vastgoedaandelen wordt bepaald door de beurskoers. Deze
beurskoers weerspiegelt de beurswaarde en niet dat van het onderliggende onroerend goed en is
daarom aan fluctuaties onderhevig. Het aandeel vertoont dus grotere fluctuaties dan het
onderliggende vastgoed zelf. Dit brengt een instabieler rendementsverloop en dus een groter
risico met zich mee. Maar juist door het beurssentiment kan ook een hoger rendement
gerealiseerd worden en dus worden er wel extra mogelijkheden gecreëerd voor de beleggers. Door
de grote verhandelbaarheid kenmerkt een beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstelling zich door
een groot aantal aandeelhouders.
Niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen zijn, juist omdat ze niet op de beurs
genoteerd zijn, niet onderhevig aan beurssentiment. Volgens Keeris (2001) wordt onder het
begrip beurssentiment verstaan het gedrag van de beleggers als afgeleide van het ervaren
beursklimaat en de daar heersende stemming. De waarde van een aandeel weerspiegelt de
onderliggende waarde van het vastgoed, omdat de aandelen zijn gewaardeerd tegen de intrinsieke
waarde en niet tegen de beurswaarde. Deze aandelen hebben daarom minder fluctuaties en
vertonen

een

stabieler

rendement

dan

aandelen

van

een

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstelling. Het beleggen in niet-beursgenoteerde aandelen is aan voorwaarden
verbonden, zowel bij toe- als uittreding. De verhandelbaarheid van deze aandelen is beperkt door
de illiquiditeit van de vastgoedbeleggingsinstelling. Dit brengt een extra risico met zich mee.
Dit

afstudeeronderzoek

gaat

over

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen.

Deze

instellingen kennen een eigen wet- en regelgeving. Dit is het onderwerp van de volgende
paragraaf.
2.3

Wet- en regelgeving vastgoedbelegglngsinstellingen

In deze paragraaf worden een tweetal zaken behandeld op het gebied van wet- en regelgeving
voor vastgoedbeleggingsinstellingen. Allereerst komt de Wet toezicht beleggingsinstellingen aan
bod. Daarna wordt ingegaan op de regelgeving voor de verslaglegging.
2.3.1

Wet toezicht beleggingsinstellingen

Alle

Nederlandse

vastgoedbeleggingsinstellingen

vallen

onder

de

Wet

toezicht

beleggingsinstellingen. In deze wetgeving zijn Europese richtlijnen geïmplementeerd.
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De Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) heeft als algemene doelstellingen het bevorderen
van de adequate werking van de financiële markten, de beleggers te beschermen en het
vertrouwen van beleggers, zowel in binnen- als buitenland, in de financiële sector te bevorderen
{www.minfin.nl). De wet voorziet in het waarborgen van de deskundigheid en betrouwbaarheid
van de bestuurders van de beleggingsinstelling, een goede bedrijfsvoering en een goede
informatieverstrekking richting aandeelhouders of participanten en stelt financiële waarborgen en
een minimaal eigen vermogen verplicht. Op basis van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen is
iedere vastgoedbeleggingsinstelling verplicht elk kwartaal te rapporteren aan de De Nederlandsche
Bank.
Op 1 september 2005 is de wet tot aanpassing van de Wtb in werking getreden (Ernst & Young,
2005). Een van de meest opvallende wijzigingen is de uitbreiding van de eisen waar de
beschrijving van de Administratieve Organisatie en Interne Controle {AO/IC) aan moet voldoen.
De AO/IC dient onder andere te beschrijven hoe de intrinsieke waarde berekend wordt. Dit is van
belang, omdat de intrinsieke waarde niet door iedere vastgoedbeleggingsinstelling gelijk berekend
wordt. Ook zijn onder andere wijzigingen aangebracht omtrent de bestaande vrijstellingen voor de
Wtb, reclame-uitingen en uitbestedingeisen. Een andere belangrijke wijziging is te vinden in de
verslaggeving en de informatieverstrekking via internet. Dit komt in de volgende subparagraaf aan
de orde.
2.3.2

Verslaggeving vastgoedbeleggingsinstellingen

Op grond van de Wtb is iedere Nederlandse vastgoedbeleggingsinstelling verplicht na afloop van
het boekjaar de vastgestelde of goedgekeurde jaarrekening alsmede het jaarverslag openbaar te
maken. Tevens is de beleggingsinstelling ook verplicht na afloop van het eerste half jaar van het
boekjaar de halfjaarcijfers openbaar te maken.
In de wet tot aanpassing van de Wtb zijn nieuwe eisen opgenomen ten aanzien van de
verslaggeving en de informatieverstrekking via internet. In de jaarrekening en de halfjaarcijfers
dient onder de nieuwe regelgeving meer informatie te worden opgenomen over de kostenstructuur
en

eventuele

transacties

met

gelieerde

partijen

{Ernst

&

Young,

2005).

De

berekeningsgrondslagen van verschillende kostencomponenten en informatie over eventuele
aanbrengprovisies en retourprovisies moeten vermeld worden. De omloopsnelheid moet vermeld
worden in de zogenaamde turnover ratio. De vastgoedbeleggingsinstelling is met ingang van deze
aanpassingswet verplicht op verhandelmomenten de intrinsieke waarde te publiceren op de
website en ook dienen halfjaarcijfers en jaarrekeningen toegankelijk te zijn via internet.
Ook voor de inrichting van de jaarrekening zijn regels opgesteld. Op 23 december 1983 is een
besluit genomen tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen. Dit is
het Besluit Modellen Jaarrekening {BMJ). In 1995 is dit besluit uitgebreid met modellen voor
beleggingsinstellingen. Zowel voor de balans als voor de winst- en verliesberekening zijn modellen
opgenomen. Een belangrijke wijziging is de verantwoording van de waardeveranderingen van
beleggingen. Het indirecte beleggingsresultaat van een beleggingsinstelling bestaat uit zowel
gerealiseerde als engerealiseerde waardeveranderingen. Sinds de uitbreiding van het BMJ is het
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mogelijk beide waardeveranderingen op te nemen in de winst- en verliesberekening in het jaar
van ontstaan.
Daarnaast zijn alle beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen in de Europese Unie met
ingang van 1 januari 2005 verplicht om de regels van de International Financlal Reporting
Standards (IFRS} toe te passen bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening
(www.iasb.org}. Onder IFRS wordt verstaan de door de Europese Commissie goedgekeurde
standaarden van de International Accounting Standards Board {IASB) en interpretaties van de
International Financlal Reporting Interpretations Committee {IFRIC}. Het doel van de invoering
van de IFRS is het uniformer en helderder maken van de verslaglegging. Dit vergroot de
vergelijkbaarheid van de vastgoedbeleggingsinstellingen onderling. Binnen de richtlijnen van de
IFRS bestaat de keuze om te waarderen op reële waarde {marktwaarde} of tegen de historische
kostprijs (lAS 40}. Bij waardering op reële waarde zijn geen afschrijvingen en worden geen
voorzieningen

getroffen

voor

onderhoud.

Waardeveranderingen

door

een

aangepaste

marktwaarde komen rechtstreeks ten gunste of ten laste van het resultaat. Bij waardering tegen
de historische kostprijs gaat het om de aanschafwaarde, waarbij wel afgeschreven wordt. Tevens
is een vastgoedbeleggingsinstelling, die kiest voor waardering tegen de historische kostprijs, wel
verplicht

de

marktwaarde

van

de

vastgoedbelegging

te

vermelden.

Indien

een

vastgoedbeleggingsinstelling ook onroerend goed in ontwikkeling heeft, mag dit niet als
vastgoedbelegging verantwoord worden. Ook is hier de keuze te waarderen op reële waarde of
tegen de historische kostprijs. Vastgoed in herontwikkeling mag wel als vastgoedbelegging worden
verantwoord.
De Stichting voor de Jaarverslaggeving heeft als doel de kwaliteit van de externe verslaggeving te
bevorderen. Het uitvoerend orgaan van de stichting is de Raad voor Jaarverslaggeving (RJ}. De RJ
is statutair belast met het autonoom opstellen en publiceren van stellige uitspraken en
aanbevelingen (de Richtlijnen), alsmede het geven van adviezen {www.rjnet.nl). Door de Raad
van Jaarverslaglegging is in 1998 een definitieve richtlijn opgesteld voor de jaarverslaglegging van
beleggingsinstellingen {van Gooi e.a., 2001). In deze richtlijn staan niet alleen definities van
begrippen, maar ook hoe deze begrippen geïnterpreteerd dienen te worden. Voorbeelden van
begrippen die behandeld worden zijn: waardering van vastgoed in exploitatie, verantwoording van
beheerkosten en gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen. Toch zijn nog enkele
knelpunten in deze richtlijn te vinden, zoals het ontbreken van dwingende voorschriften voor de
verwerking van posten op de jaarrekening. Hierdoor zijn de onderlinge resultaten van de
vastgoedbeleggingsinstellingen niet één op één vergelijkbaar.
Gezien het feit dat waarderingen niet per se overeenkomen met de werkelijke prijs, hebben de
taxaties een zekere mate van onbetrouwbaarheid (Keeris, 2004}. Deze taxatiewaarden worden
opgenomen in de verslagleggingen van de vastgoedbeleggingsinstelling, die in principe een
getrouw

beeld

van

onbetrouwbaarheid

de
te

feitelijke

situatie

minimaliseren

dienen
zijn

weer te
voor

geven.
de

Om

de

mate

verslaglegging

van
van

vastgoedbeleggingsinstellingen door de Raad van de Jaarverslaglegging uniforme voorschriften
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opgesteld (van Gooi e.a., 2001 en Keeris, 2004). Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen onder
andere definitieve richtlijnen, ontwerprichtlijnen en aanbevelingen. Voor het vastgoed van deze
vastgoedbeleggingsinstellingen

gelden

de

volgende

bepalingen;

voor

vastgoedbeleggingsinstellingen met een closed-endstructuur wordt aanbevolen om te waarderen
tegen marktwaarde; de uitgangspunten van de taxaties moeten vermeld worden; de mate van
interne en externe taxaties en, indien niet jaarlijks getaxeerd wordt, het getaxeerde deel en het
taxatiejaar dienen vermeld te worden; en bij vastgoed in ontwikkeling dient de lagere
marktwaarde of de bestede kosten vermeld te worden, waarbij aangegeven moet worden in
hoeverre er met ontwikkelingskosten, indirecte kosten en rente is rekening gehouden en vanaf
wanneer geen sprake meer is van vastgoed in ontwikkeling.
De relevante vastgoedspecifieke factoren en de relevante ondernemingsspecifieke factoren, die
gebruikt worden in dit afstudeeronderzoek, zullen berekend worden aan de hand van de gegevens
uit de gepubliceerde jaarverslagen van de verschillende vastgoedbeleggingsinstellingen.
2.4

Geschiedenis beleggen in vastgoed

In deze paragraaf wordt in vogelvlucht de geschiedenis van het beleggen in vastgoed behandeld.
Hierin

wordt

de

opkomst

van

het

indirect

beleggen

en

gespecialiseerde

vastgoedbeleggingsinstellingen beschreven.
Het

beleggen

in

onroerend

goed

bestaat

al

sinds

de

Romeinen,

maar

de

eerste

vastgoedbeleggingsinstellingen ontstonden pas eind 19e eeuw als gevolg van de Industriële
Revolutie (van Gooi e.a., 2001). Deze instellingen, voornamelijk bouwmaatschappijen, hielden na
ontwikkeling van vastgoed een gedeelte ervan in eigen beheer. Deze portefeuilles bestonden
voornamelijk uit woningen.
Door de stijgende welvaart in de jaren zestig van de vorige eeuw, ontstond de mogelijkheid tot
het beleggen in commercieel vastgoed. Niet alleen de vraag naar winkelruimte steeg hierdoor, ook
de vraag naar werkplekken in de vorm van kantoorruimte en bedrijfsruimte steeg. Commercieel
vastgoed werd een belangrijk onderdeel van de beleggingsportefeuille en in de daaropvolgende
jaren

kreeg

het

een

steeds

groter

aandeel.

Zo

belegden

Nederlandse

vastgoedbeleggingsinstellingen in 1970 66% van hun kapitaal in commercieel vastgoed, in 2004 is
was dat al opgelopen naar 86%.
Het decennium daarop kenmerkte zich door de economische crisis, deels veroorzaakt door de
oliecrisis, waardoor de inflatie in 1975 meer dan 10% was. Dit zorgde ervoor dat huizenprijzen
met meer dan 30% daalden en door een kentering in de huurvraag naar kantoor- en
bedrijfsruimten daalden ook de prijzen van commercieel onroerend goed. Hierdoor was de
Nederlandse markt minder interessant voor beleggers geworden en als gevolg daarvan kwam de
internationale portefeuille in opkomst.
Aan de groei van deze internationale multi-sectorfondsen kwam een einde na de vastgoedcrisis

(1988-1993). Deze crisis ontstond in de Verenigde Staten als gevolg van een haperende economie,
in combinatie met financieringsconstructies met een korte looptijd, met daarbovenop een
overaanbod van (nieuwbouw) commercieel vastgoed. Dit had effect op de rest van de
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vastgoedwereld waaronder Nederland, waar ook sprake was van een overaanbod van commercieel
vastgoed. Gevolgen hiervan waren forse leegstanden en valutaverliezen. Hierdoor was sprake van
een halvering van de marktwaarde van het onroerend goed. Dit leidde in de jaren negentig tot de
oprichting van sector- en landenfondsen. Sommige internationale multi-setorfondsen volgden deze
focus door zich oftewel op te splitsen in landen- of sectorfondsen oftewel terug te trekken uit
bepaalde sectoren en landen.
Deze vastgoedcrisis betekende ook het einde van de in Nederland populaire open-end instellingen.
De crisis zorgde namelijk voor een negatief sentiment en aandeelhouders hielden rekening met
een waardedaling van hun aandelen en verkochten hierdoor hun aandelen. Terwijl de aandelen
van closed-end instellingen gestaag daalden, waren de open-end instellingen verplicht om de
aandelen in te kopen tegen de intrinsieke waarde. Hierdoor kwamen de open-end instellingen in
een illiquide situatie terecht. Door de hoge rente was het onaantrekkelijk om vreemd vermogen
aan te trekken. Daarbij was door de omstandigheden ook de verkoop van onroerend goed alleen
mogelijk tegen bodemprijzen. Om zichzelf van een ondergang te behoeden, gingen de meeste
fondsen dan ook in 1990 over op de closed-end structuur.
De vastgoedcrisis zorgde er ook voor dat vastgoedbeleggingsinstellingen nadachten over de
nadelen van het direct beleggen in vastgoed, zoals het kennis- en managementintensieve karakter
van vastgoed. Het is namelijk ondoenlijk om expert te zijn in een groot aantal marktsegmenten.
Het gevolg hiervan was dat steeds meer vastgoedbeleggingsinstellingen overstapten naar indirect
vastgoed.
In het laatste decennium van de 20e eeuw, wanneer Nederland een periode kende van
economische groei, steeg de groei van het aantal dakfondsen. Een dakfonds is een portefeuille die
opgebouwd is uit aandelen van andere vastgoedbeleggingsinstellingen (Keeris, 2001). Het
beleggen in gespecialiseerde buitenlandse vastgoedbeleggingsinstellingen is lastig, vooral voor
particuliere beleggers. Door middel van aandelen in een dakfonds kunnen particulieren
eenvoudiger buitenlands onroerend goed toevoegen aan de beleggingsportefeuille.
Ondanks de opsplitsing in landen- of sectorfondsen en de terugtrekking uit bepaalde sectoren en
landen van sommige internationale multi-sectorfondsen in de jaren negentig blijft buitenlands
onroerend goed populair. In enkele gevallen wordt in de 21 e eeuw meer dan 80% van het
geïnvesteerde kapitaal in buitenlands onroerend goed belegd.

2.5

De economische situatle

Deze paragraaf gaat kort in op de economische situatie van Nederland en de Eurozone vanaf 1990
tot nu. Vervolgens wordt ingegaan op de verwachtingen op de korte termijn.
In de periode van 1990-2001 beleeft Nederland een lange periode van economische groei (van
Gooi e.a., 2001). De vraag naar kantoorruimte stijgt en er ontstaat zelfs een schaarste.
Ontwikkelaars zijn in het begin zeer huiverig met het ontwikkelen van vastgoed, maar de vraag
blijft stijgen met als gevolg dat voorverhuureisen ingetrokken worden.
Na 2001 raakt Nederland in een economische recessie met als gevolg dat kantoren weer leegstand
vertonen en er worden huurconcessies gedaan (Wereldhave, 2005, VastNed, 2005). Voorbeelden
van huurconcessies zijn onder andere een huurvrije periode en een technische of cosmetische
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upgrading van het te verhuren onroerend goed. Waar voorheen huurcontracten van wel vijftien
jaar afgesloten werden, worden nu contracten van soms maar vijf jaar afgesloten. De verschillen
in huren tussen goede en minder goede winkellocaties is de afgelopen jaren toegenomen. De
economische groei van Nederland is zo laag dat deze zelfs enige jaren achterblijft op de
wereldeconomie.

Niet alleen de Nederlandse
economie, maar ook de
economie van de Eurozone
zat in
een
dip.
De
afgelopen jaren is namelijk
de

reële

Bruto
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Figuur 2.3: Reële groei BNP In% [Bron: VastNed Reta 11, 2005]

die van de wereld (VastNed
Retail, 2006, Wereldhave, 2006, Corio, 2006). Over het algemeen kwamen de richtingen van de
groei wel met elkaar overeen, zie figuur 2.3.
De verwachting is dat de economie in de Eurozone zich de komende jaren zal herstellen, toch blijft
volgens deze verwachting de Eurozone economie beneden het niveau van de wereldeconomie
(VastNed Retail, 2006). Vanwege het economische herstel in het algemeen en die van de
verschillende vastgoedmarkten zal de interesse van beleggers verschuiven van minder risicovolle
aandelen naar vastgoedaandelen. Daarbij zullen, vanwege de uitbreiding van de Europese Unie,
investeerders hun grenzen verleggen naar de nieuwe lidstaten. Dit schept nieuwe mogelijkheden
voor beleggers (Merrill Lynch, 2006).
Bovendien laat de Europese kantorenmarkt een beginnend herstel zien, Parijs en Madrid lopen
hierbij vooruit op andere Europese steden. De ontwikkeling van nieuwe kantoren is daarbij
aanzienlijk verminderd evenals het aanbod van nieuwe kantoren. In het tweede halfjaar van 2005
is in Europa het consumentenvertrouwen gestegen. Hierdoor zijn de omzetten gestegen en als
gevolg hiervan zijn voor winkeliers bij A-winkellocaties groeiende wachtlijsten. In een hoog tempo
worden nieuwe winkelcentra ontwikkeld, zelfs in volwassen markten als Duitsland en Frankrijk
(Merrill Lynch, 2006).
2.6

Resumé

~

De Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen staan centraal in dit verslag.
Het beleggen in vastgoed behoort bij vastgoedbeleggingsinstellingen tot de kernactiviteit.

V~

In

dit

onderzoek

wordt

vastgoedbeleggingsinstell ingen.

gekeken
Deze

naar

het

indirect

beleggen

vastgoedbeleggingsinstellingen

in

kunnen

internationals, multinationale sectorfondsen, nationale multi-sectorfondsen en nationale
sectorfondsen zijn.
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\f\..,.,

Vastgoedaandelen (indirect beleggen) reageren, in tegenstelling tot direct vastgoed, wel
snel op de markt.

\f\..,.,

Voor vastgoedbeleggingsinstellingen zijn verschillende wet- en regelgevingen opgesteld.
Eén van de doelstellingen is het uniformer maken van de verslaglegging.

V'\,.,

De afgelopen jaren zat de Europese economie in een dip, maar in 2005 is een beginnend
herstel waar te nemen. Dit geeft beleggers nieuwe beleggingsmogelijkheden.

Het volgende hoofdstuk gaat in op het (dis)agio en factoren die het verschil in beurswaarde en
intrinsieke

waarde

van

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen

mogelijk

kunnen

verklaren.
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3

Het (dis)agio, rationele en irrationele factoren

In dit hoofdstuk zal allereerst het (dis}agio aan bod komen. Daarna wordt ingegaan op de factoren,
die

mogelijk

het

ontstaan

van

het

(dis}agio

van

Europese

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen verklaren. Zowel vastgoedspecifieke, ondernemingsspecifieke als
irrationele factoren zullen besproken worden.
Bij iedere vastgoedspecifieke factor wordt gegeven wat de verwachting van de invloed op het
(dis}agio is. Deze verwachting geeft weer wat er met het (dis}agio gebeurt indien de waarde van
de betreffende vastgoedspecifieke factor verandert. Deze verwachting zal ook getoetst worden. De
uitkomsten hiervan zullen meegenomen worden in de beslissingsondersteunende strategie.
Aangezien dit afstudeeronderzoek zich focust op (het unieke verklarende deel van} de
vastgoedspecifieke factoren is het niet van belang om bij de ondernemingsspecifieke en irrationele
factoren ook een verwachting uit te spreken.
In de laatste paragraaf wordt het definitieve onderzoeksmodel opgezet. Daarbij worden de
bijbehorende onderzoekseenheid en deelvragen behandeld.
3.1

Voor

Het (dis)agio

bijna

alle

Europese

beursgenoteerde

vastgoedbeteggingsinstellingen

geldt

dat

de

beurswaarde niet gelijk is aan de intrinsieke waarde (onder andere Barkham & Ward, 1999, de
Witt, 1998, Malkiel, 1977}. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat deze twee waarden, ondanks
dat beide waarden het eigen vermogen van de vastgoedbeleggingsinstelling weergeven,
verschillend bepaald worden. Het is dus niet vreemd dat de intrinsieke waarde en de beurswaarde
van elkaar verschillen. Volgens Morri e.a. (2005} en Haasbroek (2006} weerspiegelt de intrinsieke
waarde enkel het onderliggende vastgoed, terwijl de beurswaarde ook onder andere de waarde
van het management, de liquiditeit en de financiering, die de belegger ook heeft gekocht bij de
aankoop van de aandelen, weerspiegelt. Het verschil in de intrinsieke waarde en de beurswaarde
wordt een (dis}agio genoemd. Er is sprake van een agio indien de beurswaarde hoger is dan de
intrinsieke waarde en er is uiteraard sprake van een disagio in het omgekeerde geval.
Na het bespreken van de beurswaarde en de intrinsieke waarde zal in deze paragraaf een indruk
gegeven worden van het (dis}agio op de Nederlandse vastgoedbeleggingsbeurs. Daarna wordt
dieper ingegaan op de gevolgen van een (dis}agio. De laatste subparagraaf gaat in op het
ontstaan van het (dis}agio. Hierbij komen zowel de rationele als de irrationele benadering aan bod.
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3.1.1

Beurswaarde

De beurswaarde, die bepaald wordt door de (potentiële) aandeelhouders, is het aantal uitstaande
aandelen vermenigvuldigd met de beurskoers (de Witt, 1998). Volgens Keeris (2001) is de
beurskoers, in geval van een vastgoedbeleggingsinstelling met een closed-end structuur, het voor
de op dat moment toegekende waarde op de beurs van een aandeel van de betreffende daar
genoteerde onderneming als het resultaat van vraag en aanbod van de aandelen ervan.
Een vastgoedbeleggingsinstelling met een closed-end structuur bestaat uit een vast aantal
aandelen (tenzij emissie van nieuwe aandelen goedgekeurd is) en is daarom afhankelijk van vraag
en aanbod. Deze vraag naar en het aanbod van aandelen wordt bepaald door de schatting door
(potentiële) aandeelhouders van de economische waarde (die ter beschikking komt aan die
aandeelhouder) van de vastgoedbeleggingsinstelling. Indien de (potentiële) aandeelhouders de
economische waarde van de vastgoedbeleggingsinstelling positief inschatten zal de vraag naar
aandelen van de betreffende vastgoedbeleggingsinstelling toenemen. Als gevolg hiervan zal de
prijs voor de aandelen van die vastgoedbeleggingsinstelling stijgen en zal het disagio kleiner of
het agio groter worden. Indien de (potentiële) aandeelhouders een negatieve inschatting maken
van de economische waarde van de vastgoedbeleggingsinstelling, zal het omgekeerde het geval
zijn.
Naast de beurswaarde, is de intrinsieke waarde van belang voor het bepalen van het disagio,
omdat het disagio de discrepantie is tussen deze twee waarden. In de volgende subparagraaf
komt de intrinsieke waarde aan bod.

3.1.2 Intrinsieke waarde
De aandelen van beursgenoteerde instellingen worden gewaardeerd tegen beurswaarde. De
volatiliteit

van

deze

beurswaarde

stelt

de

institutionele

belegger

echter

voor

waarderingsproblemen. Een klein verschil in de beurskoers per aandeel betekent namelijk een
groot verschil in de totale beurswaarde. Daarom geven institutionele beleggers de voorkeur aan
waardering tegen de intrinsieke waarde (van Gooi e.a., 2001). De intrinsieke waarde wordt door
Keeris (2001) omschreven als het totaal van de toegekende actuele waarde van de bezittingen
exclusief goodwill en de schulden van de betreffende onderneming. De waardering van de
bezittingen wordt bepaald door wettelijke voorschriften en, indien dit wettelijk gezien toegelaten
wordt, een zelf gekozen methode; de waardering van de schulden wordt gevormd door het
gebruik van de nominale waarde van die schulden.
Het onroerend goed wordt door vastgoedbeleggingsinstellingen gewaardeerd op marktwaarde,
omdat dit verplicht gesteld is door de IFRS. Het waarderen van vastgoed is volgens Keeris (2001)
een moeilijke opdracht; de feitelijke waarde is namelijk in het algemeen onbekend. Het begrip
waarde is niet hetzelfde als het begrip prijs. Het verschil zit in het feit dat waarde een schatting is
en prijs een daadwerkelijk te ontvangen of te betalen bedrag is (Keerls, 2004). Het bepalen van
de waarde van een vastgoedobject in een portefeuille wordt ook wel taxeren genoemd. Hierbij
wordt de waarde van het object zo objectlef mogelijk geschat.
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De waarderingen van de objecten in de vastgoedportefeuille hebben een grote invloed op het
bepalen van het beleggingsresultaat (van Gooi e.a., 2001). Daarom is het van belang dat taxaties
met uiterste zorgvuldigheid en eenvormigheid uitgevoerd worden. De marktwaarde van een object
wordt bepaald door schatting van de meest waarschijnlijke verwachte verkoopopbrengst, waarbij
gekeken wordt naar andere vergelijkbare objecten in een vergelijkbare markt. De theorie van deze
schatting is makkelijker dan de praktijk en als gevolg van verschillende problemen bij het taxeren
zijn deze schattingen onder invloed van smoothing. Smoothing is het effect van een, als gevolg
van het vertraagd en gedeeltelijk volgen van de ontwikkeling van de marktgegevens, afgevlakte
rendementsantwikkeling en een te lage schatting van de te lopen beleggingsrisico's (Keeris, 2001).
De oorzaken van smoothing zijn samen te vatten in vier punten:

lagging, onvolledige

marktinformatie, taxatiefrequenties en het feit dat taxaties schattingen zijn.
Lagging

is

het

vertraagd

volgen

van

de

marktontwikkelingen.

Taxateurs

kijken

naar

referentietransacties in het verleden. Bij omslagen in de markt wordt vertraagd gereageerd,
omdat één specifieke transactie niet gezien wordt als een ontwikkeling van de markt. Daarnaast
worden gerealiseerde transactieprijzen pas na enige tijd bekend gemaakt. Een andere oorzaak van
lagging is het teruggrijpen van taxateurs op eerdere taxaties van het betreffende object, waarbij
de huidige marktomstandigheden niet meegenomen worden.
Onvolledige marktinformatie wordt veroorzaakt doordat veel transacties niet bekend zijn. Hierdoor
wordt

vaak

getaxeerd

op

basis

van

onvoldoende

referentiegegevens.

Bovendien

zijn

transactiegegevens niet altijd wat ze lijken te zijn. Aan de verkoop van vastgoed kunnen
transactievoorwaarden kleven, die niet bekend gemaakt worden.
Smoothing en de taxatiefrequentie staan in verband met elkaar. Als minder vaak getaxeerd wordt,
neemt het effect van smoothing toe. Als vaker getaxeerd wordt en indien markt- en prijsgegevens
meegenomen worden, dan neemt het effect van smoothing af.
Taxaties zijn schattingen van prijzen en zijn daarmee (over het algemeen) niet gelijk aan de
gerealiseerde verkoopprijzen. Dit betekent dat de volatiliteit van deze schattingen kleiner is dan
de werkelijke verkoopprijzenreeks van het betreffende object zou zijn. Daarnaast kunnen zowel
interne als externe taxateurs de fout maken door het geven van gedempte schattingen.
In dit afstudeeronderzoek is het van belang dat de intrinsieke waarden van verschillende
vastgoedbeleggingsinstellingen op gelijke wijze bepaald worden. In het tweede hoofdstuk is al
eerder gesteld dat iedere vastgoedbeleggingsinstelling verplicht is de marktwaarde van het
onderliggende vastgoed te publiceren. Uitgangspunt in dit afstudeeronderzoek zal dus ook de
marktwaarde zijn.

3.1.3
Bij

(Dis)agio op de Nederlandse vastgoedbeleggingsbeurs

analyse

van

de

relatie

tussen

de

beurswaarde

en

de

intrinsieke

waarde

van

vastgoedbeleggingsinstellingen vallen een tweetal zaken op.
Ten eerste verschillen deze waarden in de tijd ten opzichte van elkaar (de Witt, 1998). In de
periode 1997-2000 was er bij de Nederlandse vastgoedbeleggingsinstellingen gemiddeld genomen
sprake van een agio, met een hoogtepunt in 1998 van bijna 16%, zie figuur 3.1. Vanaf eind 2000
tot halverwege 2004 was wederom sprake van een disagio. Tegenvallende koersontwikkelingen
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ro ______________________________

~__;

beurswaarde alleen maar wijder
werd (Hentenaar, 2002}. Hierdoor

10 __-r--~~~~r----------------4---

nam het gemiddelde disagio in

o__~~r--r--r-~--r--r--r--r~r-~

2001 toe tot 20.3%.

Na deze

periode van disagio brak de huidige
periode van een agio aan. Ondanks

-10 --v-------~~k---lf-\----71fC------

..,.__...E.._____

-20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dat de media berichtten over hoge
leegstand

in

en

kantoren

Figuur
3.1:
Ontwikkeling
(dls)aglo
vastgoedbelegglngslnstellingen in% (1996-2006)
[Bron: Vastned Offlces/Industrlal, 2005]

worstelende winkeliers, boekten de

van

Nederlandse

vastgoedbeleggingsinstellingen
toch vanaf 2004 succes (Kuypers, 2005). Uiteindelijk bedroeg in 2004 het gemiddelde agio ruim

5% en het gemiddelde rendement van de Nederlandse vastgoedbeleggingsinstellingen (inclusief
dividend} bijna 30%. Dit is een ongekend hoog rendement voor een sector die normaal garant
staat voor stabiele, maar zeker geen extreem hoge, rendementen. De sterke stijging van het agio
in 2004 zette in 2005 door. Terwijl in eind 2001 en eind 2002 de beursgenoteerde
vastgoedbeleggingsinstelling een gemiddeld disagio kenden van 20%, is halverwege het jaar 2005
het gemiddelde agio opgelopen naar ruim 30%. Echter, hierna daalt het gemiddelde agio en het
jaar 2005 wordt afgesloten met een gemiddeld agio van 22%. Het huidige agio kan verklaard
worden door het feit dat de vastgoedsector het op de beurs traditioneel goed doet bij economisch
herstel. Daarnaast liggen de rendementen op vastgoed boven het huidige renteniveau. Hierdoor is
leverage aantrekkelijk om nog hogere rendementen te behalen. Bovendien stijgt de belangstelling
voor vastgoed ten opzichte van aandelen en obligaties. Dit heeft een enorme vraag naar vastgoed
als gevolg. Aan deze vraag kan niet voldaan worden waardoor de prijzen van het vastgoed
gestegen zijn (VastNed Offices/Industrial, 2005).
Ten

tweede

kunnen

de

discrepanties

tussen

de

intrinsieke

en

beurswaarde

per

vastgoedbeleggingsinstelling onderling sterk verschillen (de Witt, 1998}. Zo boekte European City
Estates in 1997 een fors disagio, terwijl de meeste vastgoedbeleggingsinstellingen een agio
boekten. Ook toen in 2004 en 2005 de meeste vastgoedbeleggingsinstellingen een agio hadden,
noteerde

het

sectorfonds

VastNed

Offices/Industrial

nog

steeds

een

disagio

(VastNed

Offices/Industrial, 2005}.
De gevolgen, die de discrepantie tussen de intrinsieke waarde en de beurswaarde heeft, worden
toegelicht in de volgende subparagraaf.
3.1.4

Zoals

Gevolgen (dis)agio

eerder

gesteld

zijn

er

zowel

beursgenoteerde

als

niet-beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen. De belangrijkste redenen voor een vastgoedbeleggingsinstelling
om te kiezen voor een beursnotering is de mogelijkheid om nieuw kapitaal aan te trekken en de
vergrote liquiditeit. Nieuw kapitaal aantrekken is nodig om groeidoelstellingen te verwezenlijken
en

de

vergrote

liquiditeit

is

aantrekkelijk

voor

beleggers.

Bij

een

beursgenoteerde
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vastgoedbeleggingsinstelling kunnen aandelen dagelijks verhandeld worden. Daarbij kan een
beursnotering een vastgoedbeleggingsinstelling een grotere naamsbekendheid opleveren en een
beter imago. Ook biedt een beursnotering mogelijkheden om leningen gunstiger te herfinancieren.
Een beursnotering werd lange tijd gezien als bekroning van een succesvol bestaan als nietbeursgenoteerde onderneming

en een mogelijkheid om het bezit te verzilveren (Hilgers e.a.,

2001). Bij de keuze voor een beursnotering zal uiteraard een gunstig tijdstip uitgekozen worden,
zodat de vastgoedbeleggingsinstelling in eerste instantie een agio heeft.
Enkele nadelen van een beursnotering zijn de noodzakelijke transparantie en de kosten. Een
beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstelling is verplicht een jaarverslag uit te geven, waarin
vertrouwelijke informatie prijsgegeven wordt. Bij de beursnotering zelf, maar ook tijdens de
beursnotering, kunnen hoge transactiekosten komen kijken.
Tijdens de beursnotering worden de aandelen gewaardeerd tegen beurswaarde en kunnen zich
wisselend agio's en disagio's voordoen.
Bij een agio kan geprofiteerd worden van de beursnotering door een hogere beurswaarde ten
opzichte van de intrinsieke waarde. De waarde van de vastgoedbeleggingsinstelling wordt door de
beleggers hoger gewaardeerd dan de werkelijke waarde van het onderliggende vastgoed is. Door
het agio kan de vastgoedbeleggingsinstelling profiteren van de voordelen van een beursnotering.
In het algemeen is een agio dus een ideale situatie om nieuwe aandelen uit te geven. Toch heeft
een agio niet altijd een gunstige werking. Een te hoog agio kan ook gezien worden als
onrealistisch en risicovol. Sommige beleggers beleggen enkel in aandelen waarbij de beurswaarde
de intrinsieke waarde weerspiegelt.
In theorie kan een beursnotering eindeloos plaatsvinden, maar in de praktijk kan een einde aan de
beursnotering gemaakt worden. De voornaamste reden hiervoor is een aanhoudend disagio. Een
aanhoudend disagio leidt tot een grote ontevredenheid zowel onder het management van een
vastgoedbeleggingsinstelling als onder de aandeelhouders. Een aanhoudend disagio kan ervoor
zorgen

dat geen

nieuw kapitaal

vastgoedbeleggingsinstelling

haar

meer aangetrokken kan worden en
groeidoelstellingen

niet

meer

hierdoor kan de

verwezenlijken.

Om

de

groeidoelstellingen te verwezenlijken is een aandelenemissie bij een disagio ongewenst. Dit gaat
namelijk ten koste van de zittende aandeelhouders. De verklaring hiervoor is dat nieuwe aandelen
tegen een relatief lage prijs worden uitgegeven om vervolgens daarmee relatief duur vastgoed te
kopen (Kuypers, 2005). Toch zal er nooit zondermeer bij een aanhoudend disagio een einde
gemaakt worden aan de beursnotering, omdat het status- en imagoverlies met zich mee kan
brengen.
3.1.5

Ontstaan (dis)agio; de rationele en Irrationele benadering

Er zijn twee benaderingen die het verschil in de beurswaarde en de intrinsieke waarde kunnen
verklaren (Barkham & Ward, 1999). Dit zijn de rationele en de irrationele benadering. Deze laatste
wordt ook wel de "noise trader" genoemd.
De rationele benadering gaat ervan uit dat de discrepantie veroorzaakt wordt door het feit dat
(potentiêle) aandeelhouders hun opinie baseren op basis van factoren, die direct gerelateerd zijn
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aan de vastgoedbeleggingsinstelling of haar portefeuille. Rationele beleggers vormen dus rationele
verwachtingen over de te behalen rendementen (Lee e.a., 1991).
Vanwege de closed-end structuur is er bij de te onderzoeken vastgoedbeleggingsinstellingen geen
mechanische koppeling tussen de beurswaarde en de intrinsieke waarde (de Ruiter & de Witt,
1995). Doordat het onroerend goed echter op marktwaarde gewaardeerd wordt, zal de
samenhang tussen de beurswaarde en de intrinsieke waarde toch bestaan. Dit betekent dat de
toekomstige beurswaarde voorspeld kan worden door het schatten van de intrinsieke waarde in de
toekomst. Een voorbeeld; in Europa is qua winkelruimte de vraag groter dan het aanbod. Hierdoor
stijgen de prijzen met als gevolg dat de intrinsieke waarde van de vastgoedbeleggingsinstelling zal
toenemen. Beleggers zien dit als een eventuele kans waardoor de vraag naar aandelen van de
betreffende vastgoedbeleggingsinstelling zal stijgen en daarmee ook de beurswaarde.
Daarentegen gaat de irrationele benadering uit van het feit dat (potentiële) aandeelhouders niet
handelen op basis van feitelijke informatie, maar op basis van marktsentiment. Hiertoe behoort
het beurssentiment, dat significant verklarend is voor de discrepantie tussen de beurswaarde en
de intrinsieke waarde (Barkham & Ward, 1999, ter Laak, 2003). Het beurssentiment is volgens
Keeris (2001) het gedrag van de beleggers als afgeleide van het ervaren beursklimaat en de
heersende beursstemming.

Het beursklimaat wordt omschreven als de stemming op de

betreffende beurs zoals die door beleggers op een bepaald moment ervaren wordt. De algemene
tendens over een langere periode heet de beursstemming. Lee e.a. (1991) omschrijven het wel als
de component van verwachtingen van het rendement, dat niet gerechtvaardigd wordt door
gefundeerde verwachtingen.
Het sentiment van de noise trader is stochastisch van aard en kan daarom niet precies voorspeld
worden door de rationele beleggers (Lee e.a., 1991). De noise traders overschatten het
rendement in bepaalde periodes en onderschatten het rendement in andere periodes, met als
gevolg een te hoge of te lage beurswaarde. Een rationele belegger kan dus niet voorspellen hoe
optimistisch of pessimistisch een noise trader is op het moment dat de rationele belegger een
aandeel wil (ver)kopen. Omdat de rationele belegger geïnteresseerd is in de verkoopprijs van zijn
aandelen, vormt het sentiment van de noise trader dus een extra risico. Indien sprake is van een
efficiënte markt zou noise trading een verwaarloosbaar effect hebben op de aandelenkoers (Weisz
e.a., niet gepubliceerd). Dit komt doordat alle beleggers op het hetzelfde juiste moment toegang
hebben tot dezelfde juiste informatie en daardoor volkomen rationeel kunnen handelen. In de
vastgoedwereld is echter geen sprake van een efficiënte markt, doordat de markt niet transparant
is. Aangezien het sentiment van de irrationele beleggers door toeval bepaald wordt en hiermee
onvoorspelbaar is voor de rationele beleggers, heeft noise trading dus geen verwaarloosbaar effect
op de beurskoers. Volgens Barkham & Ward (1999) vertoont het noise trader sentiment echter wel
een hoge afhankelijkheid van macro-economische indicatoren van sentiment. Hierbij dient gedacht
te worden aan factoren als verwachte inflatie en het consumentenvertrouwen.
Volgens Lee (1991) hebben de veranderingen in het (dis)agio een hoge correlatie tussen de
vastgoedbeleggingsinstellingen onderling. Dit wordt verklaard uit het feit dat sentiment zorgt voor
een (dis)agio bij alle vastgoedbeleggingsinstellingen, datzelfde sentiment zorgt dan ook voor
overeenkomstige veranderingen in dat (dis)agio.
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De rationele en irrationele beleggers handelen naar hun eigen overtuigingen (Lee e.a., 1991).
Omdat beleggen in aandelen niet zonder risico is en beleggers een aversie hebben van risico's,
geeft de beurskoers zowel de mening van de rationele als de irrationele beleggers weer. Indien
beleggers

pessimistisch

zijn

over

de

toekomstige

resultaten,

gebaseerd

op

rationele

verwachtingen dan wel irrationele verwachtingen, dan wordt het agio kleiner of het disagio groter.
Indien beleggers positief zijn dan geldt het omgekeerde geval.
De rationele invloed op het verschil in beurswaarde en intrinsieke waarde kan gemeten worden
aan de hand van vastgoedspecifieke en ondernemingsspecifieke factoren. Deze factoren komen in
de volgende twee paragrafen aan bod. Daarna wordt de irrationele invloed op het (dis)agio
besproken.

3.2
Om

Vastgoedspecifieke factoren
de

invloed

van

het

vastgoed

op

het

(dis)agio

van

Europese

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen te meten worden vastgoedspecifieke factoren gebruikt. Dit zijn het
aantal landen en objecttypen, de landconcentratie en objecttypeconcentratie, het verhuurbare
vloeroppervlak, het type locatie en de ouderdom van het vastgoed. Voor iedere vastgoedspecifieke
factor zal een verwachting worden gegeven over de invloed op het (dis)agio.

3.2.1

Het aantallanden en objecttypen van het vastgoed

In het begin van de jaren negentig specialiseerden steeds meer vastgoedbeleggingsinstellingen
zich op een bepaald land of op een bepaald objecttype (Ter Laak, 2003 en van Gooi e.a., 2001).
Dit heeft verschillende oorzaken. De eerste oorzaak is, zoals eerder in hoofdstuk 2 vermeld, de
internationale

vastgoedcrisis

van

1989-1993.

De

internationaal

georiënteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen hebben het meest geleden onder deze crisis door de forse
leegstanden, waardedalingen en valutaverliezen.

Hierdoor daalden de koersen van deze

vastgoedbeleggingsinstellingen het meest. De tweede oorzaak is dat veel beleggers zelf willen
bepalen waarin belegd wordt. Een belegger kiest dan eerder voor een vastgoedbeleggingsinstelling
met een focus op een bepaald land of objecttype, zodat de belegger gemakkelijker zijn eigen
beleggingsvisie kan implementeren in de samenstelling van zijn portefeuille. Indien een bepaald
land of objecttype niet meer interessant is voor een belegger, kan die belegger gemakkelijker uit
dat

land

of

objecttype

vastgoedbeleggingsinstelling

stappen
te

door

verkopen.

de

vastgoedaandelen
Daarnaast

blijkt

van
dat,

die
in

gespecialiseerde
vergelijking

tot

vastgoedbeleggingsinstellingen zonder focus op een bepaald land of objecttype, gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsinstellingen (mét focus op een bepaald land of objecttype) beter gewaardeerd
worden door zowel beleggers als analisten (van Gooi e.a., 2001).
Toch kan een vastgoedbeleggingsinstelling, die in meerdere landen en/of objecten belegt, ook
aantrekkelijk zijn voor beleggers. Bij de aankoop van slechts enkele aandelen in een dergelijke
vastgoedbeleggingsinstelling beschikt de beleggers direct over een gedifferentieerde portefeuille.
Het bespaart de belegger geld en tijd om zelf onderzoek te doen naar de optimale mix van landen
en objecttypen.
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De geld- en tijdsbesparing zullen voornamelijk van belang zijn voor de kleinere beleggers in
beursgenoteerd vastgoed, omdat het voor deze beleggers een relatief kleine activiteit is. Een
grotere belegger zal het belangrijker vinden zelf exact te bepalen in welke landen en objecttypen
het gewenst is te beleggen. Een belegger kan minder goed zijn eigen beleggingsvisie
implementeren indien het aantal landen of objecttypen, waarin de vastgoedbeleggingsinstelling
belegt, toeneemt. Een portefeuille met alle objecten in één land gesitueerd of een portefeuille met
slechts één objecttype zal daarom aantrekkelijker zijn voor een belegger. Daarom is in dit
afstudeeronderzoek de verwachting dat indien het aantal landen of objecttypen waarin de
vastgoedbeleggingsinstelling belegt toeneemt, dit minder aantrekkelijk is voor een belegger. Dit
heeft een dalende vraag naar aandelen van de betreffende vastgoedbeleggingsinstelling als gevolg.
Dit resulteert in een verschil tussen de beurswaarde en intrinsieke waarde in de vorm van een
kleiner agio of groter disagio.

3.2.2

De landconcentratie en objecttypeconcentratie van het vastgoed

Naast het aantal landen of objecten waarin een vastgoedbeleggingsinstelling kan beleggen, is het
ook

van

belang

of

de

beleggingen

geconcentreerd

zijn.

Zo

kan

het

zijn

dat

een

vastgoedbeleggingsinstelling in meerdere landen belegt, maar de focus heeft op één enkel land,
waarin dan dus ook het grootste gedeelte van de portefeuille belegd is. Indien een belegger zijn
eigen beleggingsvisie wil implementeren is dit gemakkelijker bij een sterk geconcentreerde
vastgoedbeleggingsinstelling.

Concentratie

kan

de

transparantie

van

een

vastgoedbeleggingsinstelling vergroten, waardoor het risicoprofiel gunstiger wordt voor de
belegger (ter Laak, 2003). Concentratie in een bepaald land of objecttype kan ook het specialisme
van de vastgoedbeleggingsinstelling aangeven. Indien een vastgoedbeleggingsinstelling zeer
gespreid belegt, dient de vastgoedbeleggingsinstelling een bredere (markt)kennis te hebben. Bij
een geconcentreerde belegging is het mogelijk voor de vastgoedbeleggingsinstelling om dieper in
te gaan op de lokale (markt)kennis, waarbij het de bedoeling is dat meer kennis leidt tot betere
beleggingsbeslissingen.
Aan de andere kant kan een vastgoedbeleggingsinstelling, die gespreid belegt, ook juist
interessant zijn voor beleggers, omdat de belegger in dit geval bij de aankoop van aandelen van
een dergelijke vastgoedbeleggingsinstelling meteen een gespreide belegging heeft. Evenals bij de
factor 'het aantal landen en objecttypen van het vastgoed' kan het een belegger geld en tijd
besparen om zelf onderzoek te doen naar de optimale concentratiemix.
Ook bij deze factor geldt dat geld- en tijdsbesparing vooral belangrijk zijn voor enkel kleinere
beleggers en dat grote beleggers het belangrijk vinden de concentratie van hun portefeuille zelf
samen te stellen. Dit laatste is moeilijker met een niet-geconcentreerde portefeuille. In dit
afstudeeronderzoek

is

de

verwachting

dan

ook

dat

een

portefeuille

met

een

hoge

objecttypeconcentratie of hoge landconcentratie aantrekkelijker is voor een belegger. Als gevolg
hiervan zal de vraag naar aandelen van de betreffende vastgoedbeleggingsinstelling stijgen.
Hierdoor zal de beurswaarde verschillen van de intrinsieke waarde in de vorm van een groter agio
of kleiner disagio.
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3.2.3

Het verhuurbare vloeroppervlak van het vastgoed

Vastgoedbeleggingsinstellingen

met

een

portefeuille

met

een

groot

totaal

verhuurbaar

vloeroppervlak (vvo) hebben een grote market power (Keeris, 2001). Market power is het, vanuit
concurrentieoogpunt,

hebben

van

een

voordelige

positie.

Meer

vvo

geeft

een

vastgoedbeleggingsinstelling meer mogelijkheden voor de uitgifte van nieuwe aandelen, dat maakt
het mogelijk interessanter voor beleggers om in te stappen. Analisten en beleggers geven eerder
hun

vertrouwen

aan

deze

vastgoedbeleggingsinstellingen.

Bovendien

hebben

deze

vastgoedbeleggingsinstellingen door de schaalomvang van hun vastgoed toegang tot goedkoper
financieel

kapitaal

op

financiële
met

vastgoedbeleggingsinstellingen

markten
een

(Ter

groot

Laak,
totaal

2003).
vvo

Daarnaast
eerder

trekken

winstgevende

ontwikkelingsprojecten aan. Dit alles is aantrekkelijk voor een belegger.
In dit afstudeeronderzoek is de verwachting dat indien een vastgoedbeleggingsinstelling een
portefeuille heeft met een groter totaal vvo, dit meer beleggers zal aantrekken vanwege
bovengenoemde

punten.

Hierdoor

zal

de

vraag

naar

aandelen

van

de

betreffende

vastgoedbeleggingsinstelling stijgen. Dit heeft als gevolg dat de beurswaarde meer zal verschillen
van de intrinsieke waarde in de vorm van een groter agio of kleiner disagio.

3.2.4

Het type locatie van het vastgoed

De locatie wordt in het algemeen binnen het vakgebied vastgoed gezien als de belangrijkste
rendementsbepalende factor. Dit komt tot uitdrukking in de bekende drievoudige herhaling ervan:
"locatie, locatie, locatie" (Keeris, 2001). Er kunnen verschillende eisen gesteld worden aan het
type locatie.
Een belangrijk aspect van een locatie is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Van belang
hierbij zijn onder andere de aanwezigheid van een treinstation in de omgeving, de aanwezigheid
van

een

bushalte

in

de

directe

omgeving,

de

reistijd

en

het

aantal

verschillende

openbaarvervoerssystemen waarmee de locatie te bereiken is.
Een tweede belangrijk aspect is de bereikbaarheid met de auto. Er wordt gekeken naar de
aansluitingen op het plaatselijke, regionale of landelijke netwerk en de parkeergelegenheid in de
directe omgeving van de locatie.
Een derde belangrijk aspect is het voorzieningenniveau. Hierbij is het van belang wat welk type
voorzieningen en hoeveel voorzieningen er zijn.
Een hogere waardering bij de hiervoor genoemde aspecten kan de verhuurbaarheid bevorderen en
huurders zullen daardoor sneller aangetrokken worden.
In dit afstudeeronderzoek is de verwachting dat indien een vastgoedportefeuille op de drie
genoemde locatieaspecten relatief een hogere waardering krijgt, dit aantrekkelijker is voor een
belegger. Dit leidt tot een stijging in de vraag van de aandelen van de betreffende
vastgoedbeleggingsinstelling. Dit zal resulteren in een verschil In beurswaarde en intrinsieke
waarde in de vorm van een groter agio of kleiner disagio.
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3.2.5

De gemiddelde ouderdom van het vastgoed

Volgens Kempen (2005) is de markt een markt van verhuizers. De algemene reden om te
verhuizen is dat bij een ander, vaak nieuwer, object een betere kwaliteit verkregen kan worden.
Ontwikkelaars ontwikkelen op dit moment nieuwe gebouwen met een hogere kwaliteit, hierdoor
komen oudere gebouwen leeg te staan. De voornaamste oorzaak van leegstand van winkels,
kantoren en bedrijfsruimten is veroudering, op de voet gevolg door een slechte ligging (BouwWeb,
2006 en Scheil en van de Wal, 2005).
Objecten kunnen gerenoveerd worden. Bij renovatie wordt een object 'vernieuwd'. Mogelijke
aanpassingen aan

het object zijn de functionaliteit,

het comfort,

de veiligheid

en de

onderhoudsstaat. Het doel van renovatie is het verkrijgen van een betere kwaliteit.
Een nieuwer object kan, behalve aantrekkelijk voor de huurders door de hoge kwaliteit, ook
aantrekkelijk zijn voor de vastgoedbeleggingsinstelling. De eerste jaren is een object namelijk
relatief onderhoudsarm is. Dit betekent een besparing op de exploitatiekosten.
Toch dient wel opgemerkt te worden dat ouderdom ook juist aantrekkelijk kan zijn voor sommige
huurders. Hierbij kan gedacht worden aan advocaten of bankiers, die soms een voorkeur hebben
voor monumentale panden. Monumentale panden hebben voor hen een bepaalde uitstraling en
prestige, die erg belangrijk is.
In dit afstudeeronderzoek wordt verwacht dat een portefeuille met nieuwere objecten in het
algemeen aantrekkelijker is voor een belegger. Nieuwere objecten trekken namelijk meer
huurders aan vanwege de hogere kwaliteit en nieuwere objecten kosten namelijk relatief minder in
onderhoud.

Als

gevolg

hiervan

zal

de

vraag

naar

aandelen

van

de

betreffende

vastgoedbeleggingsinstelling stijgen. Dit zal leiden tot een verschil in beurswaarde en intrinsieke
waarde in de vorm van een groter agio of een kleiner disagio.

3.3

Ondernemingsspecifieke factoren

In dit afstudeeronderzoek gaat het in eerste instantie enkel om de invloed van vastgoedspecifieke
factoren op de discrepantie tussen de intrinsieke waarde en beurswaarde van Europese
beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen. Toch, om het unieke deel van de verklaring van
de verschillende vastgoedspecifieke factoren te bepalen, is het van belang om ook de invloed van
de ondernemingsspecifieke op het (dis)agio mee te nemen in dit afstudeeronderzoek. Het is
namelijk

niet

onwaarschijnlijk

dat

de

vastgoedspecifieke

factoren

correleren

met

de

ondernemingsspecifieke factoren. Hierbij zal echter geen verwachting van de invloed op het
(dis)agio worden gegeven, zoals wel het geval is bij de vastgoedspecifieke factoren. De
ondernemingsspecifieke factoren behoren, net als de vastgoedspecifieke factoren, tot de rationele
benadering.
Uit de literatuur komt naar voren dat er verschillende ondernemingsspecifieke factoren zijn, die
invloed hebben op het (dis)agio van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen (waaronder
Barkham & Ward, 1999, Malkiel, 1977 en 1995, de Witt, 1998, de Ruiter & de Witt, 1995 en ter
Laak, 2003). Om het unieke deel van de invloed van de verklaring van de vastgoedspecifieke

27

factoren op het (dis)agio van Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen te
bepalen is het van belang ook het ondernemingsspecifieke deel te bepalen.
Voor dit afstudeeronderzoek Is een selectie gemaakt uit factoren, die in de huidige literatuur
behandeld zijn. De factoren die in dit onderzoek meegenomen worden, dienen allereerst bewezen
significant verklarend te zijn voor het verschil in beurswaarde en intrinsieke waarde van
beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen. Daarnaast dienen de factoren een kenmerk te
zijn van de onderneming. Ook de meetbaarheid van de factoren speelt een grote rol en de
benodigde data dienen vrij toegankelijk te zijn. Tevens is bij de selectie ook rekening gehouden
met sterk op elkaar lijkende factoren. Zie voor de complete selectie bijlage A.
De volgende ondernemingsspecifieke factoren zjjn geselecteerd voor dit afstudeeronderzoek en
zullen achtereenvolgens behandeld worden in de hierna volgende subparagrafen: de liquiditeit van
de aandelen (ter Laak, 2003 en de Witt, 1998), de liquiditeit, de mate van vreemd vermogen
(Bond & Shilling, 2004, ter Laak, 2003 en de Ruiter & de Witt, 1995), de balanswaarde (Barkham
& Ward, 1999, ter Laak, 2003 & Morri e.a., 2005), het dividendrendement (de Ruiter & de Witt,

1995 en de Witt, 1998) en de opname in een vastgoedindex (ter Laak, 2003).
3.3.1

De liquiditeit van de aandelen

De aandelen van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen, die in handen zijn van een
klein aantal grote aandeelhouders hebben een lage free float (ter Laak, 2003). Volgens Keeris
(2001) is de betekenis van het begrip "free float" de hoeveelheid aandelen van een onderneming
die

in

omloop

is,

die

vrij

beschikbaar

is

voor

verhandeling

op

de

beurs.

Vastgoedbeleggingsinstellingen met een lage free float hebben dus een lage omzetsnelheid van de
aandelen en hiermee een lage liquiditeit. Vastgoedbeleggingsinstellingen die een lage free float en
omzetsnelheid kennen zullen minder interessant voor veel beleggers zijn, omdat de aandelen niet
gemakkelijk verhandelbaar zijn. Verder zijn de kosten voor de analyse van de betreffende
vastgoedbeleggingsinstelling hoog in verhouding tot de baten die teruggewonnen kunnen worden.
Er zijn dan namelijk te weinig aandelen beschikbaar om voldoende rendement te behalen om de
kosten van de analyse te dekken.
3.3.2

De liquiditeit

Naast de liquiditeit van de aandelen, bestaat ook de liquiditeit van de vastgoedbeleggingsinstelling
zelf. De liquiditeit van de vastgoedbeleggingsinstelling geeft de financiële positie weer van de
vastgoedbeleggingsinstelling. Hiermee wordt de mate bedoeld waarin de schuld uit de vlottende
activa betaald kan worden aan de verstrekkers van het kort vreemd vermogen (Kokke & Keeris,
2003). Naarmate de liquiditeit van de vastgoedbeleggingsinstelling minder is, is er een hoger
risico aanwezig voor de belegger. Doordat beleggers risicomijdend zijn, zullen beleggers een
lagere waarde toekennen aan het aandeel van een vastgoedbeleggingsinstelling met een lage
liquiditeit van de betreffende vastgoedbeleggingsinstelling.
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3.3.3

De mate van vreemd vermogen

De mate van vreemd vermogen wordt ook wel leverage genoemd. Met leverage wordt volgens
Keeris (2001) bedoeld: het versterkende effect van zowel positieve als negatieve ontwikkelingen
op het eigen beleggingsresultaat als gevolg van het feit dat het betreffende object gedeeltelijk
gefinancierd is met aangetrokken vreemd vermogen. Het leverage-effect is positief als na het
betalen van belasting een hoger totaal rendement behaald wordt, dan dat de rentekosten van het
aangetrokken vreemde vermogen zijn. Hiervan is sprake als in tijden van een lage rente veel
gefinancierd is met vreemd vermogen. Als de situatie ongunstig is dan werkt de leverage negatief
op de rentabiliteit van het eigen vermogen. Een voorbeeld hiervan is een hoge rente. Het gebruik
van vreemd vermogen brengt dus risico met zich mee (Bond & Shilling, 2004 en Ter Laak, 2003).
Er is zelfs een wettelijke maximum gesteld aan de mate van vreemd vermogen.

3.3.4

De balanswaarde

De balanswaarde van de activa bestaat uit de vaste activa en de vlottende activa. Een belangrijk
onderdeel van de vaste activa is het vastgoed. Deze wordt weergegeven door de totale som van
de marktwaarden van de objecten. Deze marktwaarden zijn gebaseerd op een vrijwillige verkoop.
Indien een vastgoedbeleggingsinstelling genoodzaakt zou zijn om in één keer alle objecten te
verkopen, dan zou de totale opbrengst lager zijn dan aanvankelijk verwacht. De waarde van de
individuele objecten opgeteld is dan dus niet gelijk aan de waarde van alle objecten samen. Dit
komt doordat de vraag en aanbodverhouding op de markt in één keer verstoord wordt. Dit
betekent volgens Barkham & Ward (1999) dat vastgoedbeleggingsinstellingen met een grotere
balanswaarde minder liquide zijn.
Toch wilt dit niet zeggen dat een hogere balanswaarde leidt tot een ongunstiger risicoprofiel,
omdat

er

ook

argumenten

zijn

waarom

het

tegendeel

waar

is

(ter

Laak,

2003).

Vastgoedbeleggingsinstellingen met een hogere balanswaarde hebben het voordeel dat ze in
verhouding tot de inkomsten vaak lagere uitgaven hebben. Tevens hebben ze ook vaak minder
last van concurrentie dan vastgoedbeleggingsinstellingen met een lagere balanswaarde. Daarnaast
zijn vastgoedbeleggingsinstellingen met een hogere balanswaarde vaker opgenomen in een
gerenommeerde index en krijgen ze meer aandacht van vastgoedanalisten. Dit kan voor een
belegger van belang zijn.

3.3.5

Het dividendrendement

Het rendement van een vastgoedbeleggingsinstelling bestaat uit het dividendrendement en de
winst of het verlies van de beurskoers. Dividend is de meestal jaarlijkse uitkering van de door een
onderneming

behaalde

winst

per aandeel

aan

de

aandeelhouders van

de

betreffende

vennootschap. Het dividendrendement heeft betrekking op het uitgekeerde dividend ten opzichte
van de beurskoers van het aandeel aan het einde van het hetzelfde (fiscale) jaar (Keeris, 2001).
Een hoog dividendrendement is vooral voor beleggers met een lange termijnvisie aantrekkelijk.
Een hoog dividendrendement kan gezien worden als een soort verzekering (de Ruiter & de Witt,
1995). Het biedt namelijk een zekerheid bij tegenvallende koersontwikkelingen. De hoogte van het
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dividend is voor veel aandeelhouders van groot belang, omdat het de functie van rentebetaling
over het uitgezette geld vervangt.
Daarnaast zijn er ook vastgoedbeleggingsinstellingen, die een laag dividend uitkeren. Aangezien
het dividend een deel van de winst is, betekent dat bij een lage dividenduitkering een groter deel
van

de

winst

binnen

de vastgoedbeleggingsinstelling

blijft.

Het

is

mogelijk voor een

vastgoedbeleggingsinstelling om met deze winst te investeren, bijvoorbeeld door het aankopen
van

objecten,

zonder

het

plaatsen

van

nieuwe

aandelen.

vastgoedbeleggingsinstelling is dat in de toekomst meer winst

De

gema~kt

verwachting

van

de

zal worden, waardoor

meer dividend uitgekeerd kan worden. Het kan dus zo zijn dat een lager dividendrendement op
termijn zal leiden tot meer winst en dus een hoger dividendrendement. Ook dit kan zeer voordelig
zijn voor beleggers.
Verschillende beleggers zullen verschillende voorkeuren hebben met betrekking tot de hoogte van
het dividendrendement.
3.3.6

De opname in een vastgoedindex

Een opname van een vastgoedbeleggingsinstelling in een gerenommeerde vastgoedindex kan
leiden tot een grotere naamsbekendheid voor de vastgoedbeleggingsinstelling. De opname in de
index

kan

de

belangstelling

van

beleggers

stimuleren

(ter

Laak,

2003).

Niet

iedere

vastgoedbeleggingsinstelling wordt immers opgenomen in een index. Voor opname in een index
dient een vastgoedbeleggingsinstelling namelijk aan vooraf gestelde selectiecriteria te voldoen.
Deze selectiecriteria kunnen variëren per index.
In dit afstudeeronderzoek zijn twee verschillende vastgoedindices van belang: FTSE EPRA/NAREIT
Global Real Estate Index en de Global Property Research (GPR) 250 Property Securitles Index. In
beide indices zijn enkel vastgoedbelegglngsinstellingen opgenomen.
De FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate index is een marktkapitalisatie gewogen index,
gebaseerd op de laatste verhandelingwaarde van de aandelen van alle opgenomen ondernemingen
(FTSE EPRA/NAREIT, 2006). De Index Is ontworpen om de performance van de aandelen van de
ondernemingen, die verbonden zijn met specifieke aspecten van de vastgoedmarkten, zoals
waargenomen door de institutionele belegger, weer te geven. Belangrijke selectiecriteria voor
opname in de index zijn de free float en de totale waarde van de aandelen.
De

GPR

250

Property

Securlties

Index

bestaat

uit

de

250

meest

liquide

vastgoedbeleggingslnstellingen en gebruikt enkel de verhandelbare marktkapitalisatie van deze
ondernemingen als gewogen index. De belangrijkste selectiecriteria zijn dus de liquiditeit en de
grootte van de (balanswaarde van de) onderneming (www.propertyshares.com).
3.4

Irrationele factor

De vastgoedspecifieke en ondernemingsspecifieke factoren zijn belden rationele factoren. Naast
deze rationele factoren is er ook een irrationele factor, die het verschil in beurswaarde en
intrinsieke

waarde

van

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen

beïnvloedt.

Deze

irrationele factor is het beurssentiment (o.a. Barkham & Ward, 1999).
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Het

beurssentiment

is

opgebouwd

uit

een

algemeen

deel,

dat

gelijk

is

voor

iedere

vastgoedbeleggingsinstelling, en een instellingsspecifiek deel, dat niet gelijk is voor iedere
vastgoedbeleggingsinstelling.
Het algemene beurssentiment bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het vertrouwen in de
beurs door beleggers. Dit uit zich door een stijging of een daling van een beursindex, bijvoorbeeld
de AEX-index. Het tweede deel is de populariteit van (indirect) vastgoed, waarbij een specifieke
vraag naar vastgoedaandelen ontstaat. Dit uit zich in een (extra) stijging of daling van de
beurskoers van vastgoedbeleggingsinstellingen.
Het instellingsspecifieke gedeelte draait om de mening, zowel van (potentiële) aandeelhouders als
analisten, over een vastgoedbeleggingsinstelling. Het gaat hier bijvoorbeeld om het imago of het
vertrouwen in het management van de vastgoedbeleggingsinstelling. Dit uit zich in een (extra)
stijging of daling van de beurskoers van de betreffende vastgoedbeleggingsinstelling. Deze mening
over een bepaalde vastgoedbeleggingsinstelling is gebaseerd op een gevoel. Dit gevoel wordt
beïnvloed door impulsen van buitenaf, die zowel direct als indirect kunnen zijn. Daarbij hebben
deze impulsen niet bij elk individu dezelfde uitwerking. Hiermee wordt bedoeld dat een bepaalde
impuls zowel een negatief als een positief gevoel kan veroorzaken (Kahneman & Tversky, 1979).
Na het bespreken van het disagio, de vastgoedspecifieke en ondernemingsspecifieke factoren en
het beurssentiment zal het onderzoeksmodel definitief worden gemaakt in de volgende paragraaf.

3.5
In

Definitief onderzoeksmodel
deze

paragraaf wordt

het definitieve onderzoeksmodel

behandeld.

Daarbij

komt de

onderzoekseenheid aan bod en worden de deelvragen, zoals deze gesteld zijn in hoofdstuk 1,
aangepast. De onderzoekseenheden zijn de objecten waarover gegevens verzameld worden. De
resultaten van de analyses, die straks besproken zullen worden in hoofdstuk 5, hebben betrekking
op deze onderzoekseenheden.

De onderzoekseenheid

is gekozen op basis van gestelde

randvoorwaarden van de auteurs om het onderzoek beperkt te houden en op basis van
beschikbare gegevens van GPR (2006).

De onderzoekseenheid
De onderzoekseenheden behorende bij dit afstudeeronderzoek zijn de closed-end Europese
beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen, die (deels) hun objecten in Europa gesitueerd
hebben. De kernactiviteit van deze vastgoedbeleggingsinstellingen is beleggen in vastgoed,
waarbij het van belang is dat de vastgoedbeleggingsinstelling voornamelijk vastgoed in exploitatie
heeft,

dus

niet

merendeels

vastgoed

in

ontwikkeling.

Bovendien

beëindigen

deze

vastgoedbeleggingsinstellinge;n hun fiscale boekjaar op dezelfde datum.

Het onderzoeksmodel
Het onderzoeksmodel van dit afstudeeronderzoek kent één afhankelijke variabele: het disagio. De
relevante vastgoedspecifieke factoren, de relevante ondernemingsspecifieke factoren en de
irrationele factor zijn de onafhankelijke factoren. In dit onderzoek wordt gekeken of variatie in de
onafhankelijke variabelen effect heeft op de afhankelijke variabele en hoe groot dat eventuele
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effect is (Baarda e.a., 2001). Van de gekozen factoren en variabelen wordt verwacht dat deze
invloed hebben op het disagio van de vastgoedbeleggingsinstellingen, die in het onderzoek
betrokken zullen worden. De achterliggende gedachte voor de keuze van deze factoren en
variabelen is terug te lezen in hoofdstuk 3. In datzelfde hoofdstuk worden ook verwachtingen
gegeven bij de vastgoedspecifieke factoren.
Zoals in hoofdstuk 3 vermeld, bestaat de irrationele factor beurssentiment uit een algemeen en
een instellingsspecifiek beurssentiment, waarbij het algemene beurssentiment bestaat uit het
vertrouwen in de beurs door beleggers en de populariteit van (indirect) vastgoed.
De factor beurssentiment fluctueert gedurende een bepaalde tijdspanne. Echter, op een zelfde
tijdstip

is

het

algemene

deel

van

de

factor

beurssentiment

gelijk

voor

alle

vastgoedbeleggingsinstellingen. Op een zelfde tijd is het algemene gedeelte van de factor
beurssentiment dus een constante. Daarom is er in dit afstudeeronderzoek voor gekozen om enkel
data te gebruiken die op hetzelfde tijdstip zijn vastgesteld. Daarom is het ook van belang dat de
closed-end

Europese

beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen

hun

fiscale

boekjaar

beêindigen op dezelfde datum. Zowel de variabele 'het vertrouwen in de beurs door beleggers' als
de variabele 'de populariteit van (indirect) vastgoed' zullen verder niet meegenomen worden in
het onderzoek en zullen ook niet geoperationaliseerd worden. De verwachting is wel dat hierdoor
wat ruis zal ontstaan, dat uit zich in een kleiner totaal verklaarde variantie.
Voor het instellingsspeclfieke gedeelte van de factor beurssentiment geldt dit principe niet, omdat
dit het individuele oordeel van een (potentiêle) aandeelhouder dan wel analist weergeeft. Op een
zelfde tijdstip is het instellingsspecifieke gedeelte van de factor beurssentiment dus niet gelijk
voor alle vastgoedbeleggingsinstellingen. Echter, doordat de impulsen die het instellingsspecifieke
gedeelte beïnvloeden niet bij elk individu dezelfde uitwerking hebben, is het instellingsspecifieke
gedeelte niet meetbaar. Dit heeft tot gevolg dat ook deze variabele niet meegenomen zal worden
in het onderzoek en dus ook niet geoperationaliseerd zal worden. Echter, door in het onderzoek de
gehele populatie te onderzoeken is het mogelijk het gemiddelde effect van de invloed van het
instellingsspecifieke gedeelte van de factor beurssentiment uit te sluiten. Dit komt doordat
positieve en negatieve afwijkingen tegen elkaar weg zullen vallen.
Als gevolg hiervan heeft het onderzoeksmodel niet drie onafhankelijke factoren, maar twee
onafhankelijke factoren: de relevante vastgoedspecifieke en relevante ondernemingsspecifieke
factoren, zie figuur 3.2. Met dit model bestaat de mogelijkheid de samenhang tussen de
onafhankelijke factoren en de afhankelijke variabele te bepalen.

Relevante vastgoedspecifieke
factoren
(dis)agio
Relevante
ondememingsspecifieke factoren
Figuur 3.2: Onderzoeksmodel
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Door het wegvallen van de relevante irrationele factor dienen de deelvragen die betrekking
hebben op deze factor aangepast te worden. De probleemstelling blijft hetzelfde:

Welke vastgoedspecifieke factoren beïnvloeden de discrepantie tussen de beurswaarde en
de

intrinsieke

waarde

((dis)agio)

van

Europese

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstel/ingen?
De bijbehorende deelvragen zijn:

1. Welke Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen zijn er?
2. Welke

relevante

vastgoedspecifieke

factoren

van

Europese

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen zijn er te onderscheiden?
3. Welke

relevante

ondernemingsspecifieke

factoren

van

Europese

beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen zijn er te onderscheiden?
4. Wat zijn de (dis)agio's van de Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen?

5. Wat zijn de verbanden tussen de relevante vastgoedspecifieke factoren en de relevante
ondernemingsspecifieke

factoren

en

de

(dis)agio's

van

Europese

beursgenoteerde

vastgoedbelegg ingsi nstell ingen?
6. Wat is het unieke deel van de verbanden tussen de relevante vastgoedspecifieke factoren en
de (dis)agio's van Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen en hoe
verhoudt zich dit tot de ondernemingsspecifieke factoren?
7. Hoe zijn deze verbanden theoretisch te verklaren?
8. Hoe kan een beslissingsondersteunende strategie opgesteld worden om een extra inzicht te
bieden

aan

analisten

en

beleggers

bij

het

beoordelen

en

waarderen

van

vastgoedbeleggingsinstellingen?
In de probleemstelling is een samenhangvraag opgesteld. Om antwoord te kunnen geven op de
gestelde onderzoeksvragen wordt een exploratief onderzoek gedaan.
De

mogelijkheid

bestaat dat het model,

zoals dat nu

weergegeven

is,

niet helemaal

waarheidsgetrouw is. De kans bestaat dat een mogelijk verband tussen een variabele en het
(dis)agio beïnvloed wordt door een interactievariabele. Dit betekent dat het mogelijke verband
tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele verschilt naar gelang de conditie van de
interactievariabele. Een voorbeeld van een verband waarbij een interactievariabele een rol zou
kunnen spelen is bij de invloed van de opname in een vastgoedindex op het (dis)agio van een
vastgoedbeleggingsinstelling. Het is namelijk zo dat de opname in een vastgoedindex aan
condities verbonden

is. Voor opname dient een vastgoedbeleggingsinstelling

bijvoorbeeld

voldoende liquide en/of een voldoende grote marktkapitalisatie te hebben. Zo kan het dus zijn dat
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de liquiditeit en de balanswaarde van de portefeuille interactie hebben op de Invloed van de
opname in een vastgoedindex op het (dis)agio van een vastgoedbeleggingsinstelling.
Ondanks dat erkend wordt dat er mogelijke interactievariabelen zijn, wordt hiernaar geen
onderzoek gedaan. Dit heeft twee redenen. Ten eerste is nog maar weinig onderzoek gedaan naar
de

invloed

van

vastgoedspecifieke factoren

afstudeeronderzoek

een

exploratief

op het (dis)agio en

onderzoek.

Ten

tweede

is

mede
de

hierdoor is dit

controle

van

deze

interactievariabelen ingewikkeld, zowel het constant houden als het meten ervan.
3.6

Resumé

\(~

Een (dis)agio ontstaat omdat de beurswaarde en intrinsieke waarde verschillend bepaald
worden, ondanks dat ze beide gebaseerd zijn op het eigen vermogen.

lf~

De beurswaarde is het aantal uitstaande aandelen van een vastgoedbeleggingsinstelling
vermenigvuldigd met de beurskoers. De beurskoers is afhankelijk van het resultaat van
vraag en aanbod naar de betreffende aandelen.

IÎ\..r..

De intrinsieke waarde is het verschil tussen de marktwaarde van de bezittingen en de
schulden van de vastgoedbeleggingsinstelling. Deze marktwaarde wordt bepaald door
schatting van de meest waarschijnlijke verwachte verkoopopbrengst van de bezittingen,
hierbij wordt gekeken naar andere vergelijkbare objecten in een vergelijkbare markt. Het
bepalen van de marktwaarde is onder invloed van smoothing.

~\

V ""'

De beurswaarde en intrinsieke waarde verschillen in de tijd van elkaar. Verder verschillen
de discrepanties van de vastgoedbeleggingsinstellingen onderling van elkaar.

V''\}..

Het verschil in beurswaarde en intrinsieke waarde kan verklaard worden door de rationele
en irrationele benadering. Bij de rationele benadering handelen beleggers op basis van
reële verwachtingen over te behalen rendementen en bij de irrationele benadering op
basis van beurssentiment.

IÎ\..r..

De verwachting is dat de volgende vastgoedspecifieke factoren verklarend zijn voor het
(dis)agio: het aantal landen en objecttypen, de land- en objecttypeconcentratie, het
verhuurbaar vloeroppervlak, het type locatie en de ouderdom van het vastgoed.

~

Om het unieke deel te berekenen van de vastgoedspecifieke factoren, worden ook
ondernemingsspecifieke factoren meegenomen. Dit zijn: de liquiditeit van de aandelen, de
liquiditeit van de onderneming, de mate van vreemd vermogen, de balanswaarde, het
dividendrendement en de opname in een vastgoedindex.

V''\""'

De irrationele factor, die bestaat uit een algemeen deel en een instellingsspecifiek deel,
blijkt niet meetbaar te zijn en zal daarom niet verder meegenomen worden in het
onderzoek.

In hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksopzet behandeld. Daarbij worden de vastgoedspecifieke,
ondernemingsspecifieke factoren en het (dis)agio geoperationaliseerd.
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4

Onderzoeksopzet

Dit hoofdstuk behandelt de onderzoeksopzet. Als eerste wordt ingegaan op de grondvorm en het
design van het onderzoek, waarna in de volgende paragraaf de populatie en de steekproef
besproken

worden.

eperationalisatie

van

De
de

drie

daarop

volgende

paragrafen

afhankelijke

variabele

(het

behandelen

disagio),

de

respectievelijk

de

vastgoedspecifieke

en

ondernemingsspecifieke factoren. De vastgoedspecifieke en ondernemingsspecifieke factoren
worden omgezet in meetbare variabelen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een tabel met het
complete overzicht van de operationalisatie.
4.1

Grondvorm en design

De grondvorm van het onderzoek is niet-experimenteel. Daarbij is gekozen voor een kwantitatief
onderzoek. Kwantitatieve gegevens zijn nodig om het verband te kunnen berekenen tussen de
onafhankelijke factoren en het disagio.
In dit afstudeeronderzoek zal gebruik gemaakt worden van de gegevens uit jaarverslagen van
vastgoedbeleggingsinstellingen. Indien nodig zal ook gebruik gemaakt worden van de websites
van deze instellingen. Het gaat dus om al bestaande gegevens. Deze methode van onderzoek heet
ook wel desk research. Van tevoren is bekend welke informatie nodig is en daarom worden de
gegevens gestructureerd verzameld.
Het plan van aanpak voor dit onderzoek is te vinden in bijlage B.
4.2

Populatie en steekproef

Er zijn een aantal voorwaarden gesteld waaraan een vastgoedbeleggingsinstelling moet voldoen
om opgenomen te worden in de populatie. De vastgoedbeleggingsinstelling moet closed-end zijn,
aan een Europese beurs genoteerd zijn, als care business beleggen in vastgoed hebben, (deels) de
objecten in Europa gesitueerd hebben, meer vastgoed in exploitatie hebben dan in ontwikkeling en
het fiscale boekjaar beëindigen op dezelfde datum. Als datum is 31 december 2005 gekozen,
omdat de meeste vastgoedbeleggingsinstellingen 31 december als einddatum van het fiscale
boekjaar hebben. Zo is de populatie binnen de gestelde voorwaarden zo groot mogelijk. Een
laatste voorwaarde is dat de vastgoedbeleggingsinstellingen deel uit maken van de GPR General
Europe

index

per

31

december

2005.

Aan

deze

voorwaarden

voldoen

in

totaal
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vastgoedbeleggingsinstellingen, die samen dus de populatie vormen, zie bijlage C (GPR, 2006). De
populatie zal in zijn geheel onderzocht worden, waardoor de steekproef gelijk is aan de populatie.
4.3

Operationallsatie van het (dis)agio

Het is van belang om het (dis)agio van alle vastgoedbeleggingsinstellingen op een uniforme wijze
te berekenen. Er zal gebruik worden gemaakt van de volgende standaardformule:
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DISC

= 100% *

(NAV - MC)
NAV

DISC

= Discount,

het disagio

NAV = Net Asset Value, de netto intrinsieke waarde
MC = Market Capitalization, de beurswaarde
Bij het bepalen van de netto intrinsieke waarde (de actuele waarde van de bezittingen minus
goodwill en de schulden) en de beurswaarde (de beurskoers per aandeel maal het aantal
uitstaande aandelen) wordt gebruik gemaakt van de waarden die de vastgoedbeleggingsinstelling
zelf aangeeft in het jaarverslag.
Indien sprake is van een positief percentage, betekent dit dat de vastgoedbeleggingsinstelling een
disagio heeft, een negatief percentage duidt op een agio. Het disagio kent een ratio meetniveau.
4.4

Operationalisatie van de vastgoedspecifieke factoren

In deze paragraaf worden de vastgoedspecifieke factoren uit het onderzoek geoperationaliseerd.
Dit zijn 'het aantal landen en objecttypen van het vastgoed', 'de landconcentratie en het
objecttypeconcentratie van het vastgoed', 'het verhuurbaar vloeroppervlak van het vastgoed', 'het
type locatie van het vastgoed' en 'de ouderdom van het vastgoed'.
4.4.1

Het aantallanden en objecttypen van het vastgoed

Het aantallanden in de portefeuille van een vastgoedbeleggingsinstelling kan geteld worden. Ieder
verschillend land waarin tenminste één belegging in vastgoed is gedaan, zal meegerekend worden,
ongeacht het objecttype.
Het aantal objecttypen kan ook geteld worden. De verschillende te onderscheiden objecttypen zijn
woningen, bedrijfsruimten, kantoren, winkels en overige objecten. Onder overige objecten vallen
bijvoorbeeld kerken en hotels. Zowel het aantal landen als het aantal objecttypen van het
vastgoed kennen een ratio meetniveau.
4.4.2

De landconcentratie en objecttypeconcentratie van het vastgoed

De Herfindahlindex (Capozza e.a., 1995) is een maatstaf voor het meten van de concentratiegraad.
Met deze index zal zowel de landconcentratie als de objecttypeconcentratie van het vastgoed van
de vastgoedbeleggingsinstelling gemeten worden.
De landconcentratie en objecttypeconcentratie kunnen berekend worden aan de hand van de
volgende formules:

Landconcentratie

= L s~
I

Objecttype concentratie =

L sf
j
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S1 = het gedeelte van de portefeuille dat belegd is in land i.
SJ= het gedeelte van de portefeuille dat belegd is in objecttype j.
Hierbij krijgen de vastgoedbeleggingsinstellingen een waardering van 0, 1 of een irrationaal getal
tussen 0 en 1; het cijfer 1 betekent dat de instelling zijn vastgoed totaal geconcentreerd heeft in
een bepaald land of objecttype, het cijfer 0 betekent dat de instelling zijn vastgoed niet
geconcentreerd heeft in een bepaald land of objecttype. Zowel de landconcentratie als de
objecttypeconcentratie van het vastgoed zullen gemeten worden op ratio meetniveau.

4.4.3

Het verhuurbare vloeroppervlak van het vastgoed

Het verhuurbare vloeroppervlak bestaat uit het bruto vloeroppervlak minus ruimten voor
gebouwinstallaties, verticaal verkeersoppervlak, parkeerruimte, scheidingsconstructies tussen
gebouwfuncties, niet-toegankelijke leidingschachten en ruimten lager dan 1,5 meter (Keeris,
2001).
Het totale verhuurbare vloeroppervlak van het vastgoed zal berekend worden door het totale
verhuurbare vloeroppervlakte in vierkante meter van alle objecten in de portefeuille van de
vastgoedbeleggingsinstelling te sommeren. Het vvo van het vastgoed zal worden gemeten op ratio
meetniveau.

4.4.4

Het type locatie van het vastgoed

Het type locatie van het vastgoed wordt bepaald aan de hand van drie kenmerken van een locatie:
de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de bereikbaarheid met de auto en het
voorzieningenniveau. De gehele portefeuille van een vastgoedbeleggingsinstelling zal met behulp
van een vijfpuntsschaal beoordeeld worden op ieder van deze drie variabelen. Het meetniveau van
de vijfpuntsschaal is interval.
Waarde 1

=een slecht(e} bereikbaarheid of voorzieningenniveau

Waarde 2 = een matig(e) bereikbaarheid of voorzieningenniveau
Waarde 3 = een gemiddeld{e) bereikbaarheid of voorzieningenniveau
Waarde 4

= een goed(e) bereikbaarheid of voorzieningenniveau

Waarde 5 = een zeer goed(e) bereikbaarheid of voorzieningenniveau

4.4.5

De ouderdom van het vastgoed

De ouderdom van een object staat gelijk aan de leeftijd van dit object. De leeftijd is het verschil
tussen het huidige jaar en het bouwjaar of het jaar van renovatie. Een object kan dus "verjongen"
door het ondergaan van een renovatie. Niet altijd is de leeftijd van alle objecten in de portefeuille
bekend. In sommige gevallen wordt enkel de leeftijd van objecten met een marktwaarde van (5
mln. of meer weergegeven. Er wordt vanuit gegaan dat deze objecten met een marktwaarde van
(5

mln. of meer representatief zijn voor de portefeuille. Voor de gehele portefeuille van een

vastgoedbeleggingsinstelling zal de gemiddelde ouderdom van de objecten berekend worden op
een ratio meetniveau.

37

4.5

eperationalisatie van de ondernemingsspecifieke factoren

In de vorige paragraaf zijn de vastgoedspecifieke factoren geoperationaliseerd. In deze paragraaf
worden 'de liquiditeit van de aandelen', 'de liquiditeit', 'de mate van vreemd vermogen', 'de
balanswaarde',

'het

dividendrendement'

en

'de

opname

in

vastgoedbeleggingsindex'

geoperationaliseerd.

4.5.1

De liquiditeit van de aandelen

Voor het meten van de liquiditeit van de aandelen van de vastgoedbeleggingsinstelling zal gebruik
gemaakt worden van de free float en de omzetsnelheid van de aandelen.
De free float is het totale aandelenbezit (in procenten) van aandeelhouders, die ieder minder dan
tien procent van de geplaatste aandelen in bezit hebben (GPR, 2006). Er wordt dus vanuit gegaan
dat aandeelhouders, die meer dan tien procent van de geplaatste aandelen bezitten, deze
aandelen niet of nauwelijks verhandelen. Deze aandeelhouders worden beschouwd als vaste
aandeelhouders. Tevens wordt het eigen aandelenbezit niet meegerekend in de free float ongeacht
het percentage. De free float van de vastgoedbeleggingsinstellingen uit de populatie wordt
bepaald op basis van gegevens van GPR (2006).
De omzetsnelheid kan gemeten worden door de turnover by volume; dat is het aantal verhandelde
aandelen in een bepaalde periode (ter Laak, 2003). In dit afstudeeronderzoek wordt de liquiditeit
van de aandelen van de vastgoedbeleggingsinstellingen gemeten door de dagomzet van de
aandelen van de betreffende vastgoedbeleggingsinstellingen. Beide variabelen zullen gemeten
worden op een ratio meetniveau.
Free float = 100% -aandelen van vaste aandeelhouders(%) -eigen aandelen (%)

Dagomzet=

4.5.2

Aantal verhandelde aandelen per jaar
Aantal verhandeldagen per jaar

------~--~~~~----~~~

De liquiditeit

De liquiditeit van de vastgoedbeleggingsinstelling wordt berekend met behulp van de current ratio
en de quick ratio. Beide ratio's zijn kengetallen en meten de financiële positie van de
vastgoedbeleggingsinstelling. De ratio's geven informatie over de mogelijkheid tot het betalen van
de korte termijn schulden uit de vlottende activa. De vlottende activa zijn productiemiddelen, die
niet langer dan één jaar meegaan en bestaan uit voorraden, debiteuren, effecten en liquide
middelen. Het verschil tussen de current ratio en de quick ratio is dat bjj de quick ratio de
voorraden niet meegenomen worden. Beide variabelen zullen gemeten worden op een ratio
meetniveau.
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Current ratio= __V_I_o_tt_e_nd....,e-,-a_ct_iv_a__
Kort vreemd vermogen
Quick ratio = (Vlottende activa- Voorraden)
Kort vreemd vermogen

4.5.3

De mate van vreemd vermogen

De mate van vreemd vermogen van een vastgoedbeleggingsinstelling zal gemeten worden met
behulp van de debt ratio (Kokke & Keeris, 2003). De debt ratio geeft een indicatie van de
solvabiliteit. De solvabiliteit geeft de mogelijkheid van de vastgoedbeleggingsinstelling aan om alle
schulden (zowel lange als korte termijn schulden) te kunnen betalen met behulp van de totale
activa, ofwel het totale vermogen. De debt ratio is een kengetal met een waarde tussen de 0 en
de 1, dat aangeeft in welke mate de totale activa gefinancierd zijn met vreemd vermogen. De
variabele zal gemeten worden op een ratio meetniveau.

Debt ratio = Vreemd vermogen
Totaal vermogen

4.5.4

De balanswaarde

De balanswaarde zal gemeten worden op ratio meetniveau aan de hand van twee variabelen: de
balanswaarde van de vaste activa en de balanswaarde van de totale activa van de
vastgoedbeleggingsinstelling. De vaste activa bestaan uit materiële, immateriële en financiële
activa. De totale activa bestaan uit de vaste en vlottende activa.
Vaste activa = Materiële activa + Immateriële activa + Financiële activa
Totale activa = Vaste activa

4.5.5

+ Vlottende activa

Het dividendrendement

Het dividendrendement is de verhouding tussen het (jaarlijks) uitbetaalde dividend en de
beurskoers van het aandeel aan het einde van het hetzelfde (fiscale) jaar, uitgedrukt in een
percentage. Zowel de interim-dividenden als het dividend aan het einde van het fiscale boekjaar
behoren tot het totale jaarlijks uitgekeerde dividend. De beurskoers van het aandeel in deze
verhouding is de beurskoers aan het einde van hetzelfde fiscale boekjaar. Het meetniveau van het
dividendrendement is ratio. De volgende formule wordt dus gebruikt:
Dividendrendement = Totale jaarlijks dividend per aandeel
Eindbeurskoers per aandeel

4.5.6

*

100 %

De opname in een vastgoedindex

De opname van een vastgoedbeleggingsinstelling in een vastgoedindex wordt gemeten met behulp
van dummyvariabelen. Aangezien twee vastgoedindices (de FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate
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Index en de GPR 250 Property Securlties Index) van belang zijn voor dit afstudeeronderzoek,
zullen er ook twee dummyvariabelen worden opgenomen. Een dummyvariabele kan de waarde 0
en de waarde 1 hebben. De waarde 0 staat in dit geval voor geen opname in de betreffende
vastgoedindex en bij de waarde 1 is de vastgoedbeleggingsinstelling wél opgenomen in de
betreffende vastgoedindex. Het gebruik van dummyvariabelen maakt het mogelijk de opname in
een vastgoedindex te meten op interval meetnîveau.

4.6

Resumé

V..\v..t...

De gegevens die verzameld worden zijn bestaand, kwantitatief van aard en vrij
toegankelijk. Verder worden de gegevens gestructureerd verzameld.

y·~

In

totaal

bestaat

de

populatie

vastgoedbeleggingsinstellingen,

die

uit

81

allen

Europese

onderzocht

beursgenoteerde
worden.

Deze

vastgoedbeleggingsinstellingen zijn closed-end, hebben als care business beleggen in
Europees vastgoed, hebben meer vastgoed in exploitatie dan in ontwikkeling en hebben 31
december 2005 als sluiting van het fiscale boekjaar.

~

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de operationalisatie.

Tabel 4.1: Operatlonalisatie variabelen

Factor/
variabele
Het disagio
Het aantal landen en
objecttypen van het
vastgoed

Variabelen

De landconcentratie en
objecttype-concentratie
van het vastgoed
Het vvo van het vastgoed
Het type locatle van het
vastgoed

De ouderdom van het
vastgoed

Item

Het aantal landen

Meetniveau
Ratio
Ratio

Het aantal objecttypen

Ratio

... objecttypen

De landconcentratie

Ratio

...

De objecttype-concentratie
Het verhuurbaar vloeroppervlak
De locatie bereikbaarheid met
het openbaar vervoer

Ratio
Ratio
Interval

...

De locatie bereikbaarheid met
de auto

Interval

Schaal (5)

De locatie voorzieningen

Interval

Schaal (5)

De ouderdom

Ratio

... jaar

Formulering

... %
... landen

... m2
Schaal (5)

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Slecht
Matig
Gemiddeld
Goed
Zeer goed
Slecht
Matig
Gemiddeld
Goed
Zeergoed
Slecht
Matig
Gemiddeld
Goed
Zeer goed
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VervolgTabel 4.1: Operatlonallsatle varlabelen

Factor/
variabele
De liquiditeit van de
aandelen

Varlabelen
De free float
De dagomzet

Meetniveau
Ratio
Ratio

De liquiditeit

De current ratio
De quick ratio
De debt ratio

Ratio
Ratio
Ratio

...
...

De vaste activa
De totale activa

€:...
€:...

De opname in de EPRA Index

Ratio
Ratio
Ratio
Interval

Antw. (2)

De opname in de GPR Index

Interval

Antw. (2)

De mate van vreemd
vermogen
De balanswaarde
Het dividendrendement
Opname in een
vastgoedbeleggings-lndex

Item

Formulering

... %

... verhandelde aandelen
per dag

...

... %

0.
1.
0.
1.

Geen opname
Wel opname
Geen opname
Wel opname

In hoofdstuk 5 staan de resultaten van het onderzoek.
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5
In dit hoofdstuk worden

analyses uitgevoerd met als doel het beantwoorden van de

probleemstelling. Allereerst zullen de data geprepareerd worden, zodat ze bruikbaar zijn voor de
verschillende analyses. Onderdeel van de datapreparatie is de hercodering van niet normaal
verdeelde variabelen. Daarna volgt eerst een beschrijvende analyse, zodat een duidelijker beeld
ontstaat van het voorkomen, de centrale tendentie en de spreiding van de variabelen. Na deze
beschrijvende analyse volgt de eerste samenhanganalyse. Deze zal non-parametrisch van aard
zijn, omdat niet alle data in eerste instantie bruikbaar blijken te zijn voor parametrische statistiek.
Bij de tweede samenhanganalyse zal naar parametrische verbanden gekeken worden. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de hergecodeerde variabelen. De regressieanalayse is de laatste en
belangrijkste analyse, omdat het bij deze analyse mogelijk is het unieke verband tussen een
onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele 'het disagio' te bepalen.

5.1

Dataverzameling

Voor het verzamelen van de data is een uniforme 'vragenlijst' opgesteld. De data worden op
interval of ratio meetniveau verzameld om zo parametrische statistiek te mogen toepassen. De
benodigde gegevens zijn te vinden in de jaarverslagen en op de websites van de te onderzoeken
vastgoedbeleggingsinstellingen.

In

het

onderzoek

wordt

de

gehele

populatie

van

81

vastgoedbeleggingsinstellingen onderzocht. Deze vastgoedbeleggingsinstellingen doen zonder
medeweten

mee

aan

het

onderzoek.

Alle

jaarverslagen

en

websites

van

deze

vastgoedbeleggingsinstellingen zijn opgenomen in de literatuurlijst.
Alle data zijn op de datum 31-12-2005 vastgesteld. Niet alle vastgoedbeleggingsinstellingen
publiceren het jaarverslag in het Engels, sommige jaarverslagen waren in de moedertaal. Van zes
vastgoedbeleggingsinstellingen werd geen jaarverslag ontvangen en kon ook geen data verkregen
worden via de website door het ontbreken hiervan. De meeste benodigde gegevens waren te
vinden in het jaarverslag of op de website. Zo konden de meeste ondernemlngsspecifieke
variabelen uit de geconsolideerde balans gehaald worden. Het aantal objecten kon bijvoorbeeld
geteld worden en de opname in de indices stond in de bronnen van de EPRA en GPR (EPRA, 2006
en GPR, 2006). Wel dienden bij sommige varlabelen veel gegevens te worden ingevuld om een
waarde te krijgen, zoals bijvoorbeeld bij de landconcentratie. Sommige gegevens voor variabelen
waren lastig te vinden, zoals de dagomzet. Voor deze variabele diende de website van de
Europese aandelenmarkt (www.euroinvestor.nl) geraadpleegd te worden. Andere gegevens waren
niet van elke vastgoedbeleggingsinstelling te vinden, zowel niet in het jaarverslag als op de
website. Een voorbeeld hiervan is de ouderdom. De drie locatievariabelen zijn verzameld met
behulp van zogehete "observaties". De auteurs hebben ieder apart de gemiddelde locatiekwaliteit
van de portefeuilles van de vastgoedbeleggingsinstellingen uit het onderzoek beoordeeld. Later
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dient te worden bekeken of deze beoordelingen met elkaar overeenkomen. Indien gegevens niet
duidelijk

waren

of

ontbraken

is

contact

opgenomen

met

de

betreffende

vastgoedbeleggingsinstelling. Vaak kwam daar geen antwoord op of een antwoord dat niet
bevredigend was.
Na het verzamelen van de data zijn de data geprepareerd voor de verschillende analyses die met
behulp van het statistiekprogramma SPSS uitgevoerd worden.
5.2

Datapreparatie

In deze paragraaf komen de aspecten behorende bij de datapreparatie aan bod. Dit zijn de
volgende aspecten; de ontbrekende waarden, de interobservatorbetrouwbaarheid, de hercodering,
outliers en multicollineariteit.
In de eerste paragraaf wordt het probleem van ontbrekende waarden aangepakt. Bij de paragraaf
over de betrouwbaarheid van de observaties van de factor type locatie wordt gekeken of de
observaties met elkaar overeenstemmen. De hercodering van de data wordt behandeld in de
daaropvolgende paragraaf. Deze hercodering is nodig om parametrische analyses te mogen
toepassen. Als laatste volgen twee paragrafen over outliers en multicollineariteit. Toetsing op
multicollineariteit is nodig, omdat schattingen van regressiegewichten instabiel en onbetrouwbaar
worden bij multicollineariteit van onafhankelijke variabelen.
5.2.1

Van

Ontbrekende waarden

6

van

de

81

vastgoedbeleggingsinstellingen

ontbreken

alle

gegevens.

Deze

vastgoedbeleggingsinstellingen zullen niet meer mee doen aan het onderzoek.
Een aantal variabelen heeft één of meerdere ontbrekende waarden (missing values). Bij tien of
meer missing values wordt de betreffende variabele verwijderd. Dit geldt voor de variabelen 'de
ouderdom van het vastgoed' (42 missing values) en 'de dagomzet' (17 missing values). De
overige missing values worden vervangen door het gemiddelde (mean substitution). Dit is
mogelijk, omdat het gemiddelde bij deze variabelen een betekenis heeft en omdat er niet te veel
missing values zijn.
5.2.2

Interobservatorbetrouwbaarheid

De factor type locatie van het vastgoed bestaat uit drie variabelen, 'de bereikbaarheid met het
openbaar vervoer', 'de bereikbaarheid met de auto' en 'het voorzieningenniveau van de locatie'.
Deze drie variabelen zijn per vastgoedbeleggingsinstelling individueel door de auteurs beoordeeld.
De interobservatorbetrouwbaarheid van deze beoordelingen wordt met behulp van de Pearson
product-moment correlatie berekend.
De correlatiecoëfficiënten voor 'de bereikbaarheld met het openbaar vervoer', 'de bereikbaarheid
met de auto' en 'het voorzieningenniveau van de locatie' zijn respectievelijk 0,819, 0,621 en 0,790.
Deze waarden zijn significant bij alpha kleiner dan 0,01. De correlatiecoëfficiënten geven de
sterkte aan van de overeenkomsten tussen de waarnemingen van de auteurs. Bij alledrie de
variabelen zijn de tweezijdige overschrijdingskansen gelijk aan 0,000.
In bijlage D zijn de tabellen te vinden met de correlatiecoëfficiënten.
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5.2.3

Hercodering

Om een parametrische samenhanganalyse uit te voeren dienen zowel de afhankelijke als de
onafhankelijke variabelen parametrisch te zijn. Dit houdt in dat de variabelen op interval- of
rationiveau gemeten worden, het aantal onderzoekseenheden 30 of meer is en dat de variabelen
ongeveer normaal verdeeld zijn. Aan de eerste twee voorwaarden wordt voldaan. Alle variabelen
worden op interval- of rationiveau gemeten, hiermee is namelijk bij de operationalisering al
rekening gehouden, én het aantal onderzoekseenheden is meer dan 30. Aan de derde voorwaarde
voldoen niet alle variabelen. Enkel de afhankelijke variabele en de onafhankelijke variabelen 'debt
ratio' en 'dividendrendement' zjjn ongeveer normaal verdeeld. Door het hercoderen van de niet
normaal verdeelde variabelen in één of meerdere dichotomieën kunnen ze toch meedoen in de
regressieanalyse. Een dichotomie heeft maar twee waarden en de grootte van de correlatie
verandert niet. Daarom hebben deze correlaties altijd betekenis. De volgende variabelen zullen
hergecodeerd

worden:

'het

aantal

landen',

'het

aantal

objecttypen',

'het

verhuurbaar

vloeroppervlak', 'de landconcentratie', 'de objecttypeconcentratie', 'de free float', 'de current ratio',
'de quick ratio', 'de vaste activa' en 'de totale activa'. Zie bijlage E en tabel 5.1 voor de
hercodering van deze variabelen. Deze dichotomieën worden aangegeven met de naam van de
originele variabele aangevuld met een subscript.
Tabel 5.1: Hercodering van de originele varlabelen In dichotomieën.

Hercodering in dichotomieën
Het aantal objecttypen:

Het aantal landen:
- Het aantal landend(kl

- Het aantal objecttypend(kl

- Het aantal landend<m>

- Het aantal objecttypend<ml

- Het aantal landend<o>

- Het aantal objecttypend<o>

De landconcentratie:

De objecttypeconcentratie:

- De landconcentratied(kJ

- De objecttypeconcentratled(kl

- De landconcentratied<o>

- De objecttypeconcentratied<o>

Het verhuurbaar vloeroppervlak:

De free float:

- Het verhuurbaar

vloeroppervla~<kl

- De free floa~<kl

- Het verhuurbaar

vloeroppervla~<m>

- De free floa~<m>

- Het verhuurbaar

vloeroppervla~<ol

- De free floa~<o>

- Het verhuurbaar

vloeroppervla~<zol

De current ratio:

De quick ratio:

- De current ratiod(kl

- De quick ratiod(kl

- De current ratiOd(mJ

- De quick ratiOd(ml

- De current ratiod<oJ

- De quick ratiod<o>

De vaste activa:

De totale activa:

- De vaste activad<kJ

- De totale activad(kl

- De vaste activad<mJ

- De totale activad<m>

- De vaste activad<ol

- De totale activad<o>

- De vaste activad<zol

- De totale activad<zo>

d(k)

dichotomie kle1n

d(m)

dichotomie mlddelgroot

d(g)

dichotomie groot

d(zg)

dichotomie zeer groot
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5.2.4

Outliers

Outliers verstoren de gemiddelden en de standaarddeviaties. Daarbij hebben outliers een
onevenredig grote invloed op de schatting van de regressiegewichten in een regressieanalyse. In
de afhankelijke variabele zit een outlier. Eén vastgoedbeleggingsinstelling heeft een extreem hoog
agio. Bij de andere variabelen wijkt deze vastgoedbeleggingsinstelling niet af. De gehele case
wordt uit de analyse gehaald.
5.2.5

Multicollineariteit

De volgende stap in het voorbereiden van de data is het controleren van de onafhankelijke
variabelen op multicollineariteit. Dit is nodig omdat in een regressieanalyse multicollineariteit kan
zorgen voor een instabiele oplossing. Multicollineariteit treedt op wanneer de onafhankelijke
variabelen onderling sterk correleren. Bij hoge correlatie tussen twee onafhankelijke variabelen
wordt het effect op de afhankelijke variabele willekeurig. Bij het controleren op multicollineariteit
wordt gebruikt gemaakt van de hergecodeerde data.
Er is sprake van een te hoge correlatie indien de correlatie tussen twee variabelen groter dan of
gelijk is aan 0,500. Multicollineariteit kan op een aantal manieren verholpen worden. De eerste
manier is om één van de twee onafhankelijke variabelen uit het onderzoek te halen. Hierbij dient
na te worden gegaan welke variabele het belangrijkst is voor het onderzoek of welke van de twee
correlerende variabele de meeste correlatie heeft met de afhankelijke variabele. Een tweede
manier is het apart testen van beide variabele in een regressieanalyse. De keuze kan dan gemaakt
worden op basis van de hoogte van de R2(adJ) en de F. Eerstgenoemde geeft de hoeveelheid
verklaarde variantie weer en laatstgenoemde geeft de spaarzaamheid van de set predietoren weer.
Deze tweede manier is enkel mogelijk indien niet te veel variabelen correleren. Een derde manier
is het samen nemen van de variabelen in een index of via factoranalyse. Deze derde manier zal in
dit afstudeeronderzoek niet gebruikt worden.
De variabelen 'de vaste activa' en 'de totale activa' correleren zeer sterk met elkaar (r=0,89;
p:SO,Ol). De variabele 'de totale activa' geeft een beter beeld van de factor balanswaarde en
correleert meer met de afhankelijke variabele 'het disagio', daarom zal de variabele 'de vaste
activa' niet meer meegenomen worden. Ook de variabelen die de liquiditeit meten, de current en
de quick ratio, correleren zeer sterk met elkaar (r=0,93; p:SO,Ol). De current ratio kent een
sterkere correlatie met het disagio dan de quick ratio en daarom zal de quick ratio buiten
beschouwing gelaten worden in de regressieanalyse. De dichotomieën 'het aantal landend(k) en
'het aantallandend<m>' correleren negatief (r=-0,74; p:SO,Ol). Beide variabelen zijn even belangrijk
en zullen daarom apart getest worden in de regressieanalyse. Hieruit zal blijken welke van de
twee onafhankelijke variabelen het disagio beter kan voorspellen.
5.3

Beschrijvende statistiek

Alvorens te kijken naar de samenhang tussen de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke
variabele zullen allereerst de belangrijkste en meest opvallende kenmerken uit de beschrijvende
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statistiek per variabele beschreven worden, zodat een duidelijker beeld ontstaat van het
voorkomen, de centrale tendentie en de spreiding van de variabelen. Een overzicht van het
gemiddelde en de standaarddeviatie per variabele is opgenomen in tabel 5.2.
Tabel 5.2: Het gemiddelde en de standaarddeviatie per variabele

Variabele

Gemiddelde

Het disagio

Standaarddeviatie

-13,89

21,84

Het aantal landen

2,51

2,57

Het aantal objecttypen

3,27

1,40

Het verhuurbaar vloeroppervlak

1.122.566

1.064.463

De landconcentratie

0,842

0,24

De objecttypeconcentratie

0,569

0,26

De locatie bereikbaarheid ov

3,30

0,89

De locatie bereikbaarheid auto

3,30

0,79

De locatie voorzieningen

3,54

0,89

66,80

25,12

De current ratio

1,45

3,22

De debt ratio

0,52

0,15

De free float

De totale activa

2.168.836.614

2.676.550.21

Het dividendrendement

3,53

2,12

De opname in EPRA index

0,61

0,49

De opname in GPR index

0,55

0,50

De meeste vastgoedbeleggingsinstellingen noteerden op 31 december 2005 een agio (een negatief
disagio),

namelijk

59

van

de

74.

Het

gemiddelde

disagio

van

deze

onderzochte

vastgoedbeleggingsinstellingen is -13,89%, met de bijbehorende standaarddeviatie van 21,84%.
Het gemiddelde agio werd al verwacht, zie paragraaf 3.1.3. De relatief hoge standaarddeviatie
geeft aan dat het disagio nogal kan verschillen per vastgoedbeleggingsinstelling.
Een meerderheid van de vastgoedbeleggingsinstellingen, 44 van de 74, belegt in slechts één land,
terwijl maar 12 van de 74 vastgoedbeleggingsinstellingen in slechts één objecttype belegt. Dit
betekent dus dat in deze onderzoekspopulatie meer vastgoedbeleggingsinstellingen een focus
hebben op één land dan op één objecttype. Ook het gemiddelde van het aantal landen en
objecttypen waarin belegd wordt geeft aan dat er meer focus is op een land dan op een objecttype.
De gemiddelden zijn respectievelijk 2,5 en 3,3. De landconcentratie heeft een gemiddelde van
0,84. Aangezien een concentratie van 1 maximaal is, kan gesteld worden dat de gemiddelde
landconcentratie vrij hoog is. De gemiddelde objecttypeconcentratie is 'slechts' 0,57.
Zowel de bereikbaarheid met het openbaar vervoer als met de auto van de locatie hebben een
gemiddelde waardering van 3,30, op een schaal waar de waarde 1 voor een slechte en de waarde
5 voor een zeer goede bereikbaarheid staan. De gemiddelde waardering voor de voorzieningen
van de locatie is 3,54. De standaarddeviaties van deze kenmerken van de locatie zijn
respectievelijk 0,89, 0,79 en 0,89. Dit betekent dat er maar weinig portefeuilles zijn, waarvan de
locaties zijn gewaard met slecht of zeer goed.
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De gemiddelde free float van de 74 vastgoedbeleggingsinstellingen is 66,80%. De waarde die het
meest voorkomt, 11 van de 74 keer, is 100,00%. Van deze vastgoedbeleggingsinstellingen zijn
dus alle aandelen vrij verhandelbaar. De standaarddeviatie van 25,12% geeft aan dat er veel
verschillen zijn in free float van de onderzoekspopulatie.
In de EPRA-index zijn 45 van de 74 vastgoedbelegglngsinstellingen opgenomen, in de GPR-index
41 van de 74. Van deze respectievelijk 45 en 41, zijn 34 vastgoedbeleggingsinstellingen ook In de
andere index opgenomen. Het komt dus minder vaak voor dat een vastgoedbeleggingsinstelling
maar in één index is opgenomen.
Sommige variabelen hebben een relatief grote standaarddeviatie in verhouding tot het gemiddelde,
terwijl het variabelen zijn, die geen negatieve waarde kunnen hebben. Voorbeelden hiervan zijn
het aantal landen, het verhuurbare vloeroppervlak en de totale activa. Dit is mogelijk door de
{niet-normale) verdelingen. Zo hebben de genoemde voorbeelden een rechtsscheve verdeling. De
verdelingen van alle variabelen zijn opgenomen In bijlage F.

5.4

Non-parametische samenhanganalyse

Indien de variabelen, die niet normaal verdeeld zijn, niet hergecodeerd worden, dan dienen de
data als non-parametrisch beschouwd te worden. Dit komt omdat data 'verdelingsvrij' mogen zijn
bij non-parametrische bewerkingen. Dit betekent dat de data niet per se normaal verdeeld dienen
te zijn. Hier kleven echter wel nadelen aan. Zo Is non-parametrische statistiek minder krachtig dan
parametrische statistiek. Verder is het niet mogelijk om multipele correlatie en multipele regressie
op de data toe te passen. Aangezien de beschikbare rekenmethodes alleen gebruikt kunnen
worden bij bivariate en intermediërende modellen, kan alleen steeds de correlatie tussen één
onafhankelijke en de afhankelijke variabele berekend worden. De gebruikte methode is de
Spearman rangcorrelatie (Pxy). In bijlage G zijn de uitkomsten van de analyse te vinden.
De volgende onafhankelijke variabelen correleren met het disagio: 'de landconcentratie', 'de
locatie voorzieningen', 'de free float', 'de current ratio' en 'het dividendrendement'. De verbanden
van deze onafhankelijke variabelen met het disagio van de vastgoedbeleggingsinstelling zijn geen
extreme verbanden en de verbanden zijn alle vijf ongeveer even groot, zie tabel 5.3.

Tabel 5.3: De significante correlaties (Spearman's rho) tussen de onafhankelijke varlabelen en het disagio
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Het oorzakelijke verband tussen de afhankelijke variabelen en het disagio blijkt niet uit de
Spearman correlatie. Het zou kunnen dat een onafhankelijke variabele het disagio beïnvloedt,
zoals ook in het model verondersteld wordt, maar het kán ook zijn dat het disagio de
onafhankelijke variabele beïnvloedt. In dit geval is de onafhankelijke variabele dus niet
onafhankelijk. Het meest aannemelijk is dat de hier gestelde onafhankelijke variabelen het disagio
beïnvloeden, omdat het disagio, naast de intrinsieke waarde, wordt bepaald door de beurskoers.
Deze beurskoers is veranderlijk. Alle variabelen, zowel de onafhankelijke variabelen als het disagio,
zijn kenmerken van een vastgoedbeleggingsinstelling, maar het disagio is ook een kenmerk van
de waardering van beleggers. De waardering uit zich in de beurskoers. Ondanks deze
waarschijnlijkheid kan het niet met zekerheid gesteld worden.
De landconcentratie van de vastgoedportefeuille correleert negatief met het disagio van de
vastgoedbeleggingsinstelling. Dit betekent dat indien een vastgoedbeleggingsinstelling niet
geconcentreerd belegt, deze instelling waarschijnlijk een groter disagio dan wel kleiner agio zal
hebben. Indien een vastgoedbeleggingsinstelling juist wel geconcentreerd belegt, zal de
vastgoedbeleggingsinstelling vermoedelijk een groter agio dan wel kleiner disagio kennen.
Deze uitkomst ligt in de lijn van de gestelde verwachting in paragraaf 3.2.2. Beleggers wensen zelf
hun portefeuille samen te stellen en kunnen dat makkelijker met de aandelen van een
geconcentreerde vastgoedportefeuille. Bovendien is een vastgoedbeleggingsinstelling met een
geconcentreerde

portefeuille

transparanter

en

dus

aantrekkelijker.

Daarbij

heeft

een

vastgoedbeleggingsinstelling de mogelijkheid met een geconcentreerde portefeuille om dieper op
de (lokale) marktkennis in te gaan en zo betere beleidsbeslissingen te maken. Indien een
vastgoedbeleggingsinstelling meer landgeconcentreerd belegt, dan kan de vraag naar de aandelen
stijgen. Dit zal dan resulteren in een hogere beurskoers met als gevolg een groter agio dan wel
kleiner disagio.
Het voorzieningenniveau van alle locaties van de vastgoedportefeuille correleert positief met het
disagio. Dit houdt in dat naarmate het voorzieningenniveau van alle locaties beter wordt, de
vastgoedbeleggingsinstelling waarschijnlijk een groter disagio dan wel een kleiner agio zal kennen.
Een hoog gemiddeld voorzieningenniveau kan dus zorgen voor een kleiner agio dan wel een groter
disagio.
Dit is een opmerkelijk verband, omdat deze positieve correlatie niet in de lijn der verwachtingen
ligt, zoals deze gesteld is in paragraaf 3.2.4. De gestelde verwachting was juist dat naarmate het
gemiddelde

voorzieningenniveau

van

de

locaties

van

de

portefeuille

van

de

vastgoedbeleggingsinstelling hoger zou liggen, de vastgoedbeleggingsinstelling een groter agio
dan wel een kleiner disagio zou hebben. Toch is het gevonden verband mogelijk verklaarbaar.
Locaties met een goed voorzieningenniveau zijn bijvoorbeeld stadscentra. Stadscentra zijn vaak
(gedeeltelijk) voetgangerszone en daardoor moeilijk bereikbaar met andere vervoersmiddelen.
Voor winkelvoorzieningen is dat gewenst, maar voor bijvoorbeeld kantoren is dat juist niet
gewenst. Dus als een vastgoedbeleggingsinstelling een portefeuille heeft met veel locaties in de
nabijheid van voorzieningen kan de vraag naar aandelen van deze vastgoedbeleggingsinstelling
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dalen. Dit zal dan een lagere beurskoers als gevolg hebben en de vastgoedbeleggingsinstelling zal
een groter disagio dan wel kleiner agio hebben.
De free float van de vastgoedbeleggingsinstelling correleert ook met het disagio. Dit is een
positieve correlatie. Dit betekent dat een vastgoedbeleggingsinstelling met een grote liquiditeit
van de aandelen waarschijnlijk een hoger disagio dan wel een kleiner agio zal hebben.
Hoewel bij de ondernemingsspecifieke factoren geen verwachtingen zijn opgesteld, is het
gevonden verband niet zoals dat gedacht was (zie paragraaf 3.3.1). Dit is opmerkelijk, omdat een
lagere liquiditeit van de aandelen betekent dat de aandelen van die vastgoedbeleggingsinstelling
moeilijker

zouden

zijn

te

verhandelen.

Volgens

de

uitkomst

levert

dit

een

wanneer

een

vastgoedbeleggingsinstelling een groter agio dan wel een kleiner disagio op.
Een

mogelijke

verklaring

voor

het

gevonden

verband

is

dat

vastgoedbeleggingsinstelling grootaandeelhouders heeft, dit vertrouwen wekt bij een (potentiële)
aandeelhouder, omdat de grootaandeelhouder niet voor niets veel aandelen in handen heeft.
Tevens is het ook zo dat de grootaandeelhouders zelf waarschijnlijk ook veel vertrouwen hebben
in de aandelen van de betreffende vastgoedbeleggingsinstelling. Hierdoor is het aannemelijk dat
de vraag zal stijgen naar aandelen van de betreffende vastgoedbeleggingsinstelling met als gevolg
dat het agio groter of het disagio kleiner zal worden.
De current ratio correleert positief met het disagio. Dit positieve verband betekent waarschijnlijk
dat naarmate de current ratio van de vastgoedbeleggingsinstelling groter wordt het disagio ook
groter wordt.
Ook bij deze variabele geldt dat hoewel geen verwachting is opgesteld, de gevonden uitkomst niet
is zoals dat gedacht werd (zie paragraaf 3.3.2). Beleggers zjjn over het algemeen risicomijdend en
wensen dan ook dat een vastgoedbeleggingsinstelling in staat is om de korte termijn schulden te
betalen uit de vlottende activa. Vastgoedbeleggingsinstellingen hebben in verhouding tot de vaste
activa (waaronder het vastgoed valt) weinig vlottende activa. De current ratio zal daarom een
waarde

kleiner

dan

1

hebben.

Mogelijk

ligt

hierin

de

verklaring.

Indien

een

vastgoedbeleggingsinstelling een lage current ratio heeft dan is het mogelijk dat de vraag naar
aandelen van die vastgoedbeleggingsinstelling toeneemt. Als gevolg hiervan zal de beurskoers
stijgen, dit betekent dat de vastgoedbeleggingsinstelling een groter agio dan wel kleiner disagio
zal kennen.
Het laatste gevonden verband met het disagio is het verband met het dividendrendement. Dit is
een negatief verband. Indien een vastgoedbeleggingsinstelling een hoger dividendrendement heeft,
is het waarschijnlUk dat dit zal resulteren in een groter agio dan wel kleiner disagio. Dit betekent
dat een vastgoedbeleggingsinstelling, die meer dividend per jaar uitkeert ten opzichte van de
eindbeurswaarde van het aandeel, vermoedelijk een groter agio dan wel kleiner disagio zal kennen.
Bij de bespreking van het dividendrendement kwamen twee mogelijkheden naar voren met
betrekking tot het mogelijke verband met het (dis)agio, zie paragraaf 3.3.5. Uit de analyse komt
naar voren dat beleggers een hoog dividendrendement prefereren. Een hoog dividendrendement is
aantrekkelijk omdat het de functie van rentebetaling over het uitgezette geld vervangt en omdat
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het

een

zekerheid

biedt

tegen

teleurstellende

koersontwikkelingen.

Indien

een

vastgoedbeleggingsinstelling een hoger dividendrendement heeft kan de vraag naar de aandelen
toenemen. Dit resulteert dan in een hogere beurskoers met als gevolg een groter agio dan wel
kleiner disagio.
Na deze non-parametrische samenhanganalyse zullen in de volgende paragraaf de parametrische
samenhanganalyses uitgevoerd worden.

5.5

Parametrische samenhanganalyses

In deze paragraaf worden twee parametrische samenhanganalyses besproken. De eerste is een
bivariate analyse. Hierbij wordt steeds de correlatie berekend tussen één onafhankelijke variabele
en de afhankelijke variabele (het disagio). De gebruikte methode is de Pearson product-moment
correlatie. De tweede analyse is multivariaat, dit is de regressieanalyse. Deze analyse begint met
een korte bespreking van de assumpties die nodig zijn voor de analyse. De regressieanalyse heeft
als doel om het unieke verklarende deel van de vastgoedspecifieke factoren te berekenen. Bij
belde analyses wordt gebruik gemaakt van de hergecodeerde data.
5.5.1

Bivariate samenhanganalyse

Een parametrische samenhanganalyse kan uitgevoerd worden als alle variabelen, zowel de
onafhankelijken als de afhankelijke, parametrisch van aard zijn. Na de hercodering van een aantal
variabelen in dichotomieën, zoals besproken in paragraaf 5.2.3, zijn alle data parametrisch. De
gebruikte methode voor de parametrische samenhanganalyse is de Pearson product-moment
correlatie (rxy). In bijlage H zijn de uitkomsten van de analyse te vinden.
De volgende onafhankelijke variabelen correleren met het disagio: 'het aantal objecttypendcm{, 'de
locatie bereikbaarheid auto', 'de free floatd(k), en 'de totale activadCml'· Ook hier geldt, net als bij de
non-parametrische samenhanganalyse, dat deze verbanden van de onafhankelijke variabelen met
het disagio van de vastgoedbeleggingsinstelling geen extreme verbanden zijn en dat de verbanden
alle vier ongeveer even groot zijn, zie tabel 5.4.
Tabel 5.4: De significante correlaties (Pearson's r) tussen de onafhankelijke varlabelen en het disagio
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Net als bij de Spearman rangcorrelatie, geldt ook bij de Pearson product-moment correlatie dat
het oorzakelijke verband tussen de afhankelijke variabelen en het disagio niet blijkt uit de
correlatie. Het meest aannemelijk is dat de hier gestelde onafhankelijke variabelen het disagio
beïnvloedt, maar ook hier kan dit dus niet met zekerheid gesteld worden.
De variabele 'het aantal objecttypend<m>' van de vastgoedportefeuille correleert positief met het
disagio van

de vastgoedbeleggingsinstelling.

Dit betekent waarschijnlijk dat indien

een

vastgoedbeleggingsinstelling belegt in 2 of 3 objecttypen, dit zal resulteren in een groter disagio
dan wel kleiner agio. Indien een vastgoedbeleggingsinstelling in slechts één objecttype of in 4 of 5
objecttypen belegt, zal de vastgoedbeleggingsinstelling waarschijnlijk een groter agio dan wel
kleiner disagio kennen.
Deze correlatie blijkt deels wel en deels niet uit de verwachting, die gesteld is in paragraaf 3.2.1.
Dit is mogelijk omdat de variabele opgesplitst is in dichotomieën. In paragraaf 3.2.1 werd
verwacht dat als het aantal objecttypen waarin de vastgoedbeleggingsinstelling belegd toeneemt,
dit ervoor zorgt dat de beurswaarde zal verschillen van de intrinsieke waarde in de vorm van een
kleiner agio of groter disagio. Indien slechts in één objecttype belegd wordt, gaat deze
verwachting op; dit zal waarschijnlijk resulteren in een groter agio dan wel kleiner disagio dan
wanneer in 2 of 3 objecttypen belegd wordt. Dit is te verklaren vanuit de beredenering dat een
belegger zelf wil bepalen waarin belegd wordt. Met een vastgoedbeleggingsinstelling, die belegt in
één enkel objecttype, is dit beter mogelijk.
Zoals eerder vermeld, gaat niet de gehele verwachting op. Indien belegd wordt in 4 of 5
objecttypen gaat de verwachting niet op. Als belegd wordt in 4 of 5 objecttypen zal dit
vermoedelijk ook resulteren in een groter agio dan wel kleiner disagio dan wanneer belegd wordt
in 2 of 3 objecttypen. Toch is dit wel te verklaren vanuit de theorie die ook te vinden is in
paragraaf 3.2.1. Het heeft namelijk ook een voordeel om bij het kopen van slechts enkele
aandelen meteen in meerdere objecttypen te beleggen. De belegger beschikt dan direct over een
gespreide portefeuille zonder zelf geld en tijd te besteden aan het bepalen van een optimale mix
van objecttypen. Dit is met name aantrekkelijk voor de kleine belegger.
Uit bovenstaande correlatie blijkt dat een portefeuille met 2 of 3 objecttypen waarschijnlijk minder
goed gewaardeerd wordt door beleggers dan een portefeuille met 1, 4 of 5 objecttypen. Het
beleggen in 2 of 3 objecttypen heeft dan een lagere beurskoers tot gevolg. Dit kan leiden tot een
groter disagio dan wel kleiner agio voor de vastgoedbeleggingsinstelling. Het beleggen In 1,4 of 5
objecttypen kan leiden tot een hogere beurskoers met als gevolg een groter agio dan wel kleiner
disagio.
De bereikbaarheid met de auto van alle locaties van de vastgoedportefeuille correleert negatief
met het disagio. Dit houdt in dat naarmate de bereikbaarheid met de auto van alle locaties beter
wordt, de vastgoedbeleggingsinstelling waarschijnlijk een groter agio dan wel kleiner disagio zal
hebben. Een goede bereikbaarheid met de auto kan dus resulteren in een kleiner disagio dan wel
groter agio.
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Deze negatieve correlatie blijkt ook uit de verwachting van paragraaf 3.2.4. Hier werd al gesteld
dat de factor locatie een zeer belangrijke rendementsbepalende factor is. De bereikbaarheid met
de auto is een belangrijke variabele van deze factor locatie. Als een locatie goed bereikbaar is met
de auto kan dit de verhuurbaarheid van deze locatie bevorderen en wellicht dat hierdoor huurders
eerder worden aangetrokken.
Uit bovenstaande negatieve correlatie met het disagio, blijkt dat een vastgoedbeleggingsinstelling
met een vastgoedportefeuille met een hoge waardering van de locatie qua bereikbaarheid met de
auto door beleggers hoger gewaardeerd wordt op de beurs. Dit kan resulteren in een hogere
beurskoers met als gevolg een groter agio dan wel kleiner disagio.
De dichotome variabele 'de free floatdCk>' correleert negatief met het disagio. Dit betekent dat
indien een vastgoedbeleggingsinstelling een free float tussen de 0% en 50% heeft, dit
waarschijnlijk

zal

resulteren

in

een

kleiner

disagio

of groter agio

dan

wanneer

de

vastgoedbeleggingsinstelling een free float kent tussen de 50% en 100%.
Uit de non-parametrische samenhanganalyse is al gebleken dat een vastgoedbeleggingsinstelling
met een grotere liquiditeit (een hogere free float} meer kans heeft op een groter disagio of kleiner
agio. Deze uitkomst komt overeen met bovengenoemde correlatie. Ook hier geldt dat, ondanks
dat geen expliciete verwachting gesteld Is met betrekking tot de free float, het resultaat niet is
zoals dat gedacht werd. In de theorie van paragraaf 3.3.1 werd gesteld dat indien een
vastgoedbeleggingsinstelling een hogere liquiditeit heeft, in dit geval een free float tussen de 50%
en

100%,

de

vastgoedbeleggingsinstelling

beter

verhandelbare

aandelen

heeft.

Beter

verhandelbare aandelen zijn Interessanter voor een belegger. De mogelijke verklaring voor de hier
gevonden negatieve correlatie tussen 'de free floatd(k>' en het disagio is hetzelfde als voor de
gevonden Spearman rangcorrelatie tussen de free float en het disagio. Hierin werd gesteld dat
grootaandeelhouders zelf vertrouwen hebben in het beleid van de vastgoedbeleggingsinstelling.
Dit zal ook vertrouwen geven aan (potentiële} aandeelhouders, waardoor de vraag naar aandelen
kan stijgen en hiermee de beurskoers van de betreffende aandelen. Dit zal dus kunnen resulteren
in een groter agio of kleiner disagio.
De laatste gevonden correlatie in deze parametrische samenhanganalyse is de positieve correlatie
tussen 'de totale activadcm>' en het disagio. Dit betekent waarschijnlijk dat indien de totale activa
van een vastgoedbeleggingsinstelling tussen de €500.Q00.001 en €1.000.000.000 liggen, dit zal
resulteren

in

een

groter disagio

of

kleiner

agio.

Indien

de

totale

activa

van

een

vastgoedbeleggingsinstelling onder de €500.000.001 of boven de €1.000.000.000 liggen, zal dit
vermoedelijk resulteren in een kleiner disagio of groter agio.
Met betrekking tot de balanswaarde is geen expliciete verwachting uitgesproken, omdat dit een
ondernemingsspecifieke factor is. Toch is het vanuit de theorie verklaarbaar waarom bovenstaand
verband gevonden is. Een vastgoedbeleggingsinstelling met totale activa onder de €500.000.001
kan worden beschouwd als een kleine vastgoedbeleggingsinstelling. De portefeuilles van kleine
vastgoedbeleggingsinstellingen kunnen meer liquide zijn dan de portefeuille van een grotere
vastgoedbeleggingsinstelling. Dit komt voort uit het feit dat indien de vastgoedbeleggingsinstelling
gedwongen zou zijn om haar portefeuille in één keer te verkopen de totale verkoopwaarde van de
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gehele portefeuille lager is dan de som van de verkoopwaarden van alle objecten. De vraag- en
aanbodverhouding is dan namelijk in één keer verstoord, waardoor voor elk object niet gevraagd
kan worden wat onder normale marktomstandigheden gevraagd kan worden, zie ook paragraaf
3.3.4. Dit verklaart waarom een vastgoedbeleggingsinstelling met totale activa onder de

€:500.000.001

waarschijnlijk

een

kleiner

disagio

of

groter

agio

heeft

dan

een

vastgoedbeleggingsinstelling met totale activa tussen de €:500.000.001 en €:1.000.000.000.
Naarmate een vastgoedbeleggingsinstelling veel meer activa heeft, dus meer dan €:1.000.000.000,
wordt deze instelling minder liquide. Dit is ongunstig voor beleggers, maar er zijn dan andere
aspecten

die

zwaarder

wegen

in

de

waardering

(zie

paragraaf

3.3.4).

Een

vastgoedbeleggingsinstelling met een hoge totale activa heeft een schaalvoordeel. De uitgaven
zijn in verhouding tot de inkomsten relatief laag en de vastgoedbeleggingsinstelling kent minder
concurrentie. Daarbij is de kans groot dat de vastgoedbeleggingsinstelling is opgenomen in een
vastgoedindex, waardoor deze meer aandacht krijgt van analisten. Zo kan het dus dat een
vastgoedbeleggingsinstelling met totale activa van meer dan €:1.000.000.000 een kleiner disagio
of groter agio kan hebben dan een vastgoedbeleggingsinstelling met totale activa tussen de

€:500.000.001 en €:1.000.000.000.
Uit bovenstaande correlatie blijkt dat een vastgoedbeleggingsinstelling met totale activa tussen de

€:500.000.001 en €:1.000.000.000 vermoedelijk minder goed gewaardeerd wordt door beleggers
dan een vastgoedbeleggingsinstelling met totale activa onder de €:500.000.001 of boven de

€:1.000.000.000. De aandelen zijn dan waarschijnlijk minder aantrekkelijk met als gevolg een
lagere beurskoers. Dit kan dan leiden tot een groter disagio dan wel kleiner agio. De aandelen van
een vastgoedbeleggingsinstelling met totale activa van minder dan €:500.000.001 of meer dan

€:1.000.000.000 worden waarschijnlijk hoger gewaardeerd, met als gevolg een hogere beurskoers.
Dit zal dan resulteren in een groter agio dan wel kleiner disagio.
Na deze parametrische bivariate samenhanganalyse zal, met behulp van dezelfde hergecodeerde
variabelen als in deze samenhanganalyse, een regressieanalyse uitgevoerd worden.
5.5.2

Multivariate samenhanganalyse

Om een regressieanalyse te mogen uitvoeren moet aan een aantal assumpties worden voldaan.
De data zijn allemaal op interval of ratio meetniveau verzameld, ook na de hercodering geldt dit
nog steeds. Voor de data die niet hergecodeerd hoefden te worden, geldt dat in de gemaakte
scatterplots op het blote oog niet altijd lineaire verbanden te zien zijn. Dit zorgt echter niet voor
problemen, mogelijke verbanden zullen gevonden worden in de regressieanalyse. Voor de
dichotomieën geldt dat verbanden niet uit de scatterplots te halen zijn. Dichotomieën hebben
echter altijd betekenis. De residuen uit de formule y=a+bx+e dienen normaal verdeeld te zijn. Bij
controle hierop zijn geen opvallende zaken te zien. Dit betekent dat de opgestelde waarden voor a
en b door SPSS kloppen en dat alle onafhankelüke variabelen gebruikt mogen worden in de
regressieanalyse. Ook zijn de variabelen getest op homoscedasticiteit. Uit de plotjes blijkt dat alle
onafhankelijke variabelen voldoen aan deze assumptie.
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Voor

het

uitvoeren

van

de

regressieanalyse

bestaan

verschillende

methoden.

In

dit

afstudeeronderzoek is gekozen voor de 'stepwise-methode', omdat deze regressieanalyse een
terugkerende evaluatie kent. Bij iedere stap wordt nagegaan welke predietor het beste kan
toegevoegd worden aan de regressieanalyse. Na de toevoeging van een predietor wordt
geëvalueerd of alle predietoren, die tot dan toe toegevoegd zijn, in de regressieanalyse mogen
blijven of dat het beter is een predietor weer te verwijderen. Dit is nodig, omdat door de
toevoeging van een nieuwe variabele de p-waarden van de reeds eerder toegevoegde variabelen
kunnen wijzigen (de Heus e.a., 2003).
De dichotome variabelen 'het aantal landend(kl, en 'het aantal landend<m>' correleren (negatief) met
elkaar. Deze variabelen kunnen niet beiden worden opgenomen in de regressieanalyse, omdat dit
voor een instabiele oplossing kan zorgen. Al eerder is besloten dat de variabelen even belangrijk
zijn en dat ze daarom apart getest zullen worden in de regressieanalyse. Beide variabelen zijn
individueel met de andere onafhankelijke variabelen in de regressieanalyse gegaan. Hieruit is
gebleken dat beide dichotome variabelen geen goede predietoren zijn van de afhankelijke
variabele 'het disagio'. Het maakt dus niet uit welke variabele wordt gekozen, omdat beiden de
uitkomst van de regressieanalyse niet beïnvloeden.
Uit de uitkomst van de multipele regressieanalyse komt naar voren dat vijf variabelen predietoren
zijn van het disagio, waarvan vier variabelen dichotomieën zijn. De variabelen zijn: 'de totale
aetivad<m>', 'de free floatd<k>', 'het aantal objeettypend<m>', 'de current ratiod(kl, en 'de locatie
bereikbaarheid auto'. Hiervan zijn 'het aantal objecttypend<m>' en 'de locatie bereikbaarheid auto'
vastgoedspecifieke factoren. Tabel 5.5 laat de regressiecoëfficiënten zien van het uiteindelijke
model.

Tabel 5.5: Regresslecoêfficiênten van het uiteindelijke model (afhankelijke variabele: het disagio)

Gestandaar-

Model
engestandaardiseerde

diseerde

coëfficiënten

coëfficiënten

t

Sig.

Beta

B

Std. Fout

Std. Fout

B
(Constante)

-8,240

14,491

De totale activadcm>

10,579

5,644

-13,144

De free

floa~Ckl

-0,569

0,571

0,196

1,874

0,065

4,862

-0,280

-2,703

0,009

De locatie bereikbaarheid auto

-6,503

2,856

-0,235

-2,277

0,026

Het aantal objecttypendcm>

13,043

4,736

0,287

2,754

0,008

-10,588

4,728

-0,233

-2,239

0,028

De current ratiodCkl

Aangezien de gehele populatie in het onderzoek is opgenomen mag gebruik gemaakt worden van
R2 in plaats van R2 adJ· De proportie verklaarde variantie is daarmee R2 =30,4%. De output van
SPSS van de regressieanalyse is opgenomen in bijlage I.
Met de vijf gevonden predietoren kunnen twee formules opgesteld worden voor het voorspellen
van het disagio. Eén op basis van de ruwe data (

y =a+b1X1+bnXn)

en één op basis van de
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gestandaardiseerde data ( î y=~ 1 z 1 +~ 0Z 0 ).

Laatstgenoemde heeft het voordeel dat deze

onafhankelijk is van de meeteenheden.

y

=

+ 10,579
13,144
6,053

+ 13,043
10,588

*
*
*
*
*

(de totale activad<m>)
(de tree floa~<k>)
(de locatie bereikbaarheid auto)
(het aantal objecttypend(m))
(de current ratiod(kl)

8,240

Zy

= +

0,196
0,280
0,235

+

0,287
0,233

*
*
*
*
*

(de totale activad(m))
(de tree

floa~(k))

(de locatie bereikbaarheid auto)
(het aantal objecttypend(m))
(de current ratiod<k>)

Deze vijf predietoren hebben een unieke bijdrage in de voorspelling van de afhankelijke variabele,
het disagio. Met behulp van de gestandaardiseerde coëfficiënten kan de totale bijdrage berekend
worden. De gevonden waarden geven echter niet de waarde van de unieke bijdrage weer. De
unieke bijdrage van de predietoren op het disagio kan bepaald worden met behulp van de semipartiële correlaties, zie tabel 5.6. Zoals eerder vermeld is de totale verklaarde variantie door de
vijf predietoren R2 =30,4%. De totale unieke bijdrage van deze predietoren is 29,4%.
Tabel 5.6: Unieke bijdrage predietoren op het disagio

Predietor

Semi-partiële correlatie

Unieke bijdrage

0,190

3,6%

De free floal<!1kJ

-0,273

7,5%

De locatie bereikbaarheid auto

-0,230

5,3%

0,279

7,8%

-0,227

5,2%

De totale activadlmJ

Het aantal objecttypend(mJ
De current ratiod!kl
Totaal

29,4%

De dichotomie 'de totale activa d(m)' heeft een positief verband met het disagio. Dit betekent dat
indien een vastgoedbeleggingsinstelling een balanswaarde heeft van tussen de €500.000.001 en
€1.000.000.000 bij de totale activa, dit waarschijnlijk zal resulteren in een groter disagio dan wel
kleiner agio. Indien de totale activa van een vastgoedbeleggingsinstelling onder de €500.000.001
of boven de €1.000.000.000 liggen, zal dit waarschijnlijk resulteren in een kleiner disagio of groter
agio.
Een negatief verband met het disagio is te vinden bij de dichotome variabele 'de tree

floa~<k>'·

Indien een vastgoedbeleggingsinstelling een tree float heeft tussen de 0% en 50% zal de
vastgoedbeleggingsinstelling vermoedelijk een groter agio dan wel een kleiner disagio kennen.
Indien een vastgoedbeleggingsinstelling een free float van meer dan 50% heeft, dan zal de
vastgoedbeleggingsinstelling waarschijnlijk een kleiner agio dan wel een groter disagio hebben.
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De enige variabele die geen dichotomie iS1 is de variabele 'de locatie bereikbaarheid auto'. Deze
variabele vertoont een negatief verband met het disagio. Dit betekent vermoedelijk dat naarmate
de gemiddelde locatie van de vastgoedportefeuille van een vastgoedbeleggingsinstelling beter met
de auto bereikbaar is, dit zal resulteren in een hoger agio dan wel kleiner disagio.
'Het aantal objecttypend(ml' heeft een positief verband met het disagio. Hieruit volgt waarschijnlijk
dat

een

vastgoedbeleggingsinstelling

vastgoedportefeuille

een

hoger

met

disagio

2

dan

of
wel

3

verschillende

lager

agio

zal

objecttypen
kennen.

in

Indien

de
een

vastgoedbeleggingsinstelling in slechts één objecttype of in 4 of 5 objecttypen belegt, zal
waarschijnlijk de vastgoedbeleggingsinstelling een groter agio dan wel kleiner disagio hebben.
De variabele 'de current ratiod(kl' heeft een negatief verband met het disagio. Dit betekent dat
indien een vastgoedbeleggingsinstelling een current ratio heeft tussen de 0 en

OA, dit

waarschijnlijk zal resulteren in een groter agio dan wel kleiner disagio. Indien de current ratio van
een vastgoedbeleggingsinstelling boven de 0,4 ligt, zal dit waarschijnlijk resulteren in een kleiner
agio of groter disagio.
In bijlage J is de verdeling van de residuen weergegeven. Bijlage K geeft de partiële regressie
plots van de vijf predietoren met het disagio weer.
5.6

Vergelijkingen van de analyses

In deze paragraaf worden de resultaten van de Spearman rangcorrelatie en Pearson productmoment correlatie met elkaar vergelijken én de resultaten van de twee parametrische
samenhanganalyses, de Pearson product-moment correlatie en de regressieanalyse. Daarnaast
wordt ook een vergelijking gemaakt van de unieke bijdragen van de ondernemingsspecifieke
factoren en de vastgoedspecifieke factoren.
5.6.1

Vergelijking 5pearman en Pearson analyse

Bij vergelijking van de Spearman en Pearson analyse blijkt dat er maar weinig overeenkomende
correlaties van de variabelen met het disagio zijn, zie tabel 5.7 op de volgende pagina. De enige
variabele, die bij beide samenhanganalyses significant correleert met het disagio is 'de free float'
in de Spearman rangcorrelatie en 'de free floatd(kl' in de Pearson product-moment correlatie.
Sommige variabelen suggereren een tegengestelde richting van de correlatie te hebben bij
vergelijking van de Spearman rangcorrelatie en de Pearson product-moment correlatie. Dit is
echter niet het geval, het komt door de waardetoekenning van de hercodering, zie bijlage E.
'Het aantal objecttypend(ml' en 'de totale activad<m>' zijn significant in de Pearson product-moment
correlatie, terwijl 'het aantal objecttypen' en 'de totale activa' niet significant zijn In de Spearman
rangcorrelatie. Dit is mogelijk omdat de Pearson analyse meer power heeft. Zelfs na de
hercodering van het aantal objecttypen en de totale activa vertonen de dichotomieën een
significante correlatie in de Pearson analyse.
De landconcentratie en de current ratio vertonen in de Spearman rangcorrelatie een verband met
het disagio. De dichotome variabelen 1 gebaseerd op de landconcentratie en current ratio, hebben
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in

de

Pearson

analyse

geen

significante

correlatie

met

het

disagio.

Dit

betekent

hoogstwaarschijnlijk dat bij het hercoderen van deze variabelen informatie verloren gegaan is.
De variabele 'de locatie bereikbaarheid auto' is niet hergecodeerd. In de Pearson analyse vertoont
deze variabele een correlatie met het disagio, terwijl deze correlatie niet wordt gevonden in de
Spearman analyse. Zoals eerder vermeld, heeft de Pearson analyse meer power.
De variabelen 'de locatie voorzieningen' en 'het dividendrendement' zijn ook niet hergecodeerd
voor de parametrische samenhanganalyse, omdat deze al normaal verdeeld zjjn. Deze variabelen
correleren in de Spearman analyse met het disagio, terwijl ze geen correlatie vertonen in de
Pearson analyse. Dit betekent waarschijnlijk dat de correlaties voornamelijk in de staarten van de
verdeling zitten.
De variabele 'de free float' is significant in de Spearman rangcorrelatie en de variabele 'de free
floatd(k), is significant in de Pearson product-moment correlatie. Ondanks de hercodering van de
variabele 'de free float' in een dicotome variabele is er dus geen informatie verloren gegaan.

Tabel5.7: Vergelijking uitkomsten significante varlabelen

Variabele

Spearman rangcorrelatie

Pearson productmoment correlatie

p

I het aantal objecttypendcmJ

Sig.

r

Sig.

-0,153

0,194

0,252*

0,030

-0,229*

0,050

0,198

_,092

De locatie bereikbaarheld auto

-0,216

0,065

-0,233*

0,046

De locatie voorzieningen

0,234*

0,044

0,219

0,061

De free float

I de free floa~ckl
I de current ratiodCkl
De totale activa I de totale activadcmJ

0,261*

0,025

-0,272*

0,019

De current ratio

0,247*

0,034

-0,202

0,085

0,155

0,188

0,274*

0,018

-0,240*

0,040

-0,099

0,400

Het aantal objecttypen
De landconcentratie

I de landconcentratied(kl

Het dividendrendement

*

Correlatie is significant bij alpha = 0,05 (2-zljdlg).

Na deze vergelijking van de Speerman en Pearson analyse zullen de Pearson en regressieanalyse
vergeleken worden.

5.6.2

Vergelijking Pearson en regressieanalyse

Vier van de vijf variabelen die een unieke bijdrage leveren aan het disagio, komen ook naar voren
in de Pearson analyse. Dat zijn de variabelen 'het aantal objecttypend(m)', 'de locatie
bereikbaarheid auto', 'de free floatd{k) en 'de totale activad<m>', zie tabel 5.8 op de volgende pagina.
Ondanks dat 'de current ratiod(k>' een semi-partiële correlatie laat zien en dus een unieke bijdrage
levert bij de verklaring van het disagio, komt deze dichotomie niet naar voren bij de Pearson
product-moment

correlatie.

Er

dient

echter

vermeld

te

worden

dat

de

tweezijdige

overschrijdingskans van 'de current ratiod{k), en het disagio gelijk is aan 0,085 (r= -0,202; n.s.).
Dit betekent dat dit verband net niet significant is.
De meeste predietoren hebben een semi-partiële correlatie, die qua grootte niet veel verschilt van
de Pearson product-moment correlatie. Dit geldt niet voor de predietor 'de totale activad{m)'· Deze
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variabele heeft een unieke bijdrage aan het disagio van 3,6%, terwijl de gedeelde informatie met
het disagio 7,5% bedraagt. Dit betekent dat er een gemeenschappelijke variantie is van 7,5%,
maar dat het disagio slechts voor 3,6% uniek voorspeld kan worden door deze predictor.

Tabel 5.8: Vergelijking unieke bijdrage significante varlabelen met de correlatie

Variabele

Semi-partiële

Pearson

correlatie

product-moment
correlatie (r)

Het aantal objecttypend<m>

0,279

0,252

De locatie bereikbaarheid auto

-0,230

-0,233

De free floa~<k>

-0,273

-0,272

De current ratiod!kl

-0,227

-0,202, n.s.

De totale activad<m>

0,190

0,274

Als laatste in deze paragraaf zullen de unieke bijdragen van de ondernemingsspecifieke en
vastgoedspecifieke predietoren vergeleken worden.
5.6.3

Vergelijking unieke bijdrage predietoren

Zoals eerder vermeld, is de totale unieke bijdrage van de predietoren 29,4%. De totale unieke
bijdrage van het vastgoed wordt bepaald door de variabelen 'het aantal objecttypend(mJ' en 'de
locatie bereikbaarheid auto' en bedraagt 13,1 %. De totale unieke bijdrage van de onderneming
wordt bepaald door de variabelen 'de free floatd(kl', 'de current ratiod(kJ' en 'de totale activad(mJ' en
bedraagt 16,3%. Zie tabel 5.9 voor deze unieke bijdragen.
Deze

resultaten

betekenen

dat

bij

het

voorspellen

van

het

disagio

van

een

vastgoedbeleggingsinstelling de vastgoedspecifieke factoren (bijna) net zo belangrijk zijn als de
ondernemingsspecifieke factoren. Het is zelfs zo dat de grootste unieke bijdrage geleverd wordt
door een vastgoedspecifieke variabele, namelijk 'het aantal objecttypend(mJ' (7,8%).
Tabel 5.9: Vergelijking unieke bijdragen aan het disagio

Ondernemingsspecifieke

Unieke

variabelen

bijdrage

Vastgoedspecifieke variabelen

Unieke
bijdrage

De free floa~<k>

7,5%

Het aantal objecttypend<m>

7,8%

De current ratiod!kl

5,2%

De locatie bereikbaarheid auto

5,3%

De totale activad<m>

3,6%
16,3%

Totaal

Totaal

13,1%

5.7

Resumé

1('\v..

Het gemiddelde disagio van de onderzochte vastgoedbeleggingsinstellingen is -13,89%.

~

Niet alle verzamelde data zijn normaal verdeeld en daarom zijn de betreffende variabelen
hergecodeerd. Dit is nodig om parametrische analyses erop toe te passen.

58

~

Met de originele data is de non-parametrische Spearman rangcorrelatie uitgevoerd. Uit die
analyse komt dat 'de landconcentratie van het vastgoed', 'de locatie voorzieningen', 'de
free float', 'de current ratio' en 'het dividendrendement' correleren met het disagio. Dit
betekent dat indien een vastgoedbeleggingsinstelling niet geconcentreerd belegt, het
gemiddelde voorzieningenniveau van alle locaties van de vastgoedportefeuille beter is, een
grote free float van de aandelen heeft, een hoge current ratio heeft of een laag
dividendrendement heeft, de vastgoedbeleggingsinstelling waarschijnlijk een groter disagio
dan wel kleiner agio zal kennen.

V ~\"VV.

Met de hergecodeerde data is de Pearson product-moment correlatie uitgevoerd. Hieruit
komt dat de variabelen 'het aantal objecttypend(m)', 'de locatie bereikbaarheid auto', 'de
free

floa~ck/

en 'de totale activad(m)' correleren met het disagio. Dit betekent dat indien

een vastgoedbeleggingsinstelling in 2 of 3 objecttypen belegt, de bereikbaarheid met de
auto van de locaties van de vastgoedportefeuille slechter is, een free float heeft dat boven
de 50% ligt of totale activa onder de €:500.000.001 of boven de (1.000.000.000 heeft de
vastgoedbeleggingsinstelling waarschijnlijk een groter disagio dan wel kleiner agio zal
kennen.

~

Bij vergelijking van de Spearman en Pearson analyse blijkt dat er maar weinig
overeenkomende correlaties van de variabelen met het disagio zijn. Door de power van de
Pearson analyse vertonen het aantal objecttypen en de totale activa zelfs na de
hercodering een significante correlatie, terwijl dit niet het geval was in de Spearman
analyse. Bij het hercoderen de landconcentratie en de current ratio is informatie verloren
gegaan. De correlatie zit bij de variabele 'de locatie bereikbaarheid auto' voornamelijk in
het middengebied, terwijl de correlaties van 'het aantal objecttypen' en de 'totale activa'
voornamelijk in de staart van de verdeling zitten. Zowel 'de free float' als 'de free floatd(k),
zijn significant correlerend met het disagio.

~

De regressieanalyse geeft inzicht in welke variabelen predietoren zijn van het disagio. De
variabelen 'de totale activadCm>', 'de free

floa~Ck>',

'het aantal objecttypend(m)', 'de current

ratiod(k>' en 'de locatie bereikbaarheid auto' zijn predietoren van het disagio. Hiervan zijn
'het aantal objecttypend<m>' en 'de locatie bereikbaarheid auto' vastgoedspecifieke factoren.
De richtingen van de verbanden zijn gelijk aan de correlaties van de Pearson productmoment correlatie. Met deze vijf predietoren kan 30,4% verklaard worden van het disagio.

~

De regressieanalyse geeft ook inzicht in de unieke bijdrage is van de predictoren. De totale
unieke bijdrage is 29,4%. Daarvan zijn met 13,1% de vastgoedspecifieke variabelen 'het
aantal

objecttypend(m>' en 'de

locatie

bereikbaarheid

auto' verantwoordelijk

met

respectievelijk 7,8% en 5,3%. Met de unieke bijdrage van 7,8% is 'het aantal
objecttypendcm/ de grootste predietor van het disagio.
Het volgende hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de theorie en
de hierboven beschreven resultaten.
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6

Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden allereerst conclusies getrokken over de voorgaande analyses. De
deelvragen, zoals deze gesteld zijn in paragraaf 3.5, worden beantwoord. Deze antwoorden
aangegeven met het getal van de betreffende deelvraag tussen haakjes. Vervolgens wordt op
basis van de gevonden resultaten en conclusies een beslissingsondersteunende strategie opgesteld.
Daaruit volgt dat, los van de ondernemingsspecifieke factoren, de vastgoedspecifieke factoren een
belangrijke bijdrage leveren bij het voorspellen van het disagio. Deze bijdrage mag niet
onderschat worden. Als laatste komen de aanbevelingen aan bod. Er worden drie typen
aanbevelingen behandeld. Theoretische, praktische en aanbevelingen met betrekking tot verder
onderzoek naar dit onderwerp.

6.1

Conclusies

In deze conclusies wordt onder meer antwoord gegeven op de eerder gestelde probleemstelling
met de bijbehorende deelvragen. De probleemstelling van dit afstudeeronderzoek luidt:

Welke relevante vastgoedspecifieke factoren beïnvloeden de discrepantie tussen de
beurswaarde en de intrinsieke

waarde ((dis)agio)

van closed-end Europese

beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen?
Bij het zoeken naar de oorzaken van de discrepantie is een onderscheid gemaakt tussen
kenmerken van de vastgoedbeleggingsinstelling zelf en kenmerken van haar vastgoed. In het
onderzoek wordt gebruik gemaakt van vijf relevante kenmerken van het vastgoed. Dit zjjn het
aantal landen en objecttypen van het vastgoed, de landconcentratie en objecttypeconcentratie van
het vastgoed, het verhuurbare vloeroppervlak van het vastgoed, het type locatie van het vastgoed
en de gemiddelde ouderdom van het vastgoed (2). Daarnaast worden ook zes relevante
kenmerken van de vastgoedbeleggingsinstelling zelf meegenomen. Dit zijn de liquiditeit van de
aandelen, de liquiditeit, de mate van vreemd vermogen, de balanswaarde, het dividendrendement
en de opname in een vastgoedindex (3).
In het totaal zijn 74 vastgoedbeleggingsinstellingen in dit afstudeeronderzoek onderzocht, omdat
deze voldoen aan de voorwaarden om opgenomen te worden in de populatie en omdat voldoende
gegevens beschikbaar zijn. Deze vastgoedbeleggingsinstellingen hebben gemiddeld een hogere
beurswaarde dan intrinsieke waarde op 31 december 2005. Zie bijlage C voor een compleet
overzicht van de populatie en de disagio's (1 en 4).
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Predietoren van het (dis)agio

Er zijn drie kenmerken van de vastgoedbeleggingsinstelling zelf en twee kenmerken van haar
vastgoedportefeuille die het disagio mogelijk kunnen voorspellen. Dit zijn kenmerken van de
balanswaarde, de liquiditeit van de aandelen, de liquiditeit van de onderneming, de bereikbaarheid
van

de

locatie

en

het

aantal

objecttypen

waarin

belegd

wordt

door

de

vastgoedbeleggingsinstelling. Met deze vijf eigenschappen van de vastgoedbeleggingsinstelling en
haar vastgoedportefeuille wordt bijna eenderde van het disagio verklaard. Daarvan wordt bijna de
helft uniek verklaard door kenmerken van het vastgoed waarin de vastgoedbeleggingsinstelling
belegt (6). Dit betekent dat het onderscheid dat gemaakt is tussen kenmerken van de
vastgoedbeleggingsinstelling zelf en haar vastgoedportefeuille in het onderzoeksmodel terecht is.
Over de kenmerken in relatie tot het (dis)agio kan het volgende gezegd worden: indien een
vastgoedbeleggingsinstelling een duidelijke keuze heeft gemaakt voor een gespreide of een
gespecialiseerde portefeuille, een goede gemiddelde bereikbaarheid met de auto van de locaties
kent, een lage free float heeft, een lage current ratio heeft een kleine of grote balanswaarde heeft,
de vastgoedbeleggingsinstelling een groter agio dan wel kleiner disagio zou kunnen hebben (5).
De hogere waardering voor een vastgoedbeleggingsinstelling, die gespecialiseerd belegt qua
objecttype, is te verklaren vanuit de theorie dat beleggers zelf hun beleggingsbeleid willen
bepalen. Deze vastgoedbeleggingsinstelling is transparanter. De hogere waardering voor een
vastgoedbeleggingsinstelling die gespreid belegt qua objecttype, is te verklaren vanuit het feit dat
de vastgoedbeleggingsinstelling in dit geval al een optimale beleggingsmix bepaald heeft. Een
belegger, die enkel aandelen koopt van deze instelling heeft direct al een gespreide portefeuille.
Dat vastgoedbeleggingsinstellingen met een gemiddeld betere bereikbaarheid met de auto van de
locaties mogelijk beter gewaardeerd worden komt voort uit het feit dat de verhuurbaarheid van
die objecten groter zal zijn. Een goede bereikbaarheid met de auto wordt namelijk aantrekkelijk
gevonden door huurders.
Een lage liquiditeit van de aandelen kan aangeven dat een groot deel van de aandelen in handen
is van grootaandeelhouders of de vastgoedbeleggingsinstelling heeft zelf veel aandelen in eigen
bezit. Dit kan mogelijk vertrouwen geven aan (potentiële) aandeelhouders. Zij vertrouwen op de
kennis van deze grootaandeelhouders. Ook kan het zijn dat juist de grootaandeelhouders een
hoge waardering geven aan het aandeel en dat ondanks de lagere liquiditeit van de aandelen het
aandeel gemiddeld toch hoger wordt gewaardeerd.
De

mogelijke

verklaring

vastgoedbeleggingsinstellingen

voor
die een

de

gemiddelde

hogere

waardering

van

lage liquiditeit van de vastgoedbeleggingsinstelling

hebben, ligt in het feit dat vastgoedbeleggingsinstellingen in verhouding tot de vaste activa
(waaronder het vastgoed valt) weinig vlottende activa hebben. Hierdoor zal de current ratio van
een vastgoedbeleggingsinstelling vaak kleiner zijn dan 1.
De hogere waardering voor een vastgoedbeleggingsinstelling, die een kleine balanswaarde heeft,
is te verklaren vanuit de theorie dat de portefeuille van deze vastgoedbeleggingsinstelling meer
liquide

is.

De

hogere waardering

voor een

vastgoedbeleggingsinstelling,

die een

grote

balanswaarde heeft, is te verklaren door het feit dat deze vastgoedbeleggingsinstelling een
schaalvoordeel heeft. Deze vastgoedbeleggingsinstelling heeft relatief lage uitgaven in verhouding
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tot de inkomsten en zal eerder opgenomen zijn in een vastgoedindex, waardoor deze meer
aandacht zal krijgen van analisten (7).
Uit deze onderzoeksresultaten blijkt dat ongeveer tweederde van het (dis)agio niet te verklaren is
met de gekozen vastgoedspecifieke en ondernemingsspecifieke factoren.
Vermoedelijk is een groot deel van het onverklaarde deel van het disagio toe te schrijven aan de
irrationele factor die niet meegenomen is in dit onderzoek. Door de gehele populatie in het
onderzoek te betrekken en om data te gebruiken die op één tijdstip vastgesteld zijn, is geprobeerd
de irrationele factor, het beurssentiment, uit te middelen. Waarschijnlijk heeft dit toch nog ruis
gegeven, waardoor verklaarde variantie verloren gegaan is.
Daarnaast is een deel van de onverklaarde variantie waarschijnlijk ook gelegen in het effect dat
smoothing heeft op het bepalen van de intrinsieke waarde. Een belangrijk onderdeel bij het
bepalen van de intrinsieke waarde zijn de taxaties van het vastgoed en deze taxaties zijn onder
invloed van smoothing.

Besllssingsondersteunende strategie
Op dit moment baseren analisten en beleggers respectievelijk hun beleggingsadviezen en
beleggingsbeleid op ondernemingsspecifieke kenmerken en resultaten van de verschillende
vastgoedbeleggingsinstellingen. Met deze gegevens wordt verwacht een voorspelling te kunnen
geven van de beurswaarden en intrinsieke waarden, en hiermee de (dis)agio's, van de
verschillende vastgoedbeleggingsinstellingen. Ook in de al bestaande onderzoeken, waarin
geanalyseerd wordt welke factoren de discrepantie mogelijk kunnen verklaren, zijn voornamelijk
de

ondernemingsspecifieke

vastgoedbeleggingsinstellingen

kenmerken
bekeken.

en

resultaten

Zoals eerder gesteld,

van
zijn

de
in

verschillende

deze onderzoeken

kenmerken van het vastgoed, waarin door de vastgoedbeleggingsinstellingen belegd wordt, in
bijna alle gevallen buiten beschouwing gelaten. Tot nu toe werd slechts door enkele onderzoekers
erkend dat kenmerken van het onderliggende vastgoed mogelijk een oorzaak kunnen zijn voor het
verschil in beurswaarde en intrinsieke waarde. De resultaten die naar voren komen uit dit
onderzoek laten zien dat dit gegrond is. Eigenschappen van het onderliggende vastgoed zijn wel
degelijk factoren die de discrepantie beïnvloeden. Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer eenderde
van het (dis)agio verklaard kan worden door de vüf gevonden predictoren. Hiervan zjjn twee
predietoren

kenmerken

van

het

vastgoed

en

drie

predietoren

kenmerken

van

de

vastgoedbeleggingsinstelling zelf. Wat het aantal predietoren betreft zit er dus geen groot verschil
tussen het aantal eigenschappen van het vastgoed en het aantal eigenschappen van de
vastgoedbeleggingsinstelling zelf. Voor de verklaring van eenderde van het (dis)agio zijn voor
bijna de helft kenmerken van het vastgoed verantwoordelijk (6). Sterker nog, het kenmerk dat de
meeste invloed heeft op het verschil in beurswaarde en intrinsieke waarde is een kenmerk van het
vastgoed en wel het aantal objecttypen waarin de vastgoedbeleggingsinstelling belegt .
. Deze uitkomst is een belangrijk gegeven voor analisten en beleggers. Er dient niet meer enkel
naar

de

ondernemingsspecifieke

eigenschappen

van

de

verschillende

vastgoedbeleggingsinstellingen gekeken te worden bü het bepalen van het beleggingsadvies of
beleggingsbeleid. Dit onderzoek levert het bewijs dat, los van de ondernemingsspecifieke

62

kenmerken van de vastgoedbeleggingsinstelling, ook de kenmerken van het vastgoed van de
portefeuille significant de discrepantie tussen de beurswaarde en de intrinsieke waarde
beïnvloeden. Zoals hierboven beschreven is de mogelijke invloed van de eigenschappen van de
vastgoedbeleggingsinstelling zelf en de eigenschappen van haar vastgoedportefeuille op het
(dis)agio ongeveer gelijk. De strategie die wordt aangeraden is dan ook om bij het beoordelen van
de verschillende vastgoedbeleggingsinstellingen en het voorspellen van de beurswaarden in
verhouding

tot

de

intrinsieke

waarden

niet

alleen

naar

de

kenmerken

van

de

vastgoedbeleggingsinstellingen zelf te kijken maar ook naar de kenmerken van het onderliggende
vastgoed. Daarbij dient in het bijzonder te worden gekeken naar het aantal objecttypen waarin
belegd wordt door de betreffende vastgoedbeleggingsinstelling en naar de bereikbaarheid met de
auto van de verschillende locaties van de portefeuille van die vastgoedbeleggingsinstelling (8).
6.2

Aanbevelingen

In deze paragraaf worden drie typen aanbevelingen gedaan. Het eerste zijn praktische
aanbevelingen, het tweede theoretische en het derde type zijn aanbevelingen voor verder
onderzoek.
6.2.1

Praktische aanbevelingen

Voor het berekenen van het disagio van vastgoedbeleggingsinstellingen is de netto intrinsieke
waarde (NAV) nodig. De NAV geeft de actuele waarde van de bezittingen minus schulden en
goodwill weer. Door vastgoedbeleggingsinstellingen worden in de jaarverslagen verschillende
variaties op de NAV weergegeven, bijvoorbeeld NNNAV, diluted NAV en liquidation NAV. Per
vastgoedbeleggingsinstelling verschilt zo de manier waarop de intrinsieke waarde wordt
weergegeven.
Geadviseerd wordt om de wet- en regelgeving omtrent de publicatie van de NAV nog uniformer te
stellen. Voor de vergelijkbaarheid van de vastgoedbeleggingsinstellingen onderling is het
belangrijk dat de oorspronkelijke NAV gepubliceerd wordt.
Zoals eerder gesteld zijn de marktwaarden van vastgoedobjecten aan smoothing onderhevig. Dit
resulteert in het feit dat de intrinsieke waarde van een vastgoedbeleggingsinstelling gekleurd
weergegeven wordt. Smoothing zal afnemen indien de vastgoedmarkt transparanter is. De
vastgoedmarkt wordt ondermeer transparanter door de vastgoedportefeuilles vaker te taxeren en
door alle verkooptransacties bekend te maken.
Uit de conclusies komt naar voren dat niet alleen ondernemingsspecifieke factoren, maar ook
vastgoedspecifieke factoren het verschil in beurswaarde en intrinsieke waarde kunnen verklaren.
Er wordt aan beleggers en analisten aanbevolen om bij het bepalen van respectievelijk het
beleggingsbeleid en -advies, naast het beoordelen van de ondernemingsspecifieke factoren, ook
kenmerken van het onderliggende vastgoed te bekijken. Daarbij wordt aangeraden om in het
bijzonder naar het aantal objecttypen waarin een vastgoedbeleggingsinstelling belegt en naar de
gemiddelde bereikbaarheid met de auto van de locaties te kijken. Deze kenmerken zijn namelijk
uit dit onderzoek naar voren gekomen als predietoren van het disagio.
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6.2.2

Theoretische aanbevelingen

Naast de praktische aanbeveling over de uniformiteit van de netto intrinsieke waarde, is het ook
mogelijk een theoretische aanbeveling te doen. Er wordt aangeraden om meer inzicht in de
verschillende rekenmethodes van de verschillende NAV's te krijgen. Dit geeft de mogelijkheid om
de 'originele' NAV van de vastgoedbeleggingsinstelling te berekenen. Dit zal de betrouwbaarheid
van de berekening van het disagio ten goede komen.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de irrationele factor moeilijk meetbaar is. Uit de huidige
literatuur blijkt dat deze irrationele factor toch bepalend is bij de verklaring van het (dis)agio.
Daarom is het interessant om een manier te bedenken waarop deze irrationele factor wel in te
meten variabelen omgezet kan worden. Voor het algemene beurssentiment wordt voorgesteld om
de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen op meerdere momenten te meten. Van de ruis die
mogelijk ontstaat bij het nemen van één tijdstip van meting, is dan geen sprake meer. De
verwachting is dat met behulp van deze meetmethode wel een conclusie getrokken kan worden
over de invloed van het totale algemene beurssentiment op het (dis)agio. Indien daarnaast ook
andere beursgenoteerde ondernemingen bij het onderzoek betrokken worden dan is de
verwachting dat een conclusie getrokken kan worden over de invloed van het vertrouwen in de
beurs door beleggers. Dat maakt het mogelijk om ook een explicietere uitspraak te doen over het
tweede aspect van het algemene beurssentiment: de populariteit van het vastgoed.
Het is waarschijnlijk ook mogelijk om het instellingsspecifieke beurssentiment deels te meten. Dit
kan door steeds één vastgoedbeleggingsinstelling over meerdere jaren te bekijken. Op die manier
kan een deel van het eigen instellingspecifieke sentiment gemeten worden. Echter, niet alle
vastgoedbeleggingsinstellingen bestaan zoveel jaar dat voldoende gegevens bekend zijn en ook
kan het instellingsspecifieke sentiment veranderen gedurende de jaren waarin gemeten wordt.
6.2.3

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Uit de resultaten komt naar voren dat door het opgestelde model 30,4% verklaard wordt. Dit
betekent dat nog 69,6% niet verklaard is. Er wordt aanbevolen om aanvullende variabelen in het
model op te nemen om dit percentage te verhogen. Hierbij wordt vooral gedacht aan aanvullende
vastgoedspecifieke variabelen, omdat er nog geen eerder onderzoek naar gedaan is. Zo is het een
mogelijkheid om dieper in te gaan op het aantal landen en objecttypen en de land- en
objecttypeconcentratie van het vastgoed. In dit onderzoek is namelijk niet gekeken is of het
uitmaakt in welke landen of objecttypen belegd wordt. Er bestaat de kans dat bijvoorbeeld
vastgoedbelegglngsinstellingen, die in enkel winkelruimtes belegd hebben een groter agio dan wel
kleiner disagio hebben dan vastgoedbeleggingsinstellingen, die enkel in bedrijfsruimtes belegd
hebben. Ditzelfde kan ook voor de concentratie gelden. Een vastgoedbeleggingsinstelling, die met
name in West-Europese landen belegt, kan een groter agio dan wel kleiner disagio hebben dan
een vastgoedbeleggingsinstelling, die met name in Oost-Europese landen belegt.
Uit de resultaten van de twee bivariate analyses zjjn onverwachte richtingen van correlaties naar
voren gekomen. Zo is een positieve correlatie tussen het voorzieningenniveau van alle locaties van
de vastgoedportefeuille en

het disagio

naar voren

gekomen

bij de non-parametrische
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samenhanganalyse. Dit betekent dat een hoog gemiddeld voorzieningenniveau kan resulteren in
een kleiner agio dan wel een groter disagio. De verwachting luidt echter dat naarmate het
gemiddelde

voorzieningenniveau

van

de

locaties

van

de

portefeuille

van

de

vastgoedbeleggingsinstelling hoger zou liggen, de vastgoedbeleggingsinstelling een groter agio
dan wel een kleiner disagio zou hebben. Deze verwachting komt voort uit de theorie dat locatie
een

zeer

belangrijke

rendementsbepalende

factor

is.

Een

goede

locatie

verhoogt

de

verhuurbaarheid. Weliswaar gaat dit principe op voor de bereikbaarheid met de auto maar dus
niet voor het voorzieningenniveau. Verder blijkt, zowel bij de bivariate non-parametrische analyse
als

bij

de

bivariate

parametrische

analyse,

dat

naarmate

de

free

float

van

de

vastgoedbeleggingsinstelling hoger is, dit kan resulteren in een kleiner agio dan wel groter disagio.
Ondanks

dat geen

verwachting

opgesteld

is

bij

deze

variabele,

het

is

immers een

ondernemingsspecifieke factor, druist het resultaat tegen de gedachte verwachting in. Een lagere
liquiditeit van de aandelen betekent dat de aandelen van die vastgoedbeleggingsinstelling
moeilijker zijn te verhandelen. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een kleiner agio dan wel groter
disagio. Volgens de uitkomst levert dit een vastgoedbeleggingsinstelling echter een groter agio
dan wel een kleiner disagio op. Ook volgens de correlatie in de non-parammetrische
samenhanganalyse

van

de

current

ratio

met

het

disagio

zou

het

disagio

van

een

vastgoedbeleggingsinstelling groter kunnen worden naarmate de current ratio van de betreffende
vastgoedbeleggingsinstelling groter wordt. Ook hier geldt dat het resultaat uit de analyse niet
overeenkomt met de gedachte verwachting. Beleggers zijn over het algemeen risicomijdend en
wensen dan ook dat een vastgoedbeleggingsinstelling in staat is om de korte termijn schulden te
betalen uit de vlottende activa. Hiervoor is een current ratio van meer dan 1 nodig.
Voor een volgend onderzoek wordt aangeraden om te bekijken waarom de verwachtingen niet
overeenkomen met de gevonden resultaten.
In dit verslag zijn een aantal vastgoedspecifieke en ondernemingsspecifieke factoren besproken
waarvan verwacht werd dat deze zouden correleren met het (dis)agio. Met behulp van
aanwijzingen uit de literatuur is bij elke vastgoedspecifieke factor een verwachting opgesteld. Bij
de ondernemingsspecifieke factoren zijn geen uitspraken gedaan. Wel zijn verschillende theorieën,
die gebaseerd zijn op de resultaten uit voorgaand onderzoek, besproken. Uit de analyse blijkt
echter dat niet alle variabelen correleren met het (dis)agio. Dit geldt voor de volgende variabelen:
'het

aantal

landen',

'de

objecttypeconcentratie',

'het

verhuurbaar

vloeroppervlak',

'de

bereikbaarheid met het openbaar vervoer', 'de ouderdom', 'de dagomzet', 'de debt ratio', 'de
opname in de EPRA index' en 'de opname in de GPR index'.
Voor volgend onderzoek wordt aangeraden om de oorzaken te achterhalen waarom deze
variabelen, ondanks duidelijke aanwijzingen en bewijzen in de literatuur, niet correleren met het
(dis)agio. Van de variabelen 'de ouderdom' en 'de dagomzet' waren echter te weinig meetwaarden
beschikbaar via de gebuikte informatiebronnen/ waardoor deze verwijderd werden uit de analyse.
Het wordt aangeraden om naar andere bronnen te kijken zodat wel voldoende meetwaarden
beschikbaar zijn en de variabelen wel meegenomen kunnen worden in een volgende analyse.
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Agio: Het verschil in beurswaarde en intrinsieke waarde, waarbij de beurswaarde hoger ligt dan
de intrinsieke waarde (Keeris, 2001).

Beleggen in vastgoed: Het vastleggen van vermogen in vastgoed, direct of indirect, met als doel
uit de exploitatie en

de verkoop van

het onroerend

goed een toekomstige geldelijke

opbrengstenstroom te genereren (van Gooi e.a., 2001).

Beurssentiment: Het gedrag van de beleggers als afgeleide van het ervaren beursklimaat en de
heersende beursstemming.

Het beursklimaat wordt omschreven als de stemming op de

betreffende beurs zoals die door beleggers op een bepaald moment ervaren wordt. De algemene
tendens over een langere periode heet de beursstemming (Keeris, 2001).

Beurswaarde: Het voor de op dat moment toegekende waarde op de beurs van een aandeel van
de betreffende daar genoteerde onderneming als het resultaat van vraag en aanbod van de
aandelen ervan (in geval van een closed-end onderneming) (Keeris, 2001).

Closed-end vastgoedbeleggingsinstelling: Een vastgoedbeleggingsinstelling waarbij geen vrije
toe-

of uittreding van

het kapitaal

van

de deelnemers mogelijk.

Nieuwe aandelen

of

participatiebewijzen worden slechts bij emissie uitgegeven (Keeris, 2001).

Current ratio: De mate waarin de schuld uit de vlottende activa betaald kan worden aan de
verstrekkers van het kort vreemd vermogen (Kokke & Keeris, 2003).

Dagomzet:

Het

verhandelde

aantal

aandelen

per jaar

in

verhouding

tot

het

aantal

verhandeldagen per jaar (ter Laak, 2003).

Debt ratio: De mate waarin de totale activa gefinancierd zijn met vreemd vermogen.
Direct beleggen in vastgoed: Een belegging in vastgoed waarbij de belegger zowel een
meerderheidsbelang heeft in het vastgoed als de zeggenschap heeft over het management (van
Gooi e.a., 2001).

Disagio: Het verschil in beurswaarde en intrinsieke waarde waarbij de intrinsieke waarde hoger
ligt dan de beurswaarde (Keeris, 2001).

Dividendrendement: De verhouding tussen het (jaarlijks) uitbetaalde dividend en de beurskoers
van het aandeel aan het einde van het hetzelfde (fiscale) jaar (Keeris, 2001).
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Free float: Het percentage aandelen van een onderneming dat in omloop is en vrij beschikbaar is
voor verhandeling op de beurs (Keeris, 2001}.

Indirect beleggen in vastgoed: Een belegging in vastgoed waarbij de belegger geen
meerderheidsbelang heeft in het vastgoed en/of geen zeggenschap heeft over het management
(van Gooi e.a., 2001}.

Intrinsieke waarde: Het verschil tussen het totaal van de toegekende actuele waarde van de
bezittingen, exclusief goodwill en de schulden van de betreffende onderneming (Keeris, 2001}.

Irrationele benadering: Een benadering, die ervan uit gaat dat de discrepantie veroorzaakt
wordt door het feit dat (potentiële} aandeelhouders niet handelen op basis van feitelijke
informatie, maar op basis van sentiment (Lee e.a., 1991).

Irrationele factoren: Kenmerken van het sentiment.
Landconcentratie van het vastgoed: De mate van landfocus binnen een vastgoedportefeuille.
Objecttypeconcentratie van het vastgoed: De mate van objecttypefocus binnen een
vastgoedportefeuille.

Ondernemingsspecifieke factoren: Kenmerken van de vastgoedbeleggingsinstelling zelf en
haar portefeuille.

Ouderdom van het vastgoed: De gemiddelde leeftijd van de vastgoedportefeuille. De leeftijd is
het verschil tussen het huidige jaar en het bouwjaar of het jaar van renovatie.

Quick ratio: De mate waarin de schuld uit de vlottende activa, zonder de voorraden, betaald kan
worden aan de verstrekkers van het kort vreemd vermogen (Kokke & Keeris, 2003}.

Rationele benadering: Een benadering die ervan uit gaat dat de discrepantie veroorzaakt wordt
door het feit dat (potentiële} aandeelhouders hun opinie baseren op basis van factoren, die direct
gerelateerd zijn aan de vastgoedbeleggingsinstelling (Lee e.a., 1991}.

Rendement: Het directe rendement bestaat uit de inkomsten uit de exploitatie gedurende een
beschouwde periode en het indirecte rendement bestaat uit de theoretisch gerealiseerde
waardeontwikkeling

van

de verschillende

objecten

en

de eventuele verkoopopbrengsten

gedurende dezelfde (Keeris, 2001).

Risico: Het systematische risico heeft betrekking op de relatie tussen het marktrendement en het
objectrendement en het niet-systematische risico heeft betrekking op factoren die direct
gerelateerd zijn aan het onroerend goed (Keeris, 2001).
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Smoothing: Het effect van een, als gevolg van het vertraagd en gedeeltelijk volgen van de
ontwikkeling van de marktgegevens, afgevlakte rendementsantwikkeling en een te lage schatting
van de te lopen beleggingsrisico's (Keeris, 2001).
Type locatie van het vastgoed: De gemiddelde waardering die aan de locaties van een
vastgoedportefeuille gegeven wordt op het gebied van bereikbaarheid met het ov, bereikbaarheid
met de auto en het voorzieningenniveau.
Vastgoedbeleggingsinstelling: Een instelling waarbij het beleggen in vastgoed de kernactiviteit
is en waarin ten behoeve van de vastgoedbeleggingsdoelstellingen via participaties of aandelen
een vermogen is ondergebracht, dat aan een collectiviteit van participanten of aandeelhouders
toebehoort, zonder dat deze collectiviteit daarbij rechtstreeks invloed kan uitoefenen, dan wel op
enigerlei wijze betrokken is bij het (vastgoed)beheer van dit vermogen (Keeris, 2001).
Vastgoedindex: Een index waar verschillende vastgoedbeleggingsinstellingen vergeleken worden
ten opzichte van een standaard.
Vastgoedspecifieke

factoren:

Kenmerken

van

het

vastgoed,

waarin

een

vastgoedbeleggingsinstelling belegt.
Verhuurbaar vloeroppervlak van het vastgoed: Het verhuurbare vloeroppervlak bestaat uit
het bruto vloeroppervlak minus ruimten voor gebouwinstallaties, verticaal verkeersoppervlak,
parkeerruimte, scheidingsconstructies tussen gebouwfuncties, niet-toegankelijke leidingschachten
en ruimten lager dan 1,5 meter (Keeris, 2001).
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A.

Selectie ondernemingsspecifieke factoren

Voor dit afstudeeronderzoek is een selectie gemaakt uit de ondernemingsspecifieke factoren, die al
eerder onderzocht zijn in bestaande scripties en artikelen. Behalve een beschrijving van de
selectieprocedure zal hier eerst een lijst volgen van de gebruikte scripties en artikelen met de
onderzochte factoren en variabelen.

•
•
•

Barkham, R.J. & Ward, C.W.R. (1999)

•
•
•

•
•
•
•

Unrealized capita! appreciation*
Insider ownership

•
•

Expense ratios
Reputation*

Omvang van fonds
Vreemd vermogen*
Dividend politiek
Index membership MSCI*
Index membership EPRA*

Si ze*
Malkiel, B.G. (1977)

Financial factors
Accounting issues*

•

Unrealized capita! appreciation*
Distribution policy*

Bond, S.A. & Shilling, J.D. (2004)

•
•

Holdings of foreign stocks
Turnover
Management fee

•

Market capitalisation

•

Return on enterprise value

•

Gearing*

•
•
•

•

Interest cover

•

•

Dummy variabie

for

UK

Malkiel, B.G. (1995)

Dummy variabie for French property
companies*

•

Dummy

variabie

company

listed

for
in

a

property

België

or the

Nederland*
•

Performance

property

companies
•

Restricted, or letter stock*

Dummy variabie for Swedish property
companies

•

Standard deviation (total risk)*

•

Systematic risk

•

Company

beta

calculated

from

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unrealized capita! appreciation*
Restricted stock*
Turnover*
Distribution policy
Insider ownership
Return preceding five years
Proportion of foreign stocks owned
Absolute price per share
Fund expenses
Size of fund

equation*
•

Unsystematic risk*

Morri, G., McAIIister, P.M. & Ward, C.W.R.

•

Economie focus (diversification)*

(2005)

Laak, M.B. ter. (2003)

•

Abnormal return for shares

•

Administrative costs

•

Strategische focus type vastgoed*

•

Audit costs

•

Strategische

•

Average

regio*
•

focus

geografische

compensation

executive

di rectors

Liquiditeit*

II

•

Beta

coefficient

in

a three

year

•

horizon*

De mate van courantheld van de
beleggingen

•

Leverage ratio

•

Concentratien of compensations for

financiering van de onroerend goed

executive directars

beleggingen* Het

•

Dividend yietd ratio*

dividend rendement*

•

Ratio between fixed asset and total

•

•

asset*
•

vreemd

vermogen

Het percentage van de aandelen in
handen van grote beleggers*

Concentratien

of

shares

by

institutionat shareholder*
•

De mate van

Witt, W. de. (1998}

Absolute return of the company in the

•

last year*

Rentabiliteit

van

het

eigen

vermogen*

•

Gearing*

•

De geografische spreidingsindex*

•

Quality of management*

•

Spreidingsindex

•

Return on equity*

•

Size of the firm as market total asset

•

Courantheld van de beleggingen

value

•

Omzet aandelen op de Amsterdamse

•

objectspecialisatie

Size of the firm as market vatue of
equity

•

effectenbeurs*
•
•

Ruiter, A.J.C. de & Witt, W. de. {1995)
•

De geografische spreidingsindex

•

De

van

het

De

Aantal persberichten per onroerend
goed beleggingsinstelling

eigen

•

Taxatiefrequentie beleggingen*

•

Apparaatskasten

vermogen
•

Mate van leverage onroerend goed
beleggingen

Size of the firm as total asset value

rentabiliteit

naar

onroerend

goed

beleggingsinstellingen*
spreidingsindex

naar

•

Dividendrendement*

objectspecialisatie
Allereerst wordt naar de significantie van de factoren gekeken. Indien een factor niet significant is,
zal deze niet geselecteerd worden. De met een * aangegeven factoren zijn bewezen significant in
het bijbehorende artikel of scriptie.
Ten tweede wordt gekeken welke factoren een kenmerk van de onderneming zijn. Zo zijn
bijvoorbeeld de 'geografische spreldingsindex' (de Witt, 1998} en 'quality of management' (Morri
e.a., 2005) niet ondernemingsspecifiek, maar respectievelijk vastgoedspecifiek en irrationeel.
De meetbaarheid van de factoren is ook van belang, omdat alle data in een jaarverslag of op de
website van een vastgoedbeleggingsinstelling gevonden moeten kunnen worden. Zo is bijvoorbeeld
de variabele 'concentration of compensations for executive dlrectors' niet interessant voor dit
afstudeeronderzoek.
Ook factoren, die worden gemeten over een bepaalde tijdspanne zullen niet meegenomen worden
in dit onderzoek, omdat het voor dit onderzoek van belang is dat de meting op eenzelfde tijdstip
plaats vindt. Er wordt niet gekeken naar historische tijdsreeksen. Een voorbeeld van een dergelijke
variabele is 'beta coefficient in a three year horizon'.
III

Sterk op elkaar lijkende factoren qua operationalisatie worden samengevoegd (bijvoorbeeld
'dividendrendement' en 'dividend yield ratio') en de volgende factoren worden geselecteerd in dit
afstudeeronderzoek:
•

De liquiditeit van de aandelen

•

De liquiditeit

•

De mate van vreemd vermogen

•

De balanswaarde

•

Het dividendrendement

•

De opname in een vastgoedindex

IV

B.

Plan van aanpak
Bestuderen bestaande literatuur op het gebled van de discrepantie
tussen beurswaarde en Intrinsieke waarde van Europese
beursgenoteerde VBI's en opstellen aanlelding voor het onderzoeken van
het verband tussen vastgoedspecifieke factoren en deze discrepantie

Formuleren van doelstelling behorende bij dit afstudeeronderzoek
ontwikkelingsportfolio 4

Formuleren van probleemstelling bij dit afstudeeronderzoek

Inkaderen van probleem en context

Maken van onderzoeksmodel voor dit onderzoek

Keuze van grondvorm voor dit onderzoek

K1ezen van dataverzamellngstechnlek passend bij dit onderzoek

Operationaliseren van de factoren van het model

Tussencolloquium

Bepalen van de populatie en de steekproef voor het uitvoeren van de
desk research

Opstellen van desk research voor dit onderzoek

Opstellen van analyseplan

Vervaardiging van het codeboek om de gegevens te kunnen verwerken
op een overzichtelijke manier

Verzamelen data aan de hand van de desk research

Verwerken van de gegevens van de desk research In SPSS aan de hand
van het codeboek en voorbereiden data

Analyseren van data die zijn verzameld tijdens het onderzoek

Interpreteren en beoordelen van onderzoeksresultaten

Trekken van conclusies om het unieke verband te verklaren tussen
vastgoedspecifieke factoren en de discrepantie tussen de beurswaarde
en de Intrinsieke waarde van Europese beursgenoteerde VBI's

Opstellen van besllsslngsondersteunende strategie, opdat beleggers en
analisten een extra Inzicht krijgen bij het beoordelen en waarderen van
VBI's

Eindcolloquium

Verslaglegging van het onderzoek

V

C.

Populatie en steekproef

[Bron: GPR, 2006]

Vastgoedbeleggingsinstelling

Land

Acanthe Developpement

Frankrijk

Aedes SpA

Italië

Affine

Frankrijk

AlG International Real Estate

Duitsland

Allreal Holding AG

Zwitserland

Befimmo

België

Beni Stabili

Italië

Disagio
6,87

%

-61,41

%

12,30

%

10,43

%

-16,23

%

13,74

%

Brinova

Zweden

-12,42

%

Brixton plc

Verenigd Koninkrijk

10,75

%

Ca-Immobillen-Anlagen AG

Oostenrijk

-6,17

%

Capital &. Regional plc

Verenigd Koninkrijk

10,99

%

Casteliurn AB

Zweden

-13,78

%

Citycon OYJ

Finland

-18,94

%

-2,29

%

CLS Holdings Plc

Verenigd Koninkrijk

Cofinlmmo SA

België

-23,17

%

Cofitem-Cofimur

Frankrijk

-90,33

%

Conwert lmmobilien Invest AG

Oostenrijk

-10,20

%

Corlo NV

Nederland

-7,24

%

Derwent Valley Holdings Plc

Verenigd Koninkrijk

-7,94

%

Deutsche Euroshop

Duitsland

-2,66

%

Deutsche Wohnen

Duitsland

-3,16

%

Development securities Plc

Verenigd Koninkrijk

3,65

%

ECO Business-Immobilien AG

Oostenrijk

-6,56

%

Fabege

Zweden

-17,00

%

Fastlghetspartner NF AB

Zweden

-

Fonciere des Pimonts SA

Frankrijk

-

Fonciere des Regions

Frankrijk

-34,72

%

GAG lmmobilien AG

Duitsland

-53,49

%

Hamborner AG

Duitsland

-80,09

%

Hammerson Plc

Verenigd Koninkrijk

17,33

%

Heba Fastighets AB

Zweden

Home Invest

België

Hufvudstaden AB

Zweden

Immobillare Grande Distribuzione

Italië

Inmobiliaria Colonlal

2,83

%

-10,16

%

2,49

%

-4,62

%

Spanje

-18,47

%

Interavanti OYJ

Finland

-12,14

%

Intershop Holdings

Zwitserland

-7,47

%

Intervest Offices

België

-26,22

%

Intervest Retail

België

-28,66

%

VI

Vastgoedbeleggingsinstelling

Land

Disagio

IVG Immobilien AG

Duitsland

-4,49

%

Jeudan A/S

Denmark

-60,48

%

Klepierre

Frankrijk

-9,23

%

Klovern AB

Zweden

-30,23

%

Kungsleden AB

Zweden

-57,38

%

Liberty International plc

Verenigd Koninkrijk

17,44

%

Ljungberg Gruppen

Zweden

-32,84

o/o

-

Locindus SA

Frankrijk

London & Associated Properties plc

Verenigd Koninkrijk

7,02

o/o

Mapeley

Verenigd Koninkrijk

-31,91

%

Meinl European Land

Oostenrijk

-10,36

%

Mercialys

Frankrijk

-19,72

%

Metrovacesa SA

Spanje

-8,34

%

Mobimo Holding

Zwitserland

-8,00

%

Nieuwe Steen Investments NV

Nederland

-25,64

%

Nordicom A/S

Denmark

-180,78

%

Olav Thon Eindom A/S

Noorwegen

-5,01

%

Panther Securities plc

Verenigd Koninkrijk

PAX-Anlage AG

Zwitserland

-23,01

%

PSP Swiss Property

Zwitserland

-6,98

%

Rodamco Europe

Nederland

-16,31

%

Schlossgartenbau AG

Duitsland

-

SIIC de Paris

Frankrijk

-2,27

0

Silic

Frankrijk

-6,72

%

Slough Estates Plc

Verenigd Koninkrijk

20,81

%

Societe de la Tour Elffel

Frankrijk

-16,70

%

Sparkassen Immobilien AG

Oostenrijk

-8,32

%

Sponda OYJ

Finland

-9,66

%

Steen & Strom ASA

Noorwegen

-16,48

%

Swiss Prime Site

Zwitserland

-14,19

%

-

/o

25,19

%

-47,94

%

-4,68

%

-13,95

%

TAG Tegernsee Immobilien

Duitsland

Technopolis Oyj

Finland

The Unite Group plc

Verenigd Koninkrijk

Unibali

Frankrijk

Vastned Offices/Industrial

Nederland

2,38

0

/o

Vastned Retail

Nederland

-5,35

%

Wallenstam Byggnads AB

Zweden

-1,87

%

Warehouses De Pauw

België

-52,62

o/o

Warteek Invest AG

Zwitserland

-18,85

%

Wereldhave België NV

België

-10,18

%

Wereldhave NV

Nederland

-7,33

%

Wlhlborgs Fastigheter AB

Zweden

-29,80

%

VII

D.

Interobservatorbetrouwbaarheid

Correlaties

Locatle

bereikbaarheid

ov
Locatie bereikbaarheid ov

Locatie

Pearson correlatie

1

0,819**

Sig. (2-zijdlg)

0,000
74

74

0,819**

1

N

Locatie bereikbaarheid ov

bereikbaarheid

ov

Pearson correlatie
Sig. (2-zijdig)

0,000
74

N

74

**Correlatie Is significant bij alpha = 0,01 (2-zljdlg)

Locatie

bereikbaarheld

auto
Locatie bereikbaarheld auto

Pearson correlatie

1

Pearson correlatie

74

74

0,621 **

1

0,000

= 0,01 (2-zljdlg)
Locatie voorzieningen

Locatie voorzieningen

Pearson correlatie

Locatie voorzieningen
1

Sig. (2-zijdig)
N

Locatie voorzieningen

74

74

N
** Correlatie Is significant bij alpha

0,621 **
0,000

N

Sig. (2-zijdig)

bereikbaarheid

auto

Sig. (2-zijdig)
Locatie bereikbaarheid auto

Locatie

Pearson correlatie
Sig. (2-zijdig)
N

0,790**
0,000

74

74

0,790**

1

0,000
74

74

** Correlatie Is significant bij alpha = 0,01 (2-zljdlg)

vm

E.

Hercodering niet normaal verdeelde variabelen

Niet normaal

Hercodering in dichotomieän

Naam dichotomie

Item

verdeelde

Formulering

variabele
Het aantal

Het aantal landen is 1

Het aantal landend(kl

Antw. (2)

0. nee
1. ja

landen
Het aantal landen is 2, 3, 4 of 5

Het aantal landend(ml

Antw. (2)

0. nee
1. ja

Het aantal landen is meer dan 5

Het aantal landend<o>

Antw. (2)

0. nee

Het aantal objecttypen is 1

Het aantal

Antw. (2)

0. nee

1. ja
Het aantal
objecttypen

1. ja

objecttypend(kJ
Het aantal objecttypen is 2 of 3

Het aantal

Antw. (2)

Het aantal objecttypen is 4 of 5

Het aantal

Antw. (2)

0. nee

Antw. (2)

0. nee

1. ja

objecttypend<o>
Het verhuurbaar

Het wo ligt tussen de 0 en

Het verhuurbaar

vloeroppervlak

500.000 m2

vloeroppervla~(kJ

Het wo ligt tussen de 500.001 en

Het verhuurbaar

1.000.000 m 2

vloeroppervla~cmJ

Het wo ligt tussen de 1.000.001 en

Het verhuurbaar

1.500.000 m

2

Het wo ligt boven de 1.500.001 m2

1. ja
Antw. (2)
Antw. (2)

0. nee

Antw. (2)

0. nee

1. ja
1. ja

vloeroppervla kdczoJ
De

De landconcentratie ligt tussen de

landconcentratie

0 en 0,5
De landconcentratie ligt tussen de

De landconcentratied(kJ

Antw. (2)

De landconcentratiedcoJ

Antw. (2)

0. nee

Antw. (2)

0. nee

0,5 en 1

1. ja

De objecttypeconcentratie ligt tussen

De objecttype-

concentratie

de 0 en de 0,5

concentratied(kJ

1. ja

De objecttypeconcentratie ligt tussen

De objecttype-

de 0,5 en 1

concentratiedcoJ

Antw. (2)

De free float ligt tussen de

De free float:,.<kJ

Antw. (2)

0. nee

De free float:..<m>

Antw. (2)

0. nee

De free float ligt tussen de

1. ja
1. ja

50% en 80%
De free float ligt tussen de 80% en

De free float:,.(gJ

Antw. (2)

De current ratiod!kJ

Antw. (2)

0. nee

De current ratlod<m>

Antw. (2)

0. nee

De current ratiod<o>

Antw. (2)

1. ja

0 en 0,4
De current ratio ligt tussen de

1. ja

0,4 en 0,8
De current ratio ligt boven de 0,8

0. nee
1. ja

100%
De current ratio ligt tussen de

0. nee
1. ja

0% en 50%

De current ratio

0. nee
1. ja

De objecttype-

De free float

0. nee
1. ja

vloeroppervla~col

Het verhuurbaar

0. nee
1. ja

objecttypend(m)

0. nee
1. ja

IX

Niet normaal

Hercodering in dichotomleên

Naam dieatomie

Item

verdeelde

Formulering

variabele
De quick ratio

De quick ratio ligt tussen de

De quick ratiod(kJ

Antw. (2)

0. nee

De quick ratiod(mJ

Antw. (2)

0. nee

De quick ratiod(gJ

Antw. (2)

0. nee

0 en 0,4
De quick ratio ligt tussen de

1. ja

0,4 en 0,8
De quick ratio ligt boven de 0,8

1. ja
1. ja

De vaste activa

De vaste activa liggen tussen de

De vaste activad(kJ

Antw. (2)

€0 en €500.000.000
De vaste activa liggen tussen de

1. ja
De vaste activad(mJ

Antw. (2)

0. nee

De vaste activad(gJ

Antw. (2)

0. nee

€500.000.001 en €1.000.000.000
De vaste activa liggen tussen de

1. ja

€1.000.000.001 en €1.500.000.000
De vaste activa liggen boven de

1. ja
De vaste activad(zgJ

Antw. (2)

(1.500.000.001
De totale activa

De totale activa liggen tussen de

De totale activad(kJ

Antw. (2)

0. nee

De totale activadcm>

Antw. (2)

0. nee

1. ja

€500.000.001 en €1.000.000.000
De totale activa liggen tussen de

1. ja
De totale activad(gJ

Antw. (2)

€1.000.000.001 en €1.500.000.000
De totale activa liggen boven de

€1.500.000.001
d(k)

dichotomie klein

d(m)

dichotomie mlddelgroot

d(g)

dichotomie groot

d(zg)

dichotomie zeer groot

0. nee
1. ja

€0 en €500.000.000
De totale activa liggen tussen de

0. nee

0. nee
1. ja

De totale activad(zgJ

Antw. (2)

0. nee
1. ja
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Verdelingen van de variabelen
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G.

Spearman rangcorrelatie

De gebruikte test is de Spearman rangcorrelatie (Pxv)

Verbanden tussen de onafhankelijke variabelen en het disagio (n=74)

•

Het aantallanden en het disagio

(p= 0,203; n.s.)

Het aantal objecttypen en het disagio

(p= -0,153; n.s.)

Het verhuurbaar vloeroppervlak en het disagio

(p= 0,160; n.s.)

De landconcentratie en het disagio

(p= -0,229; p::50,05)

De objecttypeconcentratie en het disagio

(p= 0,095; n.s.)

De locatie bereikbaarheid ov en het disagio

(p= 0,102; n.s.)

De locatie bereikbaarheid auto en het disagio

(p= -0,216; n.s.)

De locatie voorzieningen en het disagio

(p= 0,234; p::50,05)

De free float en het disagio

(p= 0,261; p::50,05)

De current ratio en het disagio

(p= 0,247; p::50,05)

De debt raio en het disagio

(p= -0,156; n.s.)

De totale activa en het disagio

(p= 0,155; n.s.)

Het dividendrendement en het disagio

(p= -0,240; p::50,05)

De opname in de EPRA-index en het disagio

(p= 0,145; n.s.)

De opname in de GPR-index en het disagio

(p= 0,179; n.s.)

XIII

H.

Pearson product-moment correlatie

De gebruikte test is de Pearson product-moment correlatie (rxy)

Verbanden tussen de onafhankelijke variabelen en het disagio (n=74)
Het aantal landend(kl en het disagio

(r= -0,163; n.s.)

Het aantal landend(mJ en het disagio

(r= 0,031; n.s.)

Het aantal objecttypend(kJ en het disagio

(r= 0,012; n.s.)

Het aantal objecttypend(m) en het disagio

(r= 0,252; p:50,05)

Het verhuurbaar vloeroppervlakd(kJ en het disagio

(r= -0,059; n.s.)

Het verhuurbaar vloeroppervlakd(mJ en het disagio

(r= -0,107; n.s.)

Het verhuurbaar vloeroppervlakd(gJ en het disagio

(r= 0,011; n.s.)

De landconcentratied(kJ en het disagio

(r= 0,198; n.s.)

De objecttypeconcentratied(kJ en het disagio

(r= -0,076; n.s.)

De locatie bereikbaarheid ov en het disagio

(r= 0,147; n.s.)

De locatie bereikbaarheid auto en het disagio

(r= -0,233; p:50,05)

De locatie voorzieningen en het disagio

(r= 0,219; n.s.)

De free floatd(kJ en het disagio

(r= -0,272; p:50,05)

De free floatd(mJ en het disagio

(r= 0,127; n.s.)

De current ratiod(kl en het disagio

(r= -0,202; n.s.)

De current ratiod(mJ en het disagio

(r= 0,100; n.s.)

De debt ratio en het disagio

(r= -0,061; n.s.)

De totale activad(kJ en het disagio

(r= 0,015; n.s.)

De totale activad(mJ en het disagio

(r= 0,274; p:50,05)

De totale activad(gJ en het disagio

(r= -0,125; n.s.)

Het dividendrendement en het disagio

(r= -0,099; n.s.)

De opname in de EPRA-index en het disagio

(r= 0,153; n.s.)

De opname in de GPR-index en het disagio

(r= 0,217; n.s.)

XIV

I.

Regressieanalyse

Stepwise regressieanalyse

Model

2
R adJ

R2

R

1

0,274(a)

0,075

0,062

2

0,357(b)

0,127

0,103

3

0,438(c)

0,192

0,157

4

0,503(d)

0,253

0,209

5

0,551(e)

0,304

0,253

a predlctoren: (constante), De totale actlvad(m)
b predlctoren: (constante), De totale actlvad(m), De free floatd(k)
c predlctoren: (constante), De totale actlvad(m), De free floatd(k), De locatle bereikbaarheld auto
d predlctoren: (constante), De totale actlvad(m), De free floatd(k), De locatle bereikbaarheld auto, Het aantal objecttypend(m)
e predlctoren: (constante), De totale actlvad(m), De free floato(k), De locatle bereikbaarheld auto, Het aantal objecttypend(m), De
current ratlod(k)
Afhankelijke variabele: Het disagio

Unieke bijdrage

Model

Correlaties
Zeroorder

5

Partial

Part

(Constante)
0,274

0,222

0,190

De free floatd(kl

-0,272

-0,312

-0,273

De locatie bereikbaarheid auto

-0,233

-0,266

-0,230

0,252

0,317

0,279

-0,202

-0,262

0,227

De totale activad(m)

Het aantal objecttypend(ml
De current ratiod(kl
AfhankeliJke variabele: Het disagio
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l.

Verdeling residuen

Histogram

Dependent Varlable: Disagio
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K.

Partiële regressie plots predietoren

Partlal Regression Plot

Dependent Varlable: Disagio
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Partlal Regression Plot

Dependent Varlable: Disagio
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Partlal Regression Plot

Dependent Variable: Disagio
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Partlal Regression Plot

Dependent Variable: Disagio
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Partlal Regression Plot

Dependent Varlable: Disagio
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