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Voorwoord 

"Laat China maar slapen, want als zij wakker wordt, zal zij de wereld laten schudden." 
Een mooie uitspraak van Napoleon, die twee eeuwen later waarheid begint te warden. De 
afgelopen decennia is China en Azie als geheel enorm gegroeid en de effecten daarvan 
warden ook buiten Azie steeds beter zichtbaar. 

De groei van de Aziatische vastgoedsector heb ik met eigen ogen kunnen zien, toen ik in 
2004 een semester in Singapore studeerde. lk merkte hier dat het dynamische en snel 
ontwikkelende karakter van het continent mij zeer aansprak. Ook de vele verschillen en 
onbekende elementen van de cultuur en vastgoedmarkt boeiden me sterk. 

Maar is een snel ontwikkelende en onbekende markt ook als belegging interessant? 
Een goede vraag en een mooie uitdaging voor een afstudeeronderzoek. Van deze uitdaging 
is het na een jaar onderzoek tot dit rapport gekomen. Met dit onderzoek sluit ik mijn studie 
Bouwkunde - specialisatie Vastgoedbeheer - aan de Technische Universiteit Eindhoven af. 

Met plezier denk ik terug aan het afgelopen jaar. Graag wil een aantal mensen bedanken 
voor hun steun. Allereerst mijn begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Dankzij de kritische blik van Leonie van de Ven is de kwaliteit en leesbaarheid sterk 
toegenomen. De visie van Robert Weisz was zeer inspirerend en heeft veel aan dit 
onderzoek bijgedragen. 

Daarnaast wil ik mijn collega's bij Blue Sky Group bedanken voor hun inzet, enthousiasme 
en geboden faciliteiten. In het bijzonder Raymond Satumalaij, die door zijn kennis en 
kritisch oog een positieve invloed heeft gehad op dit verslag. lk ben Blue Sky oak zeer 
dankbaar dat zij mij de mogelijkheid hebben gegeven om in Azie de vastgoedmarkten zelf 
te bekijken en met professionals uit de markt te spreken. Dit heeft een onmetelijke 
toegevoegde waarde gehad voor mijn onderzoek en enthousiasme. 

De analyse in dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de steun van David Ho, mijn 
professor van de National University of Singapore. Hij heeft mij de kennis van 
internationaal investeren in vastgoed bijgebracht en voor noodzakelijke gegevens gezorgd. 

Mijn interesse en enthousiasme voor het Aziatische vastgoed is tijdens mijn onderzoek 
alleen maar aangewakkerd. lk hoop dat ik met dit onderzoek oak uw interesse en 
enthousiasme kan wekken. Macht u reacties of vragen hebben, dan hoor ik deze graag. 

lk wens u veel plezier met het lezen van dit onderzoeksrapport en hoop dat het ook voor u 
nuttige inzichten oplevert. 

Amsterdam, augustus 2005 

Marti]R lasveld 
martijnvlasveld@gmail.com 
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Samenvatting 

Aanleiding en probleemstelling 

In de afgelopen jaren is de interesse voor vastgoedbeleggingen sterk toegenomen. Ook zijn 
de portefeuilles van vastgoedinvesteerders steeds internationaler geworden. De 
portefeuilles beperken zich echter vaak tot Europa en Amerika. Het verwachte rendement 
wordt in deze markten relatief minder aantrekkelijk door een hogere prijs van het vastgoed 
en mindere economische en demografische groeiverwachtingen van de landen. 

Daarentegen zijn de landen in Azie sterk in opkomst en krijgen een steeds belangrijkere rol 
in de wereld. Ook de vastgoedmarkten professionaliseren zich snel en daarmee komen er 
steeds meer beleggingsmogelijkheden voor buitenlandse beleggers. Op dit moment zijn er 
echter nog weinig internationale beleggers actief in Aziatisch vastgoed. Dit komt onder 
andere doordat de risico's en onzekerheden groat zijn door een onbekende, ontransparante 
markt en een andere cultuur. Over de effecten en de mogelijke toegevoegde waarde van 
investeren in Aziatisch vastgoed is daardoor nog weinig bekend. 

Dit onderzoek speelt in op deze onbekendheid en probeert inzicht te geven in de Aziatische 
vastgoedmarkten. De probleemstelling van dit onderzoek is daarom als volgt: 

Wat is het effect van investeren in Aziatisch vastgoed op een internationale 
vastgoedportefeuille op het gebied van rendement, risico's en spreiding? 

Met het beantwoorden van de probleemstelling warden de volgende doelstellingen bereikt: 

1) Het geven van inzicht in de beleggingsmogelijkheden in Aziatisch vastgoed 
2) Het geven van inzicht in de effecten van het toevoegen van Aziatisch vastgoed aan 

een internationale beleggingsportefeuille 
3) Het geven van een advies over het wet of niet toevoegen van Aziatisch vastgoed 

aan een internationale beleggingsportefeuille 

Dit rapport bestaat uit een aantal delen. Allereerst wordt de onderzoeksopzet uiteengezet. 
Daarna een theoretisch kader gegeven voor het internationaal investeren in vastgoed. Aan 
de hand hiervan is een beslissingsmodel opgesteld, waarmee kan warden bepaald of de 
Aziatische vastgoedmarkten interessant zijn. Vervolgens warden daarmee de Aziatische 
vastgoedmarkten onderzocht en de investeringseffecten inzichtelijk gemaakt. Ook deze 
samenvatting is op deze manier opgebouwd. 

Theoretisch kader 

Beleggingsmogelijkheden in vastgoed 

Er zijn verschillende manieren om in vastgoed te beleggen. De belangrijkste zijn 
aangegeven in figuur 1: 

Direct 

Eigen 
portefeuille 

Privaat 
fonds 

Niet-beursgenoteerd (privaat) 
Figuur 1: Beleggingsvormen om in vastgoed te beleggen 
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De meeste zuivere manier is om zelf gebouwen als belegging te kopen, 'direct' investeren 
in vastgoed. Ook kan 'indirect' in vastgoed worden gei'nvesteerd, via een privaat fonds, 
aandelen in een vastgoedbeleggingsfonds of aandelen in een vastgoedbedrijf. 

Een privaat fonds koopt met geld van (meestal meerdere) investeerders gebouwen en keert 
het rendement daarvan uit aan de investeerders, minus een beheersvergoeding. Ook 
kunnen aandelen warden gekocht van een vastgoedbedrijf, wat daarmee in vastgoed belegt 
maar vaak ook ontwikkelt en beheert. Verder kunnen aandelen van vastgoedbeleggings
fondsen worden gekocht. Een internationaal veel voorkomende vorm is de 'Real Estate 
Investment Trust (REIT)'. Zij gebruiken het gei'nvesteerde geld om vastgoed te kopen en 
keren (bijna) alle inkomsten uit, waardoor ze belastingvoordelen hebben. 



Samenvatting 

Door indirect te investeren heeft men minder of geen zeggenschap over de gebouwen. Daar 
staat tegenover dat minder kennis van de lokale vastgoedmarkt nodig is en dat minder 
vermogen nodig is doordat meerdere investeerders kunnen participeren . Hierdoor kan met 
minder geld in meer gebouwen worden gei"nvesteerd en een betere spreiding worden 
behaald. Bij beursgenoteerde beleggingen is de verhandelbaarheid grater en is het 
benodigde vermogen kleiner. De beurseffecten kunnen echter een sterk effect hebben. 

De indeling tussen direct en indirect wordt vaak gebruikt omdat dit de eigendoms- en 
beslisverhoudingen aangeeft. De verschillen in beleggingskenmerken zijn echter het graotst 
tussen niet-beursgenoteerd (direct en privaat) en beursgenoteerd vastgoed. Daaram zal in 
dit verslag de verdeling tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd worden gebruikt. 

Risko en rendement van vastgoed 

In een beleggingsportefeuille met andere beleggingscategorieen heeft vastgoed een 
rendement wat tussen 'gewone' (niet vastgoed-) aandelen en obligaties in ligt. Bij direct en 
privaat vastgoed lijkt het risico lager, omdat door 'smoothing' de waarde stabieler lijkt dan 
het in werkelijkheid is. Dit komt o.a. doordat in de taxaties en waarderingen prijzen uit het 
verleden worden gebruikt. Gecorrigeerd voor 'smoothing' is de verhouding tussen het risico 
en rendement voor direct vastgoed vergelijkbaar met dat van aandelen en obligaties. 
Beursgenoteerd vastgoed heeft in het verleden een lager rendement en hoger risico 
behaald, de verhouding tussen risico en rendement is daardoor bij vastgoedaandelen 
minder aantrekkelijk. 

De samenhang (correlatie) tussen de prestaties van vastgoed en andere beleggings
categorieen is laag. Het blijkt dat vastgoed goed presteert als aandelen en obligaties niet 
goed presteren. Dit heeft als gevolg dat met vastgoed het portefeuillerendement stabieler 
en het totale portefeuillerisico daalt. Dit effect is sterker als direct I privaat vastgoed 
wordt toegevoegd dan wanneer beursgenoteerd vastgoed wordt toegevoegd. 

Vastgoed heeft dus geen betere risico/ rendementsverhouding dan aandelen en obligaties, 
maar met vastgoed in een portefeuille kan wel een lager risico door spreidingsvoordeel 
worden behaald. Daardoor heeft het voordelen om vastgoed in een beleggingsportefeuille 
op te nemen. 

lnternationaal investeren in vastgoed 

Vervolgens is het de vraag hoe deze portefeuille kan worden opgebouwd. Veel Nederlandse 
vastgoedbeleggers hebben een graot deel van hun portefeuille in Nederland. Dit is deels in 
het verleden zo gegraeid, daarnaast kan op lokaal niveau een kennisvoorsprang worden 
opgebouwd, waarmee hogere rendementen te behalen zijn. 

De beleggingsmogelijkheden in de Nederlandse vastgoedmarkt zijn echter minder dan 5% 
van de wereldwijde beleggingsmogelijkheden. Het zou daaram interessant kunnen zijn om 
buiten de landsgrenzen te kijken. In de afgelopen jaren hebben de private en beurs
genoteerde vastgoedfondsen een sterke ontwikkeling doorgemaakt, waardoor diverse 
beleggingsmogelijkheden in internationaal vastgoed sterk zijn verbeterd . 

Uit onderzoek blijkt dat een internationaal gespreide portefeuille een hoger rendement en 
minder risico kan opleveren dan een portefeuille in een land. Dit komt o.a. doordat de cycli 
van de vastgoedmarkten verschillen. Deze verschillen worden veraorzaakt door de onder
liggende factoren en hierbij geldt: hoe meer verschillen , hoe grater het spreidingsvoordeel. 
Ook heeft een grater verschil in afstand een positieve invloed op het spreidingseffect. 

Bij het internationaal investeren in vastgoed komen ook extra risico's kijken , zoals het 
valutarisico en risico's door onbekendheid met de markt. Valutaschommelingen geven grate 
risico's, deze kunnen echter worden afgedekt. De onbekendheid van de lokale markt kan 
worden gecompenseerd door met een lokale partner samen te werken. Het is echter wel 
belangrijk om te kijken of de verhouding tussen risico's en rendementen in een 
vastgoedmarkt interessant is. 
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Risicopremie 

Aan internationaal investeren in vastgoed zijn vaak hogere risico's verbonden. Op zich is 
een hoger risico acceptabel, zolang er een hoger rendement tegenover staat. Het is daarom 
belangrijk om de verhouding tussen het risico en rendement te weten. 

Om te bepalen of het extra rendement het risico voldoende compenseert kan de risico
premie warden gebruikt. De risicopremie kan warden omschreven als: het extra rendement 
als vergoeding voor het extra risico. Door deze risicopremie af te zetten tegen het extra 
risico kan een maatstaf warden verkregen voor het risico/rendementsprofiel. Hiermee kan 
een beeld warden verkregen van de mate van aantrekklijkheid van de vastgoedmarkten. 

Beslissingsmodel 
Om te bepalen waar de investeringsmogelijkheden zich bevinden en welke vastgoedmarkten 
interessant zijn, is een beslissingsmodel opgesteld. Het model bestaat uit twee delen: 

1) Selectie vastgoedmarkten op basis van investeringsmogelijkheden 
2) De effecten van de vastgoedmarkten op 

a. Rendement 
b. Risico 
c. Spreidingsvoordeel in de portefeuille 

In dit beslissingsmodel warden de karakteristieken en effecten gerangschikt van 1 tot 5, 
waarbij 5 het hoogst is. Aan de hand daarvan wordt bepaald welke beleggings
mogelijkheden het meest interessant zijn. 

Aziatische vastgoedmarkten 

De beleggingsmogelijkheden in Aziatisch vastgoed 

Aan de hand van het beslissingsmodel zijn de beleggingsmogelijkheden 
gerangschikt. De resultaten daarvan warden in figuur 2 weergegeven: 

5 
Beleggingsmogelijkheden in Azie 

4 

3 

2 

onderzocht en 

Japan Hong Singa- Maleisie Zuid- Thai- Frnp- China Taiwan India I ndo- Vietnam 

Kong pore Korea land pijnen nesie 

II Direct/privaat [) Beursgenoteerde vastgoedbedrijven O REITs (vastgoedbeleggingsfondsen) 
Figuur 2: Totaa/overzicht be/eggingsmoge/ijkheden 

Japan, Hong Kong en Singapore bieden goede beleggingsmogelijkheden voor een 
buitenlandse investeerder, in alledrie de beleggingscategorieen. Alleen de REIT-markt van 
Hong Kong is nag niet ontwikkeld, de mogelijkheden voor REITs zijn wel aanwezig. 

Zuid-Korea, Taiwan en China bieden redelijke mogelijkheden, vooral op de directe/ private 
markt. In China zijn investeringen alleen in Shanghai, Beijing en enkele kuststeden mogelijk 
en dan voornamelijk directe of private investeringen. Speciale REITs bestaan in Zuid-Korea 
en Taiwan, die er vooral op gericht zijn om de vastgoedmarkt te herstructureren en 
verbeteren. Deze bieden nag niet de beleggingsmogelijkheden van normale REITs. 

In Maleisie, de Filippijnen en Thailand bieden zowel de directe/private als de beurs
genoteerde vastgoedmarkten beperkte mogelijkheden. In Maleisie en Thailand is de REIT
markt zich aan het ontwikkelen. In India, lndonesie en Vietnam is het zeer moeilijk om te 
investeren, deze markten zijn niet verder onderzocht. 
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De karakteristieken en effecten van Aziatisch vastgoed 
Van de te onderzoeken markten is een analyse op basis van historische gegevens gemaakt 
van de risico's, rendementen en spreidingsvoordelen. De resultaten worden hieronder 
besproken. 

Directe I private vastgoedmarkten 

De karakteristieken van de Aziatische vastgoedmarkten z1Jn gerangschikt volgens het 
beslissingsmodel. Bij een negatief effect in het geval van een risico of een negatief 
spreidingsvoordeel is een min voor de score gezet, daarbij is dus -5 de hoogste (negatiefste) 
score. In figuur 3 zijn daarvan de resultaten voor de directe vastgoedmarkt te zien: 

Karakteristieken Aziatische vastgoedmarkten 
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Figuur 3: Karakteristieken en effecten van de directel private vastgoedmarkten 
Als vergelijking kunnen de vastgoedmarkten in Nederland, Europa als geheel en de VS 
worden genomen. Deze bieden relatief hoge rendementen tegen lage risico's. De 
vergoeding voor het extra risico is in deze markten daardoor relatief hoog. 

In Azie hebben de vastgoedmarkten in Beijing en Shanghai zeer hoge rendementen behaald 
en hebben daardoor een hoge risicopremie. Deze hoge rendementen worden echter 
gecombineerd met de hoge risico's. De andere Aziatische steden hebben relatief lage 
rendementen behaald tegen relatief hoge risico's. Een portefeuille van alle bovenstaande 
steden behaalt een relatief hoge risicopremie, hoger dan het gemiddelde van de Aziatische 
verschillende steden. Het kan dus interessant zijn om binnen Azie te spreiden. 

De verhouding tussen de risicopremie en risico vastgoedmarkten is Europa en de VS relatief 
goed, met een gemiddeld rendement en een relatief laag risico. In de Aziatische markten is 
een vergelijkbaar rendement te behalen, echter tegen een hoger risico. Daardoor is de 
verhouding tussen risicopremie en risico in Azie minder goed dan in Europa en de VS. 
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De samenhang (correlatie) tussen de Aziatische directe vastgoedmarkten met een 
portefeuille uit Europa of de VS is zeer laag of zelfs anticyclisch. Vooral de opkomende 
vastgoedmarkten beiden veel diversificatievoordeel. 

Hierdoor zou het toevoegen van Aziatisch vastgoed in de onderzochte periode 1994-2004 
leiden tot een betere verhouding tussen risico en rendement. Bij een toevoeging van 9% 
Aziatisch vastgoed zou deze verhouding optimaal zijn. De toevoeging van Aziatisch direct/ 
privaat vastgoed leidt dan tot een verlaging van het portefeuillerisico van 15,6%. Bij een 
toevoeging Aziatisch vastgoed van 1 % tot 17% van de totale portefeuille is de risico/ 
rendementsverhouding beter dan een portefeuille zonder Aziatisch vastgoed. 

Beursgenoteerde vastgoedmarkten 

Voor de beursgenoteerde vastgoedmarkten zijn de karakteristieken als volgt: 

Karakteristieken Aziatische vastgoedmarkten 
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Figuur 4: Karakteristieken en effect beursgenoteerde vastgoedmarkten 

Ook bij de beursgenoteerde vastgoedmarkten zijn de rendementen in Nederland, Europa en 
de VS relatief hoog en de risico's relatief laag. De vergoeding voor het extra risico is in 
deze markten relatief hoog. 

Vastgoedaandelen uit alle Aziatische landen hebben in de periode 1984-2004 een 
vergelijkbaar rendement behaald als vastgoed in Nederland en Europa. De 
vastgoedaandelen in Azie hebben een veel hoger risico. De verhouding tussen de 
risicopremie en het risico is daardoor minder gunstig. 

Door het hoge risico voegen Aziatische vastgoedaandelen veel ns1co toe aan een 
portefeuille. De correlatie van Aziatische vastgoedaandelen met vastgoedaandelen uit 
Europa en de VS is hoog, waardoor het spreidingsvoordeel laag is. 
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Per saldo heeft een portefeuille met vastgoedaandelen uit geheel Azie heeft in de 
onderzochte periode 1984-2004 geen toegevoegde waarde gehad. Alleen de vastgoed
aandelen uit Hong Kong, Singapore en Filippijnen een (licht) positief effect gehad. 

Vooruitzichten voor de Aziatische vastgoedmarkten 

Voor de directe en private vastgoedmarkten geldt dat door de sterke groei van Azie ook op 
de vastgoedmarkten hoge rendementen mogelijk blijven. De risico's zijn en blijven echter 
ook hoog. Door de ontwikkeling van de vastgoedmarkten en de REITs verbetert de transpa
rantie en liquiditeit van de vastgoedmarkten en het is te verwachten dat de risico's dalen. 

Markten met lage aanvangsrendementen en minder groei (o.a. Japan, Singapore en Hong 
Kong) kunnen door waardegroei wellicht hetzelfde rendement halen als in de Europese en 
Amerikaanse markten, het risico is echter hoger. In groeimarkten kan een hoger rendement 
worden behaald, tegen een hoger risico. Het is te verwachten dat direct I privaat vastgoed 
door de lage correlaties veel spreidingsvoordeel zal opleveren en dat daarmee het hogere 
risico van de markten gecompenseerd kan worden. Het is te verwachten dat direct I 
privaat vastgoed een positief effect heeft op de portefeuille. 

Voor aandelen van vastgoedbedrijven ligt het anders. De dividendrendementen zijn laag, 
waardoor veel rendement moet komen uit waardegroei. Het is daardoor zeer de vraag of 
gelijke of hogere rendementen dan in Europa en de VS mogelijk zijn. Van risico's van de 
aandelen van vastgoedbedrijven kan worden verwacht dat deze hoog blijven. De verhouding 
tussen de risicopremie en risico is daardoor minder goed dan in Europa en de VS. Door de 
hoge correlatie is ook weinig spreidingsvoordeel te behalen. Daardoor kan worden verwacht 
dat de aandelen van vastgoedbedrijven meer risico toevoegen dan zij aan spreidings
voordeel opleveren. 

De ontwikkeling van de vastgoedbeleggingsfondsen I REITs in Azie is interessant. Deze 
fondsen richten zich meer op dividend rendement en minder op waardegroei, daardoor zijn 
zij minder risicovol. Uit de ontwikkeling van de REITs in de VS is gebleken dat zij een hoger 
rendement en lager risico hebben dan de aandelen van vastgoedbedrijven. De REIT-sector is 
Azie is echter nog zeer jong en sterk in ontwikkeling, daardoor is het nog niet te zeggen of 
deze een toegevoegde waarde aan de portefeuille zal zijn. De REITs met een hoog 
dividendrendement, lijken interessant. De REITs in Japan hebben een laag dividend
rendement en zijn daardoor minder interessant. 

Conclusie en advies 

De directe of private vastgoedmarkten bieden de beste spreidingsmogelijkheden en 
vergoeding voor extra risico. Het is te verwachten dit een toegevoegde waarde voor de 
portefeuille is en aan te bevelen om Aziatisch vastgoed in de portefeuille op te nemen. In 
het verleden is een allocatie van 9% van de totale portefeuille optimaal geweest. Het aan 
te raden om via een lokale partner of een privaat fonds te investeren, omdat direct inves
teren door zelf gebouwen te kopen voor een westerse investeerder risicovol en lastig is. 

Aandelen van vastgoedbedrijven met verschillende activiteiten bieden minder spreidings
mogelijkheden en een mindere vergoeding voor het extra risico. Op lange termijn is niet te 
verwachten dat deze aandelen een toegevoegde waarde opleveren. In het opgaande deel 
van een cyclus kunnen deze markten wel extra rendement opleveren, bij een korte 
beleggingstermijn kunnen deze aandelen wel interessant zijn. 

De beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen (REITs) bieden een beter perspectief door 
hun lagere risico en hogere verwachte rendement. Het kan daardoor zeker de moeite 
waarde zijn om de ontwikkelingen van deze relatief nieuwe beleggingscategorie te volgen. 
Door het hoge risico van de Aziatische vastgoedmarkt, is het onzeker of deze beleggings
fondsen meer rendement en meer risicovermindering door spreiding opleveren dan zij aan 
extra risico aan de portefeuille toevoegen. 

Met het uiteenzetten van de mogelijkheden voor vastgoedbeleggingen in Azie, het 
inzichtelijke maken van de historische en te verwachten effecten en het uitbrengen van 
een advies kan worden geconcludeerd dat de doelstellingen van dit onderzoek zijn bereikt. 



Onderzoeksopzet 

Constructie HSBC Bank - Hong Kong Architect: Norman Foster 
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Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet 

1. 1 Aanleiding 

De volgende drie citaten geven drie belangrijke ontwikkeling aan in de vastgoedbeleggings
wereld en vormen de kern van de aanleiding van dit onderzoek: 

"Pension funds raise their property weightings" 

[Morgan Stanley, 2005] 

"Aandeel internationale vastgoedbeleggingen neemt toe" 

[Vastgoedmarkt, 2004] 

"Smart Real Estate Money Heads East" 
[Researchworldwide. com, 2004] 

Vastgoed is gewild. De afgelopen jaren is de belangstelling van beleggers voor vastgoed 
enorm toegenomen. Dit is te zien aan de groei van de vraag van institutionele beleggers 
naar beleggingsobjecten in vastgoed, de sterke waardestijging van de vastgoedaandelen en 
de explosieve uitbreiding van het aantal vastgoed-CV's en -maatschappen. 

De vastgoedportefeuille wordt ook steeds internationaler. Dit komt onder andere door de 
sterke groei van de beleggingsmogelijkheden, zoals de sterke stijging van de vastgoed
fondsen in Europa en de vastgoedaandelen (REITs) in Amerika. De internationalisering richt 
zich op dit moment vooral op Europa en Noord-Amerika. 

De vooruitzichten voor deze markten warden echter minder. Dit komt allereerst doordat de 
grate belangstelling heeft geresulteerd in een waardestijging van het vastgoed. Door deze 
waardestijging, is het verwachte aanvangsrendement lager geworden. Daarnaast nemen ook 
de mogelijkheden voor waardegroei af door een lagere verwachte groei van de economie, 
kleinere demografische groei en de vergrijzing in ontwikkelde landen. 

Om met vastgoedbeleggingen een aantrekkelijk resultaat te blijven behalen, kan het 
daardoor interessant zijn om te kijken naar andere (groei)markten. 

De belangrijkste groeimarkt ter wereld bevindt zich in Azie. Zo groeide bijvoorbeeld de 
economie in China de afgelopen jaren gemiddeld circa 9,5% per jaar [Hulshoff, 2004) . Deze 
groei is duidelijk zichtbaar aan de diverse producten en diensten die in Azie warden 
geproduceerd. Het bedrijfsleven heeft Azie als groeimarkt al ontdekt, net als beleggers in 
aandelen en obligaties. 

Maar ook op vastgoedgebied is het effect te zien en de vastgoedmarkten in de Aziatische 
landen ontwikkelen zich snel. Steden zijn enorm gegroeid en daardoor is het aanbod sterk 
toegenomen. Ook de vastgoedbeleggingsmarkt professionaliseert zich snel. Zo komen er 
steeds meer mogelijkheden om in Aziatisch vastgoed te beleggen, dit wordt gekenmerkt 
door de opkomst van investeringsfondsen met lokale partners en beursgenoteerde 
vastgoedbeleggingsfonden (' REITs' ). 

Deze groei biedt mogelijkheden voor hogere rendementen. Daarnaast zou met Aziatisch 
vastgoed spreidingsvoordelen kunnen warden behaald en zou het risico van de totale 
portefeuille kunnen warden verlaagd. Hiermee zouden de lagere verwachte rendementen in 
Europa en Noord-Amerika kunnen warden gecompenseerd. 



Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet 

Op dit moment zijn er echter nog maar weinig internationale vastgoedbeleggers in Azie 
actief. Dit komt onder andere doordat de risico's en onzekerheden in de Aziatische 
vastgoedmarkten hoog zijn. De vastgoedmarkten worden gekenmerkt door een lage 
transparantie, niet-westerse rechtssystemen, andere eigendomsrechten en politieke 
onzekerheid. Door de ontwikkeling van de vastgoedsector zijn de beleggingsmogelijkheden 
toegenomen. Daardoor wordt het voor een buitenlandse investeerder makkelijker om in de 
Aziatische vastgoedmarkten te beleggen. 

Over de mogelijke toegevoegde waarde van het toevoegen van Aziatisch vastgoed aan een 
internationaal gespreide portefeuille is echter nog weinig bekend. Echter, deze 
onbekendheid kan ook een kans zijn, omdat met een kennisvoorsprong een voordeel kan 
worden behaald. 

1.2 Onderzoeksvragen en doelstellingen 

Dit onderzoek speelt in op deze onbekendheid en probeert inzicht te geven in de Aziatische 
vastgoedmarkten. De probleemstelling is daardoor als volgt: 

Wat is het effect van investeren in Aziatisch vastgoed op een internationate 
vastgoedportefeuille met betrekking tot rendement, risico's en spreiding? 

De probleemstelling kan worden verdeeld in de volgende deelvragen: 

1) Wat is het effect van vastgoed in een beleggingportefeuille? 

2) Wat is het effect van internationaal investeren in vastgoed? 

3) Hoe kan worden bepaald of het rendement de risico's voldoende compenseert? 

4) Hoe kan worden bepaald of investeren in Aziatisch vastgoed interessant is? 

5) Wat zijn de beleggingsmogelijkheden in Aziatisch vastgoed? 

6) Wat zijn de risico- en rendementskarakteristieken van Aziatisch vastgoed? 

7) Wat zijn de spreidingseffecten bij het toevoegen van Aziatisch vastgoed? 

8) Wat zijn de vooruitzichten voor de Aziatische vastgoedmarkten? 

Deze deelvragen worden in de komende hoofdstukken een voor een behandeld. Het 
beoogde resultaat van dit onderzoek is om aan de hand van de probleemstelling en de 
deelvragen de volgende doelen te bereiken: 

~ Het geven van inzicht in de beteggingsmogelijkheden in Aziatisch vastgoed 

~ Het geven van inzicht in de effecten van het toevoegen van Aziatisch vastgoed aan 
een internationate vastgoedbeteggingsportefeuille 

~ Het geven van een advies over het toevoegen van Aziatisch vastgoed aan een 
i nternationat e bet eggi ngsportef eui l t e 

1.3 Focus en afbaken;ng 

Focus 
In dit onderzoek zal worden gekeken naar de huidige beleggingsmogelijkheden in de 
Aziatische landen vanuit het oogpunt van een Nederlandse belegger. Hierbij zal als 
uitgangspunt een institutionele belegger worden genomen. Verder wordt toegespitst op een 
belegger met een internationale vastgoedportefeuille in Europa en Noord-Amerika. 
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Afbakening 
De afbakening van dit onderzoek is gemaakt aan de hand van de te nemen stappen in het 
investeringsproces. De vraagstelling om internationaal te investeren in Aziatisch vastgoed 
kan warden opgedeeld in een aantal subvragen. Deze subvragen zijn opgenomen in figuur 
1 . 1: 

Nee +-

Nee+-

Nee+-

Nee +-

I .. 
Tactische allocatie: - Cyclus 

Wanneer en waar in Azie? - Timing 
- Korte termijn vooruitzichten 

Figuur 1. 1 Afbakening onderzoek 

Allereerst zullen de effecten van investeren in vastgoed en internationale spreiding van een 
portefeuille warden behandeld. 

Daarna zal warden ingegaan op de vraag of Aziatisch vastgoed een toegevoegde waarde is 
en op welke punten. Deze analyse zal vooral warden gericht op de strategische beslissing 
om wel of niet in Azie te investeren. Dit is een beslissing die voor langere termijn kan 
warden genomen. Deze analyse zal zich daarbij richten op het geven van inzicht in de 
beleggingsmogelijkheden en de effecten op het gebied van risico, rendement en spreiding. 

De vervolgstap is om de tactische allocatie te bepalen: wanneer en in welke 
vastgoedmarkten. Omdat dit een zeer tijdsgevoelige analyse is en deze informatie 
makkelijker te verkrijgen is, zal dit onderzoek zich hier niet op richten. 

Plaatsing van dit onderzoek ten opzichte van andere onderzoeken 

De huidige onderzoeken bekijken vaak een select aantal Aziatische markten en berekenen 
de effecten van investeringen voor een investeerder met een portefeuille in de VS of het 
VK. In dit onderzoek zal vanuit een Nederlandse investeerder en een portefeuille in Europa 
en Noord-Amerika naar de effecten van investeren in Azie warden gekeken. 

Daarnaast zijn de meeste onderzoeken gebaseerd op de berekening van optimale porte
feuilles op basis van een wiskundig model met alleen het beleggingsrisico en -rendement. 
In dit onderzoek zullen ook de mogelijkheden voor beleggingen en institutionele risico's 
warden meegenomen. 

Verder zijn deze onderzoeken gebaseerd op historische resultaten, in dit onderzoek zal ook 
naar verwachte rendementen en risico's warden gekeken. 
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Hoofdstuk 1 : Onderzoeksopzet 

1.4 Plan van aanpak 

De opzet van dit onderzoek ziet er als volgt uit: _ ..................... _ -- ........ 
- - - - - Probleemschets - - - - - _ 

-.... -............ (H1) ---'>-
............ ---

............. ---........ ,.. ... -
I 

~.,......~~'~· -"-----~--'""""""'-~~ 
.:'-'.fl Vastgoed als belegging 

(H2) 

Beleggingsmogelijkheden 
(H6) 

Internationale spreiding 
(H3) 

Risicopremie 
(H4) 

In dit hoofdstuk wordt het probleem geschetst en de onderzoeksopzet gegeven. 

Daarna zal aan de hand van gepubliceerde onderzoeken de effecten van toevoeging van 
internationaal vastgoed warden behandeld. Allereerst zullen de beleggingsmogelijkheden in 
vastgoed en de effecten van het toevoegen van vastgoed aan een beleggingsportefeuille 
warden beschreven. Als tweede zal warden ingegaan op de effecten van internationale 
spreiding en als derde zal de vergoeding voor extra risico's warden besproken . Aan de hand 
hiervan zal een beslissingsmodel warden opgesteld, waarmee kan warden bepaald of 
investeren in een bepaalde vastgoedmarkt interessant is. 

Vervolgens zal de Aziatische vastgoedmarkt warden onderzocht. Allereerst zal inzicht 
warden gegeven in de beleggingsmogelijkheden. Als tweede zullen de historische risico- en 
rendementskarakteristieken van Aziatisch vastgoed warden geanalyseerd. Als derde zal 
warden gekeken wat de effecten zijn bij toevoeging aan een beleggingsportefeuille. Om de 
toekomstige effecten in te schatten, zal ook een verwachting van het toekomstige risico en 
rendement warden gemaakt. Op basis van deze resultaten zullen de conclusies warden 
samengesteld . 
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1. 5 Leeswijzer 

Dit onderzoek is opgedeeld in een aantal delen. Deze delen en de inhoud van de 
hoofdstukken warden hieronder weergegeven: 

Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk 1 wordt het probleem geschetst en de onderzoeksopzet gegeven. 

Theoretische analyse 

In dit deel wordt de basis van het internationaal investeren in vastgoed behandeld. 
Lezers met al aanwezige kennis op dit gebied, kunnen doorgaan naar het volgende deel. 

In hoofdstuk 2 warden de beleggingsmogelijkheden in vastgoed en de effecten van het 
toevoegen van vastgoed aan een beleggingsportefeuille besproken. 

Vervolgens zal in hoofdstuk 3 warden ingegaan op het effect van internationale 
spreiding bij de opbouw van een vastgoedportefeuille. 

Hoofdstuk 4 zal ingaan op het extra rendement als vergoeding voor extra risico. 
Daarvoor zal de risicopremie warden gei"ntroduceerd en zal een overzicht warden 
gegeven van de belangrijkste rendements- en risicobepalende factoren. 

Beslissingsmodel 

Aan de hand van bevindingen uit de vorige hoafdstukken zal in hoofdstuk 5 een 
beslissingsmodel warden opgesteld, waarmee kan warden bepaald of de Aziatische 
vastgaedmarkten interessant zijn. 

Analyse Aziatisch vastgoed 

In hoofdstuk 6 zal inzicht warden gegeven in de beleggingsmogelijkheden in Aziatisch 
vastgaed vaar een buitenlandse belegger en zullen de vastgoedmarkten warden 
geselecteerd die verder zullen warden anderzacht. 

De geselecteerde vastgoedmarkten zullen in hoofdstuk 7 warden geanalyseerd en een 
rendements- en risicaprofiel zal van deze markten warden apgesteld. 

De effecten van het taevaegen van de Aziatische vastgoedmarkten aan een 
internationale beleggingsportefeuille zullen in hoofdstuk 8 warden besproken. 

In hoofdstuk 9 zullen vooruitzichten warden gemaakt voor de ontwikkeling van de 
Aziatische vastgoedmarkten en een verwachting van de toekomstige rendementen en 
risico's. 

Conclusies en aanbevelingen 

In hoofdstuk 10 zullen de resultaten van de vorige hoofdstukken warden samengevoegd 
en zullen de conclusies en aanbevelingen warden opgesteld. 
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lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

Hoofdstuk 2: Vastgoed als belegging 

De interesse in vastgoedbeleggingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In dit 
hoofdstuk wordt de toegevoegde waarde van vastgoed in een beleggingsportef euille 
toegelicht. Hierbij worden de karakteristieken van vastgoed als belegging onderzocht en 
vergeleken met andere beleggingscategorieen. Verderop in dit onderzoek zal dit worden 
gebruikt om te bepalen of Aziatisch vastgoed een toegevoegde waarde aan een 
beleggingsportefeuille is. 

Allereerst wordt in paragraaf 2.1 ter indicatie een schets gegeven van de huidige 
beleggingen van beleggingsinstellingen en daarbij institutionele beleggers in het bijzonder. 
Daarna zullen de belangrijkste mogelijkheden om in vastgoed te beleggen worden 
toegelicht en zal een overzicht worden gegeven van de kenmerken van deze beleggingen. 

In paragraaf 2.2 worden de risico- en rendementskenmerken van vastgoed met andere 
beleggingskenmerken vergeleken. In paragraaf 2.3 zal dan het effect van het toevoegen van 
vastgoed aan een beleggingsportefeuille worden geanalyseerd. Op basis hiervan zullen in 
paragraaf 2.4 de conclusies worden getrokken. 

2.1 Manieren om in vastgoed te investeren 

Een beleggingsportefeuille kan bestaan uit zeer verschillende beleggingsproducten, zoals 
aandelen, deelnemingen in bedrijven, obligaties en vastgoed, maar ook uit schepen, 
golfbanen, themaparken, etc.. Lang niet alle investeringsmogelijkheden zijn echter even 
interessant en professionele partijen beleggen het grootste deel van hun vermogen in een 
klein aantal categorieen. 

Ter indicatie volgt in tabel 2.1 en figuur 2.1 een 
overzicht van de beleggingen van grote beleggers in 
Nederland. 

Pensioenfondsen Aandelen Obligaties Vastgaed Overig 

ABP 36% 44% 10% 10% 
PGGM 46% 30% 13% 11 % 
PF Metaal en Techniek 33% 43% 12% 12% 
KLM Pensioenfondsen 40% 47% 13% 0% 
Gemiddeld top 25 42% 37% 10% 11% 

Tabel 2. 1 Verdeling portefeuille pensioenfondsen 
Bron: {ABP, 2004] {PGGM, 2004] {PFMT, 2004} {Vastgoedmarkt , 2004] 

I - • 

· :.:-... ,,. 
~ .. . --

Obligaties 
37% 

Figuur 2. 1: Gemiddelde portefeuilleverdeling 
Pensioenfondsen - top 25 beheerd verrmoqen 

Om de optimale samenstelling van de portefeuilles te bepalen, wordt door beleggers 
gebruik gemaakt van verschillende theorieen, zoals de Moderne Portefeuille Theorie, het 
'Capital Asset Pricing Model' en de 'Arbitrary Pricing Theory'. De principes hiervan zullen 
ook in dit verslag worden gebruikt. Een uitleg van de belangrijkste punten van deze 
theorieen is te vinden in bijlage 2.1. 

De portefeuilles van deze beleggingsinstellingen bestaan voor het grootste deel uit 
aandelen en obligaties. De derde plaats wordt ingenomen door beleggingen in vastgoed, dat 
met ca. 10% een aanzienlijke positie in de portefeuille inneemt. Deze 10% betreft de 
investeringen in gebouwen en niet de beleggingen in hypotheken of aanverwante 
beleggi ngsproducten. 

2.1.1 Vormen van vastgoedbeleggingen 

Er zijn verschillende manieren om in vastgoed te beleggen. Vaak worden deze ingedeeld in 
'direct' en 'indirect'. 'Direct' investeren in vastgoed kan door zelf gebouwen te kopen. Als 
men niet zelf een gebouw wil kopen en beheren, dan kan men ook 'indirect' in vastgoed 
investeren. Dit kan via een privaat fonds, aandelen in een vastgoedbeleggingsfonds of 
aandelen in een vastgoedbedrijf. 
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De beleggingsvormen kunnen ook warden ingedeeld op basis van een notering op de 
aandelenbeurs. Deze beleggingsmogelijkheden en de verschillende indelingen zijn 
aangegeven in figuur 2.2: 

Direct 

Eigen 
portefeuille 

Privaat 
fonds 

Niet-beursgenoteerd (privaat) 

Indirect 

Vastgoed
beleggingsfonds 

Vastgoed
bedrijf 

Beursgenoteerd (publiek) 
Figuur 2.2: Beleggfngsvormen om in vastgoed te beleggen 

Direct investeren in vastgoed 
Bij directe vastgoedbeleggingen heeft men de gebouwen zelf in eigendom en beheer. Hier 
heeft men ook zelf de zeggenschap over het te voeren beleid. 

lnvesteren via een privaat fonds 
Een privaat fonds koopt met geld van (meestal meerdere) investeerders gebouwen. Hierbij 
wordt het beheer gedaan wordt door een gespecialiseerde partij met (veronderstelde) 
kennis van de lokale markt. Het rendement van het vastgoed wordt direct aan de 
investeerders uitgekeerd, minus een beheersvergoeding. 

Vastgoedaandelen 
Hierbij kan warden belegd in aandelen van 'gewone' vastgoedbedrijven en van speciale 
vastgoedbeleggingsfondsen. Bij gewone vastgoedbedrijven kunnen de inkomsten ook uit 
activiteiten als vastgoedontwikkeling en -beheer komen, waardoor de inkomsten sterk 
kunnen fluctueren. Het rendement uit de beleggingen wordt deels geherinvesteerd en deels 
uitgekeerd aan de aandeelhouders. 

Beursgenoteerd vastgoedbeleggingsfonds 
Verder kunnen aandelen van vastgoedbeleggingsfondsen warden gekocht. Deze bestaan in 
verschillende vormen, zoals de 'fiscale beleggingsinstelling' (fbi) in Nederland, 'Real Estate 
Investment Trusts (REITs)' naar Amerikaans principe en 'LPTs' in Australie. In de basis 
hebben ze de volgende verplichtingen en kenmerken [Liow (NUS), 2004] : 

Een hoog percentage van het totale bezit moet in vastgoed warden gei·nvesteerd 
Een hoog percentage van de inkomsten moeten uit vastgoedbeleggingen komen 
De fondsen zijn meestal fiscaal transparant, wat betekent dat alleen op de 
inkomsten van de ontvanger belasting wordt geheven en niet op het fonds zelf 
Het grootste deel of alle exploitatieresultaten moeten warden uitgekeerd 
De dividenduitkeringen zijn hoog in vergelijking met (vastgoed)aandelen 

2. 1.2 Kenmerken van de verschillende beleggjngsvormen 

De beleggingsvormen hebben verschillende kenmerken, deze zijn aangegeven in tabel 2.2: 

Eigenschappen verschillende beleggingsvarmen Direct Privaat Vastgaedbedrijf Vastgaedbeleggingsfands 
.., Rendementsbepalende factoren Vastgoed Vastgoed Vastgoed+beurs Vastgoedbelegging+beurs c ·c:: Hoogte dividend Hoog Hoog Lager Hoger GI ., 
"' Duur investering Langer Langer Flexibel Flexibel GI 
> 
-= Liquiditeit Lager Lager Hoger Hoger 

"Cl Benodigd vermogen Groot Middel Klein Klein 
Qi 
1.:1 Mogelijkheden spreiding Minder Middel Meer Meer 
... Management Actief Passief Passief Passief 
GI 
GI Vereiste kennis van beleggingstype en regio Hoger Middel Lager Lager ~ 
GI 

a::i lnvloed investeerder op beleid Hoger Lager Lager Lager 

~ Aantal kopers Lager Lager Hoger Hoger ... 
~ Prijsvorming en -transparantie Weinig Weinig Vaak Vaak 

Tabel 2.2 Efgenschappen van de verschfllende vormen van vastgoedbeleggingen 
Bron: [ABN. 2004} [Lfow (NUS), 2004] [Van Gool, Weisz Et Jager, 2001] [Hoeslf c.s., 2000] 
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Voor het direct investeren in vastgoed is veel kapitaal nodig. Om een gespreide portefeuille 
op te bouwen is daardoor ook een groat investeringsvermogen nodig. De directe 
investeringen hebben normaliter een lange termijn karakter van meerdere jaren en het 
duurt lang om een geschikt gebouw te vinden en te verkopen omdat er weinig vragers en 
aanbieders zijn. Voor het investeren in gebouwen is veel kennis van de lokale markt nodig, 
waardoor dit niet voor alle beleggers mogelijk is. Daar staat tegenover dat men de 
portefeuille volledig naar eigen voorkeur kan opbouwen en men zelf kan beslissen wat er 
met de gebouwen gebeurt. Het beheer van het vastgoed is relatief arbeidsintensief. 

Voor het investeren in een privaat fonds heeft men minder kennis van de lokale markt 
nodig. Ook het beheer van de gebouwen wordt door het fonds verzorgd, waardoor een 
belegger een kleinere organisatie nodig heeft. Doordat meestal meerdere investeerders in 
een fonds stappen, is het benodigde vermogen minder en kan met minder geld een 
gespreide portefeuille warden opgebouwd. Daar staat tegenover dat men minder 
zeggenschap heeft over de het beleid dat over de portefeuille wordt gevoerd. 

Als men aandelen van vastgoedbedrijven koopt, heeft men bijna geen zeggenschap over het 
beleid van een individuele onderneming. Men hoeft ook weinig verstand van een specifieke 
vastgoedmarkt te hebben. Wel kan men met weinig geld al instappen en een gespreide 
portefeuille opbouwen. Het aantal kopers en verkopers van vastgoedaandelen is groat, 
waardoor snel en gemakkelijk kan warden aan- en verkocht en daardoor is de investerings
termijn zeer flexibel. Het rendement wordt echter sterk door de beurskoers bei"nvloed. 

Bij vastgoedbeleggingsfondsen gelden de hierboven beschreven kenmerken ook, alleen deze 
hebben nog een aantal extra voordelen. Zo zijn deze fondsen verplicht het gei·nvesteerde 
vermogen in vastgoed te beleggen en (bijna) alle inkomsten uit te keren. Daarnaast zijn er 
vaak belastingvoordelen, waardoor het rendement hoger wordt. 

Qua eigenschappen lijkt privaat vastgoed dus veel op direct vastgoed, alleen het benodigde 
vermogen is minder en het beheer- en beleggingsbeleid is niet in eigen hand, waardoor het 
minder arbeidsintensief is. Beursgenoteerd vastgoed heeft het voordeel van hogere 
liquiditeit, maar het nadeel van beursinvloeden. Doordat het rendement en het risico sterk 
wordt bepaald door de beursinvloeden, zullen de beleggingsvormen in dit onderzoek 
warden ingedeeld naar wel of geen beursnotering. In de volgende paragraaf zal specifiek 
warden ingegaan op de risico- en rendementskenmerken van vastgoed als belegging. 

2.2 Risico en rendement van vastgoed 

In deze paragraaf zal het risico en rendement van vastgoed warden vergeleken met dat van 
andere beleggingsvormen. Daarvoor zal eerst naar de verhouding tussen het risico en rende
ment warden gekeken. Daarna zal warden ingezoomd op het risico en het rendement zelf. 

Het rendement wordt bepaald door de totale inkomsten ten opzichte van de investering. Bij 
vastgoed warden de inkomsten gevormd door de huurinkomsten en de waardestijging. Het 
risico van een belegging zal warden gemeten aan de hand van de standaarddeviatie van de 
rendementen. Deze standaarddeviatie geeft de mate van afwijking van het gemiddelde 
aan. Het risico wordt ook wel volatiliteit genoemd, wat de mate van beweging aangeeft. In 
bijlage 1.1 zijn definities gegeven en in bijlage 2.2 is uitgebreider uitgelegd hoe het 
rendement en risico bij vastgoed wordt bepaald. 

2.2.1 Beleggingsresultaten in vergelijking met andere beleggingscategorieen 

In figuur 2.2 wordt het verloop van de waarde van een belegging in aandelen, obligaties, 
vastgoedaandelen en direct vastgoed weergegeven. Hiervoor zijn van vergelijkingindices die 
internationaal veel warden gebruikt genomen, die als indicatie kunnen warden gezien. 

Voor alle categorieen is naar het totaalrendement gekeken. Voor aandelen, obligaties en 
beursgenoteerd vastgoed zijn wereldwijde maandelijkse rendementen gebruikt in lokale 
valuta. Voor direct vastgoed zijn jaarlijkse gegevens gebruikt van vastgoed in Nederland in 
euro's, omdat een wereldwijde en maandelijkse index niet beschikbaar is. 
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Hoofdstuk 2: Vastgoed als belegging 

In figuur 2.2 hieronder is het verloop van de waarde van verschillende investeringen 
weergegeven. Hieraan kan het risico en rendement van deze investeringen worden afgeleid: 

Totaalrendementen indices 
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Figuur 2.2 Rendementen aandelen, obligaties, vastgoedaandelen en direct vastgoed 

Bron: {Datastream,20047 (ROZ/ IPD,20057 

In verschillende onderzoeken (zie bijlage 2.3) is het rendement en risico van vastgoed met 
andere beleggingcategorieen vergeleken. In tabel 2.3 is het gemiddelde van deze 
onderzoeksresultaten opgenomen: 

Gemiddeld rendement en risico Direct vastgoed Vastgoedaandelen Aandelen Obligaties 

Rendement 

Risico 
Rendement I risico 

9,6% 
6,7% 
1,4 

10,0% 
20,6% 

0,5 

14, 1% 
18,6% 

0,8 

9,0% 
9,7% 
0,9 

Tabet 2.3 Resultaten onderzoeken naar rendementen en risico's van verschi/lende beleggingscategorieen 
Bron: zie biila~e 2.3 

Het gemiddelde rendement van vastgoed ligt tussen aandelen en obligaties in. Tussen 
direct en beursgenoteerd vastgoed is het rendement gelijk, het verschilt per periode (en 
onderzoek) welk rendement hoger is. Het gemiddelde risico van direct vastgoed is het 
laagst van alle beleggingsvormen . Dit komt o.a. door 'smoothing' , wat verderop in deze 
paragraaf verder wordt behandeld. Het risico van aandelen is hoger dan dat van obligaties 
en het risico van vastgoedaandelen is het hoogst van allemaal. 

De verhouding tussen rendement en risico is het best voor direct vastgoed, door het lage 
zichtbare risico van direct vastgoed. Daarna komen obligaties met een gemiddeld risico wat 
ongeveer gelijk is aan het rendement. Aandelen hebben een hoger rendement en risico, de 
verhouding tussen risico en rendement van aandelen is ook beter dan van vastgoed
aandelen. Dit komt door het hogere risico en lagere rendement van de vastgoedaandelen. 

Het 'smoothing' effect 
In figuur 2.2 is het geleidelijke verloop van het rendement van direct vastgoed goed te zien 
en het volatiliteit (mate van bewegen) is opvallend. Deels kan dit worden verklaard doordat 
hier is gewerkt met jaarcijfers, i. p. v. maandcijfers, maar er speelt nog een factor mee: het 
'smoothing' effect. 

Doordat er bij vastgoed relatief weinig (vergelijkbare) transacties plaatsvinden, worden 
veel waarden geschat in taxaties. Deze worden vaak een keer per (paar) jaar uitgevoerd. In 
deze taxaties wordt vaak de eerdere waarde als uitgangspunt genomen en gecorrigeerd 
voor nieuwe marktontwikkelingen. Hierdoor vindt geen constante prijsvorming plaats en 
worden nieuwe ontwikkelingen vaak met vertraging in de prijs verwerkt. Dit heeft een 
geleidelijker verloop van de waarde tot gevolg en daardoor lijkt de waarde minder te 
fluctueren dan het daadwerkelijk doet. 

10 



lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

Uit verschillende onderzoeken (zie bijlage 2.3) blijkt dat het nsJCo toeneemt met 
gemiddeld 80% als het wordt gecorrigeerd voor smoothing. Het gemiddelde risico van 
vastgoed na 'unsmoothing' is te zien tabel 2.4: 

Gemiddeld rendement en risico Direct vastgoed Vastgoedaandelen Aandelen Obligaties 

Risico (direct vastgoed = 'unsmoothed') 11, 9% 20,6% 18,6% 9,7% 

Rendement I "unsmoothed' risico 0 ,8 0,5 0,8 0,9 

Tabel 2.4 Gemiddeld rendement en risico van vastgoed ten opzichte van andere beleggingsvormen 
Bron: zie bijlage 2.3 

Na 'unsmoothing' is het risico van direct vastgoed hoger dan van obligaties en lager dan van 
aandelen. De verhouding tussen rendement en risico is nu vergelijkbaar met obligaties en 
aandelen. Bij de vastgoedaandelen is de verhouding minder goed dan de andere beleggings
categorieen. 

De risico/rendementsverhouding van direct vastgoed is vergelijkbaar met dat van aandelen 
en obligaties. Vastgoedaandelen hebben een minder rendement en een hoger risico en zijn 
daardoor minder interessant dan de andere beleggingscategorieen. 

2.2.2 Opbouw van het rendement 

Het totaalrendement op vastgoedbeleggingen bestaan uit twee delen. Het directe 
rendement van vastgoed komt voort uit de huuropbrengsten, welke regelmatig (normaal per 
maand of kwartaal) in geld uitbetaald worden. Het indirecte rendement komt 
voort uit de waardeverandering van het vastgoed en kan pas in geld worden omgezet bij 
verkoop van het beleggingsobject. Tabel 2.4 geeft deze rendementen aan: 

Rendementen Nederlands direct vastgoed 

Jaar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Huur 

Waardegroei 

Totaal 

7,7% 7,4% 7, 1% 7,3% 7,0% 6,6% 6,3% 6, 1% 6, 1% 5, 9% 

4,2% 4,6% 5,8% 6,9% 8,8% 9,4% 5,1 % 2,6% 1,0% 2,9% 

11,9% 12,0% 12,9% 14,2% 15,8% 16,1 % 11,4% 8,8% 7,1 % 8,0% 

Tabel 2.5 Rendementsverdeling Nederlands direct vastgoed 
Bron: [ROZllPD,2005] 

Hierbij is te zien dat het directe rendement relatief stabiel is en zich beweegt binnen een 
bandbreedte van 5,9% en 7,7%. Het indirecte rendement is echter relatief onstabiel en 
varieert van 1,0% tot 9,4%. Hieruit kan worden geconcludeerd dat vastgoed een relatief 
stabiel direct rendement uit huuropbrengsten levert, maar dat het rendement uit waarde
ontwikkeling relatief volatiel is. In vergelijking met aandelen en obligaties in het directe 
rendement van direct vastgoed relatief hoog. 

2.3 Spreidingsvoordelen van vastgoed in een beleggingsportefeuille 

2.3.1 Het principe van spreiding 

De kern van de Moderne Portef euille Theorie is dat door spreiding het risico van de to tale 
portefeuille kan worden verminderd. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het feit dat de 
beleggingen verschillend van elkaar bewegen. Deze beweging kunnen elkaar compenseren 
en zo kan het totale rendement stabieler worden en het risico dus minder. Het principe van 
spreiding is verder uitgelegd in bijlage 2.3. 

Het spreidingseffect wordt voor een groot deel bepaald door de correlatie: de mate waarin 
twee variabelen samen bewegen. 

De correlatie varieert tussen de -1 en 1. Hoe meer een correlatie richting +1 gaat, hoe 
minder spreidingsvoordeel het oplevert. Bij een correlatie rond 0 beweegt een belegging 
onafhankelijk en wordt het totale risico gedempt. Hoe meer een correlatie richting de -1 
gaat, hoe meer spreidingsvoordeel er is. 
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2.3.2 De spreidingseigenschappen van vastgoed 

In verschillende gepubliceerde onderzoeken wordt het verband tussen vastgoed en andere 
beleggingsvormen onderzocht en worden correlaties berekend. Deze resultaten van deze 
onderzoeken zijn te vinden in bijlage 2.3. De gemiddelde correlaties tussen de 
verschillende beleggingscategorieen zijn te zien in tabel 2.6: 

Direct I privaat vastgoed 
Vastgoedaandelen 0, 18 1,00 0,73 

Tabel 2.6 Correlaties van vastgoed ten opzichte van andere beleggingsvormen 

Direct vastgoed 

0,24 

Bron: zie bijlage 2.4 

Direct vastgoed beweegt zeer onafhankelijk van de andere beleggingsvormen. Er is geen 
samenhang met de bewegingen van aandelen en direct vastgoed beweegt zelfs licht 
tegengesteld met obligaties. Hierdoor lijkt het dat direct vastgoed een goede risicodemper 
is en veel spreidingsvoordeel oplevert. 

Het spreidingsvoordeel van vastgoed blijkt vooral te liggen op het moment dat aandelen en 
obligaties niet goed presteren. Juist dan heeft vastgoed in het verleden positieve 
rendementen laten zien [Lee, 2003a,b] . Ook de recente waardestijging van zowel direct als 
beursgenoteerd vastgoed tijdens de periode van negatieve aandelenrendementen past in 
deze lijn. 

Correlatie tussen direct en beursgenoteerd vastgoed 
Verder is de correlatie tussen direct vastgoed en vastgoedaandelen laag. Dit is op zich 
verbazingwekkend, omdat het rendement van dezelfde inkomstenbronnen zou moeten 
komen. De inkomsten van zowel het private vastgoed als de vastgoedaandelen hebben ook 
een hoge positieve correlatie [Giliberto ft Mengden, 1996]. Het verschil kan voor een groot 
deel worden verklaard door manier waarop de waarde wordt bepaald. De inkomsten
stromen worden op de vastgoedmarkt anders gewaardeerd dan op de beurs [Giliberto ft 
Mengden, 1996] . Als wordt gecorrigeerd voor deze verschillen, dan is de correlatie tussen 
deze markten zeer hoog (in de orde van 0,7 tot 0,9). 

Beursgenoteerd vastgoed 
In figuur 2.2 valt op dat de aandelen en beursgenoteerd vastgoed tot ca. 1997 sterk met 
elkaar mee bewegen. Dit duidt erop dat beurssentimenten een grote rol spelen bij de 
prestaties van beursgenoteerd vastgoed. Na 1997 zijn vastgoedaandelen nauwelijks 
meegegaan in de aandelenhausse. Dit geeft aan dat de correlatie tijdsgebonden kan zijn. 
Per land kan het verband tussen aandelen en vastgoedaandelen ook verschillen, dit is ook 
te zien in bijlage 2.3. Dit is onder andere afhankelijk van de dominantie van REITs of 
vastgoedbedrijven, omdat vastgoedbedrijven een hogere correlatie met aandelen hebben. 
Daarnaast nemen de vastgoedbedrijven in opkomende landen een grater deel van de totale 
beursgenoteerde aandelen in. 

Ook is er een verband tussen vastgoedaandelen en obligaties. De correlaties tussen 
vastgoedaandelen en andere categorieen zijn daarmee hoger dan die van direct vastgoed. 
Van vastgoedaandelen kunnen daarom minder spreidingsvoordelen worden verwacht. 

2.3.3 De toegevoegde waarde van vastgoed aan een mixed-asset portefeuj[/e 

In de huidige portefeuilles wordt voor ongeveer 10-15% in vastgoed belegd (zie figuur 2.1 ). 
In verschillende onderzoeken zijn ook theoretische portefeuilles berekend waarbij de 
optimale verhouding tussen rendement en risico wordt gezocht. 

Direct vastgoed 
Bij een portefeuille met direct vastgoed wordt vaak gerekend met een te laag risico door 
de effecten van 'smoothing'. Uit onderzoek [o.a. Ziobrowski ft Ziobrowski, 1997] blijkt dat 
als men niet voor smoothing corrigeert, een ideate portefeuille met tot ca. 60% aan direct 
vastgoed zou bestaan. Het risico van de portefeuille wordt dan verlaagd met 22%. 
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Als het risico van direct vastgoed wordt gecorrigeerd voor 'smoothing', dan verandert de 
optimale samenstelling. De allocatie voor direct vastgoed varieert dan van 0 tot 35%, 
afhankelijk van het gewenste risico. Het gemiddelde ligt tussen de 10 en 20% aan vastgoed 
[Ziobrowski & Ziobrowski, 1997][Hoesli, 2001][Hoesli, 2004][Craft, 2001][Chun c.s., 2000] . 
Uit deze onderzoeken volgt ook dat met de toevoeging van vastgoed het risico met 5%-20% 
kan verminderen, afhankelijk van de inhoud van de portefeuille en de periode van de 
meting. 

Vastgoedaandelen 
Als een portefeuille met en zonder vastgoedaandelen wordt vergeleken, dan hebben vast
goedaandelen een toegevoegde waarde bij een allocatie tussen de 4% en 12% [Craft, 2001] 
[Chun c.s.,2001][Hoesli, 2004] . Deze allocatie is minder dan de optimale allocatie van 
direct vastgoed. Ook is de risicovermindering met vastgoedaandelen minder. 

Mix tussen direct vastgoed en vastgoedaandelen 
In optimale portefeuilles waarbij zowel direct I privaat als beursgenoteerd vastgoed 
beschikbaar is, is de allocatie naar vastgoedaandelen vaak nul of zeer laag en gaat de 
meeste allocatie naar direct I privaat vastgoed [Worzala, 2003a,b][Hoesli, 2004) . Dit kan 
worden verklaard door het hogere risico en correlatie van vastgoedaandelen ten opzichte 
van direct I privaat vastgoed. Direct vastgoed heeft dus een grotere toegevoegde waarde. 
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2.4 Resume en conclusie 

Beleggingsvormen 

~ Met direct en privaat vastgoed heeft men meer invloed op de samenstelling van de 
portefeuille, er is echter meer kapitaal nodig om een gespreide portefeuille samen 
te stellen. De investeringen hebben ook een lange termijn karakter. 

~ Met vastgoedaandelen kan met een klein kapitaal al een gespreide portefeuille 
worden opgebouwd. Hiervoor is weinig kennis nodig van een lokale markt. Ook kan 
men snel aan- en verkopen, waardoor de flexibiliteit groot is . De waarde en het 
rendement wordt echter sterk bepaald door beurseffecten. 

Risico en rendement 

~ Direct I privaat vastgoed heeft een vergelijkbaar rendement als vastgoedaandelen. 
Het rendement is hoger dan obligaties en lager dan aandelen. 

~ Het risico van direct vastgoed is lager dan dat van vastgoedaandelen. Dit wordt 
echter vaak te laag ingeschat door 'smoothing'. Gecorrigeerd voor 'smoothing' is 
het risico hoger dan obligaties, maar lager dan aandelen. Vastgoedaandelen hebben 
het hoogste risico, ook hoger dan dat van gewone aandelen. 

~ De verhouding tussen risico en rendement is voor direct vastgoed vergelijkbaar met 
dat van aandelen en obligaties. Vastgoedaandelen hebben door hun hoge risico een 
minder goede risico/ rendementsverhouding. 

Spreidingsvoordelen 

~ Direct I privaat vastgoed heeft een lage samenhang met zowel aandelen als 
obligaties. Vastgoedaandelen hebben een relatief hoge samenhang. Daardoor is 
direct I privaat vastgoed een betere diversificator dan vastgoedaandelen. 

~ De correlatie tussen direct I privaat en beursgenoteerd vastgoed is laag, dit komt 
door het verschil in de manier waarop de waarde wordt bepaald in deze markten. 

Portefeuillesamenstelling 

~ Direct I privaat vastgoed biedt een toegevoegde waarde bij een gemiddelde 
allocatie van 10-20%. Vastgoedaandelen voegen door hun hoge risico en correlatie 
weinig toe aan de beleggingsresultaten als ook in direct vastgoed wordt belegd. 

~ Om flexibiliteit in de portefeuille te creeren, zou de lange termijn allocatie in 
direct of privaat vastgoed en het tactische deel voor de korte termijn in 
beursgenoteerd vastgoed kunnen worden belegd. 

~ Direct/privaat en beursgenoteerd vastgoed hebben een sterk verschillend risico- en 
rendementskarakter en een verschillende correlatie met andere beleggings
categorieen. Daardoor kunnen zij niet als elkaars substituut worden gezien . 

Conclusie 
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Vastgoed heeft een toegevoegde waarde aan een beleggingsportefeuille door de 
geboden spreidingsvoordelen .. De verhouding tussen rendement en risico van vastgoed 
is niet beter dan dat van aandelen en obligaties. Vastgoed beweegt echter wel 
onafhankelijk of anticyclisch van andere beleggingsvormen en daardoor heeft vastgoed 
in een portefeuille een risicodempend effect. De toegevoegde waarde van direct/ 
privaat vastgoed is groter dan van beursgenoteerd vastgoed. 
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Hoofdstuk 3: lnternationaal investeren in vastgoed 

lnleiding 

In het vorige hoof dstuk is gebleken dat vastgoed een toegevoegde waarde aan een 
beleggingsportefeuille kan zijn. De volgende stap is om te bepalen waar in vastgoed te 
investeren. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het effect van geografische spreiding 
van een vastgoedportefeuille. 

Het doel van dit hoofdstuk is om inzicht te geven in de effecten van internationaal 
investeren in vastgoed en de belangrijke factoren te onderkennen die hierop van invloed 
zijn. Dit zal worden gebruikt om te bepalen of internationaal investeren in Aziatisch 
vastgoed een voordeel voor een internationale belegger oplevert. 

Om dit doel te bereiken zullen als eerste de mogelijkheden om in internationaal vastgoed 
te beleggen worden behandeld. Vervolgens zal op basis van wetenschappelijke literatuur in 
paragraaf 3.2 een overzicht worden gegeven van de effecten van internationale spreiding. 
Hierbij zal worden ingegaan op de bepalende factoren van spreiding en de resultaten van 
eerdere onderzoeken naar internationale spreiding met Aziatisch vastgoed. Als derde zullen 
de effecten van spreiding met internationaal vastgoed in een beleggingsportefeuille met 
meerdere beleggingscategorieen worden besproken. De conclusies zullen in paragraaf 3.4 
worden gegeven. 

3.1 Beleggingsmogelijkheden in internationaal vastgoed 

De huidige portefeuilles van beleggers bestaan voor een groot deel uit internationale 
investeringen. Van de totale portefeuille wordt bijna 70% internationaal gei'nvesteerd en in 
deze lijn is een stijgende trend te ontdekken, zoals te zien is in figuur 3.1 . 

De vastgoedbeleggingen zijn minder internatio
naal georienteerd: hiervan wordt ca. 35% 
internationaal belegd. Ook hier is een trend te 
ontdekken waarbij het internationale deel stijgt. 

Ondanks dat de internationale portefeuille 
belangrijker wordt, is bij Nederlandse 
vastgoedbeleggers toch een focus op de 
thuismarkt te ontdekken. Uit die 35% 
internationaal vastgoed, bestaat namelijk een 
groot deel ([Eichholtz, 1997]: >50%) uit Europees 
vastgoed. 

De focus op de thuismarkt kan voor een groot 
deel worden verklaard doordat vastgoedmarkten 
op lokaal niveau veel kunnen verschillen en 
kennis van de lokale markt nodig is. Met deze 
expertise kan het risico beter worden ingeschat 
en kan een hoger rendement worden behaald. In 
het buitenland is het daardoor moeilijk voor een 
Nederlandse belegger om expertise van de 
vastgoedmarkten te verkrijgen. 

Aandeel internationale beleggingen 
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Figuur 3. 1: Aandeel internationale beleggingen - top 25 
pensioenfondsen naar beheerd vermogen 

Bron: [Vastgoedmarkt, 2004] 
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Grootte van de wereldwijde vastgoedmarkt 

De Nederlandse vastgoedvoorraad maakt slechts een klein deel van de wereldwijde 
vastgoedvoorraad uit. Met een portefeuille dicht bij huis is het daardoor de vraag of alle 
voordelen van investeren in vastgoed benut kunnen worden. In figuur 3.2 is de grootte van 
de wereldwijde vastgoedmarkt te zien: 

USS 2.632 mld 

Marktwaarde wereldwijde vastgoedmarkt 
Totale waarde: USS 6.200 mld 

USS 425 mld USS 1. 799 mtd USS 450 mld 

Figuur 3.2 Were/dwijde grootte van de vastgoedmarkten per 31-12-2003 

USS 134 mld 

Bron: [UBS, 2005] 

De vastgoedmarkt in Nederland heeft een waarde van ca. USS 100 mld [UBS, 2005] . Dit is 
ca. 4,5% van de Europese vastgoedmarkt en ca. 1,6% van het wereldwijde totaal. Het is 
daardoor de vraag of met internationaal investeren in vastgoed geen hogere rendementen 
of lagere risico's kunnen worden behaald. 

Daarnaast is er in Nederland een stijgende vraag naar vastgoed als belegging. Dit komt 
onder andere doordat de Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen veel 
vermogen hebben en relatief veel in vastgoed beleggen. Daarbij komen er ook steeds meer 
particulieren die via CV's en maatschappen in vastgoed beleggen. Door deze sterke vraag 
en het beperkte aanbod is de concurrentie groot en daalt het rendement. Het kan daardoor 
interessant zijn om de internationale mogelijkheden voor beleggingen te bekijken. 

Meer beleggingsmogelijkheden 
Het is echter niet gemakkelijk om succesvol in een buitenlandse vastgoedmarkt te 
investeren, omdat hiervoor expertise van de lokale markt nodig is en het beheer vanuit de 
thuisbasis lastiger is. Uit onderzoek [Eichholtz, 1997] blijkt ook dat internationale 
investeerders in directe vastgoedmarkten een lager rendement behalen dan lokale 
investeerders. In internationale vastgoedmarkten kan het daardoor verstandig zijn om via 
een lokale partner indirect te beleggen in vastgoed. 

In de afgelopen decennia zijn de indirecte beleggingsmogelijkheden sterk gegroeid. Het 
belegd vermogen van de private en beursgenoteerde vastgoedfondsen is sterk toegenomen 
en recentelijk hebben veel landen een structuur voor vastgoedbeleggingsfondsen (REITs) 
gei'ntroduceerd. 
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Ter indicatie is de sterke groei van de private fondsen in Europa en de vastgoedbeleggings
fondsen (REITs) in de VS in figuur 2.3 en 2.4 weergegeven: 
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In de Aziatische vastgoedmarkten is dezelfde ontwikkeling te zien . Daardoor zijn de 
beleggingsmogelijkheden sterk toegenomen en kan gemakkelijker een internationale 
portefeuille worden samengesteld. In de volgende paragraaf zullen de effecten van het 
toevoegen van internationaal vastgoed aan een portefeuille worden geanalyseerd. 

3.2 De spreidingsvoordelen tussen verschmende vastgoedmarkten 

Het kan interessant zijn om internationaal vastgoed toe te voegen als daarmee een lager 
risico of een hoger rendement kan worden behaald. Dit kan als het risico wordt verminderd 
door spreidingseffecten of doordat de vastgoedmarkten een gunstigere risico/rendements
verhouding hebben. In deze paragraaf zullen de mogelijkheden voor risicospreiding worden 
beschreven. De risico/rendementsverhouding verschilt per markt, hier zal in hoofdstuk 4 en 
7 op in worden gegaan. 

De effecten die in deze paragraaf zijn beschreven, zijn gebaseerd op de literatuur die in 
wetenschappelijke publicaties is verschenen. Een overzicht van de gepubliceerde 
onderzoeken tot 2002 is samengesteld door Worzala [2003a,b] . Dit is aangevuld met 
conclusies die in eigen li teratuuronderzoek zijn gevonden. 

Als eerste zullen de bepalende factoren van spreiding worden besproken. Daarna zal 
worden bekeken op welke manier men het beste internationaal kan spreiden. Als derde 
zullen de resultaten van eerdere onderzoeken naar internationale spreiding met Aziatisch 
vastgoed worden besproken. 

3.2.1 Spreidingsvoordelen en bepalende factoren 

Uit bijna alle studies blijkt dat een internationaal gespreide portefeuille een lager risico 
geeft per eenheid rendement ten opzichte van een binnenlands gespreide portefeuille. 

De belangrijkste reden voor het effect van spreiding is volgens de Moderne Portefeuille 
Theorie het verschil in cyclus. Giliberto [1989] was een van de eerste die aantoonde dat het 
verschil in cyclus oak voor vastgoedmarkten geldt en dat het een belangrijke bepalende 
factor in het spreidingsvoordeel is. Daardoor kan door te investeren in vastgoedmarkten die 
niet tegelijk hun pieken of dalen hebben de volatiliteit en het risico van de totale 
portefeuille warden verminderd . 
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Verschillen in cyclus en onderliggende factoren 

De oorzaken van het verschil in cycli kunnen worden gevonden in de verschillen in de 
onderliggende factoren die tussen (internationale) vastgoedmarkten bestaan. Arnold & 
Kavanaugh [1988] geven een aantal factoren waar steden in verschillen: 

- Verhouding tussen vraag en aanbod op de verhuurmarkt 
- Verhouding tussen vraag en aanbod op de kapitaalmarkten 
- Verschillen in locatie, gebouwen en huurstructuren 

De mate van gevoeligheid voor internationale invloeden is belangrijk voor het effect van 
spreiding. Goetzmann c.s. [1995] onderzoeken de globale neergang in vastgoedprestaties in 
de jaren '80 en concluderen dat dit voor een relatief groot deel (44%) te wijten is aan 
internationale factoren. Deze internationale invloeden kunnen het effect van spreiding 
verminderen. Ook Ling [2002] vindt bewijs van een wereldwijde factor die prestaties op 
vastgoed bei"nvloedt, maar concludeert ook dat landspecifieke factoren significant aanwezig 
zijn . 

De mate van samenhang en spreidingsvoordeel is ook afhankelijk van de vastgoedmarkten 
die worden vergeleken. Lang niet alle combinaties tussen landen geven spreidings
voordelen. Uit een onderzoek [Giliberto 1991] naar de prestaties van beursgenoteerd 
vastgoed uit 11 landen in 55 verschillende combinaties blijkt dat 60% van de onderzochte 
combinaties een middel of hoge correlatie heeft en dus weinig spreidingsmogelijkheden 
biedt. Slechts 40% van de combinaties heeft en een lage correlatie ( <0,20) en hiervan heeft 
maar 13% (7) een negatieve correlatie en dus veel spreidingsvoordeel. Hieruit blijkt dat 
spreiding niet met elk land succesvol is. Een vastgoedmarkt die ten opzichte van de ene 
markt veel voordeel oplevert, hoeft dit nog niet te doen voor andere vastgoedmarkten 
[Marks, 1986 ][Sweeney, 1988][Worzala, 1992][Hoesli, 2004) . 

In de onderzoeken waaruit blijkt dat internationale diversificatie weinig tot geen effect 
heeft, zijn landen met elkaar vergeleken die zeer dicht bij elkaar liggen en waar relatief 
weinig verschillen zijn te vinden zijn [Webb c.s., 1989][Ziobrowski, 1991 ] . In alle overige 
onderzoeken is een positief effect door spreiding gevonden. 

Als conclusie kan worden gesteld dat de onderlinge verschillen bepalend zijn. Uit deze en 
andere onderzoeken [Case c.s., 1999) [Whitaker, 2001] blijkt dat hoe groter de onderlinge 
verschillen zijn, hoe groter het mogelijke spreidingsvoordeel is. 

Afstand en spreiding 
Deze onderlinge verschillen komen ook naar voren bij geografische spreiding. Uit een 
onderzoek van D' Arey en Lee [1998) blijkt dat spreiding tussen verschillende steden een 
spreidingsvoordeel kan bieden, maar dat meer voordelen te behalen zijn bij het spreiden 
tussen landen. Eichholtz [1993, 1998] concludeert dat de landen binnen een continent ook 
een sterke samenhang kunnen hebben en dat spreiden over verschillende continenten meer 
voordeel kan hebben dan binnen een continent. Dit wordt door Hamelink & Hoesli [2004] 
bevestigd. 

Per continent zijn er ook verschillen. In de onderzoeken van Eichholtz [1993, 1998] blijkt 
dat in Europa en Noord-Amerika een sterke samenhang tussen de verschillende landelijke 
vastgoedmarkten van het continent aanwezig is. Het blijkt dat de samenhang tussen de 
vastgoedmarkten in Azie kleiner is en binnen het Aziatische continent zou dus meer 
spreidingsvoordeel kunnen worden behaald. 

Tussen verschillende continenten kunnen echter ook verbanden optreden. Zo heeft het VK 
gelijkenissen met Europa, maar ook met het Verre Oosten, inclusief Australie. Hieruit blijkt 
dat het belangrijk is selectief te zijn bij het uitkiezen van landen waarmee men wil 
spreiden. 

Resumerend blijkt dus dat de afstand belangrijk is en dat in principe geldt: hoe groter de 
afstand, hoe groter het potentiele spreidingsvoordeel. Hier zijn echter uitzonderingen op. 
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3.2.2 Literatuuronderzoek: Spreidingsvoordelen met de Aziatische vastgoedmarkten 

Tussen Azie en Europa en Amerika zit een grate afstand en zijn de onderliggende 
verschillen redelijk groat. Op basis van de hierboven beschreven onderzoeken zou 
investeren in Aziatisch vastgoed dus een spreidingsvoordeel kunnen opleveren. In deze 
paragraaf zal warden gekeken of dit uit eerdere onderzoeken oak naar voren komt. 

Directe vastgoedmarkten 
De correlatie tussen de directe vastgoedmarkten en die van Europa en Amerika zijn laag. 
Uit een onderzoek van Lee [2001] blijkt dat de correlatie tussen het VK en Azie 0, 16 is en 
tussen de VS en Azie negatief: -0, 13. Uit onderzoek van Henderson [2000] blijkt deze zeer 
lage en negatieve correlatie tussen de direct vastgoedmarkten oak. 
Oak Alpha Investment Partners [AIP, 2004) heeft onderzoek naar de correlatie gedaan. Zij 
hebben verschillende Aziatische steden vergeleken met vastgoed in de VS, het VK en 
Australie. Met deze landen heeft Hong Kong en Singapore een correlatie van -0,2; Tokyo 
-0,6 en Seoul +O, 9. De correlaties tussen de Aziatische steden en de verschillende westerse 
landen zijn allemaal gelijk. Dit komt waarschijnlijk door de beperkte gegevens: er is met 
jaarlijkse correlaties over een periode van 1993-2003 gewerkt, dus slechts 11 datapunten. 

Oak binnen Azie zijn nag spreidingsvoordelen mogelijk, omdat de correlaties tussen de 
verschillende steden in Azie relatief laag zijn. Alpha Investment Partners [AIP, 2004) vond 
hier negatieve correlaties van ca. -0,4. De correlatie tussen Hong Kong en Singapore was 
een uitzondering, deze is met ca. +0,8 hoog. 

Uit deze onderzoeken [Henderson, 2000) [AIP, 2004) blijkt dat het toevoegen van Aziatisch 
direct vastgoed aan een wereldwijde portefeuille (met VS, Europa en Australie) een betere 
rendement/risicoverhouding en dus spreidingvoordelen geeft. 

Beursgenoteerde vastgoedmarkten 
De samenhang (correlaties) tussen de verschillende beursgenoteerde vastgoedmarkten in 
Azie en de VS, Europa en Nederland zijn oak laag. De samenhang bij de beursgenoteerde 
vastgoedmarkten is echter hoger dan bij de directe I private vastgoedmarkten. 

Uit onderzoek van Eichholtz [1997), blijkt dat de samenhang tussen vastgoedaandelen in 
het Verre Costen ten opzichte van Europa en Noord- Amerika beperkt is. In dit onderzoek 
was de correlatie tussen Azie en respectievelijk Europa en Amerika 0,33 en 0,4. De 
correlatie tussen Europa en Amerika was met 0,31 vergelijkbaar. Vergelijkbare resultaten 
komen uit onderzoek van UBS [2005) naar voren. 

Als in de Aziatische vastgoedmarkt wordt gekeken, dan blijken daar oak aanzienlijke 
diversificatievoordelen te bestaan. Op het gebied van vastgoedaandelen blijkt dat er een 
lager verband bestaat tussen de verschillende landen in Azie onderling dan in Europa en 
Noord-Amerika [Eichholtz, 1993, 1998]. Oak uit onderzoek van Addae-Dapaah ft Kion [1996) 
blijkt dat de correlaties tussen de beursgenoteerde vastgoedmarkten in Azie laag zijn, over 
de periode 1977-1992 varierend van 0,03 tussen Japan en Hong Kong tot 0,79 tussen 
Singapore en Kuala Lumpur. 

Hierdoor blijkt oak dat met Aziatisch beursgenoteerd vastgoed spreidingsvoordeel kan 
warden gehaald. 

Evaluatie huidige onderzoeken 
De huidige onderzoeken bekijken vaak een select aantal Aziatische markten en berekenen 
de effecten van investeringen voor een investeerder met een portefeuille in de VS of het 
VK. Vanuit Nederlands perspectief zijn er nag geen of zeer weinig onderzoeken 
gepubliceerd. 

Daarnaast zijn de meeste onderzoeken gebaseerd op de berekening van optimale porte
feuilles op basis van een wiskundig model met alleen het beleggingsrisico en -rendement. 
lnstitutionele risico's en de mogelijkheden voor vastgoedbeleggingen warden niet of in 
beperkte mate meegenomen. 

Daarnaast zijn de meeste onderzoeken gebaseerd op historische resultaten en niet op basis 
van verwachte rendementen en risico's. 
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3.3 Spreidingsvoordelen van vastgoed met andere beleggingscategorieen 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat een internationale vastgoedportefeuille voordelen 
kan opleveren. Een beleggingsportefeuille bestaat echter vaak uit meer beleggings
categorieen dan vastgoed. Het is daarom belangrijk om te weten of met internationaal 
vastgoed in relatief veel of weinig spreidingsvoordeel biedt. Daarnaast is het ook belangrijk 
om te weten of deze voordelen nog steeds aanwezig zijn in een portefeuille met meerdere 
beleggingscategorieen. Deze onderwerpen zullen hieronder warden behandeld. 

Diversificatiepotentieel in vergelijking met andere beleggingscategorieen 

Uit verschillende onderzoeken [Eichholtz, 1996] [Gordon, 1998] [Lizieri c.s. 2002] blijkt met 
vastgoed meer internationale spreidingsvoordelen te behalen zijn dan binnen aandelen en 
obligaties. Daarvoor worden de volgende belangrijkste redenen gegeven: 

Vastgoedobjecten hebben meer unieke kenmerken dan aandelen en obligaties, 
zoals locatie, huurders, etc 
De beleggingsportefeuilles van vastgoedbedrijven zijn minder internationaal dan de 
activiteiten van beursgenoteerde niet-vastgoedbedrijven 
Vastgoed is minder gevoelig dan aandelen voor de factoren die de (internationale) 
kapitaalmarkten bei"nvloeden, waardoor zij onafhankelijker bewegen 

Hieruit blijkt dus dat vastgoed als beleggingscategorie in een internationale portefeuille als 
diversificator meer voordeel zou kunnen bieden dan aandelen en obligaties. 

Effect internationaal vastgoed aan een internationale beleggingsportefeuille 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het voordeel van internationaal vastgoed in een 
portefeuille sterk afneemt als er (al) andere internationale beleggingscategorieen aanwezig 
zijn , zie o.a. [Gordon, 1991], [Worzala, 1992], [Newell & Webb, 1996], [Cheng c.s., 1999], 
[Wilson & Okunev, 1996], en [Gordon & Canter, 1999]. Dit wordt verklaard door het effect 
van de valutaschommelingen, die een sterke invloed hebben op de internationale 
rendementen. 

Stevenson [2000] concludeert in zijn onderzoek dat na verwerking van het valutarisico 
internationaal vastgoed slechts bij 3 van de 10 onderzochte landen nog interessant zou zijn. 
Hoesli [2004] stelt daarom zelfs dat als men internationaal investeert zonder valuta
afdekking, dat men het beste de hoogst renderende beleggingscategorie kan kiezen, omdat 
het valutarisico hoger is de andere risico's. 

Als de valutarisico's buiten beschouwing worden gelaten, dan blijkt uit verschillende 
onderzoeken dat internationaal vastgoed een toegevoegde waarde aan de 
beleggingsportefeuille kan zijn. Dit komt doordat het diversifierende effect van vastgoed 
als belegging (zie hoofdstuk 2) weer volledig kan worden benut [Gordon, 1999] [AIG, 2001], 
[Maurer & Reiner, 2002] [Conover, 2002] . 

Uit een uitgebreid onderzoek van Chua [1999] waar ook gecorrigeerd is voor 'smoothing', 
belastingen, transactiekosten en beheersvergoedingen, blijkt ook dat in een portefeuille 
een maximale risicovermindering van ca. 16% kan worden behaald. De optimale weging voor 
internationaal vastgoed varieert daarbij tussen de 3, 7 en 20, 7%, afhankelijk van het 
gewenste risico. Hoesli [2004] komt uit op een allocatie van 15-20% vastgoed in een 
portefeuille. Ook [Cheng c.s., 1999] komt uit op een weging van internationaal vastgoed tot 
20% bij een afgedekt valutarisico. Bij het niet afdekken van de valuta risico's, is het alleen 
bij een hoog risicoprofiel interessant om 5-10% in internationaal vastgoed te beleggen. 

Mogelijkheden voor het afdekken van valutarisico's 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, hebben de valutaschommelingen een sterke invloed op 
het rendement. Deze risico's hoeven echter niet zo'n probleem te zijn omdat deze 
afgedekt kunnen worden, dit wordt ook wel 'hedgen' genoemd. 
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Er zijn een aantal manieren om de risico's af te dekken [Hoesli, 2000] [Worzala, 2003a] : 
- 'Natuurlijke' gedeeltelijke afdekking door oak de kosten in lokale valuta te betalen 
- Een gediversifieerde portefeuille geeft oak een 'natuurlijke' afdekking 
- Het 'hedgen' van de kasstramen door van tevoren een koers te bepalen 

Lokale afdekking op objectniveau 
Bij een investering kan een deel van de (aankoop)kosten in lokale valuta warden 
gefinancierd, bijvoorbeeld met een hypotheek in lokale valuta. Hierdoor wordt het bedrag 
dat aan valutarisico's onderhevig is kleiner en het risico daarmee beperkt. 

Natuurlijke afdekking op portefeuilleniveau 
Valuta bewegen per definitie ten opzichte van elkaar. Als een valuta stijgt, daalt een 
andere. Door een portefeuille voldoende te spreiden, zou een waardeschommeling voor het 
ene deel van de portef euille een positief effect hebben en voor een ander deel een 
negatief. Hierdoor kunnen schommelingen ten opzichte van elkaar wegvallen. 

'Hedgen' van kasstromen 
Het risico op valutaschommelingen kan warden afgedekt door de te verwachten inkomsten 
en uitgaven om te wisselen door tegen een van tevoren afgespraken koers. Aan het 
afspreken van de valutawissel tegen een vaste prijs zijn oak weinig extra kosten verbonden. 

Daarnaast blijkt dat voor veel beleggers de valutarisico's niet zo'n grate ral spelen 
[Worzala, 1995]. Dit komt doordat grate beleggingsinstellingen op internationaal vlak 
gewend zijn om met valutarisico's om te gaan. Het afdekken van deze risico's wordt vaak 
centraal gedaan en hoeft daardoor geen belemmering te vormen voor de investeringen. 
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3 .4 Resume en conclusie 

Beleggingsmogelijkheden 

~ Nederlands vastgoed is slechts 1,6% van het wereldwijde totaal, met internationaal 
beleggen heeft men daardoor meer berleggingsmogelijkheden 

~ De mogelijkheden om internationaal te investeren zijn sterk toegenomen en daardoor 
is het makkelijker geworden om een internationale beleggingsportefeuille op te 
zetten. 

Effect internationale spreiding in een vastgoedportefeuille 

~ Uit bijna alle studies blijkt dat een internationaal gespreide vastgoedportefeuille een 
betere risico/rendementsverhouding heeft dan een portefeuille in een land. 

~ De mate van spreiding wordt bepaald door de grootte van de onderlinge verschillen, 
hierbij geldt hoe groter de verschillen, hoe groter de effecten van spreiding 

~ Voor de afstand geldt dit ook, het spreiden over continenten heeft meer effect dan 
spreiden over verschillende landen in een continent en dat heeft meer effect dan 
spreiden over verschillende steden in een land. 

~ Uit eerdere onderzoeken blijkt dat Aziatisch vastgoed een toegevoegde waarde kan 
zijn aan een vastgoedportefeuille, vanuit het oogpunt van een Amerikaanse of Engelse 
belegger. 

Effect toevoeging internationaal vastgoed aan een mixed-asset portefeuille 

~ Internationale spreiding met vastgoed biedt meer voordelen dan internationaal 
spreiden met aandelen en obligaties 

~ lnternationaal vastgoed is ook in een gemengde portefeuille een toegevoegde waarde 

~ De valutarisico's zijn de grootste risicobepalende factor, het is belangrijk om deze 
valutarisico's af te dekken. 

Conclusie 
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Met een internationale vastgoedportefeuille kan een hoger rendement per eenheid 
risico worden behaald dan bij een portefeuille bestaande uit vastgoed in een land. 
Ook nemen de beleggingsmogelijkheden sterk toe. 
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Hoofdstuk 4: Risicopremie 

lnleiding 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat internationale spreiding door risicovermindering 
voordelig kan zijn voor een beleggingsportefeuille. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op 
de mogelijkheid om hogere rendementen in het buitenland te behalen. Omdat dit vaak 
samengaat met hogere risico's, is het belangrijk te weten of het extra risico voldoende 
wordt gecompenseerd. 

De volgende vraag zal daarom in dit hoofdstuk centraal staan: hoe kan worden bepaald of 
het rendement de risico's voldoende compenseert? 

Bij de beantwoording van deze vraag zal de risicopremie worden geYntroduceerd en aan de 
hand hiervan zal een methode worden ontwikkeld om de rendementen en risico's te 
vergelijken. Dit hoofdstuk is opgezet aan de hand van een aantal deelvragen, die in de 
volgende paragrafen worden behandeld: 

Wat is de risicopremie en hoe kan deze worden bepaald? (§ 4.1) 
Waardoor wordt het (extra) rendement bepaald? (§ 4.2) 
Hoe kunnen de (extra) risico's worden bepaald? (§ 4.3) 

In de laatste paragraaf (4.4) zal een resume van de antwoorden op de deelvragen worden 
gegeven en aan de hand daarvan zal een opzet worden opgesteld waarmee de risicopremie 
en het risico kan word en vergeleken. 

4. 1 Risicopremie 

Definitie 

Bij investeren horen risico's en rendementen. Als een belegger een extra risico loopt, is dit 
acceptabel indien daar ook een vergoeding tegenover staat [Keeris, 2001 ]. Deze vergoeding 
voor risico 's wordt de risicopremie genoemd. De gebruikte definitie van de risicopremie is 
daardoor: 

"Risicopremie is het extra rendement als compensatie voor de (extra) risico's" 

Deze definitie komt in grote lijnen overeen met andere definities voor risicopremie [Keeris, 
2001 ][llmanen, 2003]. Deze zijn te vinden in bijlage 1.1. 

lnvesteerders verwachten bij buitenlandse beleggingen vaak ook een hoger rendement. Dit 
kan zijn doordat er hogere risico's zijn, maar veelal ook vergoeding voor de onbekendheid 
van de markten. Echter, dit hoeft niet altijd een logische situatie te zijn. Het volgende 
voorbeeld geeft dit aan. 

Stel dat men twee vastgoedmarkten worden bekijkt, die een gelijk niveau van risico hebben 
voor beleggers die bekend zijn met de markt. Omdat belegger A uit land A minder bekend is 
met land B, zal deze de verwachte risico's hoger inschatten en een hoger rendement 
verwachten. Als een belegger B uit land B in land A gaat investeren, kan deze door zijn 
onbekendheid ook een hoger rendement eisen. Hierdoor ontstaat de volgende situatie: 

Verwachting risico's (en verwachting rendement) van be/egger A: land B >land A 
Verwachting risico's (en verwachting rendement) van be/egger B: land A > land B 

Als het risico in beide landen gelijk is, is dit geen realistische verhouding en verwachting. 
Men kan dus alleen een hoger rendement eisen als de beleggingsrisico's in bepaalde landen 
ook daadwerkelijk hoger zijn en niet als vergoeding·voor onbekendheid met de markten. 

Bepalen van risicopremie 

De risicopremie kan worden gemeten ten opzichte van een referentierendement. Hierbij 
kan worden gekeken hoe de risicopremie zich verhoudt met andere beleggingscategorieen, 
zoals aandelen en obligaties of de rente. Daarnaast kan in dit onderzoek de risicopremie 
worden gemeten ten opzichte van vastgoedbeleggingen in ontwikkelde markten, zoals in de 
VS, het VK en Nederland. 
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Er zijn in principe twee vormen van risicopremie: 

1) Achteraf (ex-post): 
Men kan een risicopremie over behaalde resultaten vrij gemakkelijk bepalen door het 
behaalde rendement af te zetten tegen een referentierendement. Dit kan in formulevorm 
als volgt word en weergegeven: 

Historische risicopremie = rendement investering - referentierendement 

Als de risicopremie wordt bepaald ten opzichte van een belegging met zeer weinig risico, 
dan wordt vaak een 'risicovrij rendement' genomen. In Nederland wordt hiervoor vaak een 
10-jarige staatsobligatie als referentie genomen, in de VS een 'Treasury-bill', die de rente 
vertegenwoordigt met een vaste termijn. Om een vergelijking te maken met een Aziatische 
belegger zou ook het rendement als een langlopende staatsobligatie of de rente op de 
kapitaalmarkt in het land van belegging kunnen worden genomen. 

Met de historische risicopremie kan een vergelijking worden gemaakt van de vergoeding 
voor het extra risico in verschillende landen. In hoofdstuk 7 zal op deze manier het 
rendement op vastgoed in Azie worden vergeleken en kunnen karakteristieken van de 
vastgoedmarkten worden afgeleid. Het is echter risicovol om historische resultaten in de 
toekomst zomaar door te trekken, omdat de situatie kan veranderen. Daarom is het 
belangrijk om een verwachte risicopremie te bepalen. 

2) Vooraf (ex-ante): 
De verwachte risicopremie wordt ook wel de 'ex ante' nsicopremie genoemd. Deze 
risicopremie kan worden bepaald door een verwacht rendement op een investering te 
verminderen met het verwachte referentierendement. Het is hierbij dus belangrijk om een 
goede inschatting te maken van het verwachte rendement. Om dit te doen kan het 
aanvangsrendement en het 'Gordon Growth Model' [Gordon, 1962] worden gebruikt. Het 
aanvangsrendement kan worden bepaald door de huurinkomsten in het eerste jaar te delen 
door de totale investering. Daarmee kan risicopremie als volgt worden bepaald: 

Verwachte risicopremie = aanvangsrendement + groei - referentierendement 

Om een inschatting te maken van de toekomstige rendementen, is een verwachting van de 
groei dus heel belangrijk. Om deze groeiverwachting te kunnen bepalen , is het nodig om 
inzicht te hebben in de rendementsbepalende factoren. Daarom zal in de volgende 
paragraaf het rendement en de rendements- en dus ook groei- bepalende factoren worden 
besproken. 

4.2 Rendementsbepalende factoren 

In deze paragraaf zullen de berekening en opbouw van het rendement nader worden 
bekeken. Aan de hand hiervan zullen de belangrijkste factoren worden gei"dentificeerd en 
verder worden uitgewerkt. 

Het totaalrendement van vastgoed wordt bepaald door de directe inkomsten uit huur en de 
indirecte inkomsten uit (waarde)groei. De inkomsten uit huur en waardegroei kunnen 
fluctueren en zijn dus risicovol. Voor het extra risico dat wordt gelopen, is dan een 
compensatie in de vorm van extra rendement (de risicopremie) vereist. Hierdoor is het 
vereiste rendement: 

Vereist rendement = risicovrij rendement + risicopremie 

Het vereiste rendement moet in relatie zijn met het te behalen rendement uit de 
beleggingscategorie. Deze relatie kan als volgt worden weergegeven: 

Totaal rendement 

I Referentierendement I + I Risicopremie I = lnkomsten I I lnvestering 

Huurinkomsten 

Figuur 4. 1 Relaties rendement en risicopremie fl Waarde 
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Om de mogelijkheden tot groei van de huurinkomsten en waarde in te schatten is het 
belangrijk om te weten hoe de huurinkomsten en de waardeverandering worden bepaald en 
welke factoren de meeste invloed hebben. Dit zal in de volgende paragrafen worden 
besproken. 

4.2. 1 Huurinkomsten 

De huurinkomsten worden bepaald door de huurprijs. Meestal wordt de huurprijs eenmaal 
onderhandeld en daarna contractueel voor een aantal jaar vastgelegd, al dan niet inclusief 
stijging. Daarom is het belangrijk om contractueel te weten hoe lang deze prijzen 
vastliggen en hoe de eventuele stijging is bepaald. 

Het bepalen van de huurprijs gebeurt aan de hand van vraag en aanbod: bij meer vraag dan 
aanbod gaat de prijs omhoog en omgekeerd. De huurprijs is dus een resultante van de 
verhoudingen op de verhuurmarkt. Ook de leegstand geeft de verhouding tussen vraag en 
aanbod aan. 

In figuur 4.2 wordt grafisch aangegeven hoe huurprijs tot stand komt: 

I Huurinkomsten: I Verhuurmarkt 

Huurstij ging = inflatie (indien in contract) + Huurprijsaanpassing 

resultanten verhouding 
.---L-e-e-gs_t_a-nd---.1 6. Huurprijs 

t . 
~---'·_ .... _ ... ·_· · ··~··· · ·· ·· ····· · ··· · r· · ······· ·~····_····_· · ··_· · · ·_·'---~ 

Vraag Aanbod 

Vraagbepalende 
factoren 

Verhuurmarkt 

Figuur 4.2 Uitwerking huurinkomsten 

Nieuwbouw Lange bouwtijd 
...___ _____ __, -> voorspelbaar 

Negatieve vraag 

Omdat de leegstand en huurprijs resultanten zijn van de balans tussen vraag en aanbod, zit 
er een verband tussen deze twee factoren . Als er meer vraag is dan aanbod, zal de 
leegstand dalen en de huurprijs stijgen. Als er meer aanbod is dan vraag, zal de leegstand 
stijgen en de huurprijs dalen. Dit negatieve verband wordt ook bevestigd in diverse 
onderzoeken [Hekman, 1985] [De Wit ft Van Dijk, 2003] . 

Doordat vastgoed een relatief lange ontwikkelings- en realisatietijd heeft, is het aanbod 
vrij vast en voorspelbaar. Het kan ook gebeuren dat het aanbod toeneemt doordat door 
huurders overbodige ruimte wordt aangeboden. De vraag is daardoor een belangrijke 
factor, die wordt bei"nvloed door vele factoren. Het is dus belangrijk om te weten welke 
factoren de meeste invloed hebben op de vraag, in de volgende subparagraaf zal dit worden 
besproken. 

Vraagbepalende factoren 

Om te bepalen welke factoren van invloed zijn , is naar onderzoeken gekeken die dit 
onderwerp hebben geanalyseerd. Deze analyse is te vinden in bij lage 4. 1. In deze 
onderzoeken zijn deze factoren het meest genoemd: 

Economie 
De economie is een belangrijke vraagbepalende factor [Guissiani ft Tsacoles, 1993] . De 
economie, en de verandering daarvan, heeft een positief verband met de huurontwikkeling 
[De Wit ft Van Dijk, 2003], [Hekman, 1985]. Dit is te verklaren doordat als de economie 
groeit, stijgt de welvaart. Hierdoor neemt de omzet van bedrijven toe, waardoor zij meer 
werknemers in dienst kunnen nemen en meer vastgoed nodig is. Als mensen door een 
stijgende welvaart meer gaan verdienen, kunnen zij ook meer besteden. Hierdoor komt er 
meer vraag naar winkelproducten en dus winkels, (grotere of hogere kwaliteit) woningen . 
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Bevolking 
De ontwikkeling van de bevolking heeft ook een belangrijke invloed op vastgoed. Voor 
kantoor- en bedrijfsruimten is de verandering van de beroepsbevolking een belangrijke 
bepaler van de vraag naar vastgoed [Brounen & Eichholtz, 2004] . Voor winkels en woningen 
is de totale bevolking van belang [Brounen & Eichholtz, 2004]. Het aantal inwoners in een 
regio heeft ook significant positief verband met de winkelhuren [Teuben, 2004]. 

Werkgelegenheid 
De werkgelegenheid heeft ook invloed op de vraag naar vastgoed. Het blijkt dat een stijging 
van de werkgelegenheid een positief effect heeft op de huurinkomsten (Guissiani & 
Tsacoles, 1993](Teuben, 2004] . Voor kantoren is vooral de werkgelegenheid in de 
dienstensector van belang [Guissiani & Tsacoles, 1993], wat een vrij logisch verband is. 

De werkloosheid is hier ook aan gekoppeld en heeft over het algemeen een negatief 
verband met de werkgelegenheid, in principe geldt: hoe hoger de werkgelegenheid, hoe 
lager de werkloosheid. De huurinkomsten hebben een negatief verband hebben met de 
werkloosheid [De Wit & Van Dijk, 2003] . Dit is echter niet in alle onderzoeken significant 
aangetoond [Dobson & Goddard, 1992](Guissiani & Tsacoles, 1993], maar dat zou ook 
kunnen komen door slechte kwaliteit van de gegevens komen [De Wit & Van Dijk, 2003] . 

lnkomen a bestedingen 
Het inkomen van de bevolking, en daaraan gekoppeld de bestedingen, hebben ook een 
invloed op vastgoed. Voor winkelhuren zijn de bestedingen een belangrijke indicator 
[Teuben, 2004] . Het is ook logisch dat een hoger inkomen en hogere bestedingen positieve 
invloed op de huur van woningen hebben, doordat mensen meer kunnen betalen. 

Verband tussen groei economie, werkgelegenheid en inkomen a bestedingen 
Het blijkt ook dat de werkgelegenheid een positieve relatie heeft met de economische 
groei [Gardiner & Henneberry, 1988,1991] . Dit ook logisch, omdat een hogere productie een 
stijging van het aantal benodigde werknemers tot gevolg kan hebben. De bestedingen 
hebben ook een verband met de economie en dan vooral op de grootte van de economie op 
basis van koopkracht [Teuben, 2004] . Het is ook logisch dat als de economie groeit, omdat 
dit meer welvaart brengt, waardoor de inkomens en bestedingen toenemen. 

Resume: verband groei en rendementen 
Het blijkt dus dat de bovenstaande factoren in de meeste gevallen een positieve invloed 
hebben op de huurinkomsten. Het blijkt ook dat dit niet altijd het geval is. Als reden wordt 
hiervoor de o.a. de kwaliteit van de gegevens genoemd. De huurinkomsten en dus het 
totaalrendement warden bepaald door meerdere factoren, zoals ook het aanbod. Deze 
factoren kunnen het positieve effect van de een groeiende vraag verminderen en verstoren. 
Door deze verstorende factoren is het logisch is dat dit verband niet sterk zichtbaar is. 

Het verband is het meest gelegd tussen het rendement enerzijds en de economische groei 
en bevolkingsgroei anderzijds. Bij de werkgelegenheid zijn positieve effecten gevonden, 
maar is het verband niet altijd significant. Ook het verband met het inkomen en de 
bestedingen is niet voor alle sectoren aangetoond. Wel blijkt dat de groei van de 
werkgelegenheid en het inkomen & de bestedingen samenhangt met de groei van de 
economie. De belangrijkste vraagbepalende factoren zijn daarmee de groei van de 
economie en de groei van de bevolking. 

4.2.2 Waardeverandering 

De waarde van een gebouw wordt bepaald door vraag en aanbod van investeerders in 
vastgoed, de 'investeringsmarkt'. Hierbij wordt de vraag bepaald door het kapitaal dat 
beschikbaar is voor investeringen in vastgoed en het aanbod wordt bepaald door de 
beschikbare geschikte beleggingsobjecten. 
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De waarde van het vastgoed wordt bepaald door enerzijds de huurinkomsten en anderzijds 
het rendement dat deze huuropbrengsten moeten opleveren . De waarde van het vastgoed 
kan dus veranderen door twee factoren: 

een verandering van de huurinkomsten 
een verandering van het geeiste rendement 

In figuur 4.3 wordt dit grafisch weergegeven: 

Beschikbare 
kapitaal 

~-~--ln~vesteringsm~a_r_kt_~-~ 

Vraag Aanbod 

t 
Waarde 

, ................................................................................... \ 

* * (Huur) / Rendement 

lnvesteringsmarkt 

Beschikbare 
vastgoedobjecten 

!!.. Waarde: oft:,. (huur)inkomsten of t:,. 1ieeist rendement 

Figuur 4.3 Uitwerking waardebepaling 

/:,. Referentie 
rendement 

t:,. Risico
premie 

De mogelijkheden tot verandering van de huurinkomsten is in §4.2.2 al besproken. Het 
geeiste rendement kan veranderen doordat het referentierendement verandert. Dit kan 
bijvoorbeeld doordat de rente op staatsobligaties of het rendement in andere 
vastgoedmarkten verandert. De andere mogelijkheid is dat de risicopremie verandert. Dit 
kan doordat de risico's in een markt veranderen, of doordat een andere vergoeding voor 
deze risico's wordt geeist. In een markt met veel risico 's kan het daardoor interessant zijn 
om te investeren, omdat de waarde kan stijgen als de risico's minder worden en het 
vereiste rendement dus ook daalt. 

4.2.4 Resume rendementsbepalende factoren 
Het rendement wordt bepaald door de huurprijsontwikkeling en de waardeontwikkeling. 

~ De belangrijkste factoren die de huurprijsontwikkeling bepalen zijn: 
lnflatie 
Veranderi ng vastgoedvoorraad 
Vraagbepalende factoren 

~ De waardeontwikkeling wordt door de volgende factoren bepaald: 
Huurprijsontwikkeling 
Verandering risicopremie 
Verandering referentie rendement 

Het verband tussen rendement en groei wordt bepaald door de groei van de huurinkomsten 
en de groei van de waarde. De huurinkomsten kunnen dus groeien door inflatie en een 
sterkere groei van de vraag dan het aanbod. De vraag wordt bepaald door verschillende 
factoren , daarvan zijn groei van de bevolking, economie, werkgelegenheid , inkomens en 
bestedingen de belangrijkste. De laatste vier hebben veel verbanden met elkaar. 

De waarde kan groeien doordat de inkomsten uit de huur groeien, of doordat het vereiste 
rendement daalt. Dit kan doordat 6f het ref erentierendement daalt 6f doordat de 
risicopremie daalt. 
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4.3 Risico's 

Naast het rendement is het belangrijk om te weten welke risico's belangrijk zijn. Deze 
risico's zullen aan de hand van literatuur worden gei"dentificeerd en ingedeeld. Daarna zal 
een verband worden gelegd met de groei van vastgoedmarkten. 

4.3.1 Rjsico's bjj jnternationaal jnvesteren jn vastgoed 

Bij het internationaal investeren in vastgoed kunnen risico's op een aantal gebieden worden 
onderscheiden: 

I Risico's bij internationaal investeren in vastgoed I 
I 

... ... ... 
Internationale Algemene Risico's bij 

investeringsrisico's investeringsrisico's vastgoedi nvesteri ngen 

Figuur 4.4 lndeling risico's bij internationaal investeren in vastgoed 

Als eerste kunnen daardoor de effecten die alleen bij internationale beleggingen optreden 
worden gescheiden van effecten die zowel bij internationale als landelijke beleggingen 
optreden. Deze indeling wordt ook gebruikt door Lizieri & Finlay [1995] . 

Verder kunnen de risico's worden ingedeeld op risico's die bij alle investeringen van 
toepassing zijn en welke van toepassing zijn op vastgoedbeleggingen. Deze indeling wordt 
ook gebruikt door Lizieri & Finlay [1995] en deels door PPR [2002] . Het verschil is dat de 
algemene risico's een indirect effect hebben en de vastgoedrisico's een direct effect. 

Verder kunnen de structurele effecten op lange termijn worden en de cyclische effecten op 
korte termijn worden gescheiden. De cyclische effecten kunnen als daardoor 4e categorie 
worden gezien. Deze effecten zullen niet in dit onderzoek worden behandeld. 

Verdere indeling van de risico's 

Een van de belangrijke punten uit het resume van hoofdstuk 3 is dat de beleggings
karakteristieken en dus ook de beleggingsrisico's geen volledig beeld geven. Daarbij wordt 
duidelijk dat ook niet-financiele aspecten een rol spelen. Hierdoor zijn ook de risico's op te 
delen in beleggingsrisico's en institutionele risico's. Deze risico's zijn weergegeven in 
bijlage 4.2 en hierop volgend zullen de belangrijkste risico's worden weergegeven. 

Beleggingsrisico's: 
Het beleggingsrisico is het risico dat een bepaald verwacht rendement niet wordt behaald 
door de volatiliteit (fluctuaties) van het rendement. Hoe hoger de volatiliteit I fluctuaties, 
hoe groter de afwijkingen van het verwachte of gemiddelde rendement. Dit komt ook 
overeen met andere definities van beleggingsrisico, die in bijlage 1.1 zijn beschreven. 
Deze volatiliteit kan op verschillende manieren worden berekend, in dit onderzoek is dit 
gedaan met de standaarddeviatie van een historische rendementsreeks. 

lnstitutionele risico's: 
Hierbij gaat het om de risico's die niet direct in de beleggingsresultaten zichtbaar zijn, 
maar welke dus wel een rol spelen. lnstitutioneel kan worden afgeleid van 'instituties' , 
welke als volgt worden gedefinieerd: 

[Zhu, 2004]: 
"lnstituties kunnen warden gedefinieerd als 'de regels van het spel"' 

lnstitutionele risico's kunnen daardoor worden gedefinieerd als de risico's die men loopt 
door 'de regels van het spel'. 
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Deze risico's zou men kunnen lopen als: 
men de regels van het spel niet kent 

- de regels niet duidelijk of consequent zijn 
- de regels aan verandering onderhevig zijn 

lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

In de volgende paragrafen zullen zowel de beleggings- als de institutionele risico's verder 
warden uitgewerkt. Daarbij zullen de risico's verder warden ingedeeld en toegespitst. De 
scheiding tussen beleggings- en institutioneel risico zal als basis warden gebruikt. Om 
structuur te krijgen zullen andere risico's verder warden gecategoriseerd aan de hand van 
een aantal andere mogelijke indelingen. 

4.3.3 Beleggingsrisico's 

De verschillende beleggingsrisico's warden bepaald aan de hand van de factoren die het 
rendement bei'nvloeden, uit paragraaf 4.2 en warden aangevuld en onderbouwd met 
informatie uit verschillende onderzoeken. 

lnternationaal 
Op internationaal vlak spelen twee belangrijke factoren een rol: 

Valutarisico's 
Internationale invloeden 

De valutarisico's kunnen warden bepaald door de mate van volatiliteit van de wisselkoersen 
en de mogelijkheden voor afdekking van deze risico's, zie hoofdstuk 3, [Wurtzebach, 1991] 
en [Henderson, 2000]. Het is hierbij belangrijk om te weten hoe groat de volatiliteit van 
valutaschommelingen zijn en in hoeverre deze af te dekken zijn. 

Verder blijkt dat de gevoeligheid voor internationale invloeden het spreidingsvoordeel 
bepaalt. De internationale invloeden kunnen warden bepaald door de correlatie te meten 
tussen verschillende landen. Uit hoofdstuk 3 en 4.2 blijkt dat de belangrijkste indicatoren 
een sterk verband hebben met de economische ontwikkeling en dat de internationale 
economie belangrijke invloed heeft op de vastgoedmarkten. 

lnvesteren 
De risico's die voor investeren in het algemeen gelden, hebben een indirecte invloed op de 
risico's van de vastgoedbeleggingen. Als in figuur 4.2 en 4.3 wordt gekeken waar deze 
factoren invloed hebben, dan blijkt dit bij de vraagbepalende factoren te zijn. 

Het risico van deze vraagbepalende factoren kan warden afgeleid van de volatiliteit in het 
verleden en indien beschikbaar van lange termijn voorspellingen. PPR [2002] noemt de 
economische prestaties als factor, deze zijn al verwerkt in de vraagbepalende factoren. 

Vastgoed 
Uit paragraaf 4.2 en 4.3 blijkt dat een aantal factoren het rendement bei'nvloedt. Als deze 
factoren veranderen, verandert oak het rendement. Het beleggingsrisico wordt daarom 
gevormd door de kans op een afwijking van deze rendementsbepalende factoren. Dit risico 
kan warden bepaald door de volatiliteit te berekenen van deze factoren. 

Hierdoor is in hoofdzaak de volatiliteit van de huurinkomsten en van de waardeverandering 
van belang. Deze warden weer bepaald door de volatiliteit van hun bepalende factoren. 
Het is oak belangrijk in welke mate de huurinkomsten en de waardeontwikkeling het totaal
rendement bepalen, om zo te kunnen inschatten wat veranderingen voor effect hebben. 

4.3.4 lnstitutionele risico's 

De institutionele risico's zijn moeilijk af te lezen aan de hand van de rendements
bei'nvloedende factoren. Daarom zal aan de hand van verschillende onderzoeken naar 
risico's van internationaal investeren de institutionele risico's warden besproken. 

lnternationaal 
lnstitutionele factoren, de 'regels van het spel', kunnen veel per land verschillen. De 
factoren die van invloed zijn op de prestaties van de vastgoedmarkten, spelen vooral op 
landelijk niveau. Uit geen van onderzoeken komen institutionele factoren naar voren die 
van invloed zijn op de vastgoedmarkt. 
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lnvesteren 
In onderzoeken komen de volgende risico's het meest naar voren: 

Economisch risico 
De economie heeft veel invloed de vastgoedmarkten. Het risico op veranderingen in 
de economische groei zijn daarom belangrijk [Henderson, 2000]. Ook de huidige 
grootte van de economie en de mate van ontwikkeling hebben invloed op de 
stabiliteit. [PPR, 2002] . 

Politiek risico 
Stabiliteit van huidige politiek beleid is vooral belangrijk voor de opstelling ten 
opzichte van buitenlandse bedrijven. Hierbij is de consequentheid en de 
corruptheid van de overheid een belangrijke indicator [Kateley, 2002] . Daarnaast 
zijn restricties van in- en uitvoer buitenlands kapitaal en de mogelijkheid tot 
onteigening van grond of gebouwen belangrijk [Lee, 2001 ] . Het politieke risico is 
omgekeerd evenredig met de ontwikkeling van een land [Wurtzebach, 1991 ] . 

Krediet risico 
De zekerheid van de inkomsten heeft een directe invloed op het te behalen 
rendement. Daardoor is de betrouwbaarheid van betaling van belang [PPR, 
2002][Teuben, 2004] 

Juridisch risico 
De belangrijkste juridische risico's zijn de stabiliteit en onpartijdigheid van het 
rechtssysteem en de zekerheid op eigendom en verhuur [Kateley, 2002] [Henderson, 
2000] . De risico's hebben een verband met de ontwikkeling van een vastgoedmarkt: 
hoe ontwikkelder, hoe lager de risico's [PPR, 2002][Lee, 2001 ]. 

Vastgoedmarkt 
Voor de vastgoedmarkt komen de volgende institutionele risico's het meest naar voren: 

Transparantie: 
Openheid van de markt is belangrijk om zekerheid en inzicht te krijgen in de (te 
betalen) prijzen [Henderson, 2000]. Hierbij zijn gegevens over de prestaties, 
investeringen, waarderingen en rechten belangrijk [Kateley, 2002][Lee, 2001] 
[PPR,2002] . 

Liquiditeit van de markt: 
De liquiditeit van een markt is belangrijk om de zekerheid en de mogelijkheid op 
verkoop van een object te bepalen. De liquiditeit van een vastgoedmarkt heeft een 
sterke relatie met de grootte van de markt [PPR, 2002] [Lee, 2001] en een kleinere 
markt heeft meer risico [Wurtzebach, 1991]. De liquiditeit van de markt heeft ook 
invloed op de betrouwbaarheid van waarderingen [Kateley, 2002] . 

Onbekendheid met de lokale markt en cultuur 
Zoals in paragraaf 4.1 al is duidelijk gemaakt, is het de onbekendheid met de lokale 
cultuur en lokale markt geen echt risico dat voor iedereen geldt. Het is voor 
buitenlandse beleggers wel een belangrijke factor van onzekerheid [Lee, 2001] 
[Lynne, 1995] [Wurtzebach, 1991 ] . Deze onzekerheid kan echter sterk worden ver
minderd door samen te werken met een lokale partij of door veel eigen onderzoek. 

Verband tussen groei en risico's in het algemeen 
Door de groei ontwikkelen vastgoedmarkten Fases van marktontwikkeling 

zich. Tijdens deze groei worden verschil
lende fasen doorlopen. In figuur 4.5 is een 
schematische voorstelling van het groei
proces gemaakt. 

In het beginstadium van een vastgoedmarkt 
zijn hoge pieken mogelijk, maar ook diepe 
dalen. Daardoor kan het rendement op korte 
termijn hoger worden, maar hoeft het op 
langere termijn niet hoger uit te pakken. 
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In latere stadia warden de risico's minder door minder fluctuaties van de waarde en de 
huurinkomsten. Er zijn daardoor minder kansen op hoge rendementen, maar ook mindere 
kansen op diepe dalen. Het rendement op lange termijn hoeft daarbij niet lager te warden. 

Bij de groei en ontwikkeling van de vastgoedmarkten neemt het risico dus af. Daardoor 
hebben de vastgoedmarkten met een hogere groei ook een hoger risico. Dit blijkt ook te 
gelden voor de vastgoedmarkten in Europa, de VS en Azie, dit is in bijlage 4.3 te zien. 

4.3.5 Resume risico's 
De risico's kunnen dus warden opgedeeld in beleggingsrisico's en institutionele risico's. 
Deze risico's kunnen weer warden opgedeeld in risico's bij internationaal investeren, 
investeren in het algemeen en specifiek voor de vastgoedmarkt. 

Bij de beleggingsrisico's zijn op internationaal vlak de valutarisico's en de samenhang met 
andere landen van belang. Op investeringsvlak bepaalt de volatiliteit van de vraagbepalen
de factoren het risico en bij investeren in vastgoed de rendementsbepalende factoren. 

Bij de institutionele risico's komen op internationaal vlak geen specifieke risico's uit de 
onderzoeken naar voren. Bij de algemene investeringsrisico's zijn de economische, 
politieke, krediet- en juridische risico's het belangrijkst. Op de vastgoedmarkt is de 
liquiditeit en de transparantie van belang. Onbekendheid met de lokale markt en cultuur 
geeft vooral onzekerheid, maar met een lokale partner of eigen onderzoek kunnen deze 
warden ondervangen. 

De groei en mate van ontwikkeling van de vastgoedmarkten heeft de invloed op de grootte 
van de risico's. Het blijkt dat vastgoedmarkten met een hogere groei een hoger risico 
hebben en naar mate de vastgoedmarkten zich meer ontwikkelen het risico afneemt. 

4.4 Resume 

Aan internationaal investeren in vastgoed zijn vaak ook extra risico's verbonden. Op zich is 
extra risico is acceptabel, zolang er genoeg extra rendement tegenover staat. Het is 
daarom belangrijk om de verhouding tussen het risico en rendement te weten. 

De hoofdvraag van dit hoofdstuk is daarom als volgt verwoord: hoe kan warden bepaald of 
het rendement de risico's voldoende compenseert? De vergoeding voor risico's in de vorm 
van extra rendement wordt risicopremie genoemd. 

De verhouding tussen de risicopremie en de risico's kan warden gebruikt om verschillende 
vastgoedmarkten te vergelijken. Daarmee een beeld warden verkregen in welke markten in 
welk mate de risico's warden vergoed en hoe interessant het daardoor is om extra risico te 
nemen. Deze vergelijking kan als volgt warden gemaakt: 

1 ) Bepalen van het rendement 
2) Vaststellen van het referentierendement 
3) Bepalen van de risicopremie 
4) Bepalen van de risico's 
5) Vergelijken verhouding risicopremie - risico 

1) Bepalen van het rendement 
Het rendement kan bepaald warden aan de hand van historische gegevens of een 
verwachting van het rendement. Bij historische gegevens kan het gemiddelde historische 
rendement warden berekend en gebruikt. Het verwachte rendement is lastiger te bepalen. 
Het rendement wordt bepaald door de huurinkomsten en de waardegroei. Daarom is het 
belangrijk het aanvangsrendement uit de huurinkomsten te bepalen, samen met de 
verwachte groei van de huur en de waarde. 

De huurinkomsten en de groei daarvan warden bei"nvloed door de verhouding tussen de 
vraag en het aanbod op de verhuurmarkt. Het aanbod wordt bepaald door nieuwbouw en 
een eventuele negatieve vraag. De vraag naar vastgoed wordt o.a. bei"nvloed door groei van 
de economie en de bevolking. De waarde en de waardegroei warden bepaald op de 
investeringsmarkt. Hierbij zijn de huurinkomsten van belang en het vereiste rendement, die 
is opgebouwd uit het risicovrije rendement plus de risicopremie. 
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2) Vaststellen referentierendement 
Om het extra rendement (de risicopremie) te bepalen, is het belangrijk om een 
'referentierendement' vast te stellen . In principe kan het extra rendement en het extra 
risico warden gemeten ten opzichte van 2 soorten referentierendementen: 

~ Andere beleggingsvormen en een risicovrij rendement 
~ Andere vastgoedmarkten 

3) Bepalen risicopremie 
Men kan een risicopremie over behaalde resultaten bepalen door het behaalde rendement 
af te zetten tegen een referentierendement. Dit kan als volgt in formulevorm warden 
weergegeven: 

Historische risicopremie = rendement investering - referentierendement 

De risicopremie op het verwachte rendement kan warden bepaald door het behaalde of te 
verwachten rendement op een belegging te verminderen met het referentierendement. De 
verwachte risicopremie kan als volgt warden bepaald: 

Verwachte risicopremie = Aanvangsrendement - referentierendement + groei 

4) Bepalen risico 's 
Als volgende stap dienen de risico's te warden bepaald. De risico 's bij internationaal 
investeren in vastgoed zijn in te delen in internationale investeringsrisico's, algemene 
risico's bij investeren in een land en risico ' s bij investeren in de vastgoedmarkt. Daarbinnen 
warden de risico 's gevormd door beleggingsrisico's en institutionele risico 's. 

De beleggingsrisico's worden bepaald door de fluctuatie van het rendement en de 
rendementsbepalende factoren . Bij de institutionele risico's zijn op investeringsvlak de 
economische, politieke, krediet- en juridische risico's het meest van belang, bij het 
investeren in vastgoed is de transparantie en de liquiditeit het meest belangrijk. 

De groei en mate van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt heeft een belangrijke invloed 
op de grootte van de risico 's. Een snel groeiende markt heeft hogere risico's en hoe 
ontwikkelder de markt, hoe lager de risico 's. 

5) Vergelijken verhouding tussen risicopremie en risico's 
Het is vrij lastig om een exacte vergoeding te bepalen voor een specifiek risico. Wel kunnen 
verhoudingen vergeleken worden. Door de risico's en risicopremie van meerdere landen te 
nemen, kan een gemiddelde verhouding warden bepaald. Op deze manier kan worden 
bepaald welke landen aantrekkelijk zijn. 

Toepassing in de volgende hoofdstukken 
In hoofdstuk 5 zal een beslissingsmodel warden gemaakt, waarin de spreidingsvoordelen, 
rendementsbepalende factoren, risicopremie en risico's warden samengevoegd. Met dit 
model kan dan warden bepaald welke vastgoedmarkten het meest interessant kunnen zijn. 

In hoofdstuk 7 zullen de historische risicopremies van de Aziatische vastgoedmarkten 
warden vergeleken met de Europese en Amerikaanse. In hoofdstuk 8 zal vervolgens het 
effect van het toevoegen van Aziatisch vastgoed op de verhouding tussen het extra 
rendement en extra risico een portefeuille warden bekeken. In hoofdstuk 9 zal een 
verwachting van de risicopremie worden bepaald en in verhouding warden geplaatst met de 
verwachte risico ' s. 
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Hoofdstuk 5: Beslissingsmodel 

lnleiding 

Een groat aantal factoren is van belang bij internationaal investeren in vastgoed. Er is een 
beslissingsmodel opgesteld om deze factoren te structureren te kunnen bepalen of Aziatisch 
vastgoed interessant is voor een belegger. Dit beslissingsmodel zal in dit hoofdstuk zal dit 
beslissingsmodel warden toegelicht. 

Allereerst zal de opbouw van het beslissingsmodel en de beoordelingen warden besproken. 
Daarna zullen in de daarop volgende paragrafen de onderdelen van het beslissingsmodel 
warden behandeld. In § 5.2 zullen de criteria voor de beoordeling van de beleggings
mogelijkheden warden besproken. In § 5.3 zullen de criteria voor de effecten warden 
bepaald. In paragraaf 5.5 warden deze samengevoegd en is een totaaloverzicht te zien. 

5.1 Opbouw beslissingsmodel 

Onderdelen 

Het beslissingsmodel heeft een 'top-down' structuur, waarbij eerst een grove selectie 
wordt gemaakt en vervolgens steeds meer wordt ingezoomd. De onderdelen van het 
beslissingsmodel volgen uit de belangrijke punten van de vorige hoofdstukken. 

In hoofdstuk 2 is vastgesteld dat investeren in vastgoed een toegevoegde waarde voor een 
beleggingsportefeuille is. Daarbij zijn ook de mogelijkheden om in vastgoed te beleggen 
besproken. Voordat de effecten van investeren in Aziatisch vastgoed kunnen warden 
behandeld, zal eerst warden bepaald waar de beleggingsmogelijkheden zich bevinden. Dit 
zal het eerste deel van het beslissingsmodel vormen. 

Daarna zal het effect van Aziatisch vastgoed op een portefeuille volgen. Uit hoofdstuk 3 is 
gebleken dat met internationaal investeren in vastgoed diversificatievoordelen te behalen 
zijn. In het beslissingsmodel zullen daarom de Aziatische vastgoedmarkten warden 
beoordeeld op hun spreidingsmogelijkheden. Daarnaast komt uit hoofdstuk 4 dat de 
verhouding tussen rendement, risicopremie en risico's van belang is. De vastgoedmarkten 
zullen daarom in het beslissingsmodel warden beoordeeld op deze kenmerken. 

Daardoor bestaat de hoofdstructuur van het beslissingsmodel uit de volgende onderdelen: 
Deel 1: Bepalen beleggingsmogelijkheden en selectie vastgoedmarkten 

Vastgoedmarkt: 

Direct I privaat 

Beursgenoteerd: vastgoedbedrijven 

Beursgenoteerd: vastgoedbeleggingsfondsen 

A B C D E F G H 

Effecten toevoeging Aziatisch vastgoed -> deel 2: historisch deel 3: verwacht 

Vastgoedmarkt: 

Spreidingseffect 

Rendement I risicopremie 

Risico's: beleggingsrisico's 

Risico's: institutionele risico's 

Tabet 5. 1: Hoofdstructuur bes/issingsmodel 

A B C D E F G H 

J K L 

J K L 

Aan de hand van historische beleggingsresultaten kan het effect in het verleden warden 
vastgesteld en kunnen de karakteristieken van verschillende markten warden bepaald. De 
analyse van de historische beleggingsresultaten zal in het tweede deel van het beslissings
model volgen. Om een beslissing te maken om wel of niet in Azie te gaan beleggen, is het 
belangrijk om de vastgoedmarkten te beoordelen op de verwachte effecten. Dit zal in het 
derde deel van het beslissingsmodel gebeuren. 

Uit het eerste deel zullen de landen met voldoende beleggingsmogelijkheden volgen. Aan 
de hand van het tweede en derde deel kan warden bepaald of Aziatisch vastgoed een 
betere verhouding tussen risico en rendement oplevert. Dit bepaalt dan of het toevoegen 
van Aziatisch vastgoed interessant is. 
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Scores van de beoordelingen 

De vastgoedmarkten zullen aan de hand van verschillende criteria worden beoordeeld en 
gerangschikt. Hierbij zal aan de vastgoedmarkten per criterium een score worden 
toegekend. Positieve effecten, zoals de hoogte van beleggingsmogelijkheden en 
rendementen, zullen ook een positieve score krijgen. De score zal worden bepaald op een 
schaal van 1 tot 5, waarbij ' 1' de minste score is en '5' de hoogste. 

Om negatieve effecten aan te geven, bijvoorbeeld bij risico ' s, een negatief 
spreidingsvoordeel of een negatieve risicopremie, zal ook een negatieve score worden 
gegeven. Daarbij is '-1 ' het minst negatief en '-5' het meest negatief. 

5.2 Deel 1: Beleggingsmogelijkheden in de Aziatische Landen en steden 

5.2.1 Selectiecriteria directe I private vastgoedbeleggingsmogelijkheden 

Het doel van dit deel van het beslissingsmodel is om een selectie te kunnen maken van de 
locaties die interessant zijn om verder te onderzoeken. Hierbij zal eerst op landelijk niveau 
worden gekeken en daarna zal verder worden gekeken naar de interessante steden . 

Grootte vastgoedmarkt van een land 
Als men in een vastgoedmarkt wil investeren, is het belangrijk om te weten of er voldoende 
vastgoed aanwezig is. Hierbij geldt in principe: hoe meer vastgoed, hoe beter. Een grotere 
vastgoedmarkt betekent meer investeringsmogelijkheden. Echter, als de vastgoedmarkt 
zeer verspreid is over een groot land of weinig waard is, kan het minder interessant zijn. 

Mogelijkheid investeringen 
Als een land een vastgoedmarkt heeft met voldoende vastgoed, zijn er verschillende 
mogelijkheden om in vastgoed te investeren. Er kunnen echter restricties zijn op het 
buitenlandse bezit van vastgoed, waardoor beleggen in deze vastgoedmarkten minder goed 
of helemaal niet mogelijk is. De vastgoedmarkten zullen daarom ook op dit punt worden 
beoordeeld . 

Van geselecteerde Landen naar selectie steden 
Aan de hand van deze punten kan dan de beslissing worden gemaakt om bepaalde landen 
wel of niet te onderzoeken. Bij de te onderzoeken landen zullen vervolgens de steden 
worden geselecteerd. 

5.2.2 Uitwerking selectiecriteria steden 

De eerste selectie van de steden zal warden gemaakt op basis van de grootte van de 
vastgoedmarkten in de Aziatische steden. Daarna zal op basis van de beschikbaarheid van 
de gegevens worden bepaald welke steden verder onderzocht gaan worden. 

Grootte vastgoedmarkt stad 
Een grote vastgoedmarkt is in principe interessanter dan een kleine, omdat deze meer 
investeringsmogelijkheden biedt. Het onderzoek zal zich daarom richten op de grotere 
vastgoedmarkten binnen een land en het continent. Verschillende internationale 
makelaarskantoren geven een inschatting van de grootte van een bepaalde vastgoedmarkt 
in een stad. Hiermee kan een selectie op basis van grootte van de vastgoedmarkten worden 
gemaakt. 

Beschikbare publieke gegevens 
Als vierde is het belangrijk dat voldoende gegevens beschikbaar zijn om onderzoek te 
kunnen doen. Zonder gegevens kan in principe wel warden gei'nvesteerd, maar het is niet 
mogelijk om een goed onderbouwde beslissing te maken. 
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Daadwerkelijke selectie steden 

Om tot een conclusie te komen zal een afweging worden gemaakt op basis van een 
overzicht van de totaal scores op de verschillende factoren. Dit opzet van dit overzicht zal 
als volgt zijn: 

Deel 1: Selectie vastgoedmarkten 

1a) Directe I private beleggingsmogelijkheden Land: A B c D E F G H I J K L 

Grootte vastgoedmarkt land 

Mogelijkheden investeringen 

Totaalscore land 

• Grootte vastgoedmarkt stad 

Beschikbaarheid gegevens 

Totaalscore stad 

Totaalscore directe I private vastgoedmarkt 

Tabel 5. 1: Overzicht beslissingscriteria directe vastgoedbe/eggfngsmogelijkheden 

Aan de hand hiervan kan inzicht worden verkregen in de mate waarin een vastgoedmarkt 
interessante beleggingsmogelijkheden biedt en of deze markt te onderzoeken is. 

5.2.3 Uitwerking selectiecriteria beursgenoteerde vastgoedmarkten 

Er kan in verschillende soorten vastgoedaandelen worden belegd: aandelen van 
vastgoedbedrijven en aandelen van vastgoedbeleggingsfondsen (REITs). In het 
beslissingsmodel zullen deze twee beleggingsvormen apart worden besproken. 

Vastgoedbedrijven 

De meeste Aziatische landen hebben een aandelenbeurs waar ook aandelen van 
vastgoedbedrijven worden verhandeld . De vastgoedaandelen maken in opkomende landen 
zelfs vaak een groot deel van de totale beursgenoteerde bedrijven uit [Eichholtz, 1997a]. 
Om de grootte van de beleggingsmogelijkheden in vastgoedaandelen te bepalen, zal de 
totale marktwaarde van de vastgoedaandelen bekeken en gerangschikt. 

Niet alle vastgoedaandelen kunnen echter interessant zijn, bijvoorbeeld doordat zij een 
beperkte grootte hebben of doordat zij (zeer) weinig worden verhandeld . Een aantal 
bedrijven maakt een selectie van de interessante vastgoedaandelen om in te beleggen, 
zoals Global Property Research (GPR), Datastream, ERPA/NAREIT. Zij voegen de prestaties 
van deze geselecteerde fondsen samen in een aantal indices. Aan de hand van het aantal 
fondsen in die indices zal per land worden bepaald hoeveel interessante fondsen daar zijn. 

De beleggingsmogelijkheden in vastgoedaandelen zullen daardoor per land aan de hand van 
de volgende twee factoren worden gerangschikt: 

Marktwaarde vastgoedfondsen 
Aantal fondsen in indices 

Vastgoedbeleggingsfondsen (REITs) 

Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat de vastgoedbeleggingsfondsen een zeer interessante optie 
kunnen zijn. Hier is echter wel speciale wet- en regelgeving voor nodig. Daarom zal in het 
beslissingsmodel worden gekeken in hoeverre deze wetgeving aanwezig is. Daarbij zal ook 
een oordeel worden gegeven over de mate van interessantheid en beperkingen van de 
regelgeving in een bepaald land. 

Als de regelgeving aanwezig is, dan is het belangrijk om te weten hoeveel REITs er 
daadwerkelijk genoteerd zijn . Daarom zullen de landen ook worden beoordeeld op de 
marktwaarde van de genoteerde vastgoedbeleggingsfondsen. 

De vastgoedbeleggingsfondsen zullen op de volgende 3 factoren worden beoordeeld: 
Mogelijkheden en restricties van de REITs 
Marktwaarde van de huidige REITs 
Aantal REITs 
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Selectie van de beursgenoteerde vastgoedmarkten 

Aan de hand van de bovenstaande criteria kunnen de beursgenoteerde beleggings
mogelijkheden van de landen in Azie warden beoordeeld. Resumerend zullen de volgende 
criteria warden gebruikt: 

1b) Beursgenoteerde beleggingsmogelijkheden Land: A B C D E F G H I J K L 

Marktwaarde vastgoedfondsen 

Aantal fonden in index 

Totaalscore vastgoedfondsen 

Mogelijkheden en restricties REITs 

Marktwaarde huidige REIT-markt 

Aantal REITs 

Totaalscore REITs 

Totaalscore beursgenoteerde vastgoedmarkt 

Tabet 5.2: Overzicht bes/issingscriteria beursgenoteerde vastgoedbeleggingsmoge/ijkheden 

Daarmee zal oak warden bepaald welke vastgoedmarkten interessant zijn om verder te 
onderzoeken. 

5.3 Deel 2: Effect investering 

Het doel van het tweede deel van het beslissingsmodel is om de effecten op de portefeuille 
te kunnen beoordelen. Door deze effecten wordt het totale risico- en rendementsprofiel 
van een portefeuille bei'nvloed. 

Om dit te kunnen doen zullen de effecten van internationaal investeren warden bepaald 
aan de hand van vier factoren die in hoofdstuk 2, 3 en 4 zijn besproken: 

Diversificatievoordelen 
Rendement 
Risicopremie 
Risico's 

Deze aspecten zullen warden besproken in de volgende subparagrafen. Als laatste zal de 
manier om de match te kunnen maken warden besproken. 

Uitwerking diversificatiemogelijkheden 

De spreidingmogelijkheden kunnen op twee manieren warden beoordeeld, namelijk ten 
opzichte van andere beleggingscategorieen en t.o.v. andere vastgoedmarkten. 

Spreiding ten opzichte van andere beleggingscategorieen 
Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat de prestaties van vastgoed relatief weinig verband hebben 
met aandelen, obligaties en vastgoedaandelen door een lage correlatie. Hierdoor is 
vastgoed in ontwikkelde markten een geschikte beleggingscategorie om risicospreiding in 
een portefeuille aan te brengen. 

Dit onderzoek zal zich richten op de toevoeging van Aziatisch vastgoed aan de vastgoed
portefeuille. Daarom zal warden gekeken naar de effecten van het toevoegen van direct 
Aziatisch vastgoed aan een portefeuille met direct vastgoed. Als tweede zal deze analyse 
oak warden gemaakt voor beursgenoteerd vastgoed. Als derde zal worden gekeken naar de 
effecten van het mixen van de twee soorten vastgoedbeleggingen, dus direct Aziatisch 
vastgoed aan een internationale beursgenoteerde portefeuille en andersom. 

Spreiding ten opzichte van andere continenten 
Een van de conclusies van hoofdstuk 3 is dat spreiden over verschillende regio's het risico in 
een vastgoedportefeuille kan verminderen. Daarom is het belangrijk om oak de spreidings
effecten voor Azie te bepalen. Dit kan door de samenhang in de vorm van correlatie tussen 
verschillende continenten te berekenen. Hiervoor zal een 'Azie-index' warden 
samengesteld, bestaande uit vastgoed uit verschillende Aziatische landen. Deze zal 
vervolgens warden vergeleken met een portefeuille met investeringen in Europa en de VS. 
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Uitwerking risico-rendementsverhoudingen 

De risico- en rendementskarakteristieken zijn besproken in hoofdstuk 4. De punten uit de 
conclusies van dit hoofdstuk zullen worden gebruikt in het beslissingsmodel. Hieronder 
worden deze belangrijkste punten besproken. 

Risicopremie 
Net als bij de spreidingsvoordelen kan de ns1copremie worden vergeleken met 
investeringen in andere beleggingcategorieen, vastgoed in andere continenten en tussen 
Aziatische landen onderling. 

De historische risicopremie kan worden bepaald door de historische rendementen af te 
zetten tegen een referentierendement. De verwachte risicopremie kan worden bepaald 
door het aanvangsrendement en de groeiverwachtingen van een vastgoedmarkt af te zetten 
tegen het verwachte rendement van een andere, te vergelijken, investering. Om het 
verwachte rendement te bepalen is het belangrijk om de rendementsbepalende factoren te 
onderzoeken en te beoordelen. De volgende zijn daarom in het model opgenomen: 

Rendementsbepalende f actoren 
Het rendement wordt bepaald door de huurinkomsten, waardestijging en belastingen. 

De huurinkomsten worden bepaald op korte termijn door de lengte van een huurcontract 
en de daarin vastgelegde huurstijging. Na de lengte van dit contract wordt dit bepaald door 
de verhouding tussen vraag en aanbod. De vraag naar vastgoed wordt bepaald door diverse 
vraagbepalende factoren, waarvan de volgende belangrijk zijn: economie, bevolking, 
werkgelegenheid en inkomen en bestedingen. 

De waarde van een object wordt bepaald door de huurinkomsten en het vereiste 
rendement dat de huuropbrengsten moeten opleveren. Dit rendement wordt bepaald door 
het risicovrije rendement en de risicopremie. 

Risicobepalende factoren 
De risico's kunnen worden opgedeeld in beleggingsrisico's, institutionele risico's en risico's 
door groei en ontwikkeling. 

De beleggingsrisico's worden bepaald door de volatiliteit van de rendementen. De 
volatiliteit van de huurinkomsten en van de waarde is een belangrijke indicator van de 
risico's van vastgoedrendementen. Indirect is de volatiliteit van de vraagbepalende 
factoren een belangrijke indicator van de indirecte beleggingsrisico's. 

Verder zullen ook een aantal institutionele risico's zullen worden behandeld. Bij het 
investeren in een land zijn de economische, juridische, politieke en krediet risico's van 
belang, Voor de specifieke vastgoedinvesteringen zullen de liquiditeits- en transparantie
risico's worden onderzocht. 

De groei en ontwikkeling bepalen voor een groot deel de grootte van de risico's in een 
vastgoedmarkt. Daarom zullen deze ook worden meegenomen in het model. 
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Verwerking in beslissingsmodel 

De te beoordelen factoren zijn in de onderstaande tabel samengevoegd: 
Effect investering 

a) Direct en b) beursgenoteerd vastgoedmarkt A B c D E F G H I J K L 

Diversificatievoordeel 

Tov andere beleggingscategorien 

Tov andere continenten 

Rendement en risico 

Rendement - Rendementsbepalende factoren 

Totaalrendement 

Huurinkomsten 

Waardegroei 

Risicopremie 

Tov andere beleggingscategorien 

Tov vastgoed in andere continenten 

Risico's - Risicobepalende factoren 

Beleggingsrisico's 

lnstitutionele risico's 

Groei en ontwikkeling 

Tabet 5.3: Overzicht beslissingscriteria effect toevoeging investering 

Dit kan verder warden uitgewerkt door aan de ene kant de risicopremie en spreidings
voordeel te zetten en dit te spiegelen aan de risico's van investeren in Aziatisch vastgoed 
aan de andere kant. Hiermee kan een afweging warden gemaakt van de mate van 
interessantheid van een belegging. 

In het beslissingsmodel zal de effecten van het toevoegen van Aziatisch vastgoed aan een 
portefeuille twee keer warden bepaald. Allereerst zal op basis van historische 
beleggingsresultaten een beeld warden verkregen van de karakteristieken van de 
vastgoedmarkten. De beleggingsresultaten in het verleden zijn al bekend, waardoor de 
historische karakteristieken met redelijke zekerheid kunnen warden vastgesteld. 

Om te bepalen of een vastgoedmarkt interessant is voor een investering op dit moment, is 
een verwachting van de effecten noodzakelijk. Daarom zal dit effect ook warden bepaald 
aan de hand van verwachting van het spreidingsvoordeel, de risicopremie, rendementen en 
risico's. 

5.4 Totale besliss;ngsmodel 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste factoren beschreven om tot een afgewogen beslissing 
te komen. Op de volgende pagina zijn alle factoren samengebracht en wordt het totale 
model getoond. 

In de volgende hoofdstukken zal dit model warden ingevuld. In hoofdstuk 6 zullen de 
beleggingsmogelijkheden in de Aziatische vastgoedmarkten warden besproken. 

Vervolgens zal in hoofdstuk 7 en 8 een analyse warden gemaakt van de historische effecten, 
hiermee zal het tweede deel van het beslissingsmodel warden ingevuld. In hoofdstuk 9 
zullen verwachtingen voor de Aziatische vastgoedmarkten warden gegeven. Daarbij zal ook 
het derde deel van het beslissingsmodel warden ingevuld. 

In hoofdstuk 10 zullen alle effecten bij elkaar warden gezet en zal een totaalbeeld van de 
Aziatische vastgoedmarkten ontstaan, waarmee een beslissing kan warden gemaakt. 
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Het totale beslissingsmodel ziet kan als volgt worden opgebouwd: 

Deel 1 : Selectie vastgoedmarkten 

1a) Directe I pnvate beleggingsmogelijkheden Land: A B C D E F G H I J K L 

Grootte vastgoedmarkt land 

Mogelijkheden investeringen 

Totaalscore land 

Grootte vastgoedmarkt stad 

Beschikbaarheid gegevens 

Totaalscore stad 

Marktwaarde vastgoedfondsen 

Aantal f onden in index 

Totaalscore vastgoedfondsen 

Mogelijkheden en restricties REITs 

Marktwaarde huidige REIT-markt 

Aantal REITs 

Totaalscore REITs 

Totaalscore beursgenoteerde vastgoedmarkt 

Resultaat: selectie van vastgoedmarkten met voldoende investeerbaar vastgoed 

Deel 2: Historisch effecten toevoeging Aziatisch vastgoed 

a) Direct en b) beursgenoteerd vastgoedmarkt A B c D E F G H I 

Historisch diversificatievoordeel 

Tov andere beleggingscategorien 

Tov andere continenten 

Rendement en risico 

Historisch rendement - Rendementsbepalende factoren 

Historisch totaalrendement 

Huurinkomsten 

Waardegroei 

Historische risicopremie 

Tov andere beleggingscategorien 

Tov vastgoed in andere continenten 

Historische risico's - Risicobepalende factoren 

Beleggingsrisico's 

lnstitutionele risico's 

Groei en ontwikkeling 

Stap 3: Verwachte effecten toevoeging Aziatisch vastgoed 

a) Direct en b) beursgenoteerd vastgoedmarkt A B c D E F G H I 

Verwacht diversificatievoordeel 

Tov andere beleggingscategorien 

Tov andere continenten 

Rendement en risico 

Verwachte rendementen 

Aanvangsrendement 

Groeiverwachtingen 

Verwachte risicopremie 

Tov andere beleggingscategorien 

Tov vastgoed in andere continenten 

Verwachte risico's 

Beleggi ngsrisico 's 
lnstitutionele risico 's 

Risico's door groei en ontwikkeling 

Tabet 5.4: Totaaloverzicht beslissingsmodel 

J K L 

J K L 
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Hoofdstuk 6: Beleggingsmogelijkheden in Azie 

lnleiding 

De eerste stap in het investeringsproces voor de Aziatische vastgoedmarkten is het 
verkrijgen van inzicht in de beleggingsmogelijkheden. In dit hoofdstuk zal daarom worden 
ingegaan op de beleggingsmogelijkheden op zowel de beursgenoteerde als de niet
beursgenoteerde vastgoedmarkt. Aan de hand daarvan kan een selectie worden gemaakt 
van de markten die mogelijkheden bieden en verder onderzocht zullen worden. 

De beleggingsmogelijkheden in de directe I private vastgoedmarkten zullen als eerste 
zullen worden onderzocht. Hierbij zullen in paragraaf 6. 1 de vastgoedmarkten op landelijk 
niveau worden bekeken. Vervolgens zal in paragraaf 6.2 worden ingezoomd op de 
beleggingsmogelijkheden in de Aziatische steden. 

Daarna zullen de beleggingsmogelijkheden in beursgenoteerde vastgoedmarkten worden 
onderzocht. In § 6.3 zal worden ingegaan op de aandelen vastgoedbedrijven. In paragraaf 
6.4 zal worden ingegaan op de vastgoedbeleggingsfondsen I REITs. 

In paragraaf 6.5 zal samenvattend een overzicht worden gegeven van de totale beleggings
mogelijkheden in vastgoed van de Aziatische landen. 

6.1 Private vastgoedmarkten - Landen 

Om te bepalen wat de beleggingsmogelijkheden in de Aziatische Landen zijn, is het 
belangrijk om eerst de grootte van de vastgoedmarkten te weten. Daarnaast is het 
belangrijk om de beperkingen op het buitenlandse bezit van vastgoed te kennen. Deze 
zullen in deze paragraaf worden onderzocht. Daarna zal worden ingezoomd naar de 
beleggingsmogelijkheden in de Aziatische steden. 

6. 1. 1 Grootte Vastgoedmarkt 

Totale vastgoedmarkt 

Om de grootte van de vastgoedmarkt in te schatten is gebruik gemaakt van analyses van 
PPR [2002] en Pramerica Real Estate Investors [2003] . Deze inschatting is gemaakt aan de 
hand van de grootte van de economie, de ontwikkeling van een land, het aantal inwoners 
en de bevolkingsdichtheid. De exacte grootte van een vastgoedmarkt in een land is moeilijk 
te bepalen, omdat daarvoor alle geschikte objecten moeten worden geteld en 
gewaardeerd. Dit is een bijna onmogelijke opgave en gegevens hierover zijn of niet 
beschikbaar of zeer moeilijk te verkrijgen. 

De schattingen verschillen van elkaar, vooral door verschillen in wat wet en niet wordt 
geteld en de manier van schatten. De verhouding is echter vrij constant. In figuur 6.1 is op 
basis van het gemiddelde van deze schattingen een overzicht gegeven van de grootte van 
de vastgoedmarkten. Als referentie voor de Aziatische vastgoedmarkten zijn de VS, het VK 
en Nederland in de analyse meegenomen. De waarden van de schattingen zijn te vinden in 
bijlage 6.1. 

De grootte en het aantal inwoners van de Aziatische landen in Azie verschilt sterk. Dit heeft 
als gevolg dat de vastgoedmarkten groot kunnen lijken, maar in feite opgebouwd zijn uit 
zeer veel objecten met een lagere waarde. Door de waarde van de vastgoedmarkt te delen 
door het aantal inwoners, is de concentratie van de vastgoedmarkt te zien en kan dit effect 
worden verminderd. 

Absolute getallen kunnen een vertekend beeld geven. Als een vastgoedmarkt 10% groeit, 
dan heeft dit absoluut een veel groter effect bij een grote vastgoedmarkt dan bij een 
kleine. Om deze reden is de relatieve grootte weergegeven op een logaritmische schaal. 
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De vastgoedmarkten in Azie hebben de volgende grootten: 
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Figuur 6. 1 Grootten totale vastgoedmarkt en per hoofd van de bevo/king van verschi/lende /anden 
Gegevens per eind 2002 I begin 2003 Bron: [PPR, 2002] {Pramerica, 2003], zie bij/age 6. 1 

Wereldwijd heeft de VS de grootste vastgoedmarkt. In Azie zijn er zowel bij de totale 
grootte als de grootte per hoofd van de bevolking grote verschillen. Japan heeft de tweede 
vastgoedmarkt van de wereld en is daarmee ook de grootste vastgoedmarkt in Azie. Daar 
tegenover heeft Azie oak vele kleine, relatief onontwikkelde, vastgoedmarkten. Zo is de 
vastgoedmarkt van Japan ca. 400x groter dan Vietnam. Andere landen als Cambodja, Laos 
en Birma (Myanmar) hebben een nog kleinere vastgoedmarkt en zijn niet weergeven. 

Uit deze figuur blijkt dat Singapore en Hong Kong de meest geconcentreerde vastgoedmarkt 
van Azie hebben, maar een gemiddelde totale grootte hebben. De VS komen in concentratie 
daarna en zijn vergelijkbaar met Japan, het VK en Nederland. Japan heeft daardoor een 
zeer grote en ook nog relatief geconcentreerde vastgoedmarkt. Taiwan en Korea horen qua 
concentratie bij de subtop, net als bij de totale grootte van de vastgoedmarkt. 

China behoort absoluut gezien tot de grotere markten in Azie, maar per hoofd van de 
bevolking is de grootte zeer beperkt. Shanghai en Beijing behoren met hun grootte wel tot 
de middenmoot. Hieruit blijkt oak dat de ontwikkeling van de vastgoedmarkt vooral 
geconcentreerd is in de steden en dat daarbuiten minder waardevol vastgoed te vinden is. 

De Filippijnen en lndonesie vallen absoluut gezien bij Maleisie en Thailand in de categorie, 
maar per inwoner hebben zij een kleinere vastgoedmarkt en zijn daardoor minder 
interessant. 

India is door zijn vele inwoners absoluut gezien gemiddeld, maar door de grootte van het 
land en aantal inwoners is de concentratie van de vastgoedmarkt laag. Vietnam is zowel 
absoluut als relatief gezien een kleine vastgoedmarkt. 

6. 1.2 Mogelijkheid investeringen 

Als een land een vastgoedmarkt van voldoende grootte heeft, dan is het belangrijk om te 
weten of er restricties gelden op bezit van vastgoed door buitenlandse investeerders en 
welke dat zijn. 
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Deze restricties gelden voornamelijk op drie gebieden: grand, commercieel vastgoed en 
woningen. Hierander volgt een overzicht op basis van deze drie gebieden. Deze is 
gebaseerd op de Asia Pacific Investment Guide 200412005 van Jones Lang LaSalle [JLL, 
2004] . In bijlage 6.2 is een volledig overzicht van de restricties te vinden. 

Geen of Lichte restricties 
Alleen in Hong Kong gelden er geen restricties op het bezit van grand of gebouwen. In 
Japan is een inschrijving bij de Japanse Kamer van Koophandel en Belastingdienst nodig. 

In Taiwan gelden lichte restricties, daar heeft men bij grate investeringen toestemming van 
een commissie nodig. 

Specifieke beperkingen 
Speciale voorwaarden gelden in China. Hier kunnen buitenlandse investeerders alleen 
investeren in de zogeheten 'Special Economic Zones'. Hiertoe behoren Shanghai, Beijing en 
andere kuststeden als Shenzhen en Guangzhou. Daarnaast horen hier oak verschillende 
bedrijvenparken bij, zowel aan de kust als in het binnenland. Op deze bedrijvenparken 
staan voornamelijk fabrieken, die veelal in eigen gebruik zijn en door de uniekheid minder 
geschikt als belegging zijn. Hier is oak weinig data voor beschikbaar en deze 
bedrijvenparken zullen niet verder warden behandeld. 

Strenge beperkingen gelden in: 
lndonesie, hier is als buitenlander het bezit van vastgoed volgens JLL [2004] niet 
toegestaan. Deze informatie van JLL is echter twijfelachtig, omdat partijen als ING 
Real Estate en CapitaLand wel gebouwen in lndonesie bezitten of bezaten. 
India, waar alleen mogelijk om grand en gebouwen te kopen voor eigen gebruik. 
Daarbij moet oak een goedkeuring van de Reserve Bank of India warden verkregen. 
De aankoop dient oak met buitenlandse valuta te gebeuren, er is echter geen 
garantie dat men na verkoop dit kapitaal terug kan halen. Sinds december 2004 
mag een buitenlandse investeerder oak participeren in de ontwikkeling van 
gebouwen. Het vastgoed kan echter alleen warden verkocht aan lokale partijen. 

Van Vietnam zijn nag weinig gegevens bekend. Door de nag relatief sterke invloed van het 
communisme en minder sterke verandering naar een markteconomie, kan warden verwacht 
dat nag strenge beperkingen [Seek, 1996] op buitenlands eigendom van vastgoed gelden. 

Grand 
In China, lndonesie, Filippijnen en Thailand is het niet mogelijk om als buitenlandse partij 
grand te bezitten. Vaak kan de grand, of de rechten van het gebruik hierap, wel gehuurd 
(erfpacht) warden voor een bepaalde tijd. In sommige landen (Singapore, Hong Kong) is 
koop in theorie wel mogelijk, maar wordt veel grand op basis van langjarige erfpacht 
uitgegeven. 

Bij landen waar het niet mogelijk is om de grand te kopen, gelden vaak lokale rechts- en 
eigendomssystemen. Hierdoor is extra voorzichtigheid geboden en inzicht in het lokale 
rechtssysteem noodzakelij k. 

Commerciele gebouwen 
Buiten de algemene restricties zijn er geen extra specifieke beperkingen op het bezit van 
commercieel vastgoed. 

Woningen 
Op het bezit van goedkope en middeldure woningen gelden in Maleisie, Filippijnen, 
Thailand en Singapore beperkingen. Luxe woningen zijn in principe wel toegestaan. 
Beleggingen in complete woningcomplexen zijn in Filippijnen en Thailand niet toegestaan, 
behalve Bangkok bij meer dan ca. 0,5 hectare grand. In Singapore is bij verkrijging van een 
geheel woningcomplex toestemming van de overheid nodig. 

In het beslissingsmodel zullen aan de hand van deze bevindingen scores warden gegeven, 
waarbij de volgende waardering zal plaatsvinden: geen restricties = 5, lichte restricties = 4, 
beperkt mogelijk, onder voorwaarden = 3, strenge restricties = 2, niet mogelijk = 1. Deze 
scores zijn te vinden in de volgende paragraaf bij de selectie van de landen. 
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6.1.3 Resume en selectie landen 

Grootte vastgoedmarkten 

In tabel 6.1 zijn de grootten van de vastgoedmarkt op basis van paragraaf 6.1.1 en -.2 
gebundeld. De scores voor grootten van de vastgoedmarkten zijn afgeleid van figuur 6.1, de 
exacte scorebepaling is te vinden in bijlage 6.1. 
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Grootte vastgoedmarkt 

Totale vastgoedmarkt 4 5 4 3,5 3,5 2 4 2 2 3 2 
Vastgoedrnarkt per inwoner 5 4 5 3,5 3,5 2,5 1,5 2 1,5 1,5 
Score vastgoedmarkt 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 2,3 2,8 2 
1 = zeer klein 2 = relat ief klein 3 = gemiddeld 4 = relatief groot 5 = groot 

Directe/ private beleggingsmogelijkheden 

Mogelijkheid eigendom land 5 5 3 4 3 5 1 1 1 2 1 -

Mogelij kheid eigendom commercieel vastgoe 5 5 5 5 3 5 4 5 5 2 2 -

Mogelijkheid eigendom woningen 5 5 4 5 3 3 3 3 3 2 1 -

Score direcUprivaat 5 5 4 4,7 3 4,3 2,7 3 3 2 1,3 -
1 = niet mogel ij k 2 = strenge restricties 3 = beperkt mogel ijk, onder voorwaarden 4 = Lichte restricties 5 = geen restricties 

Totaal 4,8 4,8 4,3 4, 1 3,3 3,3 2,7 2,5 2,4 2 1,5 1 

Tabel 6. 1 Grootte van de vastgoedmarkt 

Hieruit volgt dat de Hong Kong, Japan, Singapore en Zuid-Korea de landen zijn met de 
meeste en best toegankelijke beleggingsmogelijkheden in direct vastgoed. Zuid-Korea valt 
hierbij het meeste op, omdat deze een relatief grate vastgoedbeleggingsmarkt heeft, die 
relatief goed toegankelijk is. 

Daarna volgen Taiwan, China en Maleisie. Taiwan heeft een redelijk grate vastgoedmarkt 
en is redelijk open voor buitenlandse investeerders. China scoort als land in het geheel 
minder goed, vooral omdat het een vastgoedmarkt met een lagere dichtheid heeft. De 
openheid voor buitenlandse investeerders is redelijk groat. Maleisie heeft een kleinere 
vastgoedmarkt, investeringen zijn hier wel relatief goed mogelijk. Als derde groep volgen 
Thailand, Filippijnen en lndonesie. Thailand en Filippijnen hebben een kleinere, redelijk 
toegankelijke vastgoedmarkt. 

India, lndonesie en Vietnam hebben relatief kleine vastgoedmarkten die moeilijk 
toegankelijk zijn, waardoor deze landen niet interessant zijn om in te investeren. Deze 
zullen niet verder warden onderzocht. 

6.2 Pdvate vastgoedmarkten - steden 

Omdat de geselecteerde landen een zeer groat onderzoeksgebied bevatten, zal het 
onderzoek verder warden afgebakend naar de meest interessante steden . Deze afbakening 
zal warden gemaakt aan de hand van de grootte van de stedelijke vastgoedmarkten en de 
beschikbaarheid van de te onderzoeken gegevens. 

6.2. 1 Grootte vastgoedmarkt stad 

Een indicatie van de grootte van de vastgoedmarkt wordt door verschillende 
makelaarskantoren gegeven. Deze schattingen warden vaak gebaseerd op het aantal 
vierkante meters 'investeerbaar' vastgoed. Het 'investeerbare' vastgoed is veelal vastgoed 
naar westerse maatstaven, met een hogere kwaliteit en wordt 'Grade A' of 'Prime' 
genoemd. 

Hierbij is alleen van de kantorensector relatief veel informatie beschikbaar. Daarom zal de 
vergelijking warden gemaakt voor de kantorenmarkt. Deze 'Grade A' categorie is 
internationaal oak redelijk vergelijkbaar. Lagere categorieen als 'Grade B' verschillen 
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internationaal meer in kwaliteit en zijn daardoor minder goed vergelijkbaar. Verschillende 
definities zijn te vinden in bijlage 6.3a. 

In tabel 6.2 wordt een indicatie gegeven van de graotte van de vastgoedmarkten. Dit is een 
gemiddelde, gebaseerd op de cijfers van verschillende makelaarskantoren. Deze cijfers en 
de totstandkoming van het gemiddelde zijn te vinden in bijlage 6.3b. 

Het totale vermogen dat in een vastgoed belegd is afhankelijk van de waarde van het 
vastgoed. Deze waarde kan warden bepaald door de totale oppervlakte te vermenigvuldigen 
met de waarde. De totale waarde is hieronder te zien in tabel 6.2, de berekening hiervan in 
bijlage 6.3b. 

Grootte kantorenmarkt Oppervlakte Tota le Cate-

Aziatische steden (m2) waarde USS gorie 

Hong Kong Hong Kong 2,9 mln S 56 mld 5 

Japan Tokyo 3,7 mln $ 42 mld 5 

Korea Seoul 5,5 mln S 31 mld 5 

Singapore Singapore 1,7 mln $ 12 mld 4 

China Beijing 3,0 mln S 11 mld 4 

China Shanghai 2,2 mln $ 11 mld 4 

Taiwan Taipei 1,6 mln S 7,5 mld 3 

China Guangzhou 0,9 mln S 2,5 mld 2 

Maleisie Kuala Lumpur 2,0 mln $ 2,4 mld 2 

Thailand Bangkok 1,3 mln S 2,2 mld 2 

lndonesie Jakarta 2,0 mln S 1,8 mld 1 

China Shenzhen 0,8 mln $1,5mld 1 

Filipijnen Manila 1, 1 mln S 1,0 mld 1 

Tobe/ 6.2 Grootte kantorenmarkten 
Bron: zie bijlage 6.3b 

De graotste kantorenmarkten naar oppervlakte zijn te vinden in Seoul en Tokyo. Daarna 
volgen de Chinese steden Beijing en Shanghai en Hong Kong. Singapore is qua graotte iets 
kleiner dan Jakarta en Kuala Lumpur en iets grater dan Taipei. Dit is een opvallend contrast 
met de positie die Singapore in Azie inneemt. Bangkok, Manilla, Guangzhou en Shenzhen 
horen tot de kleinere vastgoedmarkten. 

Als gekeken wordt naar de mogelijkheden naar investeringswaarde, dan is het beeld anders. 
Hong Kong, Tokyo en Seoul bieden de graotste investeringsmogelijkheden. Daarna volgen 
Singapore, Shanghai en Beijing. Taipei behoort tot de middencategorie. Guangzhou, Kuala 
Lumpur en Bangkok hebben minder investeringsmogelijkheden. De vastgoedmarkt van 
Jakarta heeft een grate oppervlakte, maar met relatief weinig waarde. Shenzhen en Manilla 
zijn oak kleine beleggingsmarkten. 

Om te bepalen of de grootte of de waarde van de vastgoedmarkt leidend is, is een indeling 
naar positie in Azie gemaakt, aan de hand van een methodiek van PPR [2002] . Deze indeling 
is te vinden in bijlage 6.3c. Hieruit blijkt dat Tokyo, Singapore en Hong Kong de meest 
belangrijke steden in Azie zijn. Daarna volgen Shanghai, Beijing, Seoul en Taipei. Bangkok, 
Kuala Lumpur, Jakarta, Manilla, Shenzhen en Guangzhou zijn op nationaal niveau 
belangrijk, maar minder op continentaal en globaal niveau. De indeling van de steden aan 
de hand van de waarde van het vastgoed sluit goed aan bij de positie die de steden hebben 
in Azie. 

In het beslissingsmodel zal warden gekeken naar de beleggingsmogelijkheden, de waarde 
bij 'categorie' in tabel 6.2 zal daaram als score in het beslissingsmodel warden gebruikt. 
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6.2.2 Beschikbaarheid gegevens 

Om onderzoek te doen is de beschikbaarheid van gegevens noodzakelijk. Deze gegevens zijn 
ook van belang bij de onderbouwing van een beslissing. De beschikbaarheid van de 
Aziatische gegevens zal in deze paragraaf worden besproken. 

Er zijn een aantal manier waarop gegevens over de prestaties van vastgoedmarkten kunnen 
worden verkregen. Het beste beeld van de historie kan worden verkregen aan de hand van 
lange tijdreeksen van een landelijke index van behaalde beleggingsrendementen, zeker als 
deze index een groot deel van de (institutionele) beleggingen representeert. 

Als deze niet beschikbaar is, dan kan aan de hand van transactiegegevens een beeld van het 
verleden worden gekregen. Daarnaast kan een beeld van de huidige situatie en de te 
verwachte ontwikkelingen de toekomst is te vinden in marktrapporten van makelaars en 
sommige beleggers. Deze drie manieren zullen in deze paragraaf worden besproken. 

Lange termijn rendementsreeksen 
In de VS, VK en Nederland zijn (teruggerekende) reeksen van meer dan 25 jaar beschikbaar, 
die ook bruikbaar zijn in geavanceerde investeringsmodellen van bijv. pensioenfondsen. In 
andere landen van Europa, zoals Frankrijk en Zweden zijn reeksen met een lengte tussen de 
10 en 25 jaar beschikbaar. 

De eerste en enige landelijke beleggingsindex in Azie wordt sinds 2003 voor Japan 
gepubliceerd door IPD en heeft dus nog weinig historie [IPD, 2005] . Ook is in deze index nog 
slechts een klein deel van de totale beleggingen opgenomen. Verder worden er in Singapore 
[URA, 2005] en Hong Kong [HK R&V, 2005] reeksen gepubliceerd op basis van waarderingen, 
voor bijvoorbeeld belastingdoeleinden. Deze hebben een langere looptijd van ca. 10-15 
jaar. Lange tijdreeksen op basis van een groot deel van de vastgoedmarkt zijn daardoor in 
Azie nog weinig beschikbaar. 

Een aantal makelaarskantoren, zoals Jones Lang LaSalle, DTZ, Colliers en CBRE hebben 
informatie beschikbaar van verschillende vastgoedmarkten en belangrijke indicatoren over 
een periode van 5-15 jaar. Deze is echter alleen tegen hoge kosten (in de orde van USS 
50.000-100.000) te verkrijgen, informatie tot drie jaar terug wordt vaak gratis verstrekt. 
Deze informatie betreft echter wel hun visie op de totale markt, terwijl zij door de matige 
transparantie slechts een deel kunnen zien. Grote verschillen in hun publicaties komen 
daardoor voor. 

Het is dus heel moeilijk om zonder een groot budget historische tijdreeksen over de 
markten te verkrijgen. Alleen in Hong Kong is hier redelijk betrouwbare data van te vinden. 
Voor dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van de National University of Singapore [NUS, 
2005] van 1989-2001, aangevuld met gegevens van Jones Lang LaSalle [JLL, 2005] over de 
periode 2002-2004. De informatie van de NUS is vertrouwelijk en niet publiekelijk 
beschikbaar. 

Beeld van de historie 
In marktrapporten van makelaars worden indices in grafieken van de huren, waarden en 
vraag en aanbod over een periode tot 5-15 jaar terug gepubliceerd. Uit deze grafieken is 
een indicatie te verkrijgen, maar het is moeilijk om deze gegevens te gebruiken voor het 
maken van berekeningen, doordat: <Chua - JLL, 2005>, <Lo - Colliers, 2005> 
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De informatie is gegeven in grafieken en niet in cijfers 
Bij de indices worden vaak alleen index-waarden gegeven, niet de exacte huren en 
waarden in geld 
De huren en waarden komen uit verschillende groepen en transacties, waardoor 
deze niet te combineren zijn 
De huren en waarden zijn gebaseerd op slechts een beperkt aantal transacties die 
de publicerende partij in de markt kan zien. Dit hoeft niet de beweging van de 
totale markt te zijn en er kunnen aanzienlijke verschillen per makelaar ontstaan 
Er zijn veel definities van huren, waardoor hiermee niet zomaar (aanvangs-) 
rendementen en kapitalisatiefactoren kunnen worden berekend 
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Dit maakt deze grafieken geschikt om een indicatie te krijgen, niet voor onderzoek. 

Tobe/ 6. 3: Beschikbaarheid gegevens historische ontwikkeling 
Bron: [JLL, 20050] [CBRE, 2005) 

Het beste beeld van de historie is beschikbaar van Hong Kong, Singapore, Beijing en 
Shanghai. Van Tokyo, Guangzhou, Taipei, Bangkok, Bangalore en Manilla warden het 
verloop van de markt over een periode van meer dan 5 jaar gepubliceerd. Dit is vrij kart om 
te onderzoeken. Van Shenzhen, Seoul, Kuala Lumpur en Jakarta is informatie van minder 
dan vijf jaar beschikbaar, dat alleen een beeld geeft van het verloop in de afgelopen tijd. 

De reeksen van meer dan 25 jaar zouden in het rekenmodel het cijfer '5' krijgen, 10-25 
jaar een '4'. De steden in Azie met een reeks van meer dan 10 jaar een '3'. Steden met 5 
tot 10 jaar data hebben een beoordeling van '2' gekregen en minder dan 5 jaar een '1 '. 

De huidige vastgoedmarkt en verwachte ontwikkelingen 
Marktrapporten van makelaars kunnen wel warden gebruikt om inzicht te krijgen in het 
verleden, een beeld van de huidige marktontwikkelingen en hun visie op de toekomst. 
In tabel 6.4 is een overzicht gemaakt van de beschikbaarheid van makelaarsrapporten over 
verschillende Aziatische markten: 
Aanwezigheid Col- C&W 
makelaarskantoren JLL CBRE DTZ lie rs H&B 

Japan: Tokyo x x x x x 
China 

Beijing x x x x x 
Guangzhou x x x x 
Shanghai x x x x x 
Hong Kong x x x x x 
Taiwan: Taipei x x x x x 
Korea: Seoul x x x x 
Singapore x x x x x 
Thailand: Bangkok x x x x 
Maleisie: Kuala Lumpur x x x x 
lndonesie: Jakarta x x x x 
t-1llpp1Jnen: Mamua x x x x 

Tobe/ 6.4: Publieke marktinformatie makelaarskantoren 
Bron: websites JLL, CBRE, DTZ, Colliers 

Overzicht gegevens steden 

De makelaarskantoren 
vertegenwoordigd in de 
steden van Azie. 

zijn ruim 
belangrijke 

In Tokyo, Beijing, Shanghai, Hong Kong, 
Taipei en Singapore hebben alle vijf de 
makelaars een kantoor. In Guangzhou, 
Seoul, Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta 
en Manilla hebben vier van de vijf 
makelaarskantoren een vestiging. 

Van deze markten kan dus een goede 
beschrijving van de huidige situatie 
warden verwacht. 
In het beslissingsmodel zal het aantal 

aanwezige kantoren als score warden 
geteld. 

Als de beschikbare gegevens onder elkaar warden gezet, wordt dit overzicht gevormd: 
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Beschikbaarheid beleggersindices 4 3 3 1 1 1 1 1 

Beschikbaarheid historische ontwikkeling 3 3 2 3 3 2 2 2 

Beschikbaarheid makelaarsrapporten 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

Beschikbaarheid data: 4 3,7 3,3 3 3 2,3 2,3 2,3 2 2 2 2 

Tabet 6.5: Overzicht gegevens steden 

Gegevens over de Aziatische vastgoedmarkten zijn moeilijk te krijgen. Over Hong Kong zijn 
de meeste gegevens te vinden, gevolgd door Singapore en Tokyo. Shanghai en Beijing 
scoren gemiddeld. Guangzhou, Bangkok en Manilla ' scoren laag en van Seoul, Taipei, Kuala 
Lumpur en Jakarta is zeer weinig informatie te krijgen. 
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6.2.3 Resume steden 

Als alle informatie over de steden wordt samengevoegd en vergeleken met de score van het 
land ontstaat het volgende beeld: 

Stad 
Score land 
Grootte vastgoedmarkt stad 
Beschikbaarheid data 
Totaalscore stad 
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4,8 4,8 4,3 4,2 2, 7 2, 7 3,4 3,3 2, 7 2,5 2,4 1,5 
5 5 4 5 4 4 3 2 2 2 1 1 
4 3,3 3,7 2 3 3 2 2 2,3 2,3 2,3 2 

4,5 4,2 3,8 3,5 3,5 3,5 2,5 2,0 2,2 2,2 1,7 1,5 
Totaalscore 4,7 4,5 4,1 3,9 3,1 3,1 3,0 2,7 2,4 2,3 2,0 1,5 

Tabet 6.6: Totaalscore steden 

Hong Kong, Tokyo en Singapore blijven de locaties met de beste investeringsmogelijkheden. 
Zuid-Korea biedt als land interessante investeringsmogelijkheden, maar Seoul scoort minder 
goed dan andere steden, voornamelijk door de beperkte beschikbaarheid van data. 

Shanghai en Beijing bieden als steden meer investeringsmogelijkheden dan China als geheel 
en zijn daardoor interessanter dan bijvoorbeeld Taipei en Kuala Lumpur. Door de beperkte 
grootte en beschikbaarheid van gegevens scoren Guangzhou en Bangkok minder goed. 

Manilla en Jakarta hebben te kleine vastgoedmarkten en te weinig gegevens om interessant 
te zijn. Zij zijn daarom voor een belegger het minst interessant en moeilijkst om te 
onderzoeken. Omdat voor Manilla de benodigde data wel beschikbaar is, deze stad wel 
worden meegenomen in dit onderzoek. Jakarta zal niet meer worden meegenomen. 

6.3 Beursgenoteerd - vastgoedaandelen 

6.3.1 Grootte beursgenoteerde vastgoedmarkten 

Vastgoedaandelen 

De meeste Aziatische landen hebben een aandelenbeurs waar ook aandelen van 
vastgoedbedrijven worden verhandeld. De vastgoedaandelen maken in opkomende landen 
zelfs vaak een groot deel van de totale beursgenoteerde bedrijven uit. 

Niet alle vastgoedaandelen kunnen interessant zijn door een beperkte grootte of doordat 
zij (zeer) weinig worden verhandeld. Een aantal bedrijven maakt een selectie van de 
interessante vastgoedaandelen om in te beleggen, zoals Global Property Research (GPR), 
Datastream, ERPA/NAREIT. Zij voegen de prestaties van deze geselecteerde fondsen samen 
in een aantal indices, bijvoorbeeld per continent, land en/of type bedrijf. 

In bijlage 6.4 is een overzicht van de belangrijkste indices van deze bedrijven opgenomen. 
In dit rapport zullen de GPR indices worden gebruikt, omdat deze door Nederlandse 
beleggers zeer veel worden gebruikt en hier veel landen uit Azie in zijn vertegenwoordigd. 
Daarnaast zijn de GPR indices gericht op de vastgoedbeleggingsfondsen door hun 
selectiecriteria. Vanwege de langere looptijd van de GPR General Index sinds 1984, is voor 
dit onderzoek deze index gebruikt. 

Vergelijking wereldwijd 

De grootte van de beleggingsmogelijkheden in vastgoedaandelen kan worden gemeten aan 
de hand van de totale marktwaarde van de vastgoedfondsen. De grootte van de mogelijke 
beleggingen kunnen worden ingeschat door te kijken naar de marktwaarde van indices. 
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Als naar de totale marktwaarde van belangrijke markten van de GPR General Index wordt 
gekeken, dan ontstaat het volgende beeld: 
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Figuur 6.2 Marktwaarde beursgenoteerd vastgoed van de GPR General Index in de Aziatische Landen 
Bron: Datastream 

Het blijkt dat de marktwaarde van de beleggingen in Europa en de VS op dit moment 
ongeveer gelijk is. De marktwaarde van de vastgoedfondsen in Azie is ongeveer de helft van 
de marktwaarde in Europa en de VS. Als een portefeuille naar investeringsmogelijkheden op 
basis van de marktwaarde zou worden samengesteld, zouden Europa en de VS beiden ca. 
40% innemen en Azie 20%. 

Vastgoedaandelen in Azie 
In Azie is de marktwaarde van de vastgoedaandelen als volgt: 

Marktwaarde GPR General Index - Azie per land 
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Figuur 6.3 Marktwaarde beursgenoteerd vastgoed van de GPR General Index in de Aziatische Landen 

H bl. "k d h d l d b l · l " "kh d · A f.3.con: [G~Rd, 20051
· · · et lJ t at et grootste ee van e e eggmgsmoge lJ e en m z1e te vm en z1Jn m 

Hong Kong en Japan. In deze markten is ongeveer 85% van de totale marktwaarde te vinden 
(peildatum: eind 2004). Singapore heeft een veel kleinere beursgenoteerde vastgoedmarkt, 
ca. 10% van het totaal. De beursgenoteerde beleggingsmogelijkheden in de andere 
Aziatische landen zijn zeer beperkt. 

49 



Hoofdstuk 6: Beleggingsmogelijkheden in Azie 

6.3.2 Aantal beleggingsfondsen 

Buiten de totale marktwaarde van de beleggingen, is het aantal beleggingsfondsen ook 
belangrijk. Dit geeft de totale keuzemogelijkheid aan en daarmee de mogelijkheden om de 
portefeuille naar eigen voorkeur in te delen. Een land dat veel vastgoedfondsen in een 
index heeft, kan daarmee als interessanter voor beleggers warden gezien dan een land met 
minder vastgoedfondsen. 

Het aantal bedrijven waarin belegd kan warden is weergegeven in tabel 6.7: 
on c: 
c: Qi Qi Qi 

~ o -~ .!!! -g -~ c: E 
c: c. ·a. .:!? ~ ~ c: ~ ~ ~ 
~ on ~ ::::: <I> c: -~ ·- o <I> ~ ..., 

Beursgenoteerde vastgoedbedrijven ~ ~ ~ ~ ~ 6 E ~ E ~ ~ 5: 
Aantal vastgoedbedrijven in Datastream Asia Index 40 21 17 10 8 2 2 

Aantal vastgoedbedrijven in GPR Asia Index 27 15 11 2 4 

Aantal vastgoedbedrijven in EPRA/NAREIT Asia Index 19 8 8 
Score beursgenoteerde vastgoedbedrijven 5 4 4 3 3 2 2 2 2 

Score aantal beleggingsfondsen: 5 = veel 4 = redelijk 3 = gemiddeld 2 = beperkt aanwezig 1 = niet aanwezig 

Tabel 6.7 Mogelijkheden beursgenoteerde vastgoedbeleggingen 
Bron: [Datastream, 2005} [GPR,2005][EPRA,2005] 

Dit overzicht geeft een vergelijkbaar beeld met de marktwaarde van de vastgoedmarkten. 
Japan heeft de meeste beleggingsfondsen, Hong Kong volgt daarna, de afstand met 
Singapore is in aantal echter kleiner. Vastgoedfondsen uit Maleisie en de Filippijnen zijn 
beperkt in de indices opgenomen, waardoor deze landen minder interessante 
beleggingsmogelijkheden bieden. China, lndonesie, India en Thailand zijn zeer beperkt in 
de indices opgenomen. Van Zuid-Korea, Taiwan en Vietnam zijn helemaal geen fondsen 
opgenomen. Wat Zuid-Korea betreft is dit opmerkelijk, omdat daar wel een aantal REITs 
beursgenoteerd zijn. Deze voldoen blijkbaar dus niet aan de criteria van fondsgrootte en 
verhandelbaarheid. 

China is hierbij een apart geval. In China kan door buitenlandse investeerders alleen in de 
zogenaamde 'B-shares' warden belegd, waar de mindere kwaliteit bedrijven in 
vertegenwoordigd zijn. Andere aandelen zijn alleen voorbehouden aan Chinezen en/of de 
Chinese overheid. Daarom zijn een aantal Chinese bedrijven aan de beurs van Hong Kong 
genoteerd. 

6.3.3 Resume 
In tabel 6.8 zijn de scores van de beleggingsmogelijkheden uit § 6.3.1 en -.2 samengevoegd: 

on c: ~ 
c: Qi Qi Qi Qi 
0 

..... c: Qi ·v; -0 ..... 
E 0 ·~ c: 0 c: ::,,:: ·v; Qi ::,,:: ~ c: c. ·a. c: ~ ~ ~ c: 

~ on ~ g. ]! 0 ·;;; c: ~ -6 ~ ..., 
c. c: on :c: '6 ·;;; Qi 0 c: ~ -0 .r:; :::J Vastgoedfondsen ~ ::c v; u:: ::E c: I- u c: N I- > ...., 

Marktwaarde vastgoedfondsen 5 5 4 3 3 3 2 1 

Aantal fondsen in indices 5 5 4 3 3 2 2 2 2 

Score vastgoedfondsen 5 5 4 3 3 2,5 2 1,5 1,5 

5 = veel aanwezig 4 = redelijk aanwezig 3 = matig aanwezig 2 = weinig aanwezig 1 = niet aanwezig 

Tabel 6.8 Moqeliikheden beursqenoteerde vastqoedbeleqqinqen 

De meeste beleggingsmogelijkheden in vastgoedfondsen zijn te vinden in Japan, Hong Kong 
in Singapore. In Maleisie en de Filippijnen zijn de mogelijkheden beperkt. In lndonesie, 
China, India en Thailand zijn zeer beperkte mogelijkheden om te investeren. In Zuid-Korea, 
Taiwan en Vietnam zijn geen geschikte mogelijkheden om in vastgoedfondsen te 
investeren. Voor deze markten zullen de beleggingsmogelijkheden in vastgoedaandelen 
daarom niet verder warden onderzocht. 
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6.4 Beursgenoteerd - vastgoedbeleggingsinstellingen I RE/Ts 

6.4. 1 Aanwezigheid van RE/Ts 

In hoofdstuk 2 zijn de globale verschillen en kenmerken van vastgoedbedrijven en 
vastgoedbeleggingsfondsen al besproken. Daaruit volgt oak dat vastgoedbeleggingsfondsen 
betere mogelijkheden bieden om zuiver in vastgoed te beleggen. Landen waar 'Real Estate 
Investment Trust' (REIT)- regelgeving is aangenomen en waar REITs aanwezig zijn, kunnen 
daardoor interessanter zijn. 

In Azie is in de volgende landen de mogelijkheid voor REITs: 
Mogelijkheden REITs in Azie 

Land Naam Sinds 

Japan J-REIT 2000 
Singapore $-REIT 2002 

Hong Kong REIT 2003 

Zuid-Korea K-REIT, CR-REIT 2001 
RETF 2004 

Taiwan REIT 2004 

Maleisie REIT* 1988 I 2004 

Thailand REIT 2005 

* Maleisie had oudere wetgeving en heeft deze in 2004 vernieuwd 

Tabet 6. 9 Real Estate Investment Trusts in Azie 
Bron: [Liaw, 2004J[JLL, 2004][JLL, 2005][EPRA,2004}[/PE, 2005] 

In China, India en de Filippijnen zijn de REITs in ontwikkeling [JLL, 2004] , op dit moment is 
daar echter nag geen concrete wet- en regelgeving. 

Op dit moment zijn alleen in Japan en Singapore REITs waarin men gemakkelijk via de 
beurs kan beleggen. De grootte van de marktwaarde van de REITs is de afgelopen jaren 
sterk gegroeid. De totale marktwaarde van de beleggingsmogelijkheden in REITs is als volgt: 

Grootte beursgenoteerde REIT-markten, juli 2005 

Land vs Australie Nederland Japan Singapore Zuid-Korea Maleisie Taiwan 

Aantal 155 22 5 7 1 1 

Waarde $ 269 mld $ 61 mld $ 16 mld $ 22 mld $ 5 mld $ 1,44 mld $ 0,2 mld $0,18mld 

Score aantal 5 4 3 3 2 2 

Score waarde 5 5 4 4 3 2 2 2 

Tabet 6. 10 Grootte REIT-markten in USS 
Bron: [NAREIT, 2005] [JLL , 2005] [GPR, 2005a,b,d,e] 

In Zuid-Korea bestaan een aantal 'Corporate Restructuring REITs (CR-REITs) '. Dit zijn 
fondsen die speciaal zijn gemaakt om de vastgoedmarkten te kunnen herstructureren na de 
Azie-crisis. Deze CR-REITs hebben oak een vaste einddatum (closed-end). Zeven van de in 
totaal 10 CR-REITs zijn beursgenoteerd [CBRE, 2005] , maar warden te weinig verhandeld 
om als echte beleggingsmogelijkheid te warden gezien <Ho - Morgan Stanley, 2005>. 
Verder bestaat de theoretische mogelijkheid voor een REIT met minder beperkingen, de K
REIT, hier zijn er echter nag geen van omdat er weinig belastingvoordelen zijn. Een Real 
Estate Trust Fund 'RETF' heeft minder restricties en meer belastingsvoordelen. Daardoor 
wordt verwacht dat deze meer potentieel in de toekomst hebben. Er zijn twee RETFs aan 
de beurs genoteerd . 

In Hong Kong stand voor begin 2005 de lancering van de eerste REIT gepland, maar deze is 
uitgesteld door een juridisch conflict [Pramerica, 2005] . Deze zou met een waarde van USS 
3 miljard de grootste warden ooit wereldwijd. In 2005 warden meer lanceringen verwacht. 
Oak wordt de lancering van een REIT met Chinees vastgoed hier verwacht [GPR, 2005c] 
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In Taiwan is ook de REIT-structuur ingevoerd, vooral ook om herstructurering van de 
vastgoedmarkt mogelijk te maken. Daar is in maart 2005 de eerste CR-achtige REIT 
gelanceerd <Ness - CBRE, 2005> [GPR, 2005a] . In Maleisie is de wetgeving recentelijk 
vernieuwd en is de eerste REIT nieuwe stijl op 29 juli 2005 gelanceerd. Er worden meer 
REITs verwacht. Ook in Thailand is de REIT-wetgeving in 2005 aangenomen en daar wordt 
de eerste REIT medio 2005 verwacht. Deze markten zijn echter nog niet echt ontwikkeld en 
hierover is (nog) weinig informatie te vinden . 

6.4.2 Verschillende REIT-structuren 

De regelgeving van de verschillende REIT-vormen verschilt per land. In tabel 6.11 is een 
overzicht gegeven van de belangrijkste karakteristieken van de REITs: 

REIT-regelgevmg Japan Singapore Hong Kong Male1s1e Zu1d-Korea 

K REIT CR REIT RETF 

Closed-end: Ja 

Verplichte beursnotering Nee Ja Ja Ja Nee Open-end : Nee 

Aantal aandeelhouders Minimaal 1000 Minimaal 500 
Beperkingen op buitenlands bezit Ja Nee Nee' Nee Ja Ja Ja 

Minimaal aandeel vastgoedbeleggingen 75% 70% 90% 75% 90% 70% 

Maximale lening/totaal vermogen 35% 45%" 30% 200% 
Minimale uitbetaling winst 90% 90% 90% 90% 

Belasting transparant Ja*"" JaU Nee Nee Dee ls Dee ls Nee 

lnkomstenbelasting Nee• Nee Ja 14,3% tot Nee• Nee 

Waardestijgings belasting Nee Nee Nee 27,5%*** Nee• Nee 

Withholding tax· 7% .. 20%** Nee 27,5%** 27,5%** Nee 

'Sinds j uni 2005 mogen HK·REITs ook buitenlands bezit hebben ''Sinds j uni 2004 van 35% en naar 45% 

• Bij 100% uitbetaling van winst •• Afhankelijk van belastingverd ragen ••• 14,3% tot KRW 100 mln; 27,5% over KRW 100 mln 

Tabel 6. 11 Karakteristieken van de verschillende REIT-structuren 
Bron en meer informatie: [JLL, 2005][Pramerica, 2005][EPRA. 2004][JLL, 2004][Van Eldik, 2005] 

In Japan en Korea hoeven de REITs en niet beursgenoteerd te zijn. Dit geeft mogelijkheden 
om gebruik te maken van de voordelen van de REITs, zonder dat de extra volatiliteit van de 
beurs bij de belegging komt. 

In Singapore mogen de REITs ook in vastgoedobjecten in het buitenland beleggen. Dit biedt 
mogelijkheden om diversificatievoordelen te benutten en een grensoverschrijdende 
portefeuille samen te stellen. Ook kan op deze manier via de beurs belegd worden in 
markten waar zelf geen REIT-regelgeving is. 

Het deel van de inkomsten dat uit vastgoedbeleggingen moet komen is in alle landen hoog. 
Hierdoor hebben beleggingen in REITs qua structuur meer overeenkomsten met een directe 
vastgoedbelegging dan gewone vastgoedaandelen. Dit geeft de REITs een groot voordeel ten 
opzichte van de gewone vastgoedaandelen. Doordat de REITs minimaal 90% van hun 
inkomsten moeten uitkeren, keren zij relatief meer uit dan gewone vastgoedaandelen. In 
Hong Kong en Singapore mogen de REITs slechts 35% van het totale vermogen lenen, 
waardoor het risicoprofiel relatief laag blijft. 

De REITs in Japan en Singapore zijn belasting transparant, dat wil zeggen dat de REITs zelf 
geen belasting hoeven te betalen en dat het niveau afhankelijk is van de eigenaar van de 
aandelen. Voor buitenlandse investeerders is dit afhankelijk van de belastingverdragen die 
er tussen de landen bestaan. REITs in Hong Kong zijn niet belasting transparant. Dit is 
nadeel en de o.a. reden dat bijvoorbeeld Fortune REIT, dat belegt in winkelcentra in Hong 
Kong, genoteerd is aan de Singaporese aandelenbeurs. 

6.4.3 Resume 

De beleggingsmogelijkheden in de Aziatische REITs worden in het tabel 6.12 weergegeven: 

"' en c 
(I) (I) c (I) (I) 
'- (I) "'O '- 0 c ·:;; E 0 c 0 
a. ·:;; c 

"' :.: :.: ·a. (I) 

"' c 
"' ~ "' -0 en "' "' 

c c 
"' en ~ ·;;; c a. 0 ..., 
a. c :0 

REITs "' 
c "' ·;;; .c ·:; 0 :<': "'O (I) 

-, v; :E I- I- N ::i:: u Li: E E > 
Mogelijkheden en restricties 4 5 4 4 4 3 4 2 2 2 1 1 

Score marktwaarde REITs 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Score aantal REITs 4 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 

Score REITs 4 3,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2 1,3 1,3 1,3 1 1 

Tabel 6. 12 Resume mogelijkheden vastgoedbeleggingsfondsen I RE/Ts 
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De beste beleggingsmogelijkheden in REITs zijn te vinden in Japan en Singapore. In 
Maleisie, Taiwan en, Thailand en Zuid-Korea zijn er beperkte mogelijkheden. In overige 
landen zijn nag geen mogelijkheden 

6.5 Conclusies 

Per beleggingscategorie kunnen de volgende conclusies warden getrokken: 

Directe vastgoedmarkten - Landen 
);;- Japan, Hong Kong, Singapore en Zuid-Korea bieden de beste investerings

mogelijkheden. Maleisie, Thailand, China en de Filippijnen bieden beperkte 
mogelijkheden en India, lndonesie en Vietnam zijn niet interessant als belegging. 

Directe vastgoedmarkten - steden 
);;- Tokyo, Hong Kong en Singapore bieden als steden de beste mogelijkheden en Seoul, 

Shanghai en Beijing bieden redelijke mogelijkheden. Kuala Lumpur, Guangzhou, 
Bangkok en Manilla bieden beperkte investeringsmogelijkheden. 

Beursgenoteerde vastgoedvastgoedbedrijven 
);;- Van de beursgenoteerde beleggingsmogelijkheden in Azie bevindt ruim 85% zich in 

Japan en Hong Kong. In Singapore is ca . 10% aanwezig. In de Filippijnen, Maleisie, 
China, lndonesie en Thailand is de overige 4% te vinden. In de belangrijkste indices 
zijn geen vastgoedfondsen uit India, Vietnam, Taiwan en Zuid-Korea opgenomen. 

Beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen 
);;- Op dit moment zijn er alleen REITs in Japan, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan en 

Maleisie. In Hong Kong en Thailand is de wetgeving al aanwezig, er zijn alleen nag 
geen REITs. 

In het volgende overzicht zijn de mogelijkheden voor investeringen samengevoegd: 
Oil "' c: 
c: (lj (lj (lj (lj 
0 .... 

(lj 
.... "O c: ·v; E ::.:: 0 ·v; 0 c: ·~ c: (lj a. ::.:: "' ·a. "' c: 

Oil "' ·a; -0 "' "' c: c: 
"' c: Oil ·;;:; a. c: 3'. "' 0 a; a. c: -;o ·5 :c ·;;:; '6 "O Beleggingsmogelijkheden "' 0 .c. ...., :I: Vi :::: N ..... iZ u ..... E E > 

Direct/privaat 4,5 4,6 4,0 2,6 3,8 2,3 2,0 3, 1 2,9 2 1,5 1 
Beursgenoteerde vastgoedbedrijven 5 5 4 2,8 1 2 3 1,5 1 1,5 2,3 1 
REITs 4 2,5 4 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1 1 
Gemiddelde score: 4,5 4,0 4,0 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 2, 1 1,7 1,6 1,0 

Tabet 6. 13 Totaaloverzicht beleggingsmogelijkheden 

Hieruit kunnen de volgend overall-conclusies warden getrokken: 
);;- Japan, Hong Kong en Singapore bieden goede beleggingsmogelijkheden bieden voor 

een buitenlandse investeerder. 

);;- Zuid-Korea, Taiwan en Maleisie bieden redelijke mogelijkheden. In China zijn 
investeringen alleen in Shanghai, Beijing en enkele kuststeden mogelijk en dan 
voornamelijk directe of private investeringen. 

);;- In Thailand en de Filippijnen bieden zowel de directe/private als de beursgenoteerde 
vastgoedmarkten beperkte mogelijkheden. 

);;- In India, lndonesie en Vietnam is het zeer moeilijk om te investeren. 
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Hoofdstuk 7: Risico's en rendementen in Azie 

lnleiding 

In hoofdstuk 6 zijn de beleggingsmogelijkheden in Aziatisch vastgoed inzichtelijk gemaakt. 
In dit hoofdstuk zullen de risico's en rendementen van deze beleggingsmogelijkheden 
worden geanalyseerd . Hierbij zal de methode uit hoofdstuk 4 aan de hand van de 
risicopremie en het beslissingsmodel uit hoofdstuk 5 worden gebruikt. Het doel van dit 
hoofdstuk is om inzicht te krijgen in de rendementen en risico's van Aziatisch vastgoed, in 
vergelijking met Nederland, Europa en de VS . 

In dit hoofdstuk zal de vergelijking worden gemaakt op landelijk en continentaal niveau. De 
diversificatievoordelen van het toevoegen van Aziatisch vastgoed aan een portef euille 
zullen in hoofdstuk 8 aan bod komen. 

Om dit inzicht te verkrijgen zullen de karakteristieken van de vastgoedmarkten worden 
geanalyseerd. In paragraaf 7.1 zullen private I directe vastgoedmarkten worden behandeld 
en in paragraaf 7.2 zal het beursgenoteerde vastgoed worden beschreven. In paragraaf 7.3 
zal dieper worden ingegaan op de verschillende risico's en in paragraaf 7.4 zullen 
vervolgens de conclusies worden besproken. 

7. 1 Private vastgoedmarkten 

7. 1. 1 Gebruikte gegevens 

In deze paragraaf zullen de prestaties van Aziatisch vastgoed worden vergeleken met de 
rendementen in Nederland, Europa en de Verenigde Staten. De analyse zal plaatsvinden 
over de periode 1994-2004, de langste periode waarbij gegevens van de directe Aziatische 
vastgoedmarkten beschikbaar zijn. 

Veren;gde Staten 
Voor de Verenigde Staten is gebruikt gemaakt van gegevens van de NCREIF [2005] . Deze 
gegevens zijn gebaseerd op beleggingsresultaten van institutionele beleggers met vastgoed 
in de VS. De beleggingsresultaten van alle sectoren zijn meegenomen. 

Europa 
Om een vergelijking te maken met Europees vastgoed is een Europa-index opgesteld. Hierin 
zijn gegevens opgenomen van Nederland, het Verenigd Koninkrijk, lerland, Zweden en 
Frankrijk. Deze landen zijn geselecteerd omdat hiervan gegevens beschikbaar zijn over de 
periode 1994-2004. De weging van de index is gebaseerd op de marktwaarde, de samen
stelling van de index is te vinden in bijlage 7.1a. 

De index is gebaseerd op gegevens van de ROZ/IPD [2005] voor Nederland en de IPD [2005] 
voor de overige landen. Deze reeksen zijn gebaseerd op basis van de rendementen die door 
institutionele beleggers behaald zijn en representeren een groot deel van de markt. 

Azie 
De gegevens uit de directe vastgoedmarkten in Azie zijn gebaseerd op gegevens van de NUS 
[NUS, 2005] voor de periode van 1994-2001. Voor de periode van 2002-2004 zijn gegevens 
gebruikt van de Jones Lang LaSalle Real Estate Investment Service [JLL, 2005] , waarvan het 
profiel aansluit bij de gegevens van de NUS. Voor Japan waren deze gegevens niet 
beschikbaar en zijn voor de periode 1992-1999 gegevens gebruikt van Henderson 
[Henderson, 2000] , aangevuld met gegevens van CBRE [CBRE, 2005] over de periode 1998-
2004. Voor de overlappende periode is een gemiddelde gebruikt. Voor Zuid-Korea zijn geen 
gegevens over de periode 1994-2004 beschikbaar, mede doordat de vastgoedmarkt pas in 
1999 is opengesteld voor buitenlandse beleggers. Zuid-Korea is daarom niet meegenomen in 
de analyse. 

Voor Azie is geen index op basis van beleggingen beschikbaar en daarom zijn gegevens op 
basis van transacties gebruikt. Deze hoeven niet representatief te zijn voor de gehele markt 
en zijn dus minder betrouwbaar. 
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Gegevens Azie op basis van de prestaties van kantoren 
Voor de prestaties van de vastgoedmarkten in Azie zijn de rendementen van kantoren als 
benadering gebruikt. Dit heeft de volgende redenen: 

Alleen voor kantoren zijn voldoende gegevens beschikbaar 
Voor kantoren zijn de gegevens van 'Grade A/ Prime'·gebouwen gebruikt 
(gebouwen met een hoogwaardige kwaliteit , zie bijlage 6.3b) , omdat deze 
internationaal goed vergelijkbaar zijn 

Winkels, woningen en bedrijfsgebouwen zijn niet meegenomen, omdat: 
Minder of geen gegevens beschikbaar zijn 
Voor winkels geldt dat gegevens van winkelrendementen moeilijker te meten zijn , 
doordat de huren in Azie vaak afhankelijk zijn van de omzet. De daadwerkelijk 
betaalde huur - en dus behaalde rendement - is daardoor moeilijk te achterhalen. 
Winkelcentra en woningen kunnen veel in kwaliteit verschillen en zijn daardoor 
internationaal moeilijker vergelijkbaar 
Bedrijfsgebouwen zijn vaak heel gebruiker-specifiek, waardoor de marktwaarde 
moeilijker te bepalen is. 

Opbouw van de Azie-index 
In de Azie-index is de wegingsfactor van de verschillende steden bepaald aan de hand van 
de waarde van de vastgoedmarkt en dus de investeringsmogelijkheden. Hierbij is de 
indeling in paragraaf 6.2 als basis gebruikt. In bijlage 7.1 is de samenstelling uitgewerkt. 

7. 1.2 Rendements- en risicoprofiel 

Om inzicht te krijgen in het rendement en het risico van vastgoedbeleggingen in Azie zullen 
de historische prestaties in deze paragraaf warden geanalyseerd. Om een vergelijking te 
maken met ontwikkelde vastgoedmarkten, zal eerst op globaal niveau warden gekeken. 
Daarna zal warden ingezoomd op de ontwikkelingen binnen Azie. 

Globale vastgoedmarkten 
In figuur en tabel 7.1 is het verloop het totaalrendement van een belegging wereldwijd 
weergegeven. Daaronder is het gemiddelde rendement en risico per jaar te zien: 
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Privaat vastgoed - Totaal rendement index - wereldwijd 

0 -+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

- Azie totaal - Nederland --Europa - VS 

1994-2004 Azie NL Europa vs 
Gemiddeld nominaal rendement (geometrisch) 10, 1% 10,8% 9,4% 10,4% 

Gemiddeld reeel rendement (geometrisch) 9,0% 8,2% 8,5% 7,6% 

Risico 17,9% 3,8% 4,0% 3,4% 

Tabet en figuur 7. 1 Risico en rendement van de private vastgoedmarkten wereldwijd 
Bron: bewerking van [IPD,2005], [ROZllPD, 2005], [NCREIF,2005][NUS,2005] 

Hieruit blijkt dat vastgoed in Azie in de periode 1994-2004 nominaal een vergelijkbaar 
rendement en een hoger risico heeft opgeleverd dan in Nederland, Europa en de VS. Reeel, 
dus gecorrigeerd voor inflatie, heeft Azie een hoger rendement opgeleverd. 
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Het risico per eenheid rendement is voor Azie hoger dan voor de westerse landen. Dit kan 
worden verklaard doordat in Azie de nadruk ligt op waardegroei, terwijl in de Europese 
landen en de VS de nadruk meer op huurinkomsten ligt. Het rendement uit waardegroei is 
volatieler dan het rendement uit huurinkomsten. 

De periode is echter 11 jaar, waardoor de volgende opmerkingen kunnen worden geplaatst: 
De periode van 1994-2004 werd in Nederland, Europa en VS gekenmerkt door 
aantrekkende vastgoedmarkten, positieve huur- en waardeontwikkeling en een 
sterke vraag, zeker op de beleggingsmarkt. Het lijkt dat, vooral voor de 
beleggingsmarkt, vooral het opgaande deel van de cyclus hierin is meegenomen. 
Het gemiddelde rendement van Nederland over de periode 1994-2004 is ook hoger 
dan het lange termijn gemiddelde over de periode 1977-2004. 
In Azie heeft de Azie-crisis voor een sterk negatief effect gehad op de huren en 
waarden van het vastgoed. Hierdoor zijn zowel pieken als dalen meegenomen. 
De Azie-index wordt mede bepaald door Japan, dat bijna de gehele periode in 
economische recessie heeft verkeerd. Dit is daardoor niet representatief voor 
beleggen in Japan op de langere termijn. 

Het is daardoor de vraag in welke mate deze resultaten representatief zijn voor een 
langere beleggingsperiode en ze kunnen slechts als indicatie worden gezien. 

Aziatische vastgoedmarkten 

In figuur en tabel 7.2 wordt het totaal rendement op een belegging in Azie weergegeven: 
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Singa- Bei- Shang- Hong Bang- Ma nil- Kuala Azie 
1994-2004 pore jing hai Kong kok la Lumpur Tokyo totaal 

Rendement (nom.) -2,3% 21,7% 20,6% 5,0% 9,0% 11,2% 3,6% 1,6% 10,1% 

Rendement (reeel) -3,3% 22,8% 21,7% 3,5% 5,3% 4,6% -3,6% 1,5% 9,0% 

Risico 19,7% 24,0% 39,3% 30,9% 40,0% 31,8% 12, 1% 17,2% 17,9% 

Tabel 7.2 en figuur 7.2 Risico en rendement van de private vastgoedmarkten in Azie 
Bron: bewerking van [ROZ I/PD, 2005] [NUS,2005] 

De Chinese vastgoedmarkten hebben het beste rendement gehaald. Hong Kong, Bangkok, 
Manilla en Kuala Lumpur hebben nominaal een positief rendement gehaald, maar lager dan 
de Azie-index. Beleggingen in Tokyo hebben een licht positief resultaat opgeleverd, 
Singapore heeft een negatief rendement opgeleverd. Het reele rendement is in Bangkok, 
Manilla en Kuala Lumpur fors lager dan het nominate rendement, in KL is het zelfs negatief. 

Het beleggingsrisico is in alle vastgoedmarkten hoger dan het risico van de Azie-index. Voor 
Azie hebben Tokyo, Kuala Lumpur en Singapore een relatief laag risico. Shanghai en Manilla 
hebben voor Azie een gemiddeld risico, Bangkok, Hong Kong en Jakarta zijn de markten 
met het hoogste beleggingsrisico. 
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Rangschikking in het beslissingsmodel 

De risico's zijn in het model negatief gewaardeerd, omdat een hoog risico ook minder goed 
is. Daarmee kan op basis van het bovenstaande de volgende rangschikking warden gemaakt: 
Direct I privaat Singa- Kuala Hong Bang- Mani I- Azie Shang- Bei- Eu-
vastgoed pore Tokyo Lumpur Kong kok la totaal hai jing ropa NL VS 

Risicopremie -3 -2 -0,5 -0,5 1 2 1,8 4,5 4,5 1,25 2 2 

Risico's -2,5 -2,5 -2 -4 -5 -4 -2,5 -5 -3 -1 -1 -1 

Risicopremie /- risico -1 ,2 -0,8 -0,25 -0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 1,5 1,25 2 2 

Rendementen : <0% = 1 0%-5% = 2 5%-10% = 3 10%-15% = 4 >15% = 5 

Risico's: <5% = -1 5%-10% = -1 ,5 10%-15% = -2 15%-20% = -2,5 20%-25% = -3 25%-30% = -3 ,5 30%-35% = -4 >35% = -5 
Tabel 7.3 Scores van de rendementen en risico's op privaat I direct vastgoed 

7. 1.3 Riskopremie 

De risicopremie geeft aan in welke mate extra risico beloond wordt. Dit zal voor het directe 
I private vastgoed warden gemeten ten opzichte van 2 maatstaven: 

de korte rente, als maatstaf voor een belegging met zeer weinig risico 
vastgoed in Nederland, als vergelijking binnen de vastgoedbeleggingsportefeuille. 

Als rente is de gemiddelde 3-maands kapitaalmarktrente in Nederland gebruikt 
[Datastream, 2005] , omdat deze voor een Nederlandse belegger het minste risico biedt. 
Voor het vastgoed in Nederland is de ROZ/IPD index (All property) (ROZ, 2005] gebruikt 
over de periode 1977-2004, omdat deze langere periode een beter beeld geeft. 

In tabel 7.4 zijn de resultaten te zien: 

T.o.v. korte rente NL (Rf= 3,33%) 
Risicopremie -5,4% 17,8% 16,7% 1,7% 5,5% 7,7% 0,2% -1,7% 6,6% 7,2% 5,8% 6,9% 
Extra risico 18,0% 22,3% 37, 6% 29,2% 38,3% 30,1% 10,4% 15,5% 16,2% 2,1% 2,3% 1,7% 
Risicopremie I risico -0,30 0,80 0,45 0,06 0, 14 0,25 0,02 -0,11 0,41 3,47 2,57 3,97 
T.o.v. vastgoed NL 1977-2004 9,2% 
Risicopremie -10,5% 11 ,4% 10,4% -3,8% -0,2% 1,9% -5,2% -7,0% 0,8% 1,5% 0,1 % 1,1% 
Extra risico 14,3% 18,6% 33,9% 25,5% 34,6% 26,4% 6,7% 11 ,8% 12,5% -1,6% -1 ,4% -2,0% 
Risicopremie I extra risico -0,74 0,61 0,31 -0, 15 0,00 0,07 -0,78 -0,59 0,07 -0,92 -0,10 -0,58 

Tabel 7.4 Vergelijking risicopremies van de private vastgoedmarkten 

Risicopremie ten opzichte van de rente 

Het blijkt dat het vastgoed in Nederland, Europa en de VS veel extra rendement hebben 
laten zien, tegen weinig risico. Hierdoor geven deze markten een goede vergoeding voor 
extra risico . Alie Aziatische markten hebben veel meer risico dan de ontwikkelde markten 
en geven daardoor een sterk lagere vergoeding voor het extra risico. 

In Azie hebben Beijing, Shanghai en de Azie-index een relatief goede verhouding tussen 
extra rendement en extra risico. Manilla, Hong Kong, Kuala Lumpur en Bangkok geven 
weinig extra rendement per eenheid extra risico. Singapore en Tokyo geven zelfs een 
negatieve vergoeding voor het extra risico. 

Risicopremie ten opzichte van Nederlands vastgoed 

Als het rendement en risico wordt vergeleken met Nederlands vastgoed op langere termijn, 
blijkt dat in de onderzochte periode het vastgoed in Nederland, Europa en de VS minder 
risicovol was en wel een hoger rendement gaf. In Azie gaf geen enkele markt een lager 
risico, zelfs fors hoger. 

De rendementen in Beijing en Shanghai zijn veel hoger geweest dan in Nederland, het risico 
echter ook. De Azie-index en Manilla gaven licht meer rendement, tegen een hoger risico. 
Hong Kong Kuala Lumpur, Tokyo en Singapore behaalden een veel lager rendement dan 
vastgoed in Nederland en gaven daarbij en hoger risico, waardoor hun risico/ 
rendementsverhouding zeer ongunstig is. 

De vergoeding van het extra risico is in Beijing en Shanghai het beste in Azie. 
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lnpassing in beslissingsmodel 

De risicopremies van de bovenstaande analyse zijn vertaald in scores voor het 
beslissingsmodel. Dit zijn de resultaten : 

Singa- Bei· Shang- Hong Bang- Kuala Azfo 
Risicopremie pore jing hai Kong kok Manilla Lumpur Tokyo totaal NL EU vs 
t.o. v. rente ·2 5 5 1 2 3 1 · 1 2,5 3 2,5 3 
t.o. v. vastgoed NL -4 4 4 ·2 0 1 ·2 -3 1 1 0 1 
Gemiddelde -3 4,5 4,5 -0,5 1 2 -0,5 ·2 1,8 2 1,3 2 

Positieve risicopremie: 0·3% = 1 3%-6% = 2 6%-9% = 3 9%- 12% = 4 >1 2% = 5 Negatieve risicopremie: negatieve score 

Tabet 7.5 Scores op risicopremies van de private vastgoedmarkten 

7.2 Beursgenoteerde vastgoedmarkten 

7.2.1 Gebruikte gegevens 

Voor de analyse van de beursgenoteerde vastgoedfondsen zijn de indices gebruikt die door 
Global Property Research (GPR) worden gepubliceerd. De reeksen zijn gebruikt om de 
volgende redenen: 

Zowel voor geheel Azie als per land worden de indices gepubliceerd 
De gegevens zijn vrij beschikbaar in Datastream 
De indices worden veel gebruikt als benchmark voor portefeuilles 
Een selectie van de beleggingsfondsen zijn aan de index toegevoegd die specifiek 
interessant zijn voor beleggers 

In bijlage 7.1 is een overzicht van andere indices met hun karakteristieken toegevoegd. 

GPR publiceert twee indices die vrij verkrijgbaar zijn : de GPR General Index en de GPR 250 
Index. In de GPR General Index zijn de meeste vastgoedaandelen en gegevens over deze 
index zijn beschikbaar sinds 1984. In de GPR 250 index zijn de 250 meer liquide vastgoed
fondsen opgenomen en deze wordt het meest gebruikt als benchmark. Deze index loopt 
echter pas sinds 1990. Doordat de samenhang tussen de reeksen zeer hoog is (correlatie = 
0, 98 op jaarbasis), is vanwege de langere looptijd de GPR General Index gebruikt. 

7.2.2 Rendements- en risicoprofiel 

Om een indicatie te krijgen van de rendements· en risicokarakteristieken van Aziatische 
vastgoedaandelen t.o.v. Europese en Amerikaanse, is het verloop van de indices op basis 
van totaalrendementen in figuur 7.3 weergegeven: 
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Gemiddeld nominaal rendement (geometrisch) 
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Risico (standaarddeviatie) 

9,5% 6,9% 

4,7% 

36,5% 15,7% 

7,8% 12,9% 

3,9% 10,2% 
11,2% 19,5% 

Tabet 7.6 en figuur 7.3 Risico en rendement van de beursgenoteerde vastgoedmarkten weretdwijd 
Bron: bewerking van [Datastream, 2005] 
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Uit de grafiek en de tabel blijkt dat Aziatische vastgoedaandelen een hoger risico hebben 
en dus sterker fluctueren dan Europese en Amerikaanse vastgoedaandelen. Het gemiddelde 
rendement is lager dan in de VS, maar hoger dan in Nederland en Europa. 

Deze resultaten zijn echter zeer t i jdsafhankelijk. Over de periode 1984-1994 heeft Azie 
namelijk veruit het hoogste rendement en in de periode 1994-2004 het laagste. In de 
laatste periode is ook de Azie-crisis (vanaf 1997) meegenomen, welke een zeer duidelijk 
effect op de rendementen heeft gehad. 

Vastgoedaandelen in Azie 
In figuur 7.4 wordt het verloop van de indices op basis van totaalrendementen van de 
verschillende Aziatische landen met vastgoedaandelen weergegeven: 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

GPR General totaal rendement Index - Azie 

50~ t:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;:~;;::::;:~;:~ 
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

--Azie -- Hong Kong Japan --Maleisie 

--Filippijnen --Singapore --Thailand -- lndonesie 

Ftguur 7.4 Risico en rendement van de beursgenoteerde vastgoedmarkten in Azie 
Bron: gegevens [GPR, 2005] 

Hieruit blijkt dat de vastgoedaandelen in Hong Kong een veel hoger rendement hebben 
opgeleverd dan de andere Aziatische landen. Om een beeld te geven van de ontwikkelingen 
in de andere Aziatische landen in figuur 7.5 Hong Kong weggelaten : 
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GPR General TR Indices Hong Malei- Filip- Singa- Thai- lndo-
1984-2004 Azie Kong Japan sie pijnen pore land nesie 

Gemiddeld nom. rendement 9,5% 18,6% 5,3% 3,0% 3,6% 8,2% -25 ,7% -10,9% 

Gemiddeld reeel rendement 13 ,7% 4,5% 0,3% ·2,8% 6,7% -29, 1% 

Risico (standaarddeviatie) 36,5% 46,8% 35,8% 55 ,9% 26,2% 50,0% 57,4% 76,2% 

Periode afwijkend bij : Maleisie: 1987-2004 Filippijnen 1992-2004 Thailand: 1992-1999 lndonesie: 1991-2004 

Figuur 7.5 Risico en rendement van de beursgenoteerde vastgoedmarkten in Azie excl. Hong Kong 
Bron: gegevens [GPR, 2005] 
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Singapore heeft een redelijk rendement laten zien, vergelijkbaar met de ontwikkelde 
landen, het risico is echter veel hoger. Japan heeft een minder rendement laten zien, dit 
komt echter oak door de economische malaise waar het land sinds begin '90 in zit. 

Maleisie en de Filippijnen hebben tot de Azie-crisis in 1997 aardig gepresteerd, daarna zijn 
zij van de crisis nooit echt hersteld en laten daarom een laag rendement en risico zien. 
lndonesie en Thailand hebben zeer slecht gepresteerd, Thailand is daarom in 2000 uit de 
GPR-index verwijderd. 

De Aziatische vastgoedaandelen zijn echter niet volledig vergelijkbaar met die in Europa en 
de VS. In Europa en de VS zijn relatief veel vastgoedbeleggers en REITs aanwezig, die een 
lager risicoprofiel hebben. In Azie zijn veel vastgoedbedrijven aanwezig die daarbij oak 
vastgoed ontwikkelen en beheren, wat risicovollere activiteiten zijn dan beleggen. Met de 
opkomst van de REIT-markten zijn er daarom mogelijkheden voor een lager risico. Oak ligt 
bij de vastgoedaandelen in Azie de nadruk op waardegroei, terwijl in Europa en de VS de 
nadruk op dividend ligt. Dit maakt de Aziatische vastgoedaandelen extra risicovol. 

Rangschikking in het beslissingsmodel 

Op basis van de bovenstaande analyse kan de volgende rangschikking warden gemaakt: 
Hong Filip- Singa- Thai- lndo-

Beursgenoteerd vastgoed Azie Kong Japan Maleisie pijnen pore land nesie NL EU vs 
Nominaal rendement 3 5 3 2 2 3 1 1 3 3 4,5 

Reeel rendement 5 3 2 1 3 1 3 2,5 4 
Risico's -3 -4 -3 -5 -2 -4 -5 -5 -1 -1 -1 

Rendementen: <0% =1 0%-4% = 2 4 = 2,5 4%-7% = 3 8% = 3,5 9%- 11 % = 4 12% = 4,5 >13% = 5 
Risico's: 10%-20% = -1 20%-30% = -2 30-40% = -3 40%-50% = -4 >50% = -5 

Tabel 7.8 Scores op risico's en rendementen 

7.2.3 Risicopremie 
Net als in §7. 1 zal de vergoeding voor het extra risico warden bepaald aan de hand van de 
rentevergoeding en ten opzichte van Nederlandse vastgoedaandelen. Voor de rente is de 
gemiddelde korte rente over de periode 1984-2004 gebruikt. Voor de vastgoedaandelen is 
oak deze periode gebruikt, omdat dit de langste periode die beschikbaar is voor zowel 
Nederland als de Aziatische landen. 

GPR General TR Indices Hong Ma lei- Filip- Singa- Thai- lndo-
1984-2004 Az1e Kong Japan sie pijnen pore land nesie NL Europa vs 
T.o.v. korte rente NL (Rf= 4,42%) 
Risicopremie 4,8% 13,6% 0,9% -1 ,3% -0,7% 3,6% -28,8% -14,6% 2,4% 3,3% 8,1% 
Extra risico 34,9% 45,2% 34,2% 54,4% 24,6% 48,4% 55,8% 74,6% 14,2% 9,6% 17,9% 
Risicopremie I extra risico 0, 14 0,30 0,03 -0,02 -0,03 0,07 -0,52 -0,20 0, 17 0,34 0,45 
Tov vastgoed NL 

Risicopremie 2,4% 10,9% -1,5% -3,6% -3,1% 1,2% -30,5% -1 6,6% 0,0% 0,8% 5,5% 
Extra risico 20,7% 31,1% 20,1 % 40,2% 10,5% 34,3% 41 ,6% 60,5% 0,0% -4,6% 3,8% 
Risicopremie I extra risico 0, 11 0,35 -0,07 -0,09 -0,29 0,03 -0,73 -0,28 - -0, 18 1,47 

Tabel 7. 9 Risicopremies van de beursgenoteerde vastgoedmarkten 

Risicopremie ten opzichte van de rente 

De ontwikkelde landen laten hier een redelijke vergoeding voor het extra risico zien. 
Vastgoedaandelen in de VS hebben een behoorlijk extra rendement laten zien, tegen een 
relatief laag risico. Doordat de risico's in Nederland, VS en Europa lager zijn dan in Azie, is 
de verhouding tussen risicopremie en extra risico bij deze landen beter dan in Azie. 

In Azie biedt Hong Kong door het hoge rendement een behoorlijke vergoeding voor het 
extra risico. De Azie-index heeft een vergelijkbare verhouding als Nederland en daarmee 
voor Azie een relatief goede rendements/risicoverhouding. Japan en Singapore bieden een 
klein extra rendement voor veel extra risico. Vastgoedaandelen in Maleisie en de Filippijnen 
bieden zelfs minder rendement en veel hogere risico's. Thailand en lndonesie stellen een 
sterk lager rendement tegenover veel extra risico's. 
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Risicopremie ten opzichte van Nederlands vastgoed 

Als de rendementen van de verschillende landen met het Nederlandse vastgoed worden 
vergeleken, blijkt dat een Europese portefeuille een lager risico biedt en er een hoger 
rendement tegenover stelt. De Amerikaanse vastgoedaandelen geven relatief veel extra 
rendement voor weinig extra risico. 

In Azie geven de vastgoedaandelen in Hong Kong veel extra rendement, daar staat ook veel 
extra risico tegenover. De verhouding is echter het beste van de Aziatische landen. Een 
pan-Aziatische portefeuille geeft ook een hoger rendement, daar staat echter ook een 
hoger risico tegenover. Voor Singaporese vastgoedaandelen geldt dit ook, alleen is het 
extra rendement iets lager en het risico hoger. 

Vastgoedaandelen in Japan, Maleisie en de Filippijnen geven een negatieve vergoeding voor 
het extra risico. In Thailand en lndonesie is het rendement zelfs veel minder een het risico 
veel hoger. 

Rangschikking 

De resultaten van de bovenstaande analyse zijn vertaald in scores voor het 
beslissingsmodel. Hierbij hebben de landen met de hoogste risicopremies een score '5' 
gekregen en de landen met de laagste de score '1 ' . 

Singa- Bei- Shang- Hong Bang- Man ill Kuala Azie 
Risicopremie pore jing hai Kong kok a Lumpur Tokyo totaal NL EU vs 
t .o.v. rente -2 5 5 1 2 3 1 -1 2,5 3 2,5 3 

t .o. v. vastgoed NL -4 4 4 ·2 0 1 -2 ·3 1 1 0 1 

Gemiddelde -3 4,5 4,5 -0,5 1 2 -0,5 -2 1,8 2 1,3 2 

Positieve risicopremie: 0-3% = 1 3%-6% = 2 6%·9% = 3 9%· 12% = 4 > 12% = 5 Negatieve risicopremie: negatieve score 

Tabel 7. 10 Scores op risicopremies van de beursgenoteerde vastgoedmarkten 

7.3 lnstitutionele risico's 

Zoals uit hoofdstuk 4 en 5 volgt, kunnen de institutionele risico's warden opgedeeld in 
internationale risico's, algemene investeringsrisico's en risico's op de vastgoedmarkt. 
Omdat dit zeer breed is, zal dit onderzoek zal zich vooral toespitsen op de risico's voor een 
internationale belegger in vastgoed en zullen niet alle risico's worden besproken. 

Daarom zullen in deze paragraaf allereerst de algemene investeringsrisico's worden 
besproken. Daarna zal warden ingezoomd op specifieke institutionele risico's in de 
vastgoedmarkt en zullen de transparantie en liquiditeit worden behandeld. Hierbij zijn 
zowel literatuurbronnen als inschattingen van gei"nterviewde marktpartijen gebruikt. 

7.3.1 lnvesteringsrisico 's 

Om inzicht te verkrijgen in de investeringsrisico's in de Aziatische landen is allereerst 
gekeken naar de risico 's van het beleggen in een lokale 'risicovrije ' belegging in een land, 
in dit geval een staatsobligatie. De kredietwaardigheid van deze beleggingen wordt door 
organisaties als Standard 8: Poor's en Fitch beoordeeld en gewaardeerd. In deze waardering 
warden o.a. politieke, economische, valuta- en juridische risico 's verwerkt . Deze 
waardering geeft daarmee een beeld van de investeringsrisico's in een land en wordt door 
verschillende beleggers gebruikt als risico-indicator <Coenraads - Mn Services, 2005> <Boon, 
CapitaLand, 2005> . Daarnaast is in interviews door diverse lokale investeerders en 
specialisten een indicatie van de investeringsrisico's gegeven. De indicaties van de risico's 
zijn toegevoegd in bijlage 7.2a. Deze zijn gerangschikt en warden in tabel 7.11 opgesomd: 

Singa- Hong Tai- Zuid- Malei- Thai- Filip-
lnvesteringsrisico pore Kong Japan wan Korea sie land China pijnen 
Standard ft Poor's Sovereign Credit Risk -1 -2,7 -2 ,3 -2,3 -3 ,3 -3 ,3 -3,7 -3,7 -5 

Fitch Sovereign Credit Risk -1 -2,3 -2 -2,7 -3 -3 ,3 -3 ,7 -3 ,3 -5 
ING Market Risk Assessment [ING RE, 2005] -2 -3 -4 -4 
Boon - CapitaLand <2005> -1 -1 ,5 -2 -3 -3 -2 -2,5 -3,5 
Lie - ING Real Estate <2005> -1 -1 -5 
Simmons ft Simmons <2005> -2 -2 -3 -4 
Coenraads - Mn Services <2005> -2 -2 -2 -3 -4 -4 -4 
Gemiddelde -1,4 -1 ,9 -2, 1 -2,7 -3, 1 -3, 1 -3,5 -3 ,9 -4,5 

Tabel 7. 11 lnvesteringsrisico in Azie 
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De investeringsrisico's op basis van de kredietwaardigheid van Nederland, Europa en de VS 
zijn zeer laag, iets hoger dan -1. Dit is te zien in bijlage 7.2a. In de interviews zijn geen 
indicaties van de investeringsrisico's in de ontwikkelde markten afgegeven. 

In Azie zijn de investeringsrisico's het minst in Singapore, Hong Kong en Japan. In Taiwan, 
Zuid-Korea en Maleisie zijn meer risico's aanwezig, gevolgd door Thailand en China, waar 
de investeringsrisico's relatief hoog zijn. In de Filippijnen en lndonesie zijn de investerings
risico's zeer hoog. Een uitgebreide toelichting van de specifieke investeringsrisico's is te 
vinden in bijlage 7.2a. 

7.3.2 Transparantierisico 
De transparantie van vastgoedmarkten wordt bepaald door de mate van beschikbaarheid 
van gegevens over transacties. Het transparantierisico wordt bepaald door de kans dat door 
weinig of niet accuraat vergelijkingsmateriaal een verkeerde inschatting van de marktprijs 
wordt gemaakt. Deze bepaalt de betrouwbaarheid van indicaties die voor de gehele (lokale) 
vastgoedmarkt warden afgegeven. 

Een aantal verschillende bedrijven en personen hebben een inschatting gemaakt van de 
transparantie en de -risico's van vastgoedmarkten. Tabet 7.12 geeft een overzicht van deze 
inschattingen: 

Hong Singa- Ma lei- Thai- Zuid- Tai- Filip-
Transparantie Kong pore Japan sie land Korea wan pijnen China 
JLL Transparancy Index [2004b -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 
Lee [2001] -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 
Dent ft Chin I [2004] -1,5 -1,6 -3,4 -3,4 -3,5 
Dent ft Chin II [2004] -1,4 -1,4 -2,9 -3,2 -3,3 
Henderson [2001] -1,5 -1,5 -2,5 -3 -4 
Lo - Colliers <2005> -2 -2 -4 -4 -3 -3 -4 
Gemiddelde -1,7 -1,8 -3,1 -3,2 -3,4 -3,3 -3,5 -3,5 -4 
Dent ft Chin I = Market Openness Dent ft Chin II =Market Information Availability 

Tabel 7. 12 Transparantierisico in Azie 
Bron: zie tabel en bijlage 7.2b 

De vastgoedmarkten in Hong Kong en Singapore zijn het meest transparant en is het 
transparantierisico dus laag. Daarna volgen Tokyo, Kuala Lumpur, Seoul, Bangkok, Taipei en 
Manilla, die een matige transparantie hebben en dus ook hogere risico's. Ondanks dat 
Tokyo een grate markt kent met veel transacties, warden de meeste transacties niet 
openbaar gemaakt <Lo - Colliers (HK), 2005 >, zelfs ingewijden in de markt kunnen daardoor 
beperkt zicht hebben. 
De Chinese vastgoedmarkten zijn het minst transparant en dus is hier het risico om een te 
hoge prijs te bepalen sterk aanwezig. 

De vastgoedmarkten in Nederland, Europa en de VS zijn niet in dit overzicht opgenomen, 
maar scoren tussen de -1 en -2 en zijn daardoor vergelijkbaar met Hong Kong en Singapore. 
Andere Aziatische markten die niet in deze vergelijking zijn opgenomen, zijn nog minder 
transparant. In sommige onderzoeken wordt van deze markten wel een beoordeling 
gegeven, deze is te vinden in bijlage 7.2b. 

Verder heeft de ontwikkeling van REITs en een stijging van de buitenlandse investeringen 
een positieve invloed op de transparantie van de vastgoedmarkten. De REITs moeten open 
zijn in de prijzen van hun de transacties en objecten, waardoor meer informatie openbaar 
wordt. Ook buitenlandse investeerders verwachten meer transparantie. Hierdoor wordt de 
totale sector transparanter [Pramerica, 2005a] . 

7.3.3 Uquiditeitsrisico 
Het liquiditeitsrisico is het risico dat een pand niet snel kan worden aan- of verkocht voor 
een marktconforme prijs. Dit risico wordt bepaald door de liquiditeit van de markt. 
Hieronder zal daarom eerst de liquiditeit van de Aziatische vastgoedmarkten warden 
besproken. Vervolgens warden een aantal visies op de mate van liquiditeit en de risico's 
van de Aziatische vastgoedmarkten onder elkaar gezet. 
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De mate van liquiditeit in de Aziatische vastgoedmarkten 
Op basis van een aantal visies van verschillende partijen 1s m tabel 7.13 een overzicht 
gemaakt van de liquiditeit van de verschillende steden in Azie. Daarbij is ook de 
aanwezigheid van REITs en de grootte van de vastgoedmarkt gevoegd. De waarderingen van 
uit de diverse bronnen en een toelichting op de bepalende factoren van de 
liquiditeitsrisico's zijn te vinden in bijlage 7.2c. 

Zuid- Hong Singa- Shang- Tai- Thai- Malie- Filip-
Liquiditeitsrisico Japan Korea Kong pore China hai wan land sie pijnen 
Henderson [2001] -2 -2 -2 -4 -4 -4 
Dent & Chin [2004) -1 ,8 -1,8 -3,2 -2,7 -3,2 
Lie - ING RE <2005> -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 
Aanwezigheid REITs -1 -1 
Grootte vastgoedmarkt -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -4 
Gemiddelde -1,5 -1,5 -1,7 -1,8 -2,5 -2,5 -3, 1 -3,7 -3,8 -4,0 

Tabet 7.13 Uquiditeitsrisico in Azie 
Bron: zie tabet en bijtage 7.2c 

De liquiditeit is het hoogst in Tokyo, Seoul, Hong Kong en Singapore. Van Seoul zijn echter 
minder gegevens beschikbaar, dus dit cijfer is minder betrouwbaar. Shanghai en Beijing zijn 
redelijk liquide, voornamelijk door hun grootte. Over deze steden zijn ook zijn ook weinig 
gegevens beschikbaar, dus ook dit cijfer is minder betrouwbaar. Taipei heeft een 
gemiddelde liquiditeit maar ook weinig beschikbare gegevens. De liquiditeit in Bangkok, 
Kuala Lumpur en Manilla is relatief laag. 

7.3.4 Rjsico's door groe; en ontwjkkeUng 

De grootte van de risico's wordt mede bepaald door de mate van ontwikkeling en de groei 
van een vastgoedmarkt. Deze twee factoren zullen in deze paragraaf worden behandeld. 

Ontwikkeling vastgoedmarkten 

Op basis van verschillende visies is de mate van ontwikkeling van de Aziatische 
vastgoedmarkten vastgesteld. Deze visies zijn gegeven in bijlage 7.2d. In tabel 7.14 volgt 
een overzicht van deze risico's: 

Singa- Hong Malei- Zuid- Thai- Filip-
, Ontwikkelingsrisico's pore Japan Kong sie Korea Tai-wan land pijnen China NL EU VS 

Seek [1996] -3 
Lee [2001] -2 
Dent ft Chin II [2004] -2 
Ness - CBRE <2005> 

Chua - JLL <2005> -2 

Torre - Henderson <2005> -2 

Gemiddelde -2, 1 

-3 -4 
-2 -2 -3 -4 

-2 -3 
-3 -4 -3 
-3 -2 -2 -3 
-2 -3 -2 

-2,5 -2,6 -3,0 -3,0 

Tabet 7. 14 Ontwikke/ing van de Aziatische vastgoedmarkten 

-4 -5 
-3 -3 -4 -4 -2 -2 -1 

-3 -3 

-3 -2 -4 -5 
-3 

-3,0 -3,0 -4,0 -4,3 -2 -2 -1 

Het blijkt dat in Azie Singapore, Japan en Hong Kong het meest ontwikkeld zijn en in Azie 
zijn daar de ontwikkelingsrisico's dus het minst. Daarna komen Maleisie, Zuid-Korea, 
Taiwan en Thailand. Deze hebben een gemiddeld risico door de mate van ontwikkeling. De 
vastgoedmarkt van de Filippijnen wordt als minder ontwikkeld gezien en die van China als 
minst ontwikkeld. 

Groei 

Het risico door groei kan worden bepaald aan de hand van de historische groei van de 
economie en de bevolking. Deze groei is weergegeven in de volgende tabel: 

Malei- Singa- Zuid- Hong Tai- Fihp- Thai - Eu-

Groei 1985-2005 China sie pore Korea Kong wan pijnen land Japan NL VS ropa 

Economische groei 9,3% 6,7% 6,4% 7,6% 4,3% 5,9% 2,9% 3,2% 2,0% 2,4% 2,6% 1, 1% 

Bevolkingsgroei 2,0% 3,4% 3,3% 1,8% 2,3% - 3,1% 2,2% 1,3% 1,6% 1,1% 2,0% 

Gemiddelde totale groei 5,6% 5,0% 4,8% 4,7% 3,3% 3,0% 3,0% 2,7% 1,6% 2,0% 1,9% 1,6% 

Score 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 

Tabet 7.15 Groei van de Aziatische tanden 
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De groei is het grootst geweest in China, Maleisie, Singapore en Zuid-Korea. In Hong Kong, 
Taiwan, de Filippijnen en Thailand is de groei voor Azie gemiddeld geweest. Japan is de 
enige met een relatief lage groei. Deze groei is wel vergelijkbaar met Europa en licht lager 
dan Nederland en de VS. 

Resume institutionele risico's 

De totale risico's door groei zijn samengevoegd in tabel 7 .16: 
Smga- Tai- Zuid- Hong Ma lei- Thai- Fi hp- lndo-

Totale mstitutionele nslCo·s Japan pore wan Korea Kong sie land piinen China nes1e NL EU vs 
lnvesteringsrisico -2,1 -1,4 -2,7 -3, 1 -1,9 -3, 1 -3,5 -4,5 -3 ,9 -4,6 -1 -1 -1 
Transparantierisico -3, 1 -1,8 -3,5 -3,3 -1,7 -3 ,2 -3,4 -3,5 -4,0 -4,0 -1 ,7 -1 -1 
Liquiditeitsrisico -1 ,5 -1,8 -3, 1 -1,5 -1,7 -3 ,8 -3,7 -4,0 -2,5 -4,0 -1 ,7 -1 ,7 -1 ,3 
lnstitutionele risico's -1,9 -1, 5 -3, 1 -2,7 -1,8 -3,0 -3, 1 -4,3 -3,9 -4,2 -1,3 -1,4 -1, 1 
Groeirisico -1 -2, 5 -2,5 -3 -3 ,5 -4 -4, 5 -5 -5 -1 -1 -2 
Ontwikkelingsrisico -2,5 -2,1 -3,0 -3,0 -2 ,6 -3 ,0 -3 ,0 -4,0 -4,3 -5,0 -2,0 -2,0 -1 ,0 
Groei- en ontwikkelingsrisico -1,8 -2,3 -2,8 -3,0 -3, 1 -3,5 -3,8 -4,5 -4,6 -5,0 -1,5 -1,5 -1,5 

Tabel 7. 16 Risico's door groei en ontwikkling 

De westerse landen hebben de minste institutionele risico's. In Azie blijkt Singapore in Azie 
het land te zijn met de minste institutionele risico's, gevolgd door Japan en Hong Kong. 
Zuid-Korea heeft oak relatief weinig institutionele risico's. Maleisie en Taiwan hebben voor 
Azie gemiddelde risico's. Thailand en China zijn redelijk risicovol en de Filippijnen en 
lndonesie zijn de meest risicovolle landen in Azie. 

Japan heeft de laagste groei en risico's door groei gehad. Daarna volgen Hong Kong, 
Thailand en Taiwan met gemiddelde risico's. Singapore en de Filippijnen hebben oak een 
hoger risico. Dit is iets lager dan dat van Zuid-Korea en Maleisie. China heeft de hoogste 
risico's. 

7.4 Resume en conclusies 

Resume directe I private vastgoedmarkten 

In paragraaf 7.1 warden de risico's en rendementen van de directe I private vastgoed
markten onderzocht over de periode 1994-2004. Hieruit komen de volgende resultaten: 

Smga- Kuala Hong Bang- Ma nil- Azie Shang- Bei- Eu-

Direct I pnvaat vastgoed pore Tokyo Lumpur Kong kok la totaal hai Jing ropa NL vs 
Risicopremie -3 -2 -0,5 -0 ,5 1 2 1,8 4,5 4,5 1,25 2 2 
Beleggingsrisico -2,5 -2,5 -2 -4 -5 -4 -2,5 -5 -3 -1 -1 -1 
lnstitutionele risico's -1,9 -1,8 -3 ,3 -2,4 -3,4 -4,4 -3 ,2 -4,2 -4,2 -1 ,5 -1 ,4 -1 ,3 
Risicopremie / - gemiddeld risico -1 ,4 -0,9 -0,2 -0,2 0,2 0,5 0,6 1,0 1,2 1,0 1,7 1,7 

Tabel 7. 17 Scores op risicopremies van de private vastgoedmarkten 

~ De vastgoedmarkten in Nederland, het Europa en de VS bieden relatief hoge 
rendementen tegen lage risico's. De vergoeding voor het extra risico is in deze markten 
relatief hoog. 

~ In Azie hebben alleen de vastgoedmarkten in Beijing en Shanghai relatief goede 
risicopremies behaald. Dit komt door de hoge rendementen, dit wordt echter 
gecombineerd met de hoge risico's 

~ De andere Aziatische steden hebben relatief lage rendementen behaald tegen relatief 
hoge risico's. 

~ De pan-Azie-index behaalt een relatief goede risicopremie, hoger dan het gemiddelde 
van de verschillende steden. Het lijkt dat er daardoor spreidingsvoordelen binnen Azie 
te behalen zijn. 
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Resume beursgenoteerde vastgoedmarkten 

In paragraaf 7.2 worden de rendementen en risico's van de beursgenoteerde vastgoed
markten onderzocht over de periode 1984-2004. Dit leidt tot de volgende profielen: 

lndo- Thai- Filip- Ma lei- Singa- Hong 

Beursgenoteerd vastgoed nesie land pijnen sie Japan pore Azie Kong NL EU vs 
Risicopremie -5 -5 -1 ,3 -1,3 0 1,3 1,5 4,5 0,8 0,8 2,5 
Risico's -5 -5 -2 -5 -3 -4 -3 -4 -1 -1 -1 
lnstitutionele risico's -4,6 -3,4 -4,4 -3,3 -1,8 -1 ,9 -3,2 -2,4 -1,4 -1,5 -1,3 
Risicopremie /- gemiddeld risico -1 -1 -0,6 -0,3 0 0,3 0,5 1,1 0,8 0,8 2,5 

Tabet 7. 18 Scores op risicopremies van de beursgenoteerde vastgoedmarkten 

~ Ook hier zijn de rendementen van de vastgoedaandelen in Nederland, het Europa en de 
VS relatief hoog en de risico 's relatief laag. De vergoeding voor het extra risico is in 
deze markten relatief hoog. 

~ De vastgoedmarkt in Hong Kong heeft een aanmerkelijk beter resultaat behaald dan de 
andere beursgenoteerde vastgoedmarkten in Azie . 

~ De andere Aziatische steden hebben relatief lage rendementen behaald tegen relatief 
hoge risico's. De vergoeding voor het extra risico is daardoor laag of negatief. 

~ De grote vastgoedmarkten (Hong Kong, Japan en Singapore) scoren over het algemeen 
beter dan de kleine. 

~ De Azie-index doet het ook relatief goed . Dit duidt op spreidingsvoordelen . 

Conclusies 

In het algemeen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

~ Het rendement in de Aziatische vastgoedmarkten wordt in grote mate bepaald door 
waardegroei en mindere mate door huurinkomsten . In Europa en de VS is dit andersom. 
De risico 's zijn daardoor in Azie hoger. 

~ lnvesteren in Azie met een hoger rendement als motief brengt hoge risico's met zich 
mee. Deze risico's worden matig of niet beloond, minder dan in de onderzochte 
ontwikkelde landen: Nederland, Europa en de VS. 

~ Wel zijn er in sommige Aziatische markten (veel) hogere rendementen mogelijk, als 
men de risico 's kan en wil nemen. 

~ Door de hoge risico 's is het verschil tussen de pieken en dalen groot. Een goede timing 
kan daarbij een zeer positief effect hebben op het rendement. 

~ De beide Azie-indices scoren relatief goed, hierdoor lijkt een spreiding van de 
portefeuille te leiden tot risicovermindering. Deze spreidingsvoordelen worden in 
hoofdstuk 8 verder onderzocht. 

66 



lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

Hoofdstuk 8: Effect op de beleggingsportefeuille 

lnleiding 

In hoofdstuk 7 is gekeken naar de rendementen en risico's van de verschillende continenten 
op zichzelf. In dit hoofdstuk zal gekeken worden op portefeuilleniveau. Daarbij zal de 
volgende deelvraag van het onderzoek worden beantwoord: 

Wat zijn de spreidingseffecten bij het toevoegen van Aziatisch vastgoed? 

Het doel van het hoofdstuk is daarmee om inzicht te geven van de effecten van het 
toevoegen van Aziatisch vastgoed aan een beleggingsportefeuille. 

Allereerst zullen de directe I private vastgoedmarkten worden behandeld. In paragraaf 8.1 
zal dit op globaal niveau gebeuren, in§ 8.2 op het niveau van de Aziatische steden . Daarna 
zullen de beursgenoteerde vastgoedmarkten in §8.3 en § 8.4 op globaal en landelijk niveau 
worden geanalyseerd. 

Om het effect van het toevoegen van Aziatisch vastgoed aan een portefeuille te meten, is 
eerst een basisportefeuille opgesteld. Daarna zal het spreidingspotentieel aan de hand van 
correlaties worden berekend. Vervolgens zal het effect op de portefeuille worden gemeten 
en als laatste zal het totale spreidingsvoordeel worden bepaald. 

8. 1 Directe en private vastgoedmarkten - effect op globaal niveau 

8. 1. 1 SamensteWng portefeuilles 

In de basisportefeuille is vastgoed opgenomen uit Europa en Noord-Amerika. Om de focus 
op wereldwijd niveau te houden, is de basisportefeuille gericht op de belangrijkste 
vastgoedmarkten op globaal niveau en vanuit het oogpunt van een Nederlandse belegger. 

De samenstelling van de basisportefeuille is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
Omdat de totale vastgoedvoorraad in Europa en de Noord-Amerika ongeveer gelijk 
is (zie §3.2), is een gelijke verdeling tussen Europa en Noord-Amerika aangehouden. 
Noord-Amerika wordt gerepresenteerd door de VS, omdat dit de grootste 
vastgoedmarkt van Noord-Amerika is en deze 95% van de Noord-Amerikaanse 
vastgoedmarkt vertegenwoordigd [Pramerica, 2003) . 
Voor Europa zal de Europa-index met gegevens uit het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, lerland en Zweden worden gebruikt. Deze is dezelfde als in hoofdstuk 7 
en bijlage 7.1 is beschreven. 
Omdat er bij Nederlandse vastgoedbeleggers een voorkeur bestaat naar Nederlands 
vastgoed, is Nederland overwogen in de samenstelling van de modelportefeuille. 

Hierdoor zijn in deze basisportefeuille de grootste vastgoedmarkten wereldwijd (exclusief 
Japan) meegenomen. De basisportefeuille is op basis van bovenstaande overwegingen 
samengesteld op 50% VS, 25% Nederland en 25% Europa (excl. Nederland). 

8. 1.2 Diversificatiepotentieel 

De mate van spreidingsvoordeel kan worden bepaald aan de hand van de correlaties. De 
correlatie geeft aan in hoeverre de bewegingen van de verschillende vastgoedmarkten 
samenhangen. In tabel 8.1 zijn de correlaties tussen de verschillende markten op 
wereldwijd niveau te zien: 

Azie NL Europa us port. 

Azie 1 -0,50 -0,32 -0,28 -0,41 
NL -0,50 0,42 0,50 0,70 
Europa -0,32 0,42 0,64 0,83 
us -0,28 0,50 0,64 1 0,92 

Ontwikkeld -0,41 0,70 0,83 0,92 1 

Tabet 8. 1 Corre/aties directe vastgoedmarkten 1994-2004 
Bron: bewerking gegevens van [IPD,2005], [ROZ/IPD, 2005], [NCREIF,2005][NUS,2005] 67 
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De Aziatische portefeuille heeft een negatieve correlatie met de basisportefeuille van 
Europees en Amerikaans vastgoed. Dit betekent dat de vastgoedmarkten in Azie 
tegenovergesteld bewegen met de ontwikkelde landen. Hierdoor kunnen zij veel mogelijke 
voordelen van spreiding bieden. De samenhang tussen de Aziatische index en de aparte 
continenten is ook negatief. Voor een Nederlandse belegger biedt Aziatisch vastgoed door 
de lagere correlatie meer spreidingsmogelijkheden dan vastgoed in Europa en de Verenigde 
Staten. 

8.1.3 Toegevoegde waarde aan een belegg;ngsportefeume 

Het effect van de toevoeging van Aziatisch vastgoed aan de basisportefeuille is berekend 
door stapsgewijs een steeds grater deel van de totale portefeuille in Azie te alloceren. Bij 
de toevoeging van Azie is de verhouding tussen Europa en de VS in de basisportefeuille 
gelijk gebleven. In figuur 8.1 is hiervan het resultaat te zien: 
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c: 

10,40% QI 
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QI 
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Effect toevoeging Aziatisch direct/privaat vastgoed 
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2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 
• 0% Azie 
• 20% Azie 
• Minirra.al risico (9% Azie) 

Effect bij toevoeging Azie 
Gemiddeld rendement 
Risico 

Extra rendement/risico 

Risico 

Basis 
portefeuille 

10,24% 
3,09% 

2,24 

• 10% Azie 
• 30% Azie 
• Meeste extra rendement/risico (9% Azie) 

5% 9% 10% 15% 17% 20% 
10,30% 10,35% 10,36% 10,41 % 10,43% 10,46% 
2,70% 2,61 % 2,62% 2,89% 3,07% 3,41 % 

2,59 2,69 2,68 2,45 2,31 2,09 

Tobe/ 8.2 en figuur 7. 1 Effect toevoeging direct I privaat Aziatisch vastgoed 

30% 
10,52% 
4,89% 

1,47 

Bron: bewerking van gegevens [IPD,2005] , [ROZ I/PD, 2005], [NCREIF,2005], [NUS,2005] 

Door de toevoeging van Azie aan de globale portefeuille neemt het rendement licht toe. 
lnteressant om te zien is dat het risico eerst afneemt, als gevolg van risicovermindering 
door de spreidingsvoordelen . Dit effect is bij een allocatie van 9% in Azie optimaal en de 
portefeuille heeft 15,6% minder risico dan zonder Aziatisch vastgoed. Daarna neemt het 
risico toe, door het hogere risico van de Aziatische portefeuille. Hieruit is op te maken dat 
het toevoegen van Azie tot 17% van het totaal een lager risico van de portefeuille tot 
gevolg heeft. 

Het maximale positieve effect wordt ook bereikt bij een allocatie van 9% in Azie. Op dit 
punt is de verhouding tussen het extra rendement en het extra risico van de portefeuille 
met Azie ten opzichte van de basisportefeuille (zonder Azie) het beste. Bij een allocatie 
van 0-18% is de verhouding tussen het extra rendement en het risico beter dan in de 
portefeuille zonder Azie. 
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8.2 Directe en private vastgoedmarkten - Effect Aziatische Landen 

Een Aziatische portefeuille heeft dus een toegevoegde waarde aan de basisportefeuille. In 
deze paragraaf zal warden bekeken welke Aziatische landen het meest hebben toegevoegd. 

8.2.1 Correlaties 

Om de mogelijke spreidingsvoordelen te berekenen zijn de correlaties tussen de historische 
rendementen van de verschillende steden berekend. In tabel 8.3 zijn de resultaten te zien: 

pore hai nilla Lumpur karta Tokyo Azie 
Singapore 1 -0,05 0,56 0,55 0, 16 0,60 0,72 
Beijing 0, 18 0,89 0,52 -0,06 -0,08 0,29 0,01 -0,21 0,64 -0,71 
Shanghai -0,05 0,89 1 0,45 -0, 10 0,00 0,24 -0, 11 -0,25 0,59 -0,60 
Hong Kong 0,78 0,52 0,45 0,64 0,57 0,58 0,00 0,43 0,94 -0, 16 
Bangkok 0,69 -0,06 -0, 10 0,64 1 0,77 0,67 -0,43 0,59 0,63 0,03 
Manilla 0,56 -0,08 0,00 0,57 0,77 1 0,57 -0,23 0,57 0,58 -0,02 
Kuala Lumpur 0,55 0,29 0,24 0,58 0,67 0,57 -0,62 0,63 0,72 -0,55 
Jakarta 0, 16 0,01 -0, 11 0,00 -0,43 -0,23 -0,62 1 -0,33 -0, 19 0,43 
Tokyo 0,60 -0,21 -0,25 0,43 0,59 0,57 0,63 -0,33 1 0,46 0,00 
Azie 0,72 0,64 0,59 0,94 0,63 0,58 0,72 -0, 19 0,26 -0,41 

Ontwikkeld 0,02 -0,71 -0,60 -0, 16 0,03 -0,02 -0,55 0,43 0,00 -0,41 

Tabel 8.3 Correlaties directe vastgoedmarkten in Azie en basisportefeuil/e 
Bron: bewerking van gegevens [IPD,2005], [ROZ I/PD, 2005], [NCREIF,2005], [NUS,2005] 

Alle Aziatische vastgoedmarkten hebben een neutrale of negatieve correlatie met de 
basisportefeuille en bewegen dus onafhankelijk of tegengesteld. Hieruit blijkt dat de 
Aziatische vastgoedmarkten veel spreidingsmogelijkheden kunnen bieden. 

De Chinese steden Beijing en Shanghai bieden samen met Kuala Lumpur het grootste 
spreidingspotentieel door hun anticyclische verband met de basisportefeuille van 
ontwikkelde markten. Singapore, Bangkok, Tokyo en Manilla hebben correlaties rand de 0, 
waardoor zij relatief onafhankelijk bewegen. Opvallend is dat geen van de steden een hoge 
correlatie en hoge samenhang heeft met de ontwikkelde landen uit de basisportefeuille. 

Binnen Azie is de samenhang tussen de verschillende vastgoedmarkten laag. Relatief hoge 
samenhang is te vinden tussen de meest ontwikkelde markten: Tokyo, Hong Kong en 
Singapore. Ook Bangkok heeft een hoge correlatie met deze markten. Verder is een hoge 
samenhang te zien tussen Bangkok, Manilla en Kuala Lumpur, dit kan komen door hun 
geografische nabijheid. De Chinese steden bewegen het meest onafhankelijk van de rest 
van de Aziatische steden. 

In hoofdstuk 3 is geconcludeerd dat hoe meer onderliggende verschillen er tussen 
beleggingsmogelijkheden zijn, hoe meer mogelijke spreidingsvoordelen. Wat de direct 
Aziatische vastgoedmarkten betreft, kan deze conclusie warden bevestigd. 

8.2.2 Toegevoegde waarde aan een beleggingsportefeuille 
Om inzicht te krijgen in het aandeel van een specifieke vastgoedmarkt in de toegevoegde 
waarde, is het effect berekend van het toevoegen van 1 stad aan de modelportefeuille. 
Hierbij is steeds een percentage van 10% van de totale portefeuille in een specifieke 
vastgoedmarkt gealloceerd. 
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Het effect hiervan is in tabel 8.4 te zien: 

Effect bij toevoeging Azie 

Gemiddeld rendement 

Risico 
Extra rendementl risico 

Basis 
portefeuille 

10,24% 
3,09% 
2,24 

Singa-
pore 

9,15% 
3,45% 
1,69 

Bei- Shang-
jing hai 

11 ,59% 11 ,67% 
2,02% 3,18% 
4,10 2,63 

Tabel 8.4 Effect bij toevoeging van 10% aan basisportefeui/le 

Hong Bang- Man ii- Kuala 
Kong kok la Lumpur Tokyo 

10,11 % 10,83% 10,67% 9,65% 9,49% 
3,82% 4,93% 4,18% 2,34% 3,26% 
1,78 1, 52 1,76 2,70 1,89 

Uit tabel 8.4 blijkt dat bij toevoeging van Beijing en Shanghai het rendement sterk 
toeneemt. Singapore, Tokyo en Kuala Lumpur hebben een negatief effect op het rendement 
bij toevoeging. 

Het risico daalt door toevoeging van Beijing en Kuala Lumpur. Toevoeging van Hong Kong, 
Bangkok en Manilla heeft een aanzienlijke risicoverhoging van de portefeuille tot gevolg, bij 
Bangkok is dit nog sterker. 

Een betere vergoeding voor het extra risico wordt behaald door te investeren in Beijing, 
Shanghai en Kuala Lumpur. lnvesteren in de andere steden had geen betere risico/ 
rendementsverhouding opgeleverd. 

8.2.3 Voordeel door diversificatie 

Het is moeilijk om de diversificatievoordelen op basis van de rendementen en risico 's uit de 
vorige paragraaf te vergelijken. Dit komt doordat de rendementen en risico ' s van de steden 
verschillend zijn en de toegevoegde waarde is gemeten bij een weging van 10%. Dit kan dus 
bij een andere weging ook andere effecten geven. 

Om de totale voordelen wel te kunnen vergelijken, heeft Prudential [1999] een methodiek 
ontwikkeld. De techniek hierachter is beschreven in bijlage 8.1. Met deze methode kunnen 
de spreidingsvoordelen van verschillende investeringen worden vergeleken, doordat de 
weging geen rol speelt en de rendementen vergelijkbaar zijn bij een gelijk risico. 

Het totaalvoordeel van de spreiding wordt opgesplitst in twee delen: 
het rendementsvoordeel: het verschil tussen het rendement van de investering en 
de portefeuille 
het diversificatievoordeel: het maximale voordeel in risicovermindering, in termen 
van extra rendement bij een gelijk risico. 

In tabel 8.6 zijn de voordelen te zien: 
Singa- Bei- Shang- Hong Bang- Man ii- Kuala Azie 

Diversificatiepotentieel pore jing hai Kong kok la Lumpur Tokyo totaal 

Voordeel door risicovermindering 6,3% 13,7% 12,2% 6,5% 6,2% 6,3% 5,3% 6,2% 7,9% 
Rendementsvoordeel -11, 13% 12,96% 13,97% -1 ,47% 6,17% 4,26% -6,35% -7,74% 0,78% 
Totaal voordeel -4,9% 26,6% 26,2% 5,0% 12,3% 10,5% -1,0% -1,5% 8,7% 
Ranking scoremodel ·1 5 5 . 1 3 2,5 ·1 -1 2 
Positief voordeel: 0-5% = 1 5%-10% = 2 10%-15% = 3 15%-20% = 4 >0% = 5 Negatief voordeel ·> negatieve score 

Tabel 8.6 Voordelen uit spreiding en extra rendement bij toevoeging Aziatisch direct vastgoed 

Als in Singapore, Kuala Lumpur en Tokyo zou zijn belegd, dan zou geen voordeel zijn be
haald doordat het negatieve rendement grater was dan het voordeel uit spreiding. 
lnvesteringen in Beijing, Shanghai , Bangkok, Manilla en totale Aziatische portefeuille 
zouden tussen 1994 en 2004 voordeel hebben opgeleverd. De Chinese steden zouden het 
meeste voordeel hebben geboden. 
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8.3 Beursgenoteerde vastgoedmarkten - ef(ecten op globaal niveau 

8.3.1 SamensteWng referentieportefeuUle en Aziatische portefeuille 

Om het effect van toevoeging van Aziatische beursgenoteerd vastgoed te meten is er eerst 
een basisportefeuille samengesteld. Deze basisportefeuille bestaat uit beursgenoteerd 
vastgoed uit Europa en de VS, gerepresenteerd door de GPR Europe en GPR US-indices. 

Als basis van de verhoudingen binnen de verdeling is de totale waarde van de 
vastgoedaandelen genomen. De waarde van de GPR Europe index en de GPR US Index is 
ongeveer even groot (zie § 6.3). Daarom is als basis een uitgangspunt van 50% Europa en 
50% VS genomen. Verder is gekeken of een overweging van Nederlands beursgenoteerd 
vastgoed een positief effect heeft. 

Het blijkt dat een portefeuille met 50% Europese en 50% Amerikaanse vastgoedaandelen de 
beste risico/rendementsverhouding geeft. Beperken tot alleen Europees vastgoed geeft een 
lager risico en een veel lager rendement. De risico-/rendementsverhouding wordt daardoor 
minder goed. Nederlandse vastgoedaandelen zijn niet expliciet in de basisportefeuille 
opgenomen, doordat: 

Toevoegen van meer Nederlands vastgoed ten opzichte van de totale portefeuille 
leidt tot een lager rendement en hoger risico. 
De GPR Europe Index bestaat voor een deel ook uit Nederlandse vastgoedaandelen 
Bij vastgoedaandelen is de thuisfocus minder groot dan bij direct vastgoed, doordat 
lokale kennis minder noodzakelijk en een minder groot voordeel is 

Als basisportef euille is daardoor een portefeuille met 50% Euro pees en 50% Amerikaans 
beursgenoteerd vastgoed genomen. 

8.3.2 Diversificatiepotentieel 

De effecten van het spreiden van een portefeuille zijn gemeten aan de hand van de 
correlatie. In tabel 8.7 wordt de samenhang tussen de verschillende vastgoedmarkten 
weergegeven: 

Correlatie GPR General 1984-2005 op jaarbasis 

Ontw. 
Azie NL EU vs Landen 

Azie 1 0,57 0,72 0,63 0,75 
Nederland 0,57 1 0,87 0,66 0,83 
Europa 0,72 0,87 1 0,55 0,81 
vs 0,63 0,66 0,55 1 0,94 
Ontwikkeld e Landen 0,75 0,83 0,81 0,94 1 

Tabet 8.7 Correlaties GRP Indices op jaarbasis 
Bron: bewerking gegevens [GPR , 2005] uit Datastream 

Als wordt gekeken vanuit het perspectief van een Nederlandse belegger met Nederlandse 
vastgoedaandelen, dan blijkt dat Aziatische vastgoedaandelen minder gelijkenissen en dus 
meer diversificatiepotentieel hebben dan de Europese of Amerikaanse vastgoedaandelen. 

Ten opzichte van een Europese portefeuille zijn minder spreidingsvoordelen met Aziatisch 
beursgenoteerd vastgoed te behalen. Vanuit de optiek van een Amerikaanse belegger heeft 
Azie een iets groter diversificatiepotentieel dan Nederland, maar kleiner dan Europa. 

In vergelijking met de correlaties van direct vastgoed, zijn deze correlaties aanmerkelijk 
hoger en de spreidingsvoordelen aanmerkelijk lager. Het tijdsinterval van de rendementen 
is hierbij wel van belang. Als de rendementen worden bekeken op kwartaalbasis, zijn de 
correlaties lager, namelijk tussen de 0,3 en 0,4. Ook zijn door de jaarlijkse metingen 
slechts 21 meetpunten beschikbaar, wat wellicht niet representatief is. 
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8.3.3 Toegevoegde waarde aan een beleggingsportefeuWe 

Op dezelfde manier als bij het niet-beursgenoteerde vastgoed is het beursgenoteerde 
Aziatische vastgoed stapsgewijs aan de basisportefeuille toegevoegd. De verhoudingen 
tussen Europa en de VS zijn gelijk gebleven. De resultaten hiervan zijn te zien in de 
rechterkant van tabel 8.8 en in figuur 8.2 hieronder: 

... 
c: 
Ill 
E 
Ill ,, 
c: 
Ill 

ct:: 

11 ,0% 

10,9% 

10,8% 

10,7% 

10,6% 

Effect toevoeging Aziatisch beursgenoteerd vastgoed 

•••••• • 
------- ---- ----------------------... ·~-----------------•• •• •• •• - - ------------------· · ----------------- -- --- - ----------

•• • •• 
------------~~ -----------------------------------------

12% 13% 

• • • 

14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 

Risko 
• Toevoegi ng Azie • 0% Azie • 10% Azie • 20% Azie • 30% Azie 

Effect bij toevoeging Azie 

Rendement (GEO) 

Risico (SD) 

Risicopremie/ extra risico 

Basis 
portefeuille 

10,64% 

13,41% 

0,55 

5% 

10,73% 
14, 15% 

0,52 

10% 20% 30% 

10,80% 10,89% 10,93% 
14,99% 16,89% 19,01% 

0,50 0,45 0,40 

Tabel 8.8 en figuur 8.Z Effect toevoeging beursgenoteerd Aziatisch vastgoed 
Bron: bewerking van gegevens [GPR, 2005] uit Datastream 

Het blijkt dat met Aziatische vastgoedaandelen het risico sterk toeneemt, terwijl het 
rende-ment maar iets hoger wordt. De verhouding tussen risico en rendement wordt 
daardoor in geen van de allocaties met Azie beter. Door de hoge volatiliteit van de 
Aziatische vastgoed-aandelen, is het toegevoegde risico grater dan de risicovermindering 
door spreiding. 

Vastgoedaandelen uit de gehele Azie-index hebben dus tussen 1984 en 2004 weinig toege
voegde waarde gehad. In de volgende paragraaf zullen de effecten van toevoeging per land 
warden besproken om te zien of hier wel mogelijkheden voor toegevoegde waarde zijn. 
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8.4 Beursgenoteerde vastgoedmarkten - effect Aziatische landen 

8.4. 1 Correlaties 

De correlaties van de verschillende landen in Azie zijn berekend aan de hand van GPR 
Indices per land. In tabel 8.9 zijn deze correlaties weergegeven: 

Correlatie GPR General 1984-2005 op jaarbasis 
Hong Malei- Filip- Singa- lndo- Ontw. 

Azie Kong Japan sie pijnen pore nesie Landen 

Azie 1 0,83 0,79 0,71 0,35 0,67 0,57 0,75 
Hong Kong 0,83 1 0,36 0,73 0,33 0,57 0,69 0,63 
Japan 0,79 0,36 1 0,22 0,05 0,44 -0,12 0,64 

Maleisie1 
0,71 0,73 0,22 1 0,29 0,87 0,66 0,37 

Filippijnen2 
0,35 0,33 0,05 0,29 1 0,44 0,03 0, 15 

Singapore 0,67 0,57 0,44 0,87 0,44 1 0,49 0,44 

lndonesie3 
0,57 0,69 -0,12 0,66 0,03 0,49 1 0,45 

Ontwikkelde Landen 0,75 0,63 0,64 0,37 0,15 0,44 0,45 1 

1) Van 01·02·1987 t/ m 30·04-2005 2) 01-1 1-1992 t/ m 30-04-2005 3) 01-05-1992 tlm 30-06-2001 

Tabel 8. 9 Correlaties GPR Indices in Azie 
Bron: bewerking gegevens [GPR, 2005] uit Datastream 

Op landelijk niveau bestaat tussen de aandelenmarkten een lagere samenhang en dus meer 
spreidingspotentieel. Het blijkt ook dat de relatief ontwikkelde landen (Japan, Singapore 
en Hong Kong) gemiddeld een hogere correlatie hebben dan de minder ontwikkelde 
(Maleisie, Filippijnen en lndonesie). De minder ontwikkelde landen bieden dus meer 
spreidi ngsmogel i j kheden. 

Alle vastgoedmarkten hebben een positieve correlatie en bewegen dus met elkaar mee. De 
Filippijnen hebben nog de laagste correlatie met zowel de Aziatische landen als de 
basisportefeui lle. 

8.4.2 Toegevoegde waarde aan een beleggingsportefeuille 

Om de toegevoegde waarde te bepalen is het effect van een toevoeging van 10% aan de 
totale portefeuille gemeten. Maleisie, Filippijnen en lndonesie zijn niet de gehele periode 
in de GPR-index opgenomen, daarom is met andere periodes gerekend. 

Tabel 8. 10 Effect bij toevoeging Aziatisch vastgoed aan basisportefeuille per land 

Het blijkt dat Hong Kong en Singapore de meeste toegevoegde waarde op het gebied van 
rendement hebben. Toevoeging van vastgoed uit de Filippijnen zorgen voor een sterke 
daling van het rendement. Het risico is in alle beursgenoteerde Aziatische vastgoedmarkten 
hoger, met uitzondering van de Filippijnen, daar is het risico lager. 

Japan geeft naast zijn lagere rendement ook een hoger risico en dus een negatieve 
vergoeding voor het extra risico. De Filippijnen heeft een lager risico en lager rendement. 
lndonesie zorgt zonder extra rendement toe te voegen voor sterk hogere risico 's. Maleisie 
geeft naast het iets hogere rendement vooral een aanzienlijk hoger risico, dus een magere 
vergoeding voor het extra risico. In Hong Kong en Singapore zijn de rendementen hoog, net 
als de risico 's. 
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8.4.3 Voordeel door diversificatie 

In tabel 8.11 is wederom het diversificatiepotentieel opgenomen: 
Hong Ma lei- Filip- Singa- lndo-

Diversificatiepotentieel Azie Kong Japan sie pijnen pore nesie 

Voordeel door risicovermindering -4,9% -7,0% -4,7% -3,8% 3,2% -3,2% -5,3% 

Rendementsvoordeel 3,07% 16,71 % -0, 11 % 2,47% -1 , 11 % 7,20% -11,08% 

Totaal voordeel -1,8% 9 , 7% -4,8% -1,4% 2, 1% 4,0% -16,4% 

Score in beslissingsmodel -1 2,5 -1 -1 1 1 

Positiefvoordeel : <0% = 1 0-5% = 1 5%-10% = 2 10%-1 5% = 3 15%-20% = 4 >20% = 5 Negatiefvoordeel: negatieve score 

Tabet 8. 11 Diversificatiepotentieel van de Aziatische beursgenoteerde vastgoedmarkten 

-4 

Hieruit kan worden opgemaakt dat alle landen behalve de Filippijnen een negatief 
diversificatievoordeel hadden. Deze landen hadden dus een te hoog risico en een te hoge 
correlatie om voldoende spreidingsvoordeel te hebben. 

Beleggingen in Hong Kong, Maleisie, Singapore en de Azie-index zouden wel extra 
rendement tot gevolg hebben, Hong Kong is hierbij de positieve uitschieter. Japan, 
Filippijnen en lndonesie zouden een negatieve invloed hebben op het rendement. 

In totaal zouden alleen Hong Kong, Singapore en de Filippijnen een positieve invloed 
hebben op de portefeuille. Beleggingen in Japan, Maleisie en de Azie-index zouden een 
licht negatieve invloed hebben gehad en lndonesie zelfs een zeer negatief effect. 

8.5 Effect gemengde portefeumes 

lnvesteerders hebben vaak een gemengde portefeuille, met zowel publiek als privaat 
vastgoed. Daarom is de analyse ook uitgevoerd voor gemengde portefeuilles en zijn private 
en publieke portefeuilles gekruist. De basisportefeuille van Europees en Amerikaans 
vastgoed is daarbij geli j k gebleven. De analyse is uitgevoerd over de periode 1994-2004, 
omdat van deze periode gegevens van zowel de publieke als de private markt beschikbaar 
zijn . De analyse is te vinden in bijlage 8.2, hieronder volgen de resultaten . 

Correlaties 
In tabel 8.12 zijn de correlaties tussen privaat en publiek vastgoed van verschillende landen 
weergegeven: 

Europa- Neder- Azie- Singo- Hong Filip- Malei-
Correla tie vs index land index pore Kong pijnen sie Japan 

publiek I privaat -0 ,05 0 ,45 0 ,03 -0,37 -0,65 -0,48 -0,30 -0 ,39 0 ,38 

Tabel 8.12 Correlaties publiek en privaat vastgoed. 

Hieruit volgt dat in de VS en Nederland weinig verband tussen de private en publieke 
vastgoedmarkt aanwezig is. In Europa is dit verband redelijk aanwezig. In alle Aziatische 
landen behalve Japan is dit verband negatief, daardoor heeft beursgenoteerd vastgoed dus 
tegengesteld heeft bewogen met direct I privaat vastgoed. Deze lage correlaties duiden op 
spreidingsvoordeel. Dit is geanalyseerd in de volgende subparagraaf. 

De analyse is uitgevoerd op correlaties op jaarbasis van de periode 1994-2004. Hierdoor zijn 
er maar 11 meetpunten, dit kan een niet representatief beeld geven. De lage correlaties 
komt echter ook in andere onderzoeken naar voren (zie hoofdstuk 2). De manier waarop de 
prijs wordt bepaald is op de beurs echter anders dan op de vastgoedmarkt, dit speelt een 
grote rol [Giliberto & Mengden, 1996]. 
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Privaat ontwikkeld met beursgenoteerd Azie 

lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

Als eerste is een basisportefeuille genomen, bestaande uit 100% privaat vastgoed in Europa 
en de VS. Als daar beursgenoteerd vastgoed uit Azie aan wordt toegevoegd, blijkt dat het 
risico sterk toeneemt en het rendement afneemt. Hierdoor wordt een negatieve vergoeding 
voor het extra risico gegeven. De risico/ rendementsverhouding verslechtert daardoor bij 
de toevoeging van Aziatisch beursgenoteerd vastgoed in alle percentages. Dit is te 
verklaren doordat het beursgenoteerde vastgoed in Azie over de periode 1994-2004 een 
gemiddeld totaalrendement van slechts 0,5% heeft behaald, o.a. door de Azie-crisis. 

Beursgenoteerd ontwikkeld met privaat Azie 
De toevoeging van direct I privaat Aziatisch vastgoed aan de basisportefeuille van 
beursgenoteerd vastgoed heeft een zeer positief effect. Het rendement neemt toe en het 
risico neemt af. Bij een toevoeging van 26% is het risico minimaal en is een 
risicovermindering van 9% behaald. De beste risico/ rendementsverhouding wordt behaald 
bij een toevoeging van 31%. Tot aan een allocatie van 67% privaat Aziatisch vastgoed zou de 
risico/rendementsverhouding beter zijn geweest. 

Effect Aziatisch vastgoed op een gemixte portefeuille 
Vervolgens is het effect gemeten van Aziatisch vastgoed op een portefeuille van 50% privaat 
en 50% beursgenoteerd vastgoed uit Europa en de VS. 

Bij een gemixte portefeuille uit de VS en Europese landen neemt bij toevoeging van privaat 
Aziatisch vastgoed het rendement toe. Tot aan een allocatie van 9% neemt het risico af en 
de maximale risicovermindering is 3%. De beste vergoeding voor het extra risico wordt 
behaald bij een allocatie van 10% privaat Aziatisch vastgoed. Tot aan een allocatie van 16% 
is het risico van de nieuwe portefeuille lager dan de basisportefeuille 

Als beursgenoteerd vastgoed uit Azie aan dezelf de gemixte basisportefeuille wordt 
toegevoegd, ontstaat een heel ander beeld: het rendement neemt sterk af en het risico 
neemt sterk toe. Beursgenoteerd Aziatisch vastgoed had dus geen toegevoegde waarde aan 
een gemixte portefeuille uit ontwikkelde landen. 

Als een gemixte portefeuille van 50% privaat en 50% beursgenoteerd Aziatisch vastgoed aan 
een gelijk gemixte portefeuille van vastgoed uit ontwikkelde landen wordt toegevoegd, 
blijkt dat dit geen toegevoegde waarde heeft. Het risico neemt toe en het rendement 
neemt af, daardoor zou men een negatieve vergoeding voor het extra risico hebben 
gekregen. Dit komt ook voornamelijk door de mindere prestaties van het beursgenoteerde 
Aziatische vastgoed. 

75 



Hoofdstuk 8: Effect op de beleggingsportefeuille 

8.6 Resume en conclusies 

Direct en privaat vastgoed 

~ Direct of privaat vastgoed in Azie heeft zeer lage correlaties met vastgoed uit 
Europa en de VS. Daardoor heeft het veel spreidingsvoordeel. 

~ De toegevoegde waarde is groat, vooral door de hogere rendementen en zeer lage 
of negatieve correlaties. 

~ De opkomende directe/private vastgoedmarkten bieden meer voordelen dan de 
ontwikkelde directe/ private vastgoedmarkten. 

Beursgenoteerd vastgoed 

~ De meeste Aziatische vastgoedaandelen geven weinig diversificatiepotentieel door 
de hoge risico's en de hoge correlaties. 

~ Alleen de vastgoedaandelen in Hong Kong hebben een zeer positief effect, door het 
hoge behaalde rendement. 

~ De Aziatische ontwikkelde markten (Japan, Hong Kong en Singapore) bieden minder 
spreidingsvoordelen dan de opkomende markten (Maleisie, de Filippijnen en 
lndonesie). Doordat de ontwikkelde markten extra rendement bieden, hebben zij 
over het algemeen wel meer voordelen. 

Gemixte portefeuille 

~ Als publiek Aziatisch vastgoed aan een private basisportefeuille wordt toegevoegd, 
geeft dit geen toegevoegde waarde 

~ Omgekeerd heeft privaat Aziatisch vastgoed een grate toegevoegde waarde aan een 
beursgenoteerde basisportefeuille. 

~ Bij een gemixte portefeuille van 50% beursgenoteerd en 50% niet-beursgenoteerd, 
heeft privaat Aziatisch vastgoed een positief effect en beursgenoteerd Aziatisch 
vastgoed een negatief effect 

~ Als een 50%/50% gemixte Aziatische portefeuille wordt toegevoegd aan een 
50%/50% portefeuille uit Europa en de VS, heeft dit geen toegevoegde waarde 
gehad. 

Totaalvergelijking van direct/ privaat en beursgenoteerd vastgoed 

~ Direct I privaat vastgoed heeft veel lagere correlaties en meer spreidingsvoordeel 
dan beursgenoteerd vastgoed. 

~ Bij direct I privaat vastgoed behalen de opkomende vastgoedmarkten een beter 
resultaat, bij beursgenoteerd vastgoed presteren de ontwikkelde markten beter. 

~ De conclusie uit hoofdstuk 3 dat meer verschillen leidt tot meer spreidingsvoordeel 
wordt bij direct en privaat vastgoed duidelijk ondersteund, bij beursgenoteerd 
vastgoed is dat slechts matig. 

Conclusies 
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~ Bij een allocatie tot 17% direct I privaat Aziatisch vastgoed is risico/rendements
verhouding beter geweest dan in een portefeuille zonder Aziatisch vastgoed. Bij 9% 
was deze verhouding optimaal 

~ Toevoeging van Aziatisch beursgenoteerd vastgoed zou geen toegevoegde waarde 
hebben gehad door het hoge risico en de hoge correlatie. 

~ Voor een beursgenoteerde portefeuille is Aziatisch privaat vastgoed een 
toegevoegde waarde, andersom niet. 

~ Aan een gemixte portefeuille zou alleen Aziatisch direct/privaat vastgoed een 
toegevoegde waarde zijn 
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Hoofdstuk 9: Vooruitzichten 

In hoofdstuk 7 en 8 zijn de historische prestaties en effecten van het toevoegen van 
Aziatisch vastgoed aan een portefeuille behandeld. Aan de hand hiervan kunnen veel 
karakteristieken van de Aziatische vastgoedmarkten warden herkend. 

Om deze karakteristieken te kunnen vertalen naar de toekomst, zal in dit hoofdstuk inzicht 
warden gegeven in de toekomst van de Aziatische vastgoedmarkt. Centraal zal hierbij de 
vraag staan: wat zijn de vooruitzichten voor de Aziatische vastgoedmarkten? 

Deze vraag zal warden beantwoord op basis van de risicopremie en de risico's in een 
vastgoedmarkt, aan de hand van de methode die in hoofdstuk 4 is opgesteld. Bij de analyse 
zullen daarom het verwachte rendement en de verwachte risicopremie warden afgezet 
tegen de risico's van de vastgoedmarkten. 

Om een beeld te krijgen van de te verwachten ontwikkelingen, zullen in paragraaf 9.1 de 
algemene groeiverwachtingen en ontwikkelingen en in de Aziatische landen warden 
besproken. Daarna zal dit in paragraaf 9.2 en 9.3 warden toegepast op de Aziatische 
vastgoedmarkten en zal warden gekeken naar te verwachten rendementen, risicopremies 
en risico's. In paragraaf 9.4 zullen de mogelijke diversificatievoordelen warden beschreven. 
Deze factoren zullen in§ 9.5 warden samengevat in de conclusies. 

9. 1 Ontwikkelingen 

9. 1. 1 Groeiverwachtingen 

Een van de redenen om Azie als beleggingsmarkt te onderzoeken is de sterke (economische) 
groei van de landen. De verwachte groei is ook een belangrijke factor in het te verwachten 
rendement. Uit hoof dstuk 4 is gebleken dat de economische en demografische groei de 
meest bepalende factoren zijn. Deze zullen daarom hieronder warden besproken. De groei 
van de werkgelegenheid en de groei van de inkomens & bestedingen zijn ook belangrijk, 
hier zijn alleen geen voorspellingen van beschikbaar en deze zullen dus niet warden 
meegenomen in deze analyse. 

Economisch 

Aan de hand van analyses en voorspellingen van Goldman Sachs [2002, 2003] en Wefa [2002] 
is een analyse van de economische groei gemaakt. Deze is te vinden in bijlage 9.1. De 
belangrijkste resultaten hiervan zullen in deze paragraaf warden besproken. 

Azie heeft in de afgelopen 20 jaar een zeer sterke economische groei gehad, veel sterker 
dan in de ontwikkelde landen, dit is te zien in tabel 9.1. In de afgelopen 20 jaar heeft 
China met een duidelijke voorsprong de grootste economische groei gehad. Daarna volgt 
een groep van Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hong Kong (de vier 'Asian Tigers') en 
Maleisie, die een behoorlijke economische groei hebben laten zien. Thailand en de 
Filippijnen hebben een voor Azie niet zo'n grate groei gehad en India heeft een krimp van 
de economie over de afgelopen 20 jaar gehad. 

2005-2025 3,6% 4,1% 4,9% 5,3% 

Tobe/ 9. 1 Reele economische groei in ontwikke/de Landen en Azie 
Bron: bewerking [Datastream, 2005] voor historie en [Wefa, 2002] voor toekomst 

In de toekomst is de groeiverwachting van China wederom het hoogst. Het grootste verschil 
is India, waarvan wordt verwacht dat het een netto krimp gaat omzetten in een zeer sterke 
groei. Verder liggen de grootste groeimogelijkheden in de andere minder ontwikkelde 
landen van Azie: de Filippijnen, Thailand en Maleisie. De relatief ontwikkelde Aziatische 
landen hebben de minste groei van Azie, echter is deze groei op Japan na nog wel grater 
dan de verwachte groei van Nederland, Europa en de VS. 
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Door deze groei kan de rol van Azie binnen de wereldeconomie duidelijk gaan toenemen. 
Azie heeft het potentieel zich te ontwikkelen tot een vergelijkbare economie als Europa 
rond 2020-2025, terwijl het op dit moment nog relatief een stuk kleiner is. Figuur 9.1 laat 
dat zien: 

Wereldwijde vergelijking grootte economie 

25 .000 

20.000 

0 

Chira Azie - 7 

Figuur 9. 1 Vergelijking grootten economieen in 2002 (voor) en 2020 (achter) 
Bron: bewerking [GS, 2002] 

Hierdoor lijkt het er op dat wereldwijd 3 economische blokken zullen gaan komen. Ook 
binnen Azie zullen 3 blokken belangrijk worden. China heeft als land het grootste 
groeipotentieel. Volgens een projectie van Goldman Sachs [GS, 2003] kan de Chinese 
economie rond 2015 groter worden dan Japan, rond 2020 de grootste 4 landen van Europa 
voorbij streven en rond 2040 even groot worden als de VS. 

Demografisch 

Aan de hand van gegevens van de United Nations World Population Prospect Database 
[UNWPPD, 2004] is een analyse gemaakt van de demografische ontwikkelingen voor de 
ontwikkelde landen en Azie. Deze analyse is te lezen in bijlage 9.1.2. Hieronder volgen de 
belangrijkste punten van deze analyse. 

Voor winkels en woningen is de groei van de totale bevolking het meest belangrijk, omdat 
de totale bevolking ruimte nodig heeft om te wonen en levensbehoeften te kopen. Voor 
kantoren en bedrijfsruimten is de beroepsbevolking van belang, omdat deze de vraag naar 
werkruimte bepalen. 

Groei totale bevolking 
Van nu tot 2050 wordt verwacht dat de bevolking van Europa, Japan en Zuid-Korea krimpt. 
In Europa bereikt de grootte van de totale bevolking op dit moment de piek, in Nederland is 
dit effect minder, daar wordt de piek in 2035 verwacht. In Japan wordt de maximale 
bevolkingsgrootte binnenkort al bereikt. Dit staat in contrast met Azie en Noord-Amerika, 
want zowel Noord-Amerika als geheel Azie heeft in 2050 zijn piek nog niet bereikt. 

In Azie zijn het vooral de opkomende landen die lang blijven groeien, de relatief 
ontwikkelde pieken eerder. China groeit door het een-kinds-beleid nog maar licht. Thailand 
en Singapore zullen ook nog redelijk blijven groeien. Noord-Amerika blijft groeien met een 
tempo dat vergelijkbaar is met Azie als geheel en Hong Kong. De sterkste groei zal in 
opkomende landen van Azie plaatsvinden: India, Maleisie en de Filippijnen. 
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Groei van de beroepsbevolking 
De groei van de beroepsbevolking heeft over het algemeen eerder zijn piek dan de totale 
bevolking. Japan heeft het maximum grootte van de beroepsbevolking al bereikt. Voor 
Europa wordt verwacht dat deze in 2010 wordt bereikt, net als in Nederland. Daardoor 
wordt verwacht dat de beroepsbevolking in Japan, Europa en Zuid-Korea tot 2050 
behoorlijk zal krimpen. 

De bevolking van Azie als continent en Noord-Amerika blijven nag lang groeien, 
respectievelijk tot 2045 en minimaal 2050. Een aantal landen heeft eerder hun piek: 
Singapore, China en Zuid-Korea pieken in 2015 en Hong Kong in 2020. Voor Thailand wordt 
verwacht dat de piek rond 2025 ligt. In India, Maleisie en de Filippijnen wordt de piek niet 
eerder dan 2050 bereikt, in deze landen zal oak de sterkste groei zal plaatsvinden. 

Resume 
Hieruit blijkt dat Noord-Amerika en Azie op de lange termijn het meeste groeipotentieel 
hebben. De Europese economieen zullen minder groeien en de bevolkingsaantallen kunnen 
zelfs gaan krimpen. Oak blijkt dat in Azie de opkomende landen een grote bevolkingsgroei 
hebben dan de ontwikkelde landen. China is hierop een uitzondering met een lage 
bevolkingsgroei. Daardoor hebben de huidige opkomende landen oak in de toekomst meer 
groeipotentieel. In de meeste landen zal de groei in de komende jaren minder groat zijn 
dan in de afgelopen jaren. Het kan daarom oak worden verwacht dat de groei van de 
vastgoedmarkt in de toekomst kleiner zal zijn dan in het verleden. 

Voor de landen met een kleine of negatieve groei van de bevolking, kan de vastgoedmarkt 
veranderen van een groeimarkt in een vervangingsmarkt. In de landen met een sterke 
groei, kan de vastgoedmarkt oak een groeimarkt blijven. Deze cijfers zullen in de volgende 
paragrafen worden toegepast in de rendementsverwachting. 

9.2 Verwachte risicopremie en risico's: private vastgoedmarkten 

De groeivooruitzichten zullen in deze paragraaf voor de directe/ private vastgoedmarkten 
worden gekoppeld aan de (aanvangsrendementen) om tot een rendementsverwachting te 
komen. Een vergelijking van de te verwachten rendementen zal in § 9.2.1 worden gegeven 
en de te verwachten risico's zullen in § 9.2.2 volgen. Aan de hand daarvan zal in § 9.2.3. 
worden bepaald of de verhouding tussen risico's en rendement interessant is. 

9.2.1 Verwachting rendement 

In hoofdstuk 4 is van het Gordon Growth Model de volgende methode afgeleid om de 
verwachte risicopremie te bepalen: 

Verwachte risicopremie = aanvangsrendement + groei - referentierendement 

Het verwachte rendement en de risicopremie zullen daarom op deze manier worden 
bepaald. Als referentierendement zal vastgoed uit Europa en de VS en verschillende 
ns1covrije beleggingsvormen worden genomen. Allereerst zal daarvoor het 
aanvangsrendement in de Aziatische steden worden afgezet tegen het aanvangsrendement 
van deze referentierendementen. Daarna zullen de groeiverwachtingen voor de Aziatische 
vastgoedmarkten warden afgezet tegen de Europese en Amerikaanse vastgoedmarkten. 

Aan de hand van het extra aanvangsrendement en de extra groeiverwachtingen kan worden 
bepaald wat de risicopremie in de Aziatische markten is. Omdat groeiverwachtingen 
moeilijk om te zetten zijn in exacte rendementsprognoses, zullen deze warden 
gerangschikt met het beslissingsmodel. Als resultaat zal er dus een score voor de 
risicopremie uitkomen. Vervolgens zullen dan de risico's worden bepaald en gerangschikt. 
In paragraaf 9.2.3 zullen deze risicopremies en risico's tegen elkaar worden afgezet. 
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Huidige aanvangsrendementen 

De huidige aanvangsrendementen zijn in vergelijking met andere vastgoedmarkten en 
beleggingscategorieen als volgt: 

Gemiddelde aanvangsrendementen 
Rendementen 

Steden 

Nederland 

Europa 

vs 
Tokyo 

Hong Kong 

Singapore 

Shanghai 

Beijing 

Seoul 

Taipei 

Kuala Lumpur 

Bangkok 

Manilla 

Kan-
toren 

6,0% 

6,0% 

7,5% 

5,0% 

3,4% 

4,8% 

8,1% 

7,4% 

8,0% 

5,5% 

6,8% 

7,4% 

8,5% 

CBRE en JLL - begin 2005 

Woning- Win- Bedrijfs-
en kels ruimten 

4,2% 5,4% 6,9% 

5,6% 6, 1% 8,0% 

6,1% 7,7% 7,9% 

4,9% 5,5% 7,0% 

3,4% 4,5% 11 ,2% 

3, 1% 5,7% 5,5% 

7,7% 11 ,5% 12,0% 

7,0% 11,5% 11,5% 
- 9,0% -

4,5% 5,6% 7,0% 

8,0% 8,5% -
5,5% 10,9% 12,0% 
7,4% 11,5% 10,6% 

Tabel 9.2 Huidige aanvangsrendementen en verschillen 

Gemid-
deld 

5,6% 

6,4% 

7,3% 

5,6% 

5,6% 

4,8% 

9,8% 

9,3% 

8,5% 

5,7% 

7,8% 

8,9% 

9,5% 

Risicopremie 

Vastgoed tov obli- tov rente 
tov NL gaties lokaal 

0,0% 2,6% 3,5% 

0,8% 3,0% 4,3% 

1,7% 2,7% 3,9% 

0,0% 4,2% 5,6% 

0,0% 1,9% 5,6% 

-0,8% 2,2% 4,1% 

4,2% 7,1% 7,6% 

3,7% 6,6% 7,1% 

2,8% 4,6% 5,2% 

0,0% 3,2% 4,1 % 

2,6% 3, 1% 6,2% 

3,3% 4,1% 8,2% 

3,9% -3,3% -0,6% 

Bron: bewerking [JLL, 2005a)[CBRE, 2005J[Datastream, 2005] 

Vergelijking aanvangsrendementen vastgoedmarkten 

tov rente 
NL 

3,5% 

4,3% 

5,2% 

3,5% 

3,5% 

2,7% 

7,7% 

7,2% 

6,4% 

3,5% 

5,6% 

6,8% 

7,4% 

In Singapore renderen alle sectoren ca. 1% lager dan in Nederland, behalve winkels, die 
hebben een aanvangsrendement van 0,3% hoger. De aanvangsrendementen in Tokyo, Hong 
Kong en Taipei zijn gelijk aan het gemiddelde aanvangsrendement in Nederland. In Hong 
Kong renderen alle sectoren fors lager, behalve bedrijfsruimten. In Tokyo renderen de 
kantoren ca. 1% lager. 

De rest van Azie biedt een hoger aanvangsrendement dan in Nederland. In Seoul en Kuala 
Lumpur zijn deze gemiddeld ca . 2-3% hoger. In Bangkok en Manilla zijn de gemiddelde 
rendementen nog hoger, dit verschil zit echter vooral bij winkels en bedrijfsgebouwen; het 
verschil bij kantoren en woningen is niet zo groot. De hoogste extra rendementen zijn in 
China te vinden, gemiddeld ca . 4% in Beijing en Shanghai. 

Het gemiddelde aanvangsrendement in Europa is iets hoger dan in Nederland. In de VS is 
het aanvangsrendement nog iets hoger dan in Europa. 

Om een score voor het verschil in aanvangsrendement te geven, is het verschil met het 
aanvangsrendement in Nederland gerangschikt. Dit geeft tabel 9.3 aan . Nederland heeft als 
referentierendement een score van 0. 

Score risicopremie = afgeronde percentage extra aanvangsrendement Nederland = 0 Gelijk aan NL = 0 

Tabel 9.3 Score extra aanvangsrendementen t.o. v. Nederland 

Vergelijking met andere beleggingsmogelijkheden 
Als de risicopremie met de Nederlandse korte rente wordt bekeken, is het beeld vergelijk
baar met de aanvangsrendementen. Verder zijn in veel Aziatische landen de rentes laag en 
het verschil met vastgoed daardoor hoog. De hoogte van de rente is in bijlage 9.3 te zien. 

Als de aanvangsrendementen met het rendement op obligaties (als redelijk risicovrije 
belegging) wordt vergeleken, valt Manilla het meest op. Hier renderen de obligaties hoger, 
ondanks de hoge aanvangsrendementen op vastgoed. 

De vergoeding voor de vastgoedrisico ' s aan kunnen warden bepaald door het extra 
rendement van vastgoed t.o.v. het (relatief risicovrije) obligatierendement te vergelijken. 
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In tabel 9.4 is het extra rendement in Nederland op 0 gezet en verschil in vergoeding in 
verschillende landen weergegeven. De score voor deze risicopremie is ook aan de hand 
hiervan bepaald. 

Score ri sicopremie = afgeronde percentage extra ri sicopremie Nederland = 0 Gelijk aan NL = O 

Tabel 9.4 Score risicopremie t.o. v. obligaties 

Hierin is te zien dat in Manilla de vastgoedrisico 's veel minder goed worden beloond. In 
Hong Kong en Singapore warden de vastgoedrisico's iets minder goed beloond. In de andere 
Aziatische steden is er een hogere vergoeding voor de vastgoedrisico's dan in Nederland. In 
China wordt de grootste vergoeding voor het risico gegeven. 

Groeiverwachtingen 

Om de risicopremie te bepalen, kan de groeiverwachting aan het extra aanvangsrendement 
worden toegevoegd. De economische en demografische groei zijn de belangrijkste groei
factoren en zijn daarom meegenomen, op basis van voorspellingen van Wefa [2002] en 
UNWPPD [2004](zie §9.1 ). Om een splitsing te maken tussen de reele en nominale groei, is 
de inflatie toegevoegd en de reele economische groei gebruikt. In figuur 9.2 is het 
verwachte extra rendement en groei te zien, ten opzichte van Nederlands vastgoed. De 
gegevens uit deze grafiek zij n terug te vinden in bijlage 9.3. 

Extra rendement en groei Azie tov NL 

12,0% 

10,0% , 

8,0% , 

6,0% , 

4,0% , 

2,0% , 

Neder- Eu- VS Tokyo Hong Singa- Shang- Bei- Seoul Tai- Kuala Bang- Manil-

land ropa Kong pore hai jing pei Lumpur kok la 

• Aanvangsrendement • lnflatie D Economie D Bevolking 
Figuur 9.2 Verschil in huidige aanvangsrendementen en groeiverwachtingen 

Bron: bewerking [JLL. 2005][CBRE, 2005][Wefa, 2002)[UNWPPD, 2004] 

De groeiverwachtingen zijn in Europa iets minder goed dan in Nederland. In de VS zijn deze 
beter dan in Nederland. Wat Azie betreft, zijn de groeiverwachtingen alleen in Tokyo 
minder goed dan in Nederland. In Hong Kong, Singapore en Taipei zijn deze licht hoger. In 
Seoul, Kuala Lumpur en Bangkok behoorlijk wat hoger. De hoogste groeiverwachtingen zijn 
te vinden in de Chinese steden en Manilla. 
De inflatieverwachting is in de meeste Aziatische landen vergelijkbaar met Nederland. In 
China en Manilla is deze hoger, daar zou het nominale rendement dus hoger kunnen zijn. 

De totale groeiverwachting en de score daarvan is weergegeven in tabel 9.5: 

Groeiverwachting: ext ra (inflatie + economische + bevolkingsgroei) : NL = O; 0-1 ,5% = 1 1 ,5%-3% = 2 3%-4 ,5% = 3 4,5%-6% = 4 6%-7,5% = 5 

Tabel 9.5 Score extra groei t.o.v. Nederland 

Resume rendementsverwachting 

Als alle scores warden samengevoegd kan een vergelijking warden gemaakt van de extra 
rendementen die kunnen warden verwacht in de Aziatische vastgoedmarkten. Dit is te zien 
in figuur 9.2 op de vorige pagina en de onderstaande tabel 9.6: 
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Euro· Smga· Hong TOI· Mani!- Kuala Bang- Be1- Shang-

Totale score risicopremie NL pa vs pore Kong Tokyo pei la Lumpur Seoul kok jing hai 

Score risicopremie op obligaties tov NL 0 0 0 -1 -1 1,5 1 ·5 1 2 1,5 4 4,5 
Score risicopremie aanvangsrendement 0 1 1,5 ·1 0 0 0 4 2,5 3 3,5 3,5 4 
Score groeiverwachting tov NL 0 -1 1,5 1 1,5 -1 1 5 2 1,5 2 4 4 

Rfsfcopremfe: totale gemfddelde score 0 0 1 -0,3 0,2 0,2 0,4 1,3 1,8 2,2 2,3 3,8 4,2 

Tabet 9.6 Rangschikking scores rendementsverwachting direct I privaat vastgoed 

In vergelijking met Nederland heeft Europees vastgoed een hoger aanvangsrendement en 
iets lagere groeiverwachtingen door de kleinere bevolkingsgroei. Vastgoed uit de VS heeft 
een hoger aanvangsrendement en een hoger groeipotentieel. Daarentegen is in de relatief 
Aziatische ontwikkelde landen (Singapore, Hong Kong en Tokyo) weinig extra rendement te 
verwachten. Dit komt doordat de aanvangsrendementen relatief laag zijn en de groei
verwachtingen niet hoog. 

De andere Aziatische vastgoedmarkten geven een positiever beeld. De groeiperspectieven 
in Taipei zijn licht hoger dan in Nederland. Gecombineerd met het vergelijkbare 
aanvangsrendement, zou een iets hoger rendement kunnen worden verwacht. In Seoul, 
Kuala Lumpur en Bangkok zijn zowel de aanvangsrendementen als de groeiverwachtingen 
hoger dan in Nederland. Hierdoor is hier een hoger rendement te verwachten. In Beijing en 
Shanghai zijn de extra rendementen en groeiverwachtingen het hoogst, deze markten zijn 
het meest veelbelovend qua rendement. 

Manilla is een geval apart. Het extra aanvangsrendement is hoog, net als de groei
verwachtingen. Daardoor kan hier een hoog rendement worden verwacht. Een obligatie 
heeft echter een nog hoger rendement, waardoor de risicopremie negatief is. 

9.2.2 Verwachting risico's 
De verwachting van het totale ns1co van de Aziatische vastgoedmarkten zal worden 
gemaakt aan de hand van een aantal deelrisico's. Deze deelrisico's zijn gebaseerd op de 
indeling in hoofdstuk 4. Daaruit blijkt dat het totale risico kan worden opgebouwd uit de 
beleggingsrisico's en de institutionele risico's. De risico's worden ook mede bepaald door 
het groeitempo en de mate van ontwikkeling. Deze zullen hieronder worden behandeld. 

Beleggingsrisico 
Bij de beleggingsrisico's is het historische beleggingsrisico genomen en daar is een 
verwachting aan gekoppeld. Deze is te zien in tabel 9.7: 

Tabet 9. 7 Beteggingsrisico's in de directe en private vastgoedmarkten 

Het historische beleggingsrisico is relatief laag in Singapore, Japan en Maleisie. Ook voor 
Maleisie is het historische beleggingsrisico relatief laag. Het is echter onzeker of dit vol te 
houden is, omdat de onderliggende risico's vrij hoog zijn en de vastgoedmarkt in de 
onderzochte historische periode relatief rustig was. In Hong Kong, Thailand, China en de 
Filippijnen is het beleggingsrisico relatief hoog en er is weinig dat dit verandert. 

lnstitutionele risico's 
Bij het institutionele ns1co is het risico op dit moment genomen, zoals beschreven in 
hoofdstuk 7. Hieraan is het effect toegevoegd, In tabel 9.8 wordt dit weergegeven: 
Verwachte Singa- Hong Zuid- Ma lei- Tai- Thai- Filip-
institutionele risico's pore Kong Japan Korea sie wan land pijnen China NL EU VS 
lnvesteringsrisico ·1,4 ·1,9 -2, 1 -3, 1 -3 , 1 ·2,7 -3,5 ·4,5 -3,9 -1 ·1 -1 
Transparantierisico -1 ,8 ·1,7 ·3 , 1 -3,3 -3 ,2 ·3 ,5 -3 ,4 -3 ,5 -4,0 -1,7 ·1 -1 
Liquiditeitsrisico -1,8 ·1 ,7 ·1 ,5 -1 ,5 -3,8 ·3 ,1 -3 ,7 ·4,0 ·2,5 -1,7 -1 ,7 -1,3 
Effect REITs ·1 ·2 -1 -3 ·2 -3 ·2 ·5 -5 ·1 ·2 ·1 
lnstitutionele risico's -1,5 -1,8 -1 ,9 -2,7 -3,0 -3,1 -3,1 -4,3 -3,9 -1,3 -1,4 -1,1 

Tabel 9.8 lnstitutionele risico's in de directe en private vastgoedmarkten 

Door de opkomst van de REITs en de ontwikkeling van de vastgoedmarkten kan het 
institutionele risico minder worden, omdat een verbetering van de transparantie en de 
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liquiditeit kan worden verwacht. Daarnaast ligt de focus van de REITs meer op direct 
rendement, waardoor ook de waarden stabieler worden en het risico op de vastgoedmarkt 
verminderd. Omdat de REITs in Japan en Singapore al aanwezig zijn, zullen deze het eerst 
profiteren. Dit is vooral bij Japan gunstig, omdat daarmee de transparantie kan verbeteren. 
In tweede instantie kan dit een positief effect hebben op de vastgoedmarken in Hong Kong, 
Maleisie, Zuid-Korea en Taiwan, wanneer daar vergelijkbare REITs worden gelanceerd. 

Groei en ontwikkelingsrisico's 
Het groeitempo en de mate van ontwikkeling heeft invloed op de grootte van de risico's. 
Om het groeirisico te bepalen is de groeiverwachting uit de vorige paragraaf genomen. Om 
deze absoluut te maken heeft Nederland de score '1' gekregen en zijn de anderen 
vergelijkbaar opgehoogd om het verschil gelijk te houden. De ontwikkelingsrisico's zijn 
bepaald aan de mate van ontwikkeling van de Aziatische landen, zoals beschreven in 
hoofdstuk 7. Dit geeft het volgende beeld van de risico's: 

Verwachte nsJCo·s door Smga- Tai- Zu1d- Hong Male1- Thai- F1hp-

groei en ontwikkeling Japan pore wan Korea Kong sie land pijnen China NL EU vs 
Groeirisico -1 -2,5 -2,5 -3 -3,5 -4 -4,5 -5 -5 -1 -1 -2 
Ontwikkelingsrisico -2,5 -2,1 -3 ,0 -3,0 -2,6 -3 ,0 -3 ,0 -4,0 -4,3 -2,0 -2,0 -1,0 
Groei- en ontwikkelingsrisico -1,8 -2,3 -2,8 -3,0 -3, 1 -3,5 -3,8 -4,5 -4,6 -1,5 -1,5 -1,5 

Tabel 9. 9 Groei- en ontwikkelingsrisico's in de directe en private vastgoedmarkten 

Als gekeken wordt naar het risicoprofiel, blijkt dat Japan en Singapore een laag risico 
hebben door de relatief lage verwachte groei en hoge mate van ontwikkeling van de 
vastgoedmarkt. Hong Kong, Taiwan en Zuid-Korea hebben meer groeipotentieel en daardoor 
zijn deze markten oak risicovoller. Maleisie en Thailand hebben een relatief groat 
groeipotentieel en een gemiddeld ontwikkelde vastgoedmarkt, daardoor is hun risico 
relatief hoog. De meest risicovolle markten zijn de Filippijnen en China. China is het meest 
risicovol doordat de markten nag relatief jong en snelgroeiend zijn. 

Totaalbeeld 
Als alle risico's warden samengevoegd ontstaat het beeld als in tabel 9.10: 

Singa- Tai- Zu1d- Hong Male1- Thai- Fi hp-
Totale ris1co's Japan pore wan Korea Kong sie land pijnen China NL EU vs 
Score verwacht beleggingsrsico -2,5 -2,5 -4 -3 -4 -4 -4 -1 -1 -1 
Groei- en ontwikkelingsrisico -1,8 -2,3 -2,8 -3,0 -3 , 1 -3,5 -3 ,8 -4,5 -4,6 -1 ,5 -1 ,5 -1 ,5 
lnstitutionele risico's -1,9 -1 ,5 -3, 1 -2,7 -1 ,8 -3,0 -3, 1 -4,3 -3,9 -1 ,3 -1 ,4 -1, 1 
Totale risico's direct -2, 1 -2, 1 -2,9 -2,9 -3,0 -3,2 -3,6 -4,3 -4,2 -1,3 -1,3 -1,2 

Tabel 9. 10 Totale risico's in de directe en private vastgoedmarkten 

In totaal zijn in Japan en Singapore de minste risico's te verwachten. Hong Kong is 
risicovoller, voornamelijk door de beleggingsrisico's. Vergelijkbaar zijn Zuid-Korea en 
Taiwan, omdat daar het onderliggende risico gemiddeld is. Over het verleden zijn van deze 
twee markten echter geen beleggingsresultaten bekend, dus kan moeilijk een vergelijking 
met Hong Kong warden gemaakt. Het is te verwachten dat de risico's in Maleisie en 
Thailand relatief hoog zijn, ondanks het relatief lage historische beleggingsrisico van 
Maleisie. In de Filippijnen en China zijn de risico's het hoogst door het grote groei- en 
ontwikkelingspotentieel en de institutionele risico's. 

9.2.3 Verhouding tussen risicopremie en risico 

Om inzicht te krijgen in de verhouding tussen het extra rendement en het extra risico van 
de Aziatische vastgoedmarkten is in tabel 9.11 hier een vergelijking van gemaakt. Hierbij is 
de risicopremie ten opzichte van Nederlands vastgoed genomen. Het extra risico is 
berekend door het verschil tussen het risico van het desbetreff ende land en het risico van 
Nederlands vastgoed te nemen. 

R1 sicoprem1e en n sico Smga- Hong Tai- F1hp- Male1- Thai- Zu1d-
direct I pnvaat NL EU vs pore Kong Japan wan p11nen s1e land Korea China 

Verwachte risicopremie 0,0 0,0 1,0 -0 ,3 0,2 0,2 0,4 1,3 1,8 2,3 2,2 4,0 
Extra risico 0,0 0,0 0,1 -0 ,8 -1 ,7 -0,8 -1 ,6 -3 ,0 -1,9 -2,4 -1,7 -2,9 
Risicopremie / -risico - - -0,4 0,1 0,2 0,2 0,4 1,0 1,0 1,3 1,4 

Tabet 9. 11 Risicolrendementsverhouding van de directelprivate vastgoedmarkten 
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In Azie is een duidelijk verschil te zien in rendements/risicoprofiel tussen de relatief 
ontwikkelde en opkomende markten. Hierbij geldt in het algemeen dat hoe minder 
ontwikkeld, hoe hoger het rendement en risico. 

In Singapore is meer risico tegen minder rendement te verwachten. In de overige landen is 
meer rendement te verwachten tegen een (veel) hoger risico. In Zuid-Korea en China zijn 
de rendementen het hoogst en de vergoeding voor het extra risico is daar het beste van 
Azie. 

9.3 Verwachte rendementen en risico's: beursgenoteerde vastgoedmarkten 

Een belangrijke ontwikkeling in de beursgenoteerde vastgoedmarkten in Azie is de opkomst 
van de REITs. Het kan worden verwacht dat dit een groot effect zal hebben op de beurs
genoteerde beleggingsmogelijkheden en -karakteristieken. In deze paragraaf zal daarom 
eerst een aantal te verwachten effecten worden gegeven. Daarna zullen deze worden 
meegenomen in de verwachting van het rendement en het risico. 

9.3.1 Effect opkomst RE/Ts 

De huidige beursgenoteerde vastgoedmarkt in Azie kent veel geli jkenissen met die van de 
VS in het begin van de '90-er jaren. Om inzicht te krijgen in de effecten van de opkomst 
van de REITs in Azie, is een vergelijking gemaakt met de opkomst van de REITs in de VS. 
Deze analyse is te vinden in bijlage 9.2 en in het hierop volgende deel worden de resultaten 
beschreven. 

Situatie 
In de VS waren er tot ca . 1992 een beperkt aantal REITs en werd de beursgenoteerde vast
goedmarkt gedomineerd door vastgoedbedrijven. De activiteiten van de vastgoedbedrijven 
bestonden veelal uit zowel ontwikkelen, beleggen en beheren. Ook werd het rendement 
van de aandelen vooral verkregen uit waardegroei en werden de huurinkomsten van de 
beleggingsobjecten vooral gebruikt voor investeringen in nieuwe ontwikkelingen. Deze 
beleggingen zijn hierdoor meer een belegging in een vastgoedbedrijf dan in een 
vastgoedobject. 

Met de ontwikkeling van de REITs kwamen beleggingsfondsen op de markt die het geld van 
aandeelhouders voornamelijk beleggen in gebouwen en de verkregen inkomsten daaruit 
direct uitkeren aan de aandeelhouders. Daardoor wordt het rendement alleen nog bepaald 
door de investeringen in gebouwen en is het minder afhankelijk van de rendementen op 
andere activiteiten. 

Verschillen tussen de RE/Ts en de vastgoedbedrijven 
Op de korte termi jn hebben de vastgoedbedrijven hogere pieken en diepere dalen in een 
vastgoedcyclus en zijn dus risicovoller dan de REITs. Het verloop van het rendement van de 
REITs is daardoor stabieler dan van vastgoedbedrijven. In een opgaande markt kan met 
vastgoedbedrijven een hoger rendement worden behaald. In een neergaande markt zijn de 
verliezen bij REITs kleiner en presteren deze dus beter. 

In een vastgoedcyclus is het rendement van REITs hoger ca. 20% hoger dan het rendement 
van vastgoedbedrijven. Het risico van de REITs is lager dan dat van vastgoedaandelen, in de 
VS op lange termijn ca. 30%. De REITs hebben daardoor een hoger rendement tegen een 
lager risico en dus een betere risico/rendementsverhouding dan vastgoedbedrijven. 

De opbouw van het rendement is ook veranderd. Doordat de REITs meer focussen op directe 
beleggingsresultaten en de (huur)inkomsten direct uitkeren, is het dividendrendement van 
de REITs hoger dan dat van vastgoedbedrijven. Omdat het dividendrendement een minder 
risicovolle factor is dan de waardegroei , neemt het risico af. De REITs worden nu ook meer 
gewaardeerd op de dividenduitkeringen dan op verwachte opbrengsten, waardoor de 
waarde ook minder fluctueert. 

De correlatie tussen de REITs en de vastgoedbedrijven is hoog (0,80) en de REITs volgen 
dezelfde cyclus als de aandelen van vastgoedbedri jven. Daardoor is met de REITs weinig 
verandering in het diversificatievoordeel te verwachten. 
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Te verwachten effecten voor de Aziatische beursgenoteerde vastgoedmarkten 
Het is te verwachten dat deze effecten oak voor de Aziatische REITs gelden. Allereerst ligt 
oak bij de Aziatische REITs de focus op het directe rendement. Hierdoor is dit deel van het 
rendement minder risicovol. Daarnaast warden oak deze REITs gewaardeerd aan de hand 
van hun dividenduitkering, waardoor de waarden stabieler en dus minder risicovol warden. 

De REITs hebben het voordeel dat zij geen of weinig belasting betalen en daardoor een 
hoger rendement op hun beleggingen halen. Of dit rendement hoger is dan dat van de 
vastgoedbedrijven, is afhankelijk van de extra activiteiten van vastgoedbedrijven en of die 
het mindere rendement uit hun beleggingen kunnen goedmaken. 

Het kan dus warden verwacht dat de REITs oak in Azie een betere risico/rendementsver
houding hebben. 

9.3.2 Verwachting rendement 

Om het verwachte rendement van de Aziatische vastgoedaandelen te bepalen zal dezelfde 
opzet als bij de directe I private vastgoedmarkten warden gebruikt. Daarbij zal het 
dividendrendement in plaats van het aanvangsrendement warden gebruikt. 

Huidige dividendrendementen 

Het huidige dividendrendement van de verschillende landen is opgesomd in tabel 9. 12. 
Daarin is oak een vergelijking gemaakt met andere vastgoedmarkten en de risicopremie op 
andere beleggingscategorieen: 

Rendementen Risicopremie 

1-6- Vastgoed tov obli- tov rente tov rente 
Landen 2005 tov NL gaties lokaal NL 

NL 5, 1% 0,0% 1, 1% 3,0% 3,0% 
Europa 3,2% -2,0% -0,5% 1,0% 1,0% 
vs 4,6% -0,6% -0,2% 2, 1% 2,4% 
Japan 1,6% -3,5% 0,3% 1,5% -0,6% 
Singapore 2,9% -2,2% -0,1% 1,6% 0,7% 
HK 2,5% -2,6% -1, 1% 2,2% 0,3% 
Maleisie 4,7% -0,4% 0,0% 1,8% 2,5% 
Filippijnen 0,9% -4,2% -10,1% -6,1% -1 ,2% 

Japan - REITs 3,6% -1,5% 2,3% 3,5% 1,5% 
Singapore - REITs 5,6% 0,5% 2,7% 4,3% 3,5% 

Tabet 9. 12 Huidige dividendrendementen en verschillen 
Bron: bewerking [Datastream, 2005] 

Vergelijking dividendrendementen vastgoedmarkten 
In bijna alle landen zijn de directe rendementen uit dividend veel lager dan in Nederland. 
Uitzonderingen hierop zijn de VS en de REITs in Singapore. In Maleisie is het dividend voor 
Azie relatief hoog. De REITs in Singapore hebben de hoogste dividend-rendementen, ca. 2% 
hoger dan in Japan en ca. 0, 5% hoger dan in Nederland. 

Een rangschikking van de dividendrendementen is gemaakt aan de hand van het extra 
dividendrendement, met Nederland als referentie. Tabel 9.13 geeft dit weer: 

Score risicopremie = afgerond percentage ext ra aanvangsrendement Nederland = O Gelijk aan NL = O 

~l?j k.1~e:t<fjfjflllJ~~~l'ligg~~flll'dg'eMj Af l?i@i(f~d 
Bij het verschil ten opzichte van de lokale rente is het dividend rendement van de REITs 
een stuk hoger en dat van de Filippijnen wederom een stuk lager. De rest heeft een positief 
verschil van ca. 1% tot 3%. Ten opzichte van de Nederlandse korte rente, hebben de REITs 
in Singapore het meest positieve verschil , gevolgd door Nederland en dan Maleisie en de VS. 
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De rest heeft een klein positief verschil, alleen bij de Japanse en Filippijnse vastgoed
aandelen is het negatief. 

Als gekeken wordt naar het verschil tussen de dividenden en de obligaties, dan is deze bij 
de Aziatische REITs het hoogst en sterk positief. In Europa, de VS, Hong Kong en zijn deze 
licht negatief. In de Filippijnen is het verschil zelfs zeer negatief, hier kan een veel hoger 
direct rendement uit obligaties worden gehaald, het is ook sterk de vraag of het verschil 
van ruim 10% met waardegroei kan worden behaald. 

De extra vergoeding voor de vastgoedrisico's kunnen worden bepaald door het extra 
rendement van vastgoed t.o.v. het rendement op obligaties te vergelijken. In tabel 9.14 is 
het extra rendement in Nederland op 0 gesteld en zijn de extra risicopremies aangegeven: 

Extra risicopremie op lokale obligaties tov NL 

Score risicopremie obligaties tov NL 

Score dividend rendement: score = risicopremie NL= 0 gelijk aan NL = 0 

Tabet 9. 14 Risicopremie op obligaties t.o. v. Nederland 

Hierin is te zien dat het vastgoedrisico in de Aziatische landen met het aanvangsrendement 
minder goed wordt beloond dan in Nederland. In negatieve zin valt de Filippijnen daarbij 
op, vanwege het enorme negatieve verschil in vergoeding voor de risico's. Alleen de REITs 
hebben een hogere vergoeding voor de vastgoedrisico's. 

Groeiverwachtingen 

Om het totaalrendement te bepalen zal het directe rendement als uitgangspunt worden 
genomen en daar zullen de groeivooruitzichten aan worden toegevoegd, op dezelfde manier 
als bij de directe vastgoedmarkten. In figuur 9.3 is hier een overzicht van gemaakt: 

Extra rendement en roei Azie tov NL 
8,0% 

6,0% / 

4,0% / 

2,0% / 

0,0% / -
-2,0% / 

-4,0% / 

-6,0% -j<----,------,-----,-----,---,---.---.------.----r---f 

NL Europa VS Japan Hong Singa- Malei- Filip- J-REITs S-
Kong pore siE! pijnen REITs 

• Aanvangsrendement • lnflatie O Reele economische groei D Bevolkingsgroei 

Figuur 9.3 Verschil in huidige dividendrendementen en groeiverwachtingen 
Bron: bewerking [Datastream, 2005J[Wefa, 2002J[UNWPPD, 2004} 

De groeiverwachtingen zijn in Europa en Japan minder goed dan in Nederland. In de VS is 
de groeiverwachting hoger dan in Nederland en vergelijkbaar met Hong Kong en Singapore. 
In Maleisie en de Filippijnen zijn de groeiverwachtingen hoger. De inflatieverwachting in de 
Filippijnen is ook fors hoger dan in Nederland, waardoor daar een hoger nominaal 
rendement kan worden verwacht. 

De totale groeiverwachting en -score is weergegeven in tabel 9.15: 
Filip- Eu- Singo- Japan-

Score groeiverwachting tov NL Japan pijnen ropa pore RE/Ts 

Totale extra groei tov NL I . ·. 
Hong 
Kong ... 

Malei- Neder- Singapore-

vs sie land RE/Ts ... 
Score groeiverwachting tov NL -1 5 -1 3,5 1,5 2 O 

Groeiverwachting: extra (inflatie + economische + bevolkingsgroei) : NL= O; 0·1,5% = 1 1,5%·3% = 2 3%·4,5% = 3 4,5%·6% = 4 6%·7,5% = 5 

Tabet 9.15 Extra groeiverwachting t.o. v. Nederland 
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Resume rendementsverwachting beursgenoteerd vastgoed 

Als alle scores warden samengevoegd, dan kan er een duidelijk beeld warden gevormd van 
de risicopremies en kunnen de verschillende vastgoedmarkten warden vergeleken. In figuur 
9.3 op de vorige pagina en in onderstaande tabel 9.16 is zijn de scores bij elkaar gezet: 

F1/1p- Euro Smga- Japan- Hong Neder- Ma/e1- Smgapore-
Score totale risicopremie Japan pijnen pa pore RE/Ts Kong vs land sie RE/Ts 

Score risicopremie obl igaties tov NL -1 -5 -1,5 -1 1 -2 -1,5 0 -1 1,5 

Score dividend rendement -3 ,5 -4 -2 -2 -1 ,5 -2,5 -1 0 -1 1 

Score groeiverwachting tov NL -1 5 0 1 -1 3,5 1,5 0 2 1 
Totale score risicopremie ·1,8 ·1,3 ·1,2 -0,7 ·0,5 -0,3 -0,2 0 0,2 1 .. 

Tabet 9. 16 Score totate ns1coprem1e beursgenoteerd vastgoed 

Hieruit blijkt dat de Nederlandse vastgoedaandelen een zeer goede verwachting hebben, 
oak beter dan de vastgoedaandelen in Europa en de VS. De Aziatische vastgoedaandelen 
hebben een lagere verwachting, exclusief de Maleisische vastgoedaandelen en Singaporese 
REITs. In Japan is het verschil het grootst, door een combinatie van een lager 
dividendrendement en een lagere groei. In Singapore is het dividendrendement lager, de 
groei iets hoger dan in Nederland en het is twijfelachtig of deze groei het kan 
compenseren. In Hong Kong is het dividendrendement lager, maar de groei veel sterker en 
is de verwachte score iets lager dan in Nederland. In Maleisie hebben de vastgoedaandelen 
licht positieve vooruitzichten door hun relatief hoge dividenden en hogere groei is zijn de 
vooruitzichten licht positief. 

De Aziatische REITs bieden wel een hoog dividend rendement, maar bestaan uit vastgoed in 
de landen met het minste groeipotentieel. In Japan is het dividend rendement fors lager 
dan in Nederland, net als de groeiverwachting. Het lijkt er hierdoor op dat de Japanse 
REITs op lange termijn een lager totaalrendement dan in Nederland opleveren. In Singapore 
is het dividend rendement iets hoger dan in Nederland, net als de groei. Dit biedt positieve 
vooruitzichten voor een hoger rendement. 

9.3.2 Verwachting risico's 
De risico's zijn in principe op de zelfde manier bepaald als bij de directe I private 
vastgoedbeleggingen. Nu de REITs in Azie sterk opkomen, is op de beursgenoteerde 
vastgoedmarkten daar een sterk effect van te verwachten. Deze effecten zijn aan de 
beleggingsrisico's toegevoegd. De resultaten zijn te zijn in tabel 9.17: 

Singa- Hong Zuid- Tai- Male1- Thai- Fi hp-
Beleggingsrisico's Japan pore Kong Korea wan sie land China p1jnen NL EU vs 
Beleggingsrisico beursgenoteerd 35,8% 50,0% 46,8% 55,9% 57,4% 26,2% 15,7% 11,2% 19,5% 
Score beleggingsrsico beursgenot -3 -4 -4 -5 -5 -2 -1 -1 -1 
Effect REITs -1 -1 -2 -3 -3 -2 -2 -5 -5 -1 -2 -1 
Beleggingsrisico's beursgenoteerd -2 -2,5 -3 -3 -3 -3,5 -3,5 -5 -3,5 -1 -1,5 -1 

Tabet 9. 17 Beteggingsrisico's van beursgenoteerd vastgoed 

De historische beleggingsrisico's van de Aziatische vastgoedaandelen is in alle landen hoog. 
In Japan en de Filippijnen is deze relatief laag, hier is het lage absolute rendement 
waarschijnlijk oak debet aan. De opkomst van de REITs kan dit beeld echter veranderen. 

Zoals in § 9.1.3 duidelijk is geworden, kunnen de REITs bijdragen tot aanzienlijke 
risicovermindering en stabilisatie van de waarden. Doordat de REIT-markten in Japan en 
Singapore op dit moment het meest ontwikkeld zijn, kunnen deze het snelst profiteren. Als 
REITs warden gelanceerd in Hong Kong, Maleisie en Thailand en deze markt oak wordt 
ontwikkeld, kunnen deze markten oak profiteren. In Zuid·Korea en Taiwan liggen er kansen 
als de huidige herstructurerings-REIT-regelgeving wordt omgezet naar gewone REIT· 
regelgeving. 
De risico's door groei en ontwikkeling en de institutionele risico zijn hetzelfde als bij de 
directe I private vastgoedmarkten. Deze warden daarom hier niet expliciet besproken, 
deze zijn wel meegenomen in de totale risico's. 
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Totaalbeeld 

Het totaalbeeld inclusief de andere risico's is als volgt: 
Singa- Hong Ma lei- Thai- Filip-

Totale risico's Japan pore Kong sie land pijnen China NL EU vs 
Score beleggingsrsico beursgenoteerd -3 ·4 -4 -5 -5 -2 -1 -1 ·1 
Groei- en ontwikkelingsrisico ·1 ,8 -2,3 -3 , 1 -3,5 -3 ,8 ·4,5 -4,6 -1 ,5 -1 ,5 -1,5 
lnstitutionele risico's ·1 ,9 -1 ,5 -1,8 -3,0 -3 , 1 -4,3 -3 ,9 -1 ,3 ·1 ,4 -1 , 1 
Totale risico's beursgenoteerd -1,9 -2, 1 -2,6 -3,3 -3,5 -4, 1 -4,5 -1,3 -1,5 -1,2 

Tabet 9. 18 Totate risico's van de beursgenoteerde vastgoedmarkten 

Het totale risico is in Japan en Singapore het kleinst. Daarna volgt Hong Kong wat redelijk 
risicovol is, maar doordat dit vooral komt door de marktrisico's zijn deze redelijk voorspel
baar. Zuid-Korea en Taiwan kunnen mogelijkheden bieden met een matig verwacht risico. 
In Maleisie kunnen de REITs mogelijkheden bieden met een relatief laag risico. De vastgoed
bedrijven in Maleisie, Thailand, Filippijnen en China kunnen als risicovol worden gezien. 

9.3.3 Verwachte verhoudjng tussen de riskopremje en het risko 

Om ook voor het beursgenoteerde vastgoed inzicht te krijgen in het rendements
risicoprofiel van de vastgoedmarkten en in hoeverre het extra risico vergoedt wordt, zijn in 
tabel 9. 19 de verwachte risicopremie ten opzichte van Nederlandse vastgoedaandelen en 
het extra risico tegen elkaar af gezet. Het extra risico is berekend door het verschil tussen 
de risico's van de desbetreffende landen te nemen. 

Rendement en risico Japan Singapore Singa- Filip- Hong Ma lei-

beursgenoteerd REITs REITs Japan pore pijnen Kong sie NL EU vs 
Rendementsverwachting ·0,5 1,0 ·1,8 ·0,7 ·1,3 ·0,3 0,2 0,0 ·1,2 ·0,2 
Risicoverwachting ·0,6 ·0,8 ·0,9 ·1 ,3 -2,8 -1,4 -2, 1 0,0 ·0,2 0, 1 
Risicopremie /-risico ·0,8 1,2 -1,9 -0,5 ·0,5 -0,2 0, 1 - . 

Tabet 9.19 Risicolrendementsverhouding van de beursgenoteerde vastgoedmarkten 

In Azie hebben de REITs in Singapore en de vastgoedaandelen in Maleisie een positieve 
verhouding tussen risicopremie en risico. De Singaporese REITs combineren extra 
rendement met een iets lager extra risico, wat een goede verhouding is. De Maleisische 
vastgoedaandelen geven een minimaal hoger rendement, tegen een fors hoger risico. Bij 
alle andere Aziatische vastgoedaandelen is een lager rendement tegen een hoger risico te 
verwachten. Van de vastgoedaandelen in Azie zijn dus ten opzichte van de Nederlandse 
vastgoedaandelen alleen de Singaporese REITs interessant als belegging. 

9 .4 Diversificatievoordelen 

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat diversificatievoordelen voornamelijk worden bepaald door 
verschillende in de onderliggende factoren. Daarbij geldt: hoe groter de onderliggende 
verschillen , hoe groter het spreidingsvoordeel. In hoofdstuk 8 is gebleken dat dit voor de 
Aziatische direct/ private vastgoedmarkten ook opgaat. Voor het beursgenoteerde vastgoed 
geldt dit minder sterk. 

In de toekomst is te verwachten dat de onderliggende factoren van het directe vastgoed 
nog blijven verschillen. Dit komt doordat ook in de toekomst de demografische en 
economische verschillen tussen Azie enerzijds en Europa en de VS anderzijds blijven 
bestaan. In paragraaf 9.1 is te zien dat Azie steeds meer een eigen economisch blok zal 
gaan vormen. Hierdoor zal vanuit Azie zelf een steeds sterkere vraag komen en wordt Azie 
economisch gezien minder afhankelijk van de rest van de wereld. Dit zorgt ervoor dat 
verwacht kan worden dat de verschillen in de onderliggende factoren aanwezig blijven. 
Hierdoor is het ook te verwachten dat een lage correlatie blijft. 

De correlatie tussen de vastgoedaandelen wereldwijd is hoog, ondanks de onderliggende 
verschillen op de directe vastgoedmarkten . Het blijkt dus dat beursinvloeden een sterke rol 
spelen . Dit zou kunnen worden veroorzaakt door de liquiditeit en relatieve gemak van 
beleggen, waardoor wereldwijde beleggers en dito ontwikkelingen grote invloed hebben. 
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Met de economische ontwikkeling van Azie, neemt oak het aanwezige kapitaal in Azie toe. 
Dit is oak te zien aan de groei van lokale beleggings- en pensioenfondsen [Prudential, 
2004] . Door deze eigen vraag, zou de beursgenoteerde vastgoedmarkt meer lokale 
invloeden kunnen krijgen en dus meer kunnen verschillen van de andere vastgoedmarkt. 
Verder hebben de REITs relatief meer gelijkenissen met directe vastgoedbeleggingen. 
Hierdoor zou de lage correlatie van deze markten een positief effect kunnen hebben op de 
correlatie tussen de vastgoedaandelen. Dit zou een lagere correlatie van de 
vastgoedaandelen en vooral van de REITs tot gevolg kunnen hebben. 

9. 5 Resume en conclusies 

Risicopremie/ risico bij de directe en private vastgoedmarkt 

~ Met Aziatische direct vastgoed is extra rendement t.o.v. Nederlands vastgoed te 
halen. Daarbij zal echter oak extra risico warden toegevoegd. 

~ De opkomende Aziatische landen hebben een hogere risicopremie, de risico's zijn 
echter oak hoger. Met investeringen in de ontwikkelde Aziatische landen is weinig 
extra rendement te halen, zij voegen echter wel risico toe. 

~ Zuid-Korea en China hebben de beste verhouding tussen risicopremie en risico en 
zijn daardoor het meest interessant. Singapore, Hong Kong, Japan en Taiwan 
bieden de minst goede verhouding tussen risicopremie en risico. Een pan-Aziatische 
portefeuille kan interne spreidingsvoordelen hebben en daardoor interessant zijn. 

Risicopremie I risico bij de beursgenoteerde vastgoedmarkt 

~ Alleen de Singaporese REITs hebben een extra rendement ten opzichte van 
Nederlandse vastgoedaandelen. Bij alle andere Aziatische vastgoedaandelen is het 
verwachte rendement op lange termijn lager. 

~ Alle Aziatische vastgoedaandelen hebben een hoger verwacht risico dan 
Nederlandse, Europese en Amerikaanse vastgoedaandelen. 

~ Alleen de Singaporese REITs hebben een positieve en aantrekkelijke verhouding 
tussen risicopremie en risico en is daardoor de enige investering die interessant is. 

Verwachte spreidingsvoordelen 

De historische correlatie tussen de directe vastgoedmarkten is laag of negatief. In de 
toekomst kan warden verwacht dat dit zo blijft, doordat: 

~ Het is te verwachten dat de onderliggende verschillen tussen de Aziatische 
economieen en bevolking blijft bestaan. Daardoor zouden oak op de vastgoedmarkt 
de verschillen kunnen blijven en is het realistisch dat de correlatie op de directe 
vastgoedmarkt laag blijft. 

~ In Azie kan een sterkere eigen vraag zich ontwikkelen, waardoor het minder 
afhankelijk van het westen is en dus een eigen koers kan varen. 

De correlatie tussen de beursgenoteerde vastgoedmarkten is hoog. Een aantal 
ontwikkelingen zou dit kunnen veranderen: 

~ De economische ontwikkeling van Azie zorgt ook voor een kapitaaltoename. Dit kan 
leiden tot meer autonoom beleggingsgedrag 

~ De REITs hebben meer gelijkenissen met vastgoedbeleggingen dan vastgoed
bedrijven. Hierdoor een deel van de lage correlatie op de directe markten warden 
overgenomen. 

Conclusies 

~ Aziatisch direct I privaat vastgoed heeft een relatief hoog rendement en risico, 
maar door de lage correlatie een positief verwacht effect op de portef euille 

~ Aandelen van Aziatische vastgoedaandelen hebben weinig verwachte toegevoegde 
waarde door hun matige rendementsverwachting, hoge risico en lage 
spreidingsvoordeel 

~ De Aziatische REITs kunnen interessant zijn, door hun hogere rendements
verwachting, lagere risico's en hogere spreidingsvoordeel dan aandelen van 
vastgoedbed ri jven. 
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Hoofdstuk 1 O: Conclusies, advies en aanbevelingen 

Na de analyse van de Aziatische vastgoedmarkten zullen in dit hoofdstuk de resultaten 
warden samengevoegd en zal antwoord warden gegeven op de probleemstelling van dit 
onderzoek. Daarmee wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: 

Wat is het effect van investeren in Aziatisch vastgoed op een internationale 
vastgoedportefeuille met betrekking tot rendement, risico's en spreiding? 

Met het beantwoorden van de probleemstelling warden de doelstellingen bereikt. Dat 
betekent dat allereerst inzicht in de beleggingsmogelijkheden in Aziatisch vastgoed zal 
warden gegeven. Daarna zullen de effecten van het toevoegen van Aziatisch vastgoed aan 
een internationale beleggingsportefeuille inzichtelijk warden gemaakt. Als laatste zal 
daarmee een advies warden gegeven over het wel of niet toevoegen van Aziatisch vastgoed 
aan een internationale beleggingsportefeuille 

10.1 Conclusies 

Allereerst zullen de beleggingsmogelijkheden in Aziatisch vastgoed warden beschreven. 
Vervolgens zullen in paragraaf 10.1.2 de effecten van het toevoegen van Aziatisch vastgoed 
op basis van de historische analyse warden besproken. Als derde zal in § 10.1.3 de 
verwachting voor de toekomst warden behandeld. 

Om de effecten inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van het beslissingsmodel uit 
hoofdstuk 5. In de daarop volgende hoofdstukken zijn de effecten gerangschikt van 1 tot 5, 
met '1' als laagste en '5' als hoogste score. Deze scores zullen in dit hoofdstuk warden 
samengevoegd. 

10.1.1 De beleggingsmogelijkheden in Aziatisch vastgoed 

De beleggingsmogelijkheden zijn naar grootte gerangschikt en in figuur 10.1 weergegeven: 

5 
Beleggingsmogelijkheden in Azie 

4 - - ' - - - ------------------------------------------------

1: 

3 I ! - ------- ---------- .- -- ----------- - ---- - ---- - --

- -
2 

I 

: 

Japan Hong Singa- Maleisie Zuid- Thai- Filip- China Taiwan India Inda- Vietnam 

Kong pore Korea land pijnen nesie 
II Direct/privaat [I Beursgenoteerde vastgoedbedrijven O REI Ts (vastgoedbeleggingsfondsen) 

Figuur 10. 1 Totaaloverzicht beleggingsmogelijkheden 

Hieruit zijn de volgende conclusies te trekken: 

~ De meeste beleggingsmogelijkheden in direct vastgoed zijn te vinden in Japan, Hong 
Kong, Singapore en Zuid-Korea 

Verder bieden Shanghai en Beijing oak redelijk goede mogelijkheden. In Taiwan en 
Maleisie zijn de mogelijkheden redelijk. In Thailand en de Filippijnen zijn de 
mogelijkheden beperkt. In India, lndonesie en Vietnam is investeren zeer moeilijk. 

~ In Japan en Hong Kong zijn 85% van de vastgoedaandelen genoteerd 

In zowel Japan als Hong Kong is ruim 40% van de beursgenoteerde vastgoedmarkt te 
vinden. In Singapore is ca. 10% van de vastgoedaandelen genoteerd. De overige 
vastgoedaandelen zijn te vinden in Maleisie, lndonesie, de Filippijnen en Thailand. 
In de andere landen zijn de beursgenoteerde mogelijkheden zeer beperkt. 
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~ De REIT-markt is het meest ontwikkeld in Japan en Singapore 

In Japan en Singapore is het mogelijk om in specifieke vastgoedbeleggingsfondsen 
(Real Estate Investment Trusts I REITs) te investeren. In Hong Kong, Maleisie en 
Thailand is de regelgeving daarvoor aanwezig, er zijn echter nog geen of weinig 
REITs genoteerd. In al deze markten worden binnenkort meer REITs verwacht. Zuid
Korea en Taiwan hebben een specifieke REIT-structuur om hun vastgoedmarkt te 
verbeteren, hier zijn nog veel restricties aan verbonden. 

10.1.2 De historische karakteristfeken en effecten van Aziatisch vastgoed 

Directe I private vastgoedmarkten 

Op basis van analyse van de historische gegevens zijn een aantal karakteristieken voor de 
Aziatische vastgoedmarkten vastgesteld. In figuur 10.2 zijn de resultaten voor de directe 
markt te zien: 

Karakteristieken Aziatische vastgoedmarkten 

Azie totaal Tokyo Hong Kong 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Singapore Kuala Lumpur 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
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I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I I I I 

-5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Manilla Beijing Shanghai 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

CJ I nst itut ioneel risico • Beleggingsrisico direct • Diversificat ie effect • Rendement 

Figuur 10.2 Karakteristieken en effect directe en private vastgoedmarkten 

Daaruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

~ Met Aziatisch vastgoed kan een hoger rendement warden behaald, maar er stoat een 
aanmerkelijk hoger risico tegenover 

In Beijing en Shanghai is een hoog rendement mogelijk, de risico's zijn echter ook 
hoog. Manilla en Bangkok hebben een gemiddeld rendement, maar ook hoge 
risico's. In Hong Kong en Kuala Lumpur is het rendement laag en het risico is voor 
Kuala Lumpur gemiddeld, Hong Kong heeft een hoog risico. In Tokyo en Singapore is 
het rendement in de periode 1994-2004 negatief geweest, het risico relatief laag. 

~ De vergoeding voor het extra risico is in Azie relatief laag 
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De vastgoedmarkten in Europa en de VS hebben een gemiddeld rendement en een 
relatief laag risico. ln de Aziatische markten is een vergelijkbaar rendement te 
behalen, echter tegen een hoger risico. Zeer hoge rendementen zijn in Azie ook 
mogelijk, onder andere door de hoge volatiliteit 
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~ Aziatisch directlprivaat vastgoed heeft een positief spreidingseffect op de portefeuille 

De samenhang (correlatie) tussen de Aziatische directe vastgoedmarkten met een 
portefeuille uit Europa en de VS is zeer laag of anticyclisch. Hierdoor is met de toe
voeging van Aziatisch vastgoed een positief effect te behalen. Vastgoed in Beijing 
en Shanghai heeft het meest positieve effect op de portefeuille gehad. Met vast
goed uit Bangkok en Manilla is in de onderzochte periode relatief veel spreidings
voordeel te behalen. Vastgoed uit Hong Kong heeft een licht positief effect; 
vastgoed uit Tokyo, Singapore en Kuala Lumpur heeft een negatief effect gehad. 

Beursgenoteerde vastgoedmarkten 

Voor de beursgenoteerde vastgoedmarkten zijn de karakteristieken als volgt: 
Karakteristieken Aziatische vastgoedmarkten 

Azie totaal Japan Hong Kong 

I : : : 
~ 

I I I 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 

Singapore Maleisie 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Filippijnen 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 2 4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

lndonesie Thailand NL 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 

CJ I nstitutioneel risico • Beleggingsrisico beursgenoteerd • Diversificat ie effect • Renderrent 

Figuur 10. 3 Karakteristieken en effect beursgenoteerde vastgoedmarkten 

Hieruit kan het volgende voor de Aziatische vastgoedaandelen warden geconcludeerd: 

~ Aziatische vastgoedaandelen hebben een hoog risico tegen een gemiddeld rendement 

De Azie-totaal-index en Singaporese vastgoedaandelen hebben een vergelijkbaar 
rendement behaald als Nederlandse vastgoedaandelen. Het risico is echter veel 
hoger. Het rendement van vastgoedaandelen in Hong Kong is het hoogst van Azie, 
het risico redelijk hoog. De vastgoedmarkten in Maleisie en de Filippijnen hebben 
een lager rendement behaald met een hoger risico. De meest risicovolle markten 
zijn lndonesie en Thailand en hebben een negatief rendement behaald. 

~ Vastgoedaandelen in Azie geven een Lage vergoeding voor het extra risico 

Door het hoge risico is het risico per eenheid rendement in Azie vele malen hoger 
dan in Europa en de VS. De vergoeding voor het extra risico wat wordt gelopen, is 
daardoor zeer laag of negatief. Dit is in alle vastgoedmarkten in Azie het geval. De 
REITs zijn niet specifiek in de historische analyse opgenomen. 

~ Aziatische vastgoedaandelen hebben weinig toegevoegde waarde aan de portefeuille 

Door het hoge risico voegen Aziatische vastgoedaandelen veel risico toe aan een 
portefeuille. De correlatie met vastgoedaandelen uit Europa en de VS is hoog, 
waardoor het spreidingsvoordeel laag is. Alleen de vastgoedaandelen uit Hong Kong, 
Singapore en Filippijnen heeft een licht positief effect op de portefeuille gehad. 
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10.1.3 Te verwachten e{fecten van het toevoegen van Aziatisch vastgoed 

Verwachting directe I private vastgoedmarkten 

De volgende conclusies kunnen voor de private markten warden getrokken: 

~ Met Aziatisch vastgoed is rendement toe te voegen, risico zal oak warden toegevoegd 

Door de groei van de vastgoedmarkten bli jven hogere rendementen blijven 
mogelijk. Waardegroei is en blijft in Azie belangrijk, wat hogere (korte termijn) 
rendementen kan opleveren . Met de groei en nadruk op cycli blijven de risico's 
echter oak sterk aanwezig. In markten met lage aanvangsrendementen en minder 
hoge groei (a.a. Japan, Singapore en Hong Kong) is het twij felachtig of hetzelfde 
rendement als in westerse markten kan warden behaald, het risico is echter hoger. 
In groeimarkten kan een hoger rendement warden behaald, tegen een hoger risico. 

~ Het is te verwachten dat Aziatisch vastgoed spreidingsvoordelen blijven opleveren 

Het is te verwachten dat de onderliggende verschillen tussen de Aziatische econo
mieen en bevolking blijft bestaan. Daardoor kunnen oak op de vastgoedmarkt de 
verschillen blijven bestaan en is het realistisch dat de correlatie op de directe vast
goedmarkt laag blijft. In Azie kan een sterkere eigen vraag zich ontwikkelen, waar
door het minder afhankelijk is van andere landen en een eigen koers kan varen. 

~ De ontwikkeling van de vastgoedmarkten en de opkomst van de RE/Ts heeft een 
positieve invloed op de risico's 

De ontwikkeling van de vastgoedmarkt kan leiden tot meer stabiliteit en lagere 
(institutionele) risico's. Door de ontwikkeling van de REITs verschuift de focus van 
beleggers meer naar (huur)inkomsten en minder naar groei. Verder moeten de REITs 
opener zijn , wat de transparantie verbetert. Met de opkomst van de REITs nemen 
oak de verkoopmogelijkheden en de liquiditeit toe. Hierdoor kan warden verwacht 
dat de risico's op de Aziatische markten afnemen. 

Verwachting beursgenoteerde vastgoedmarkten 

Voor de beursgenoteerde markten kan het volgende warden geconcludeerd: 

~ Ten opzichte van Nederland zullen Aziatische aandelen in vastgoedbedrijven hoge 
risico's per eenheid rendement blijven bieden 

Bij de aandelen van vastgoedbedrijven is het dividendrendement laag en moet veel 
rendement komen uit waardegroei. Hierdoor zijn deze aandelen veel risicovoller 
dan vastgoedaandelen uit Europa en de VS, terwijl op lange termijn het de vraag is 
of een vergelijkbaar rendement kan warden verwacht. De vergoeding voor het extra 
risico is daardoor laag. 

~ Van aandelen in vastgoedbedrijven is weinig spreidingsvoordeel te verwachten 

Door de hoge risico 's en hoge correlatie is het te verwachten dat de aandelen van 
vastgoedbedrijven meer risico zullen toevoegen dan zij door spreidingsvoordeel 
kunnen verminderen. 

~ RE/Ts kunnen een hoger rendement en lagere risico's bieden 
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In de VS hebben de REITs een hoger rendement en een lager risico dan de aandelen 
in vastgoedbedrijven. Dit kan ook in Azie warden verwacht. Het dividendrendement 
van de REITs is hoger dan de aandelen van vastgoedbedrijven. Ook hebben de 
Aziatische REITs belastingvoordelen, waardoor zij een hoger netto rendement 
kunnen halen. De prijsvorming wordt bij de REITs sterker bepaald op basis van 
dividendrendement en de waarde is daarom stabieler, het aandeel dus minder 
risicovol. Vooral de REITs met een hoog dividend zijn interessant. 
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10.2 Advies 

De directe of private vastgoedmarkten bieden de beste spreidingsmogelijkheden en 
vergoeding voor extra risico. Het is daarom aan te bevelen om op deze manier in Aziatisch 
vastgoed te investeren. Uit de historische analyse blijkt dat een allocatie van 9% Aziatisch 
direct/privaat vastgoed optimaal is geweest en dat met een allocatie tot 17% een betere 
rendements/risicoverhouding zou zijn behaald. Een allocatie van 10-20% direct/privaat 
Aziatisch vastgoed is daardoor aan te bevelen. Omdat direct investeren door gebouwen te 
kopen voor een westerse investeerder lastig en risicovol is, is het aan te raden met een 
lokale partner of via een privaat fonds te investeren. 

Aandelen van vastgoedbedrijven met zowel beleggings-, ontwikkelings- en beheers
activiteiten bieden minder spreidingsmogelijkheden en minder vergoeding voor het extra 
risico. Op lange termijn is niet te verwachten dat dit toegevoegde waarde oplevert. In het 
opgaande deel van een cyclus kunnen deze markten wel extra rendement opleveren, het 
advies is daarom om deze markten alleen op korte termijn te overwegen. 

De vastgoedbeleggingsfondsen (REITs) bieden betere beursgenoteerde mogelijkheden door 
hun lagere risico en hogere verwachte rendement. Binnen de beursgenoteerde beleggingen 
zijn deze fondsen aan te bevelen. Deze REITs zijn zeer interessant en zouden kunnen 
warden gebruikt als eerste stap in het Aziatisch vastgoed. Door het relatief hoge risico van 
de Aziatische vastgoedmarkt, is het echter de vraag of deze beleggingsfondsen meer 
rendement en meer risicovermindering door spreiding opleveren dan zij aan extra risico aan 
de portefeuille toevoegen. 

Verder nog een advies over investeren in Aziatisch vastgoed, wat de kern zeer goed raakt: 

Fasten your seatbelts, 
the risks are as high as the potential rewards 

Jack Chandler, CEO Asia - LaSalle Investment Management, in {/PE RE, 2004] 

10.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

1) Dit onderzoek heeft een strategisch karakter, voor de lange termijn. De volgende stap in 
het investeringsproces is de tactische allocatie waarin de Landen allocatie en timing van 
het investeren wort bepaald. Hier voorziet dit onderzoek niet in, het geeft wel een basis 
om deze beslissing te maken. 

2) Dit onderzoek beslaat investeren in Azie als continent. Dit is een zeer breed 
onderzoeksgebied, waarbinnen zich nog veel verschillen bevinden. Dit biedt ook nog veel 
mogelijkheden voor onderzoek naar specifiekere regio's, waarbij meer de diepte in kan 
warden gegaan. 

3) Dit onderzoek is voor de directe vastgoedmarkten gedaan op basis van gegevens uit de 
periode van 1994-2004. Dit betreffen marktgegevens en kunnen een bepaald deel van de 
markt representeren. Deze zijn bijvoorbeeld ook niet zo accuraat als een index op basis 
van beleggingsresultaten van een groat deel van de (institutionele) beleggers. Op dit 
vlak ligt nog een enorm verbeteringspotentieel voor de Aziatische vastgoedmarkten. 
Meer onderzoek naar de rendements- en risicokenmerken kan het beeld en de eff ecten 
van investeren in Aziatisch vastgoed verder inzichtelijk maken. 

4) De ontwikkeling van de REIT-markten in Azie is zeer interessant. Het is op dit moment 
moeilijk om kwantitatief onderzoek te doen naar deze beleggingsfondsen vanwege de 
korte historie van de rendementsreeksen en de snelle groei. Wanneer deze markt zich 
heeft ontwikkeld en gegevens over een langere periode beschikbaar zijn, kan ook 
kwantitatief onderzoek naar de effecten op portefeuilles warden gedaan. Dit zal een 
aantal jaar mogelijk zijn. Voor deze markten is echter nog veel kwalitatief te onder
zoeken, gezien de mogelijkheden van deze beleggingsvorm is dit zeker aan te bevelen. 
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