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Bijlage hoofdstuk 1 

Bjj[age 1. 1 Definities 

lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

In deze bijlage warden de definities beschreven die in dit verslag warden gebruikt. Daarbij 
warden eerst een aantal geciteerde definities aangehaald en vervolgens de definitie 
gegeven die in dit verslag zal warden toegepast. 

Rendement 

Keeris [2001] geeft de volgende definitie voor totaalrendement: 
"Het totaal van het uit de exploitatie van een vastgoedobject behaalde, directe en 
indirecte beleggingsresultaat over de beschouwde periode." 

In dit verslag zal de volgende definitie voor rendement warden gebruikt: 
"Het totale beleggingsresultaat van een vastgoedbelegging ten opzichte van de 
waarde over de betreffende periode." 

Deze definitie geeft het totaalrendement aan en dit kan in dit onderzoek voor 'rendement' 
warden gebruikt, behalve als anders aangegeven is. 

Risicopremie 

Keeris [2001] heeft een algemene definitie gegeven op de risicopremie: 
De minimale premie welke geeist wordt bovenop het te behalen rendement op (10 
jaar) langlopende staatsleningen, ter compensatie van het (aangenomen) hoger 
risico dat met de betreffende belegging in het vastgoedobject dan wel -
portefeuille gelopen wordt. 

llmanen [2003] heeft onderzoek gedaan naar de risicopremie op aandelen en gebruikt de 
volgende definitie van de risicopremie op aandelen: 

"The long run expected return advantage of stocks over government bonds" 

In dit verslag zal als algemene definitie de volgende warden gebruikt: 
"Risicopremie is het extra rendement als compensatie voor de (extra) risico's" 

Beleggingsrisico 

De volgende definities warden voor het beleggingsrisico gegeven: 
[Keeris, 2001 ] : 

"Risico is een begrip waarmee wordt aangeduid de mogelijkheid in de zin van -
afhankelijk van de context- gevaar, dan wel de grate kans op het optreden van een 
gebeurtenis, welke ingrijpt op het betreffende risicodragende object of aspect, 
met naar verwachting dientengevolge schade daaraan of verlies van het gestelde of 
bepaalde." 

[Wedding, 2002]: 
"Risico is de mate van afwijking binnen gestelde bandbreedten ten opzichte van, 
de op het moment van de aannames, de meest waarschijnlijke financiele waarde 
voor de variabelen als gevolg van onzekerheden." 

In dit onderzoek de volgende definitie voor beleggingsrisico warden gebruikt, die de basis 
van de bovenstaande definities aangeeft: 

"Risico is de mate van afwijking ten opzichte van een gemiddelde of verwachte 
waarde" 

Deze definitie kan ook warden gebruikt bij de term volatiliteit, omdat de strekking van de 
term gelijk is. 
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Spreidingsvoordeel / diversificatiepotentieel 

Keeris [2001] geeft hiervoor de volgende definitie 
"De mate waarin een bepaalde belegging bij kan dragen aan een hoger gemiddeld 
portefeuillerendement en de stabiliteit daarvan, welke bepaald wordt door de 
volatiliteit van het rendement van de betreffende belegging en de mate van 
samenhang met dat van andere beleggingscategorieen in die portefeuille 

In dit onderzoek zal de volgende omschrijving warden gebruikt 

2 

"De mate waarin een belegging voordeel biedt aan een portefeuille door bij 
toevoeging voor een hoger rendement of lager risico te zorgen." 
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Bijlage hoofdstuk 2 

B;;tage 2.1 Het opbouwen van een portefeuille 

Bij beleggen gaat het vaak om grate sommen geld en de gevolgen kunnen bij 
onverantwoord beleggen groat zijn. Hierdoor is er een vraag naar een onderbouwing hoe 
men het vermogen op een zo verantwoorde manier kan beleggen en op welke manier kan 
warden beoordeeld welke beleggingen en -categorieen interessant zijn. 

Om het kapitaal zo effectief mogelijk te beleggen zijn een aantal theorieen ontwikkeld. De 
belangrijkste theorie hiervoor is de Moderne Portefeuille Theorie (MPT), welke vooral 
geschikt is om portefeuilles op te stellen. Verder warden in deze paragraaf ook andere 
theorieen behandeld, welke meer geschikt zijn voor het selecteren van geschikte 
beleggingen, namelijk het Capital Asset Pricing Model (CAPM) en de Arbitrary Pricing Theory 
(APT). Om het verwachte rendement van een belegging te bepalen, kan het Gordon Growth 
Model warden gebruikt. Deze zal als laatste warden besproken. 

Moderne Portef euille Theorie 

Markowitz, Sharpe en Ross hebben deze theorie in 1952 opgesteld en voor dit werk de 
Nobelprijs ontvangen. Door zijn relatieve eenvoud nog steeds als basis voor 
portefeuillebeleid. 

De twee meest belangrijke f actoren bij beleggen zijn het rendement en het risico. Bij elke 
beoordeling van een investering wordt gekeken welk rendement te behalen is en tegen welk 
risico. Het uitgangspunt van de MPT is dat een belegger streeft naar een zo hoog mogelijk 
rendement bij zo laag mogelijk risico. Hierbij staat de winstmaximalisatie voorop en is een 
belegger daarbij neutraal welke beleggingsmiddelen hij daarvoor inzet. 

De kern van de Moderne Portefeuille Theorie (MPT) is diversificatie: het verminderen van 
risico door spreiding. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het eigen risico- en 
bewegingspatroon van beleggingsobjecten en -portefeuilles. Door gebruik te maken van de 
verschillende bewegingspatronen van verschillende objecten kan het totale 
portefeuillerisico warden verminderd. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigenschap dat in een portefeuille het totale 
rendement kan warden berekend als gewogen gemiddelde van alle vastgoedbeleggingen, 
maar dat bij risico ook de invloed van de ene belegging effect kan hebben op een ander en 
het risico kan verminderen. 

Door gebruik te maken van de verschillende 
risico en rendementskenmerken, kan een 
'efficiente grenslijn' (Engels: efficient 
frontier) warden opgesteld. 
Deze efficiente grenslijn geeft de verhouding 
tussen het risico en rendement aan, waar bij 
een 'efficiente' portefeuille bij een gegeven 
risico geen hoger rendement kan warden 
gerealiseerd en vice versa. Figuur B2.1 geeft 
dit aan. 

Capital Asset Pricing Model 

. ..... 

portfolio slnlqy 
incrrasn efriciency ___________ .,._~ 

Figuur 82. 1 Portfeuillestrategie en efficient frontier 
Bron: [Keeris, 2001] 

Om de Moderne Portefeuille Theorie beter hanteerbaar te maken, is het Capital Asset 
Pricing Model, ook kortweg CAPM genoemd, ontwikkeld. Dit model maakt het mogelijk 
relatief eenvoudig verschillende beleggingen met elkaar te vergelijken. 

3 
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Dit model is gebaseerd op de volgende veronderstellingen: 
Het risico wordt gesplitst in een standaard- en specifiek risico. 
Per fonds wordt het standaardrisicofactor (~) bepaald. Deze factor geeft aan of dit 
fonds meer of minder volatiel is dan de markt / benchmark. 
Voor een hoger risico, wordt een hoger rendement verwacht door de beleggers, 
welk verband lineair is. 

Grafisch kunnen de verhoudingen als volgt worden weergegeven: 
...., 
C 
(I) 

E 
(I) 
-0 
C 

& • 
• 

Gemiddelde risico/rendements 
verhouding 

lnvesteringen met een hoger risico per 
rendement dan gemiddeld • 

• 
• 

• 

richtingscoefficient = b 

• 
• lnvesteringen met een lager risico 

per rendi ment dan gemiddeld 

• 
= risicopremie tov risicovrij 

Risicovrij --- ---------------------------------- - -------- ------------ ----- ------- ---- -------------------
rendement 

0 
Figuur B2.2 lnvesteringen in het CAPM Risico 

Bron: bewerking {Liow (NUS), 2004] 

Aan de hand van de standaardrisicofactor (~) kan evenredig een verwacht rendement 
worden berekend, met de volgende formule: 

E(R) = verwacht rendement 
Rt = Risicovrij rendement 
Rm = rendement markt / benchmark 

Door het gerealiseerde rendement te vergelijken met het verwachte rendement, kan 
vastgesteld worden of de belegging beter of slechter presteert dan het gemiddelde. 
Hiermee kan relatief gemakkelijk worden bekeken welke beleggingen het meest interessant 
zijn . 

Arbitrary Pricing Theory 

Het principe van deze theorie is dat voor elk gelopen risico een hoger rendement ter 
compensatie moet liggen . Het totale (verwachte) rendement is daardoor een optelsom van 
vergoedingen voor extra gelopen risico 's. 

In de Arbitrary Pricing Theory (APT) wordt daarom 
gesteld dat de risico's niet worden bepaald door 
het markt- en objectspecifieke risico, maar dat 
deze opgebouwd zijn uit meerdere factoren. Onder 
deze factoren vallen liquiditeitsrisico's, 
transparantierisico's, valutarisico ' s, etc. De 
belegger eist daarvoor een opslag voor deze 
risico's, omdat deze door spreiding niet kunnen 
worden teruggebracht. Figuur B2.3 geeft hiervan 
een illustratie. 

Door een rendementsopslag toe te kennen aan de 
risico's, kan een minimaal rendement worden 
berekend. Dit rendement kan worden vergeleken 
met het rendement in de desbetreffende markt om 
te kijken of de investering verantwoord is. 
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Figuur B2.3 Verwacht en benodigd rendement 
Bron: {Ho (NUS), 2004] 
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Gordon Growth Model 

Het 'Gordon Growth Model' [Gordon, 1962) is een van de meest gebruikte methoden om 
vereiste rendementen in te schatten. 

De basis van het model is dat de prijs van een beleggingsobject gelijk is aan de contante 
waarde van de toekomstige inkomsten. Als deze op een gelijk tempo groeien, dan is het 
vereiste rendement gelijk aan het aanvangsrendement plus de toekomstige groei van dit 
aanvangsrendement. Dit kan in formulevorm als volgt warden weergegeven: 

Verwacht rendement = aanvangsrendement + groei 

Het aanvangsrendement is bij een investeringsbeslissing te bepalen. Daardoor is de 
onzekerheid van het toekomstige rendement gericht op nag maar 1 variabele: de groei. 
Door een inschatting te maken van de groei kan het totale verwachte rendement warden 
bepaald. 

In dit verwachte rendement zit een verwachte compensatie voor de risico's ten opzichte 
van een belegging met zo min mogelijk risico of een compensatie voor de extra risico ten 
opzichte van een andere belegging. Het verwachte extra rendement (risicopremie) is 
daardoor: 

Verwachte extra rendement = aanvangsrendement + groei - referenOerendement 
( risicopremie) 

Hiermee kan aan de hand van het aanvangsrendement, de groeiverwachting en het 
referentierendement de risicopremie warden bepaald. 

5 
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Bjj{age 2.2 Rekenen met risko en rendement bii vastgoedbeleggingen 

De twee meest belangrijke factoren bij beleggen zijn het rendement en het risico. Bij elke 
beoordeling van een investering wordt gekeken welk rendement te behalen is en tegen welk 
risico. Als eerste zullen deze twee factoren worden besproken. 

Rendement 

Het rendement is verder op te delen uit de volgende componenten: 
de directe inkomsten uit de exploitatie 
de indirecte inkomsten uit de waardestijging 

De waardestijging wordt pas te gelde gemaakt bij verkoop, echter bij waarderingen worden 
fictieve / taxatiewaarden gebruikt, waar de waardestijging in is meegenomen. 

Deze variatiemogelijkheden komen ook tot uitdrukking bij de verschillende 
rendementsbegrippen. Omdat vele variaties mogelijk zijn, worden de belangrijkste hier 
beschreven. 

Totale rendement voor prestatiemeting 
In deze rekenmethoden zijn zowel de directe exploitatieopbrengsten evenals de indirecte 
waardestijgingen opgenomen. De meest gebruikte rendementen voor prestatiemeting zijn: 

Total Rate of Return (TRR) 
Internal Rate of Return (IRR) 

Het totale rendement wordt in zijn meest eenvoudige vorm als volgt bepaald: 

Totale rendement = exploitatieresultaat + waardestiigim!tnv t-1 
waardet-1 waardet-1 t-1 = vorige periode 

De IRR is een vastgesteld te behalen rendementspercentage, waarbij deze in bovenstaande 
formule als gegeven TRR wordt ingevuld en wordt gebruikt om de marktwaarde te bepalen, 
gebruik makende van de directe en indirecte opbrengsten. 

Aangezien in dit onderzoek de focus ligt op prestaties, zal in principe uitgegaan worden van 
het totaalrendement (TRR). 

Waardebepaling: de BAR en de NAR voor vastgoed 
Vaak wordt om snel en eenvoudig de waarde van een beleggingsobject te bepalen de 
waarde gebaseerd op de directe exploitatieopbrengsten, waardestijging wordt hier niet in 
meegenomen. Hierbij wordt de directe winst of het exploitatieresultaat vergeleken met en 
berekend tot de totale waarde. 

Bij vastgoed worden hiervoor over het algemeen twee rendementen gebruikt: 
Bruto Aanvangs Rendement (BAR) 
Netto Aanvangs Rendement (NAR) 

Bij aandelen is bijvoorbeeld een vergelijkbare methode, de koers/winst-verhouding. 

De BAR wordt als volgt bepaald: 

BAR = Bruto huurinkomsten / Totale investering = x % 

Hierbij wordt de bruto markthuur gezien als het bedrag dat in de markt aan huur wordt 
betaald op basis van volledige verhuur en de totale investering als het totale 
aankoopbedrag, zonder vreemd vermogen. 
De NAR wordt bepaald door de netto markthuur te nemen i.p.v. de bruto markthuur. Dit 
verschil wordt bepaald de bruto markthuur te verminderen met de exploitatiekosten 
(eventueel aangenomen op basis van vergelijkbaar vastgoed). 

6 



Risico's 
De verdeling van de mogelijke rendementen wordt in de 
MPT verondersteld als een normaalverdeling, welke in 
figuur 2.4 te zien is. 

Door in deze figuur grenzen af te bakenen, kan warden 
berekend wat de kans is dat het rendement binnen deze 
grenzen valt. Dit gebeurt door de standaarddeviatie te 
bepalen. De standaarddeviatie geeft aan in hoe ver de 
rendementen gespreid zijn t.o.v. het gemiddelde. 

De werking kan warden uitgelegd aan de hand van het 
volgende voorbeeld: 

Stel het rendement is 10% en het risico / de 
standaarddeviatie is 5%. Dan zullen bij een 
normaalverdeling 66% van de rendement binnen de 
grenzen van 10% ! 5% vallen, dus tussen de 5% en 15%. 

lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

o.◄ Frequenc 

01 95% 1s 
between 

4 
-2and+2 _ 

,1.-
-3 ·2 · 1 0 2 3 4 
Realization of t11e standard normal random variable 

Figuur B2.4 Normaalverdeling risico's 
Bron: [Ho (NUS), 2004] 

In 95% van de gevallen zal het rendement binnen de grenzen van 10% ! 2*5% vallen, dus 
tussen de 0% en 20%. 

De standaarddeviatie is te berekenen via de variantie, het kwadraat van de 
standaarddeviatie. Dit wordt berekend door de (mogelijke) afwijkingen af te zetten tegen 
het gemiddelde / verwachte rendement. 

Risico's bij vastgoedbeleggingen kunnen warden ingedeeld in twee categorieen: 
systematisch risico ook wel: marktrisico 
niet-systematisch risico ook wel: objectrisico 

Het systematische risico wordt ook wel marktspecifieke risico genoemd, omdat in principe 
alle beleggingsobjecten in dezelfde markt dit risico kennen. Het niet-systematische risico 
wordt ook objectrisico genoemd, omdat hier de risico's toe behoren die voor een specifiek 
object gelden. 

Omdat het ene object marktgevoeliger is dan het andere, kan per object de verhouding 
tussen markt- en objectrisico varieren. 

7 



.... 
C 
QJ 

E 
QJ 

"Cl 
C 

~ 

Bi"la en 

Biilage 2.3 Diversificatievoordeel in een portefeuille 

De kern van de Moderne Portefeuille Theorie (MPT) is diversificatie: het verminderen van 
risico door spreiding. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het eigen risico- en 
bewegingspatroon van beleggingsobjecten en -portefeuilles. Door gebruik te maken van de 
verschillende bewegingspatronen van verschillende objecten kan het totale 
portefeuillerisico worden verminderd. 

Correlatie 
De mate waarin twee variabelen samen beweging wordt de correlatie genoemd. Hierbij 
geldt de volgende samenhang tussen de reactie en beleggingsproducten: 

tussen de Oen +1: positieve (gelijk reagerende) reactie 
0: geen reactie op een beweging van de ander 
tussen de Oen -1: negatieve (tegengesteld reagerende) reactie 

Als een belegging bijvoorbeeld perfect tegengesteld rendementsgedrag t.o.v. een andere 
belegging laat zien (correlatie = -1 ), zal het uiteindelijke risico bij gelijke weging 0 zijn en 
het rendement het gemiddelde van de twee. Dit is te zien in figuur B2.5: 

Maximaal effect spreiding 
(correlatie = -1) 0 u ·;;; 

·c 

Effect toevoeging meerdere objecten 
aan een portefeuille 

Be legging 

Rendement 

Portefeuille 

Risico portefeuille 

Systematische risico (vastgoed} 

Tijd 

Figuur B2.5 Spreidingsvoordeel bij meerdere beleggingen Figuur B2.6 Risicovermindering door spreiding 
Aantal objecten 

Op basis van: [Brown, 1997] in [Van Goal, Weisz en Jager, 2001} 

Omdat in de praktijk volledig tegengesteld reagerende beleggingsproducten (bijna) niet 
bestaan of zeer kostbaar zijn, worden meerdere beleggingen gebruikt om de risico's te 
spreiden. 

Risicovermindering in een beleggingscategorie door diversificatie 

In de Moderne Portefeuille Theorie wordt gesteld dat door meerdere objecten aan een 
portefeuille toe te voegen kan het risico worden verminderd. Doordat elk object zijn eigen 
specifieke niet-marktgebonden kenmerken heeft, heeft het ook zijn eigen object-specifieke 
risico's. Hierdoor kan een bepaald object beter of slechter presteren dan de markt. Door 
steeds meerder objecten aan een portefeuille toe te voegen, zal het object-specifieke 
effect steeds minder worden. Hierdoor kan in theorie het object-specifieke of niet
systematische risico zelfs worden weggediversificeerd. 

In figuur B2.6 wordt weergegeven hoe met meerdere objecten het object-specifieke risico 
van een beleggingscategorie kan worden weggediversificeerd. Wat overblijft, is het risico 
van de beleggingscategorie zelf, het systematische risico. 

8 
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Bjj(age 2.4 Uteratuuronderzoek: vergeliiking risico en rendement 

Gemiddeld rendement en risico diverse beleggingscategorieen 

Bij de samenstelling van tabel 2.3 is het gemiddelde genomen van deze onderzoeken voor 
de waarde van direct vastgoed, aandelen en obligaties: 
Nom,naa/ rendement en r1S1co D1rect vastgoed Aandelen Ob/1 ,;aties 

Rtndtmt Risicol R,nd,- Risico/ R,nd,- Risicol 

Land Period, 8r0t1 nt Risico rtndtm,nt m,nt Risico rtndffl'ltnt mtnt Risico rtndtmtnt 

vs 51-97 Kaiser , 1999 9,8 5,2 0,53 12,8 16,8 1,31 6,0 10,9 1,82 

vs 78-00 NCRElf 9,7 6,6 0,68 17,2 18,5 1,08 9,5 7,4 0,78 

vs 47-82 NCREl f , Ibbotson & Siege\ 1984 8,3 3,4 0,41 12,4 17,5 1,41 3,4 9,7 2,85 

vs 85-01 NCREI f door [I NG RE , 2001] 7,0 3,2 0,46 16,3 15,7 0,% 8,9 5,5 0,62 

VS 1987-2001 1-tlesl, 2004: NCREF 6,7 6,0 0,9 10,4 15,5 1,5 7,9 5,4 0,7 

VK 68-90 Baum, 1992 15,4 10,2 0,66 18,7 22,0 1,18 10,0 12,5 1,25 

VK 71-00 IPD 12,9 11 ,0 0,85 19,7 31,8 1,61 12,8 15,4 1,20 

VK 85-01 IPD 10,3 5 0,49 13,2 17,1 1,30 10,2 6,8 0,67 

UK 1987-2001 1-tlesl, 2004: FD 10,9 10,5 1,0 11 ,1 18,7 1,7 8,7 13,9 1,6 

NL 48-98 De Haas, 1998 8,1 3,5 0,43 14,4 21 ,2 1,47 6,0 7,4 1,23 

NL n-2002 ROZ/I PO 9,5 5,6 0,59 15,8 22,3 1,41 7,5 5,6 0,74 

NL 1987-2001 1-tlesi, 2004: ROZ/FD 10,6 4,5 0,4 12,1 20,8 1,7 9,4 12,6 1,3 

Aus 1985-1993 Nev.eU& Webb, 1996 5,3 7,0 1,31 9,6 14,5 1,52 9,1 6,7 0,74 

AUS 85-94 Nev.eU& Macfarlane, 1998 10,J 9,3 0,90 H,9 20,4 1,37 14,6 12,2 0,84 

Aus 1987-2001 Hoesi, 2004: Property Counci 9,5 10,1 1,1 10,4 15,5 1,5 10,6 14,4 1,4 

IRL 84-00 SCS/I PD 15,0 13,0 0,87 18,3 24,6 1,34 11 ,4 9,2 0,81 

Can 1985-1993 NeweU& Webb, 1996 3,4 4,9 1,44 4,9 9,8 2,00 6,8 5,1 0,75 

CAN 85-94 NeweU& Macfarlane, 1998 6,3 5,2 0,83 9,3 13,7 1,47 12,3 9,8 0,80 

NL 95-00 ROZ/IPO 13,4 2,2 0,16 26,0 16,9 0,65 7,9 6,1 0,77 

Gtmidd,td 9,6 6,7 0,73 14,t 18,6 1,39 9,1 9,3 1,10 

Tabet 82.7 Rendementen, risico's en verhouding tussen rendement en risico 
Bron: Bewerking[ING RE, 2001J[Van Gaol, Weisz en Jager, 2001]{Hoesli, 2000J[Hoesli, 2004] 

Voor de berekening van het gemiddelde van de vastgoedaandelen zijn de volgende 
onderzoeken beschouwd: 
Rendement en risico Rende- Rendemen 

vastgoedaande/en Periode Bron ment Risico t I risico 
Verenigde Staten 1978-2000 NAREIT 14,8 14,9 1,0 

Verenigde Staten 1987-2001 [Hoesli, 2004] 6,4 19,7 0,3 

Verenigde Staten 1985-2001 NAREIT [ING RE,2001] 11,6 13,6 0,3 

Verenigd Koninkrijk 1984-2000 GPR 13 26,7 0,5 

Verenigd Koninkrijk 1987-2001 [Hoesli, 2004] 7,1 22,2 0,3 

Verenigd Koninkrijk 1985-2001 FTSE [ING RE, 2001] 10,6 23 ,4 0,3 

Nederland 1987-2001 [Hoesli, 2004] 8,3 25,3 0,3 

Australie 1987-2001 [Hoesli, 2004] 8,2 19,0 0,4 

Tabet 82.8 Rendement en risico van vastgoedaandelen 
Bron: {ING RE, 2001J[Hoesli, 2004J[Van Gaol, Weisz en Jager, 2001] 

Smoothing 
Er zijn een aantal onderzoeken gedaan naar de effecten van smoothing op het risico. De 
effecten in tabel 2.4 komen uit de volgende onderzoeken: 
E{fecten van smoothing · op het risico 

Smoothed Unsmoothed 
Land Periode Bron risico risico Stijging risico 

vs NCREIF [Geltner, 1993] 5,2 8,7 67% 

vs EAi [Geltner, 1993] 4,5 8,3 84% 

vs 1987-2001 NCREIF [Hoesli, 2004] 6,0 11,7 95% 

vs 1985-2001 NCREIF [ING RE, 2001] 3,2 6,0 88% 

VK 1977-90 JLW [MacGregor c.s., 1992] 2,5 4,7 92% 

VK 1987-2001 IPD [Hoesli, 2004] 10,5 11,5 10% 

VK 1985-2001 IPD [ING RE, 2001] 5,0 7,3 46% 

NL 1987-2001 ROZ/IPD [Hoesli , 2004] 4,5 13,3 196% 

Aus 1987-2001 Property Council [Hoesli, 2004] 10, 1 12,8 27% 

Gemiddeld 5,7 9,4 78% 

Tabet 82. 9 Effecten smoothing 
Bron: zie tabel 
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Correlaties direct en beursgenoteerd vastgoed met andere beleggingscategorieen 
Uit onderzoeken naar de correlaties tussen direct vastgoed en andere beleggingsvormen 
komt het volgende naar voren . Tabet 2.6 is hierop gebaseerd: 

Correlatie direct vastgoed 

Land Periode Bron Aandelen Obligaties 

vs 1978-2000 NCREIF 0,01 -0, 16 

vs 1978-2001 [Hoesli, 2004] 

vs 1970-1995 Ziobrowski 8: Ziobrowski, 1997 -0, 14 tot -0, 10 -0,31 tot -0,28 

vs 1970-1995 Ziobrowski 8: Ziobrowski -0,07 -0, 21 

VK 1971-2000 IPD 0, 19 0, 18 

VK 1987-2001 Hoesli, 2004 0,53 -0 , 18 

VK 1972-1993 Byrne 8: Lee, 199 5 0, 17 0,04 

VK 1977-1990 MacGregor 8: Nanthakumaran, 1992 -0, 19 0,01 

VK 1968-1990 MacGregor 8: Nanthakumaran, 1992 0,28 0, 29 

NL 1947- 1991 Eichholtz 8: Tates, 1993 -0,04 0,07 

NL 1977-2002 ROZ/IPD -0, 12 -0, 26 

Aus 1987-2001 Hoesli,2004 0,02 -0, 37 

FR 1986-1999 BD2i 0,35 -0,23 

IRL 1985-1996 S = Stevenson, 1999 0,03 0,08 

Gemiddeld 0,01 -0, 16 

Tabel 82. 10 Correlaties direct vastgoed 
Bron: (ING RE, 2001/{Van Gool, Weisz en Ja~er, 2001/{Hoesli, 2000/(Hoesli, 20041 

De correlatie tussen vastgoedaandelen en vastgoed in tabel 2.6 is gebaseerd op de volgende 
bevindingen: 

Correlatie vastgoed en 
vastgoedaandelen Periode Bron Correla tie 
Verenigde Staten 1978-2000 NAREIT 0,03 

Verenigde Staten 1987-2001 [Hoesli , 2004) 0,02 

Verenigde Staten 1985-2001 NAREIT [ING RE,2001) -0,09 

Verenigd Koninkrijk 1984-2000 GPR 0,59 

Verenigd Koninkrijk 1987-2001 [Hoesli , 2004) 0,47 

Verenigd Koninkrijk 1985-2001 FTSE [ING RE, 2001] 0,09 

Nederland 1987-2001 [Hoesli , 2004) 0,31 

Australie 1987-2001 [Hoesli , 2004) -0,02 

Gemiddelde 0, 18 

Tabel 82. 11 Correlaties vastgoed en vastgoedaandelen 
Bron: zie tabel 

De correlaties tussen vastgoedaandelen en aandelen verschillen per land. Tabet B 2. 12 
geeft een indicatie hiervan: 

; . . ~ 
Correlatie aandelen 0,36 0,38 0,8 0,82 0, 72 0,93 0,8 0,83 0,96 

Tabel 82.12 Correlatie aandelen en vastgoedaandelen 

0,73 

Bron: {Liaw (NUS). 20041 

10 



lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

Bijlage hoofdstuk 4 

Biilage 4. 1 Vraagbepalende factoren 

Om inzicht te krijgen in de bepalende factoren van de vraag in de vastgoedmarkt zijn de 
conclusies van verschillende onderzoeken ingedeeld naar indicator en onder elkaar gezet: 

Conclusies van onderzoeken m.b.t economische groei: 
[De Wit & Van Dijk, 2003]: De huren hebben een positieve relatie met de 
groei van de economie in de vorm van het BNP 
[Hekman, 1985]: Een stijging van het BNP heeft een positieve invloed op de 
huren 
[Guissiani & Tsacoles, 1993]: BNP is een belangrijke bepalende factor voor 
de huurinkomsten 
[Gardiner & Henneberry, 1988, 1991]: BNP heeft een voorspellende waarde 
voor de werkgelegenheidsgroei. 

Conclusies van onderzoeken m.b.t. de bevolkingsgroei: 
[Brounen & Eichholtz, 2004] : meer bevolking = meer vraag. Voor woningen 
is de grootte van de huishoudens van belang. Voor winkels is de totale 
bevolking van invloed, voor kantoren en bedrijfsruimten is de 
beroepsbevolking van invloed. 
[Teuben, 2004] : De totale bevolking bepaalt het aantal klanten en is 
daarmee een significant bepalende factor voor de trend in de huurgroei 
[Teuben, 2004]: De ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd heeft ook een 
significant effect op de trend in de huurgroei van winkels 
[Teuben, 2004] : Het aantal personen per huishouden heeft ook een positief 
verband met de huurgroei 

Conclusies van onderzoeken m.b.t. werkgelegenheid 
[De Wit & Van Dijk, 2003]: De huren hebben een negatief verband met de 
werkloosheid 
[Teuben, 2004] : De werkloosheid heeft een significant effect op de 
cyclische huurgroei en het aanvangsrendement 
[Guissiani & Tsacoles, 1993]: De werkgelegenheid in de dienstensector is 
belangrijk 
[Dobson & Goddard, 1992]: een verandering van de werkgelegenheid heeft 
geen significant effect op de huurverandering 
[Guissiani & Tsacoles, 1993]: Er is geen verband tussen de werkloosheid en 
de huren. Dit is tegenstrijdig met de resultaten van De Wit & Van Dijk 
[2003], maar dit kan ook komen doordat de gegevens uit dit onderzoek van 
mindere kwaliteit zijn [De Wit & Van Dijk, 2003] 
[Hekman, 1985] : De locale werkgelegenheid heeft geen significant effect op 
de huren 

Conclusies van onderzoeken m.b.t.inkomen & bestedingen 
[Teuben, 2004] : Het consumentenvertrouwen is een significante bepalende 
factor voor het aanvangsrendement op winkels in een cyclus 
[Teuben, 2004] : Het winkeliersvertrouwen is een significante indicator voor 
de huur- en aanvangsrendementsontwikkeling in een cyclus 
[Teuben, 2004] : De bestedingen van consumenten, voornamelijk voor 
kleding en schoenen zijn een significante indicator van de trend in de 
huurgroei 
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Conclusies van onderzoeken m.b.t. de leegstand: 
[Hekman, 1985] : De leegstand heeft een negatieve invloed op de huren 
[De Wit & Van Dijk, 2003] : De huren reageren negatief op veranderingen in 
de leegstand. 
[Rosen, 1984]: Huren stijgen en dalen meer als de actuele leegstand verder 
verwijderd is van een gemiddelde leegstand. 

Conclusies van onderzoeken m.b.t. de rentestand: 
[Dobson & Goddard, 1992]: Er is een positief verband tussen veranderingen 
in de rente en veranderingen in de huur 
[Teuben, 2004] : De lange termijn rente is een significante bepalende factor 
voor het cyclische aanvangsrendement 

Conclusies van onderzoeken m.b.t . de inflatie 
[De Wit & Van Dijk, 2003]: De huren hebben geen verband met de inflatie 

Deze conclusies van de onderzoeken zijn gebruikt om de rendementsbepalende factoren in 
hoofdstuk 4 te bepalen en de relaties tussen de verschillende factoren te leggen. 
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Bjj(age 4.2 Uteratuur risico's 

Om tot een indeling van de risico's te komen, is aan de hand van literatuur gekeken welke 
risico's het meest voorkomen en welke indeling daarvoor wordt gebruikt. 

In veel publicaties waarin de risico's van internationaal investeren in vastgoed worden 
besproken, komt men tot opsomming van een aantal risico's. Deze lijken los van elkaar te 
staan en in relatief weinig onderzoeken zijn deze gegroepeerd. Als deze losstaande risico's 
allemaal zouden worden samengenomen, zou een lange lijst ontstaan met risico's die lang 
niet allemaal even belangrijk zijn. Daarom is gekeken naar de onderzoeken die ook een 
indeling van de risico's geven en aan de hand daarvan is een indeling opgesteld die voor dit 
onderzoek relevant is. Daarna zullen de genoemde risico's worden ingedeeld in deze 
structuur. 

lndeling 

Veel onderzoeken sommen dus een aantal risico's op, maar weinigen maken een echte 
indeling daarvan. Degenen die een indeling hebben gemaakt, worden hier besproken. 

PPR [2002] maakt een indeling naar economische risico's en risico's op de vastgoedmarkt. 
De vastgoedmarkt wordt dan weer opgedeeld in structurele en cyclische risico's. Daarnaast 
worden de structurele risico's weer opgedeeld in institutionele risico's en 
beleggingsrisico' s. 

Lee [2001] maakt een indeling van beleggingsrisico's, valutarisico's, politieke risico's en 
institutionele risico's. 

Lizieri & Finlay [1995] maken een indeling naar valutarisico's, internationale en nationale 
risico's en naar vastgoedmarkt en naar sector. 

Bij internationaal investeren in vastgoed is de indeling naar internationaal - nationaal 
interessant. Verder is de indeling investeringsrisico's - vastgoedrisico's interessant. Binnen 
de vastgoedrisico's is de indeling beleggingsrisico's - institutionele risico's nuttig. 

Risico's per indeling 

Met de bovenstaande indeling zijn de risico's uit de verschillende onderzoeken ingedeeld. 
Daar komen de volgende risico's uit: 

lnternationaal 
De volgende aspect en worden genoemd: 

valuta eff ecten 

internationale effecten - markt 
internationale effecten - sector 

lnvesteren algemeen 
Economische risico's 
Politieke risico's 

Juridische risico's 

Belasting risico's 

Vastgoedmarkt 
Beleggingsrisico's 

[Lizieri & Finlay, 1995] [Wurtzebach, 1991] 
[Lee, 2001] [Henderson, 2000] 
[Lizieri & Finlay, 1995] 
[Lizieri & Finlay, 1995] 

[PPR, 2002] [Henderson, 2000] 
[Lee, 2001] [PPR, 2002] [Henderson, 2000] 
[Wurtzebach, 1991] 
[Lee, 2001] [Kateley, 2002] 
[Henderson, 2000] 
[Henderson, 2000] [Lee, 2001] 

Volatiliteit van de vastgoedmarkten [PPR, 2002][Lee, 2001] [Henderson, 2000] 
o Volatiliteit van de huurgroei 
o Volatiliteit van de aanvangsrendementen 
o Volatiliteit van het aanbod en de vraag 
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Zekerheid van inkomen (stabiliteit en betrouwbaarheid van inkomsten) [PPR, 2002] 
Aanbodsrisico / leegstandsrisico [PPR, 2002] 

lnstitutionele risico's 
Transparantie [Kateley, 2002] [Henderson, 2000] 

[PPR, 2002] 
Liquiditeit / grootte van de markt 

Volwassenheid van de markten 

[Kateley, 2002] [Henderson, 2000] 
[PPR, 2002] 
[Lee, 2001] 

Risico's uit de verschillende onderzoeken 

Hieronder volgt per onderzoek een overzicht van de belangrijkste risico's: 

2002 - PPR - Global Real Estate Risk Index 
PPR maakt een indeling van economische risico's op landelijk niveau, structurele risico's op 
de vastgoedmarkt en cyclische risico's op de vastgoedmarkt. Deze groepen kunnen weer 
worden opgedeeld in de volgende bepalende factoren: 

Economische risico's per land 
Economische prestaties 

Economische ontwikkeling: status en snelheid 
Economische prestataties: huidige economische situatie 
Technologische ontwikkeling 

Structurele factoren 
Grootte van de economie -> Hoe grater, hoe minder afhankelijk van externe 
factoren 
Volwassenheid - > hoe volwassener, hoe minder risicovol 

Structurele risico's op de vastgoedmarkt 
lnstitutionele risico 's (niet-economisch) 

Liquiditeit, dit heeft een sterk verband met de grootte van de vastgoedmarkt 
Volwassenheid van de vastgoedmarkt 
Beschikbaarheid van informatie en transparantie 
Juridische en politieke factoren 

Beleggingrisico's (economisch) 
Volatiliteit van de vastgoedmarkten 

o Volatiliteit van de huurgroei 
o Volatiliteit van de aanvangsrendementen 
o Volatiliteit van het aanbod en de vraag 

Zekerheid van inkomen (stabiliteit en betrouwbaarheid van inkomsten) 
Aanbodsrisico / leestandsrisico 

Cyclische risico's 
Amplitude en positie in de vastgoedcyclus 
Economische prestaties op de korte termijn 

2001 - Stephen Lee - risks of investing in the Asian RE markets 
Beleggingsrisico's (in een vastgoedobject) 
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Valuta risico's 
o Te bepalen aan de hand van de volatiliteit van de wisselkoersen 

Politieke risico's 
o Beperkingen om kapitaal terug te halen 
o Belastingen 
o Onteigening 
o Wisselkoerscontroles 
o Juridische structuren 

lnstitutionele risico's 
o Onbekendheid met de lokale markt 



lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

• Gebrek aan lokale expertise 
• Verschillende culturele structuren 

o Volwassenheid van de vastgoedmarkt 
o Grootte en liquiditeit van de markt 
o Marktregulering en beschikbaarheid van informatie (transparantie) 

1991 - Wurtzebach: 
geen lokale kennis (-> samenwerking) 
valutarisico (-> hedgen) 
politiek risico (omgekeerd evenredig met ontwikkeling land) 
Kleinere markt (liquiditeit) 

➔ Begrijpen van institutionele risico's is cruciaal -> allocatiemodellen o.b.v. 
beleggingsrisico is niet genoeg. 

1995 - Lizieri &: Finlay: soorten risico's: 
valuta effecten 
internationaal - markt 
internationaal - sector 
binnenland - markt 
binnenland - sector 
object specifiek 

2002 - Kateley - Belangrijkste factoren om vastgoedmarkten te selecteren 
Kateley somt een aantal risico's op, maar maakt er geen indeling van. Dit zijn wel 
belangrijke institutionele risico's. 

1) Transparantierisico 
a. Gegevens over prestaties 
b. Gegevens over beleggingen 
c. Eigendomsrechten van vastgoed 

2) Liquiditeitsrisico 
a. Mogelijkheden voor verkoop 
b. Accuraatheid van waarderingen 

3) Andere risico's 
a. Belasting 
b. Verslaglegging 
c. Juridische risico's 
d. Eigendomsrisico's 
e. Lokale politieke risico's 

[Henderson, 2000]: 
Henderson definieert wel een aantal risico's, maar maakt hier totaal geen indeling van: 

Vastgoedrisico 
Economisch risico 
Algemeen investeringsrisico 
Juridisch risico 
Valutarisico 
Belasting risico 
Liquiditeitsrisico 
T ransparantierisico' s 
Beleggingsrisico van het object 
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Bjj(age 4.3 Verband risko 's en groei 

Risico 's kunnen alleen over een langere tijd worden gemeten. Daardoor kan niet per jaar de 
groei en het risico worden vergeleken . Wei kan dit over een langere periode worden 
gedaan. In de onderstaande twee figuren zijn de risico's en economische groei van de 
onderzochte landen in Europa, de VS en Azie tegen elkaar af gezet: 

Direct - reele GDP groei vs risico seursgenoteerc!- reele GDP groei vs risico 
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GDP groei GDP groei 
Tabet B4. 1 Relatie reete GDP groei en risico direct vastgoed Tabet B4.2 Relat ie reete GDP groei en risico beursgenoteerd vastgoed 

In beide vastgoedmarkten is het verband tussen de economische groei en het risico positief, 
wat de trendlijn ook aangeeft. Dit verband is echter sterker bij de beursgenoteerde 
vastgoedmarkten dan bij de directe vastgoedmarkt. Aan het verschil in schaal tussen de X
en Y-as, is te zien dat het risico snel toeneemt bij een hogere groei van de economie. 

Tussen de verschillende landen zijn er relatief veel verschillen . Dit kan worden verklaard 
door de andere beYnvloedende factoren, die dit verband kunnen verstoren. 
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Bij lage hoofdstuk 6 

Bjj[age 6. 1 Waarderingen vastgoedmarkten 

Op landelijk niveau is het zeer moeilijk om de grootte van de vastgoedmarkt exact te 
bepalen. Hiervoor zouden in principe alle geschikte vastgoedobjecten in dat land moeten 
worden gei"dentificeerd, getaxeerd en opgeteld. Echter doordat dit zeer veel werk en 
daardoor zijn deze gegevens niet beschikbaar over alle landen. In Nederland gebeurt dit 
wel, bij de WOZ-taxaties. Waar dit wel gebeurt, kunnen door verschillen in 
waarderingsmethoden, de waarderingen minder goed vergelijkbaar zijn. 

Er zijn een aantal andere methodes ontwikkeld om de grootte van de vastgoedmarkt in te 
schatten. Een eerste indicator voor de grootte van de vastgoedmarkt is het aantal inwoners 
van een plaats/ land [PPR, 2002] . De gedachte hierachter is: hoe meer mensen, hoe meer 
woonruimte, kantoor- en bedrijfsruimte en winkelruimte. Daarnaast kan de waarde van de 
vastgoedmarkt worden geschat aan de hand van de economische ontwikkeling van belang 
[PPR, 2002][Pramerica, 2003] . Dit kan worden gemeten aan de hand van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP /GDP) per persoon. Hoe groter dit is, hoe luxer en waardevoller 
het vastgoed. Ook is hierbij de inwonersdichtheid van de stad van belang [PPR, 2002] : hoe 
meer mensen, hoe meer vraag en hoe meer mogelijkheden voor hoogbouw. 

Tussen de twee schattingen zijn redelijke verschillen te zijn. Deze kunnen liggen in het 
verschil tussen benaderingsmethoden. Over het algemeen is de verhouding echter vrij 
constant, tussen de 1,6 en 2,3. Singapore en Hong Kong hebben vergelijkbare 
waarderingen, dit is te verklaren doordat PPR hier de schattingen heeft verdubbeld door 
het sterk internationale karakter van deze steden. Het kleine verschil bij Vietnam kan 
worden verklaard door de relatief kleine vastgoedmarkt en kleinere kans op 
schatti ngsfouten. 

Door de vergelijkbaarheid is in het verslag een gemiddelde opgenomen. 
Grootte totale vastgoedmarkt 

Bron PPR Pramerica, 2003 Gemiddelde Aantal inwoners Gemiddelde 
Landen Totaal Totaal Vastgoedmarkt 
Datum: 09-2002 03-2003 per persoon 

Valuta USS mid USS mid USSmld Miljoen 

us 2.600,0 4540 3.570 296 S12.072 
Japan 1.040,0 1915 1.478 127 S11.596 
UK 413,3 830 622 60 S10.285 
Hong Kong 153,3 146 150 7 S21 .833 
NL 106,7 179 143 16 S8.705 
China tot. 81 ,3 186 134 1.306 s102 
Korea 94,7 157 126 48 S2.599 
Taiwan 64,0 113 89 23 S3.866 
Singapore 74,7 79 77 4 S17.361 
India 21 ,3 63 42 1.080 S39 
Shanghai* - 27 27 16 S1.684 
Beijing* - 23 23 15,22 S1.526 
Thailand 12,7 25 19 65 S288 
lndonesie 10,7 25 17,8 242 S74 
Maleisie 12,0 23 17,5 24 S731 
Philipijnen 7,3 12 10 88 s110 
Vietnam 3,3 4 4 84 S44 

Tabel B6. 1 Grootte totale vastgoedmarkt 
ron: {PP , 2002J{Pramerica, 20031 

Pramerica heeft de waarde van de vastgoedmarkt als vo gt bere end: 
Ontwikkelde landen: Vastgoedmarkt = 45% van BNP 
Opkomende landen: Vastgoedmarkt = 45% van BNP - (BNP per inwoner/ $20.000)1'3 

De exacte rekenmethode van PPR is niet gepubliceerd. 
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Bjj(age 6.2 Restrkties op buitenlands eigendom van vastgoed 

China: 
grond is van de staat, de rechten op gebruik kunnen wel worden gekocht 
Shanghai en Beijing: geen restricties op aankoop residential+commercial 
Sommige kuststeden: mogelijkheid om residential te kopen 

Hong Kong: 
geen restricties 

Macao: 

Taiwan : 

Japan: 

geen restricties 

kan na goedkeuring overheid 
Wederzijdse overeenkomst tussen Taiwan en land investeerder moet aanwezig zijn 
Grond die niet geschikt is voor bebouwing door grondstoffen, etc. kan niet worden 
gekocht 

Buitenlandse investeerders hebben dezelfde rechten als Japanse investeerders als 
ze een 'tax resident' zijn , bijv. met een Japanse dochteronderneming 

Zuid-Korea: 

India: 

Geen restricties op gebouwen 
Alleen op beschermde grond (bijv. militair, natuur, grondstoffen, etc.) 

Gebouwen kunnen worden gekocht voor eigen gebruik 
Goedkeuring van Reserve Bank of India moet worden verkregen 
Een aankoop door een buitenlandse investeerder moet worden gedaan voor een 
groot deel met buitenlands geld 
Repatrieren (het terughalen van geld) na verkoop is niet automatisch toegestaan 

lndonesie: 
Buitenlandse bedrijven krijgen alleen een 'gebruiksrecht' van vastgoed. 
De enige manier om in vastgoed te beleggen is via vastgoedaandelen 

Maleisie: 
Objecten van meer dan RM 150.000 (ca. € 40.000) kunnen worden gekocht. 
Woningen in lage en middenklasse en en-bloc sales hebben goedkeuring nodig van 
Foreign Investment Committee 

Filippijnen: 
Buitenlanders kunnen geen land bezitten, wel huren voor 50 jaar (+1 verlenging van 
25jr) 
Woningen voor niet meer dan 40% van totaal en de gezamenlijke ruimten moeten 
worden beheerd door een bedrijf. 

Singapore: 
Geen restricties op niet-woningen 
Bezit van woningen is alleen mogelijk in gebouwen met meer dan 6 lagen en bij 
verkrijging van alle units is goedkeuring van de overheid vereist 

Thailand: 
Buitenlanders kunnen geen grond kopen, wel leasen (pachten) 
Geen restricties op commercieel vastgoed 
Woningen: niet meer dan 49%, Bangkok: 100% is mogelijk als grond >2 acres 
'Strata titles' (verdiepingen of delen van gebouwen) worden veel verkocht 

Bron: Jones Lang LaSalle, Asia Pacific Investment Guide 2004/2005 [JLL, 2004] 
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Biilage 6.3 Grootte kantorenmarkten 

Bijlage 6.3a Waarderingen kantorenmarkten 

lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

Door verschillende makelaarskantoren wordt een schatting van het aantal vierkante meters 
'investeerbaar' vastgoed gegeven. Hierbij is alleen van de kantorensector relatief veel 
informatie beschikbaar. Daarom zal de vergelijking warden gemaakt aan de kantorenmarkt. 
Het 'investeerbare' vastgoed is veelal vastgoed naar westerse maatstaven, met een hogere 
kwaliteit en wordt 'Grade A' of 'Prime' genoemd. Deze categorie is internationaal redelijk 
vergelijkbaar. Lagere categorieen als 'Grade B' verschillen internationaal meer in kwaliteit 
en zijn daardoor minder goed vergelijkbaar. 

Uit tabel B6.2 blijkt dat de schattingen van de grootte van de kantorenmarkt per makelaar 
sterk uiteen kunnen lopen: 

Grade A/PrimE Grade A CBDs 
Oppervlakte (m2) Gemiddeld 2004Q4 2004Q4 2004E 
Japan Tokyo 3,700,000 3,700,000 

China Beijing 2,970,957 5,900,000 1,712,884 3,317,357 3,882,629 
Shanghai 2,210,312 5,400,000 1,306,388 2,867,797 2,456,750 

Hong Kong 2,937,928 3,847,675 1,955,000 4,312,365 1,636,670 

Taiwan Taipei 1,635,061 1,000,000 1,994,505 1,910,677 

Korea Seoul 5,538,855 5,899,822 5,177,889 

Singapore 1,726,801 557,418 1,816,933 739,042 1,636,670 

Thailand Bangkok 1,264,043 1,362,578 1,216,960 1,212,590 

Maleisie Kuala Lumpur 2,039,127 2,243,608 1,990,000 6,335,987 1,883,772 

lndonesie Jakarta 2,014,020 3,010,058 1,451,008 4,659,871 1,580,995 
Filipijnen Manila 1,101,555 1,114,836 1,161,258 1,028,572 

Door de sterke verschillen per makelaar, is het moeilijk een vergelijking te maken. Het gaat 
hierbij echter vooral om de relatieve grootten. Over het algemeen kunnen Tokyo, Beijing, 
Shanghai, Hong Kong en Singapore als de grotere vastgoedmarkten warden gezien. 

Daarna komen Taipei, Bangkok, Kuala Lumpur en Jakarta. Guangzhou en Shenzhen hebben 
klei nere vastgoedmarkten. 

De waarde van de vastgoedmarkt is vervolgens als volgt bepaald: 

Grootte kantorenmarkt Oppervlakte Huur JLL Q1 · Yield JLL Waarde 
Aziatische steden (m2) 05 Q1-05 per m2 Waarde 

Hong Kong 2.937.928 668 3,5% $19.086 $56.072.445. 117 
Japan Tokyo 3.700.000 606 5,3% $11.434 $42.305.660.377 
Korea Seoul 5.538.855 449 7,9% $5.684 $31.480.330.313 
Singapore 1.726.801 268 3,8% $7.053 $12.178.494.181 
China Beijing 2.970.957 296 8,0% $3.700 $10.992.539.487 
China Shanghai 2.210.312 403 8,1 % $4.975 $10.996.983.199 
Taiwan Taipei 1.635.061 254 5,5% $4.618 $7.551.006.993 
China Guangzhou 897.596 259 0,0% $2.879 $2 .584.008.863 
Maleisie Kuala Lumpur 2.039.127 82 7,0% $1 .171 $2.388.691.401 

Thailand Bangkok 1.264.043 128 7,4% $1.730 $2.186.452.134 
lndonesie Jakarta 2.014.020 82 9,0% $911 $1.834. 996.454 
China Shenzhen 773.994 166 0,0% $1.842 $1.425.774.347 

Filipijnen Manila 1.101.555 78 8,3% $940 $ 1.035. 196.668 

Waarde = huur / yield 

Tabel 86.2 Grootte en waarde kantorenmarkt 
Bron: {JLL, 20051 
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Bijlage 6.3b: Definities Grade 'A' en 'Prime ' 

Hong Kong Rating 8: Valuation Department: 

Grade A: 
"Modern with high quality finishes; flexible layout; large floor plates; spacious, well 
decorated lobbies and circulation areas; effective central air-conditioning; good lift 
services zoned for passengers and goods deliveries; professional management; parking 
facilities normally available". 

Bron: [HKR&V,2005] 
= Hong Kong Rating 8: Valuation Department: Technical notes, download 14 mei 2005. 

CB Richard Ellis: 

Grade A: 
"Modern facility with high quality finishes, flexible layout, large floor plates, spacious 
lobbies and circulation areas; effective central air conditioning; good lift services 
zoned for passengers and goods deliveries; good management and parking facilities are 
normally available." 

Bron: [CBRE, 2004] 
= CB Richard Ellis: Hong Kong Office Market View, Fourth Quarter 2004, www.cbre.com.hk 

Prime Office Properties: 
"Modern office facilities with exceptional accessibility and a definite market presence 
along with high-quality standard finishes; state-of-the-art systems, flexible layout and 
large floor pates; effective central air-conditioning; good management and parking 
facilities normally available" 

Bron: [CBRE, 2005] 
= CB Richard Ellis: Asia Pacific Office Market Review Q4 2004, januari 2005, www.cbre.com 
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Bijlage 6.3c Positie Aziatische steden 

Algemeen 
Het onderzoeksbureau Property a Portfolio Research heeft onderzoek [PPR, 2002] gedaan 
naar de indeling van steden op verschillende schaalniveau's. Een aantal schaalniveaus 
worden onderscheiden. Daarbij heeft PPR dit model ook ingevuld voor Europa: 

Wereldsteden: 
o Wereldwijd belangrijke speler (Europa: Londen, Parijs) 
o schaalgrootte boven andere steden van het continent 
o internationale schakel tussen wereld en delen van het continent 

Continentale steden: 
o internationale zakelijke of politieke schakel: (Europa: Brussel, Rome, 

Berlijn, Frankfurt) 
o connecties tussen verschillende delen van het continent 

Nationale steden: 
o Landelijk belangrijke stad 
o Hoofdsteden van kleine landen 
o 2e rangs steden van grote landen 

Regionale steden: 
o 2e rangs steden in kleine landen 

Lokale steden: 
o Kleine steden met alleen lokale invloed. 

Dit onderzoek zal zich richten op investeren in Azie in het algemeen en daardoor focussen 
op de steden in de bovenste drie categorieen. 

Toepassing op Azie 
Aan de hand van de indeling van PPR is op basis van eigen inzicht toegepast op Azie. 
Hiermee is de volgende indeling gemaakt: 
Wereldsteden: 

Tokyo: 

Hong Kong: 

Singapore: 

Continentale steden: 
Shanghai: 

Beijing: 
Seoul 
Taipei 

Nationale steden: 

hoofdstad van 2e economie wereld, veel internationale handel, 
grootste stad van de wereld, grote vastgoedmarkt 
veel internationale handel, veel vastgoed/persoon in Azie, grote 
economie per persoon 
idem als Hong Kong 

internationaal zakencentrum voor China als land met meeste 
mensen ter wereld, veel groeipotentieel 
politiek centrum van China als land met meeste mensen ter wereld 
hoofdstad redelijk ontwikkeld land, veel internationale handel 
hoofdstad redelijk ontwikkeld land, veel internationale handel 

Bangkok: hoofdstad van Thailand 
Kuala Lumpur: hoofdstad van Maleisie 
Manilla: hoofdstad van Filippijnen 
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Bjj(age 6.4 Verge(jjking verschillende indices beursgenoteerd vastgoed 

In onderstaande tabel zijn de verschillende indices tegen elkaar af gezet: 

C,tygroup World 

Naam GPR 250 GPR General EPRA/NAREIT Datastream Property Index 

125 Noord 150 Noord 125 Noord 

Gemiddeld aantal fondsen Amerika Amerika Amerika N/A 85 Noord Amerika 

70 Europa 110 Europa 75 Europa N/ A 85 Europa 

55 Verre 80 Verre 

Costen Costen 50 Verre Oosten N/A 85 Verre Oosten 

USD 50 mln EUR 50 mln 'free USD 100 mln 'free 

Minimale totale marktwaarde 'free float' USD 50 mln float' float' 

Start 31-12-1989 31-12-1983 1-1-1990 1-1-1973 30-6-1989 

Minimaal inkomen uit vastgoed 75% van omzet 75% van omzet 60% van EBITDA 50% van verkoop 

Minimaal inkomen uit vastgoedbeleggingen 30% van omzet 30% van omzet 

Gebruikt door beleggers 21 % 75% Anders: 4% 
.. 

NB: Gegevens van de Sm1thBarney C1tygroup World Index z1Jn met per land bekend 

Tabel 86.3 Kenmerken verschillende indices 
Bron: [ABN, 2004][JLL, 2005a] 

Voor de analyse is de index van GPR General gebruikt, omdat: 
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Hier veel landen uit Azie in zijn vertegenwoordigd 
Deze relatief veel wordt gebruikt door beleggers 
De GPR indices de enige zijn waar een deel van de inkomsten uit beleggingen 
moeten komen 
De GPR General Index is gebruikt omdat deze al de langste tijdreeksen heeft ten 
opzichte van de GPR 250. 
De meeste Aziatische fondsen in de GPR General Index zitten 

De EPRA/NAREIT indices zijn niet gebruikt, omdat deze relatief weinig landen en 
fondsen bevatten. 
De Datastream index is niet gebruikt omdat deze weinig selectiecriteria heeft en 
het daardoor niet duidelijk is wat voor bedrijven in de index zitten. 



lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

Bijlage hoofdstuk 7 

Biilage 7. 1 Samenstelling indices 

Bijlage 7.1a Samenstelling van de Europa-index 

In de Azie-index zijn gegevens opgenomen van Nederland, het Verenigd Koninkrijk, lerland, 
Zweden en Frankrijk. Deze index is gebaseerd op gegevens van de ROZ/IPD [2005] voor 
Nederland en de IPD [2005] voor de overige landen. De bovenstaande landen zijn 
geselecteerd omdat hiervan gegevens beschikbaar zijn over de periode 1994-2004. 
Deze reeksen zijn gebaseerd op basis van de rendementen die door institutionele beleggers 
behaald zijn en representeren een groot deel van de markt. 

De weging van de index is gebaseerd op de marktwaarde van de vastgoedmarkten in deze 
landen. Deze is bepaald aan de hand van de volgende inschattingen: 
Waarde (mid) VK /er/and Zweden Frankrijk Nederland Totaal 

Prudential 830,0 48,0 101,0 615,0 179,0 1773,0 

PPR 404,4 26, 1 41 ,7 293 ,5 104,4 870,0 

IPD 188,59 2,96 41,60 81,00 37,53 351 ,69 

Gemiddelde 474,3 25,7 61,4 329,8 107,0 998,2 

Tobe/ Bl. 1 Waarden totale vastgoedmarkten 
Bron: [Prudential, 2003] [ PPR, 2002] [ /PD, 2005] 

De weging is bepaald aan het gemiddelde van de procentuele wegingen ten opzichte van 
het totaal in tabel B7.1 . De procentuele wegingen zijn te vinden in tabel B 7.2: 

Gewicht VK /er/and Zweden Frankrijk Nederland Totaal 

Prudential 46 ,8% 2,7% 5,7% 34,7% 10, 1% 100,0% 

PPR 46 ,5% 3,0% 4 ,8% 33 ,7% 12,0% 100,0% 

IPD 53,6% 0 ,8% 11,8% 23,0% 10,7% 100,0% 

Gemiddelde 49,0% 2,2% 7,4% 30,5% 10,9% 100,0% 

Tobe/ B7.2 Procentuele weging ten opzichte van het totaat 
Bron: gegevens tabel B 7. 1 

De weging die in tabel B 7.2 bij gemiddeld staat, is gebruikt als de weging van de 
rendementen in de Europa-index. 
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Bijlage 7. 1 b Opbouw van de niet-beursgenoteerde Azie-index 

De wegingsfactor is als volgt bepaald: 

1) Aan de hand van de grootte van de vastgoedmarkt is in § 6.2 een indeling gemaakt 
naar categorieen landen met vergelijkbare grootte. 

2) Deze categorieen zijn gerangschikt, de grootste vastgoedmarkten een weging '5' en 
de kleinste een ' 1 ' . 

3) De vastgoedmarkten waar gegevens van beschikbaar zijn , zijn geselecteerd 

4) Deze wegingsfactor is van alle landen opgeteld, dit geeft een totaal van 27. 

5) Het aandeel in de index is aan de hand van de verhouding tussen de waarde van het 
land en het totaal naar rato bepaald 

De resultaten hiervan zijn te zien in tabel B 7.3: 

Grootte kantorenmarkt Oppervlakte Totale Cate- Wegings-

Aziatische steden (m2) waarde US$ gorie factor 

Hong Kong Hong Kong 2,9 mln $ 56 mld 5 19% 
Japan Tokyo 3,7 mln $ 42 mld 5 19% 
Singapore Singapore 1,7 mln $ 12 mld 4 15% 

China Beijing 3,0 mln $ 11 mld 4 15% 
China Shanghai 2,2 mln $ 11 mld 4 15% 
Maleisie Kuala Lumpur 2,0 mln $ 2,4 mld 2 7% 

Thailand Bangkok 1,3 mln $ 2,2 mld 2 7% 

Filipijnen Manila 1, 1 mln $1,0 mld 1 4% 

Totaal Azie 17,9 min $ 138 mid 27 100% 

Tabet Bl. 1 Samenstetling Azie-index 
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BHlage 7.2 Bronnen institutionele risico's 

Bjjlage 7.2a Rangschikking investeringsrisico's 

Belangrij kste i nvesteri ngsrisico' s 

lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

Van Singapore, Hong Kong, Japan en Zuid-Korea zijn tijdens de interviews weinig risico's 
expliciet genoemd. Wei warden de investeringsrisico's mede bepaald door de kredietwaar
digheid van de overheid en bedrijven, omdat een deel van de (vastgoed)bedrijven nog in 
een financiele herstructureringsfase zit. De introductie van REITs heeft o.a. tot doel om 
bedrijven meer mogelijkheden te bieden om hun vastgoed te verkopen en zo hun financiele 
positie te verbeteren. Ook in Taiwan zijn o.a. om deze reden REITs geYntroduceerd. 

In Maleisie, Thailand, Filippijnen, lndonesie en China zijn kapitaalrestricties een belangrijk 
risico <Chua - JLL, 2005> . Deze zijn veelal ingesteld na de Azie-crisis en maken het moeilijk 
om geld terug te halen. Daarnaast is het in Thailand en Maleisie niet mogelijk om een 

.. meerderheidsbelang in een gebouw te verwerven, waardoor men afhankelijk is van (de 
kwaliteit van) buitenlandse partners. 

I 

Politieke instabiliteit speelt een rol in lndonesie en de Filippijnen en in mindere mate in 
Maleisie en Thailand <Boon - CapitaLand, 2005><Lie - ING RE, 2005> . In Taiwan en China is 
speelt de politieke spanning een rol door hun conflict <Ho - Morgan Stanley, 2005> en zijn 
cultuurverschillen van belang <Boon - CapitaLand, 2005>. In lndonesie en China is de 
corruptie een belangrijk risico. Dat brengt ook een juridisch risico met zich mee, om de 
rechters niet altijd onpartijdig zijn <Lie - ING RE, 2005> <Grant - Simmons, 2005>. 

lnschattingen door marktpartijen 

De beoordeling die door verschillende partijen is gegeven, is omgezet in een score. 
Hieronder zijn deze beoordelingen en scores gegeven. 

Standard & Poor's [S&P, 2005): Credit Rating 

Standard & Poor's Sovereign Credit Risk 
Foreign Currency 

Long term Short term 
Rating Score Rating Score 

Filippijnen BB- -5,0 B -5 
China BBB+ -3,7 A-2 -3 
Singapore AAA -1,0 A-1+ -1 
Hong Kong A+ -2,7 A-1 -2 
Maleisie A- -3,3 A-2 -3 

Thailand BBB+ -3,7 A-2 -3 
lndonesie B+ -5,0 B -5 
Korea A· -3,3 A-2 -3 
Japan AA- -2,3 A-1+ -1 
Taiwan AA- -2,3 A-1+ -1 
Nederland AAA -1,0 A-1+ -1 
us AAA -1,0 A-1+ -1 
UK AAA -1,0 A-1+ -1 

AAA= -1 AA= -2 A= -3 BBB= -4 BB en lager= -5 

Hierbij is de lange termijn rating genomen, omdat in dit onderzoek een advies wordt 
gegeven voor een investering op de lange termijn . 
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Fitch Credit Rating 

Fitch Sovereign Credit Risk 

foreign currency Country ceiling 

long term long term 

Rating Score Rating Score 

Filippijnen BB -5 BB -5 
China A- -3,3 A- -3,3 
Singapore AAA -1 AAA -1 
Hong Kong AA- -2,3 AA -2 
Maleisie A- -3,3 A- -3,3 
Thailand BBB+ -3,7 A- -3,3 
lndonesie BB- -5,3 BB- -5,3 
Korea A -3 A+ -2,7 
Japan AA -2 AAA -1 
Taiwan A+ -2,7 AA- -2,3 
Netherlands AAA -1 AAA -1 
UK AAA -1 AAA -1 
USA AAA -1 AAA -1 
AAA= -1 AA= -2 A= -3 BBB= -4 BB en lager= -5 

Hierbij is de lange termijn rating genomen, omdat in dit onderzoek een advies wordt 
gegeven voor een investering op de lange termijn en daarbij het uitgangspunt wordt 
genomen van een internationale investeerder. 

Boaz Boon - CapitaLand 

Singapore: 
Hong Kong: 
Japan: 
Maleisie: 
Thailand: 
Korea 
Taiwan: 
China: 
India: 
lndonesie: 
Vietnam: 

Waardering 
AA 
A 
A/B 
B -> A 
B 
B/C 
B/C 
C 
CID 
E -> D 
E-D 

Robert Lie - ING Real Estate 
Minste risico 
Hong Kong 
Singapore 
Meeste risico 
lndonesie 
China 

Simmons & Simmons 
Politiek en juridisch risico: 

Score 
-1 
-1.5 
-2 
-2 
-2.5 
-3 
-3 
-3.5 
-4 
-4.5 
-5 

-1 
-1 

-5 
-5 

In Azie schat hij het risicoprofiel als volgt in, van laag naar hoog: 
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Weinig: 
Hong Kong -2 
Singapore -2 

Gemiddeld: 
Maleisie: 

Veel: 
China 
lndonesie 

-3 

-4 
-4 



Bart Coenraads - Mn Services 
Grootte van de institutionele risico's 
Weinig risico: 

Japan -2 
Hong Kong -2 
Singapore -2 

Relatief weinig risico: 
Korea -3 

Meer risico: 
Maleisie -4 
C~na ~ 
Filippijnen -4 

Veel risico's: 
lndonesie -5 
India -5 

ING Market Risk Assessment 
Low: 

Singapore 
Medium: 

High: 
Maleisie 

Thailand 
Filippijnen 
India 
lndonesie 
Vietnam 

Score 
-2 

-3 

-4 
-4 
-4 
-4 
-4 

lnvesteren in Aziatisch vastgoed 
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Bijlage 7.2b Rangschikking transparantie 

JLL Global Real Estate Transparancy Index 

Een indicatie van de openheid van de vastgoedmarkten kan warden verkregen met de 
Global Real Estate Transparancy Index van Jones Lang LaSalle [JLL, 2004b] . Deze index 
volgt uit een onderzoek waarbij aan de hand van enquetes een waardering is vastgesteld 
voor de transparantheid van een vastgoedmarkt. 

De transparantheid is door JLL bepaald op basis van waarderingen op vijf gebieden: 
1) Beschikbaarheid van indices met prestaties van vastgoedbeleggingen 
2) Beschikbaarheid van informatie over belangrijke marktindicatoren 
3) Kwaliteit van verslaggeving van beursgenoteerde vastgoedfondsen 
4) Regelgeving: consequente toepassing en duidelijkheid 
5) Juridische zekerheid 

. -·· - .- . - .- . ·- .... 
Noord-Amerika Europa 

Nieuw Zeeland Canada ... . ... . . 
In figuur 6.3 wordt de mate van transparantie van de Aziatische vastgoedmarkten volgens 
dit onderzoek weergegeven: 

Transparantie-
risico 

Highly Transparen1 (-1 ) 

Transpment (-2) 
JP 

Sen•-Transparen1 (-3) 

■ Low-Transparency (-4) 

■ Opaque (-5) 

rfot Covered 

MY 
SG .-.,, ... 

·. . ti. , -, -e:~ 
~-·-·,-,,... . ll 

Figuur 87.2 Transparantie vastgoedmarkten 
Bron: [JLL, 2004b] 

Hieruit blijkt dat Maleisie, Hong Kong en Singapore als 'transparant' warden gezien en 
bieden een relatief goede openheid naar buitenlandse beleggers. Japan, Korea, Taiwan, 
Thailand en de Filippijnen warden gekarakteriseerd als 'semi-transparant', waarmee ze een 
redelijke openheid hebben. China, India en lndonesie hebben een lage transparantie en 
daardoor een matige openheid voor buitenlandse investeerders. Vietnam wordt als enige 
beoordeeld met 'opaque' . Dit geeft aan dat het voor een buitenlandse investeerder zeer 
moeilijk om in deze markt (succesvol) te investeren. 

De landen niet zijn meegenomen in dit onderzoek, zoals Cambodja, Laos en Birma 
(Myanmar) , krijgen volgens het onderzoek weinig interesse van buitenlandse investeerders. 
Mochten deze wel warden meegenomen, dan zouden ze waarschijnlijk ook tot de categorie 
'opaque' behoren. 
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Simon Lo - Colliers (HK): <2005> 
Niet zo transparant (= relatief hoog risico: -4) 

China: alleen investeringen in Beijing, Shanghai en Guangzhou, relatief weinig data 
Maleisie: hebben beschermingswallen opgeworpen na de Azie-crisis -> relatief 
weinig buitenlandse investeringen en weinig data over transacties 
Japan: veel wordt geheim gehouden 

Middelmatig (= middelmatig risico = -3) 
Thailand: hard werkende mensen, goede gebouwen 
Korea 

Behoorlijk transparant: (= relatief weinig risico: -2) 
Hong Kong 
Singapore 

leer ontransparant (= zeer veel risico: -5) en zeer transparant (= zeer weinig risico: -1) 
zijn hier niet aan de orde 

Dent & Chin [2004] : Market Maturity, paper ontvangen van Peter Dent, versie 27-07-2004 
Market Openness: [2001] (1=hoogst, 5=laagst) Score transparantie risico( = - waarde) 

HK: 1,5 -1.5 
SG: 1,6 -1.6 
BK: 3,4 -3.4 
KL: 3,4 -3.4 
TP: 3,5 -3.5 

Market Information Availability: [2001] 
HK: 1.4 -1.4 
SG: 1.4 -1.4 
BK: 3.2 -3.2 
KL: 2.9 -2.9 
TP: 3.3 -3.3 

Lee [2001 ] : Transparantie Score transprarantie risico: 
China: Low -4 
Hong Kong: High -2 
India: Opaque -5 
lndonesie: Low -4 
Maleisie: Semi-transparant -3 
Filippijnen: Low -4 
Singapore: High -2 
Zuid-Korea: Low -4 
Taiwan: Low -4 
Thailand: Low -4 
Nederland High -2 
VS Highest -1 
VK Highest -1 

-1 = highest; ; -2 = high; -3 = semi-transparant ; -4 = low; -5 = opaque 

Henderson [2001]: Transparantie risico 
0-10 

Japan: 3 
Hong Kong: 1 
Singapore: 1 
Thailand: 6 
Maleisie: 4 
Filippijnen: 6 
Nederland: 2 
UK: 0 
US: 0 

Score: ( = -6 + (10-waarde)/2 ) 
-2.5 
-1.5 
-1.5 
-4 
-3 
-4 
-2 
-1 
-1 
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Bijlage 7.2c Rangschikkingen liquiditeitsrisico 
Liquiditeit bij aankoop en verkoop 
In Azie zijn de belangrijke vastgoedobjecten veelal in het bezit van enkele families per stad 
<Chua - JLL, 2005> . Deze families bezitten het grootste deel van de vastgoedbedrijven 
handelen vaak voornamelijk met elkaar. Zander kennissen in de lokale vastgoedmarkten is 
het voor een buitenlandse investeerder daardoor moeilijker om er gebouwen te verwerven 
<Ho - Morgan Stanley, 2005>. De kans is daardoor aanwezig dat voor een gebouw een te 
hoge prijs moet warden betaald of dat een te lage verkoopprijs wordt geboden. 

Veel vastgoed wordt door de ontwikkelaar in eigendom gehouden als belegging en niet 
verkocht <Torre - Henderson, 2005> . Oak warden veel gebouwen zonder makelaar verkocht 
en zijn hier dus geen gegevens over bekend. Hierdoor komen er weinig gebouwen op de 
markt en is het aantal transacties zeer laag. Het kan daardoor zeer lastig zijn om de markt
prijs van een gebouw vast te stellen. Oak speelt de transparantie een rol, in niet trans
parante markten kan het lastig zijn om een prijs vast te stellen <Lo - Colliers (HK), 2005>. 

Het kan oak zo zijn dat de liquiditeit zeer hoog is als iets op de markt en dat snel moet 
warden beslist. Het komt voor dat (vooral internationale) investeerders te lang over de 
beslissing doen en daardoor te laat zijn <Lie - ING RE, 2005> <Lo - Colliers (HK), 2005> . 
De liquiditeit van het vastgoed is oak afhankelijk van de positie in de vastgoedcyclus. In een 
neergaande periode is de liquiditeit zeer laag en is het vastgoed dus heel moeilijk te 
verkopen <Torre - Henderson, 2005>. Dit kan oak positieve gevolgen hebben, doordat een 
markt op dat moment niet crasht. Dit is in Shanghai in midden jaren '90 gebeurd <Lo -
Colliers (HK), 2005> . 

Verder neemt de liquiditeit van een vastgoedmarkt toe als de markt grater is, omdat er dan 
in principe meer spelers in de markt zijn [Peters, 2001] . Oak heeft de aanwezigheid van 
REITs een positieve invloed op de liquiditeit, omdat in een geval van weinig of geen kopers 
de objecten in een REITs kunnen warden geplaatst en via de beurs warden verkocht 
<Coenraads - Mn Services, 2005>. 

lnschattingen door marktpartijen 

De beoordeling die door verschillende partijen is gegeven, is omgezet in een score. 
Hieronder zijn deze beoordelingen en scores gegeven. 

Dent & Chin [2004] : 

User and Investors Opportunity: 
schaal 1-5; 1 = hoogst Score liquiditeits risico ·> Score = - waarde 

HK: 1.8 -1.8 
SG: 1.8 -1.8 
BK: 2.7 -2.7 
KL: 3.2 -3.2 
TP: 3.2 -3.2 

Henderson [2001] : 
Liquidity risk 

Japan: 
Hong Kong: 
Singapore: 
Thailand: 
Maleisie: 
Filippijnen: 
Nederland: 
UK: 
US: 
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Score model 
Low -2 
Low -2 
Low -2 
High -4 
High -4 
High -4 
Low -2 
Low -2 
Low -2 
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Robert Lie - ING Real Estate <2005> : 

Liquiditeit: 
Laag: (score -4) 

Thailand en Maleisie: laag -> duurt lang een gebouw te verkopen 
Matig: (score -3) 

lndonesie en China 
Hoog: (score -2) 

Singapore, Zuid-Korea, Japan en Hong Kong 
Vaak zelfs te hoog -> te snel verkocht 

Zeer laag (score -5) en zeer hoog (score -1) zijn hier niet aan de orde. 
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Bijlage 7.2d Mate van ontwikkeling van de vastgoedmarkten 

Seek [1996] 
N.H. Seek was een van de eerste die een beeld gaf van de ontwikkeling van de Aziatische 
vastgoedmarkten. Hoewel dit gedateerd is, geeft dit wel een indicatie van de 
verhoudingen. Zijn indicatie is als volgt: 

Stad 
Beijing 
Shanghai 
Kuala Lumpur 
Bangkok 
Singapore 
Hong Kong 

Fase 
Influx 
Influx 
Over-building 
Over-building 
Maturing 
Maturing 

Score model 
-5 
-5 
-4 
-4 
-3 
-3 

Geen van de Aziatische steden waren 'Mature' (-2) of 'Post-Mature' (-1) 

Lee [2001] 
Op basis van een eerder onderzoek van Gordon [1999] heeft Lee de volwassenheid van 
verschillende vastgoedmarkten vastgesteld. Deze zijn als volgt: 

Noord-Ameri ka 
vs Established -1 
Canada Established -1 

Europa 
Belgie Nearly Established -2 
Denemarken Nearly Established -2 
Frankrijk Nearly Established -2 
Duitsland Established -1 
Griekenland Emerging -4 
lerland Emergent -3 
ltalie Emerging -4 
Nederland Emergent -3 
Noorwegen Emergent -3 
Portugal Emerging -4 
Spanje Emergent -3 
VK Established -1 

Azie 
China Emerging -4 
Filippijnen Emerging -4 
Hong Kong Nearly Established -2 
India Emerging -4 
lndonesie Emerging -4 
Japan Nearly Established -2 
Maleisie Emergent -3 
Singapore Nearly Established -2 
Zuid-Korea Emerging -4 
Taiwan Emergent -3 
Thailand Emergent -3 
Vietnam Emerging -4 

Over het algemeen kan worden afgeleid dat de vastgoedmarkt in Noord-Amerika het meest 
ontwikkeld is, Europa gemiddeld redelijk ontwikkeld en Azie gemiddeld opkomend. Binnen 
Azie en Europa zijn er echter grote verschillen. 
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Dent & Chin (2004] 
In een onderzoek in de vorm van 50 enquetes zijn verschillende factoren die de 
volwassenheid van de vastgoedmarkten beinvloeden. Hieronder volgt een gemiddelde van 
deze waarderingen . Deze waarderingen bestaat uit een score van 1 tot 5, waarbij '1' de 
beste score is en '5' de slechtste. Dit is dus het omgekeerde van de scores die in dit 
onderzoek gebruikt worden. De resultaten zijn als volgt: 

Stad 
Hong Kong 
Singapore 
Kuala Lumpur 
Bangkok 
Taipei 

Waardering 
1.6 
1.7 
3.0 
3.0 
3.0 

Andrew Ness - CBRE <2005> 
Land Typering 
Japan Value Added 
Korea Value Added 
Hong Kong Opportunistic 

Score model 
-1 .6 
-1. 7 
-3.0 
-3 .0 
-3.0 

Score 
-3 
-3 
-4 

Leslie Chua - JLL<2005> 
Land 
India, lndonesie, China 
Maleisie, Thailand , Filippijnen 
Japan, Korea, Taiwan 
Singapore, Hong Kong 

Waardering 
-5 

Graeme Torre - Henderson <2005> 
Meer institutioneel: (score -2) 

Singapore: 
Japan 
Korea 

-4 
-3 
-2 

Minder gereguleerd, volatieler: (score -3) 
Hong Kong 

Niet volwassen: (score -4) 
China 
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Bijlage hoofdstuk 8 

Biilage 8 .1 Berekeningsmethodiek diversificatievoordeel 

Bron: Prudential Real Estate Investors: Measuring the Diversification Benefit of an 
Investment [Prudential, 1999] p. 10-15 
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Appendix: Technical Details 

Research Backgro11nd 

The central tenet of modem financ ial theory is the tradeoffbetween risk and return. Underlying 
the tradeoff is the assumption that investors are risk averse . Investors may view a 4. 5% 
retum on a 30-day Treasury bill as equivalent to a return of I 0% on stocks. In other ,vords. 
both investments have the same risk-adjusted return!> . but different original returns. 

Many of the best knov. n minds in the field of finance have attempted to adjust return for 
risk. or to calculate a risk-adjusted return. The existing methods include the Sha1ve measure 
( excess return per unit of total risk : Sharpe. 1966). the Treynor measure ( excess return per 
unit of systematic risk: Treynor. 1965). and the Jensen 's alpha (excess return relative to a 
benchmark. adjusted for systematic risk: Jensen. 1968) . In addition. Liang and McIntosh 
(1998) developed a risk-adjusted return measure tenned the Sha1ve 's alpha. 1 

The risk-adjusted measure we would like to discuss in detail was developed by Modigliani 
and Modigliani (I 997). This methodology is directly related to our way of decomposing the 
benefit of an investment into diversification and return benefits. The MM methodology is 
quite relevant to real estate investing: because it has caught the attention of real estate 
consultants. Propeny and Portfolio Research. for example. reviewed this article in its Real 
Esrare/Portfolio Straregist (1997). 

The methodology can be summarized as follows. Suppose an actual po1ifolio. p , i .. evaluated 
against a market portfolio. 111. Portfolio p ha s a return of R and volatility of cr : portfolio m 
has a return of R and volatility of cr . The returns on pdhfolios p and m ar8 not directly 
comparable becaffse they have differe'f1t levels of ri sk. 

Return and risk characteristics of the portfolios on line P shown in Exhibit 7 (including 
portfolio 111' ) can be achieved by le, eraging or deleveraging portfolio pat the risk-free rate. 
R . The risk-adjusted performance. adjusted to a common risk level of cr . of portfolio pis 
Rf in Exhibit 7. or. m 

ru' 

(1 ) Risk-adju»ted return of portfolio p = R + (R -R )cr /cr . 
f p f m p 

~ Prudential 
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The significance of this risk-adjusted return is summarized ve1y well in MM's original 
paper (page 46) : 

"Like the original retum. the risk-adjusted performance of any portfolio i, RAP(i). is expressed 
in basis points - which investors are familiar with and understand - and can be compared 
with the risk-adjusted perfonnance of any other portfolio j .. . .-· 

Exhibit 7. Risk-Adjusted Return by Modigliani and Modigliani 

Rp .... .. . 
Rm· ...... . 

RI 

O"m (Jp Risk 

Measuring the Dh ·ersijicarion Benejlt 

Suppose an institutional investor has an existing portfolio m (not necessarily a market 
portfolio) and is considering an investment in another asset i. The proposed asset ·would 
have an allocation of w . which is typically small. We would like to evaluate the overall 
benefit of adding asset i 'to the portfolio and decompose it into a diversification benefit and 
a return benefit. · 

The input and output variables are summarized in Exhibit 8. Variables needed to calculate 
the benefits of an investment are in Group I. These input variables include returns and 
volatilities of the existing portfolio and the additional investment. the col1'elation between 
the po11folio and the additional investment. and the risk free rate used to translate risk into 
return. 

With these assumptions. we will be able to compute the overall benefit, diversification 
benefit and return benefit of an investment. The inrennecliate variables are used only to 
facilitate the derivation of the benefit fonnula s. 

® Prudential 
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Group I 
R 

111 

CT 
Rlll 

I 

Group II 
OB. 

I 

DB. 
I 

RB 
I 

Group III 
w 

I 

R 
p 

Exhibit 8. Variable Definitions 

Input Variables 
Return on the existing portfolio m 
Volatility of the existing portfolio m (return standard deviation) 
Return on the proposed investment i 
Volatility of the proposed investment i 
Correlation coefficient between portfolio m and investmem i 
Risk free rate ofretum (typically return on Treasmy bills) 

Output Variables 
Overall benefit of investment i 
Diversification benefit of investment i 
Return benefit of investment i 

Intennediate Variables 
Allocation. in percent. to investment i 
Expected return of portfolio p , which consists of investment i and portfolio 
m. (1 -w )R +wR 

1 m 1 1 

Volatility of portfolio p, which consists of investment i and portfolio m. 
sqrt {(l -w )2cr 2 +w.2cr 2 +2(1 -w )wpcr CT '1 1 1ll ! 1 1 t 1ll 1 

One measure of the overall benefit of investment i would be the risk-adjusted return of 
portfolio p less the return of the existing po1t folio m. illustrated in Exhibit 7 as R -R . 
However. this measure is sensitive to the allocation of investment i. w. For example. 'l'f 
investment i provides an extremely high return but low volatility and Jo\,., cotTe!ation. the 
portfolio performance will be enhanced more if the allocation to investment i were increased. 

\Ve would like to derive a benefit fonnu la for investment i that is largely independent of the 
allocation to it . The overall benefit of investment i is. therefore. scaled by its investment 
weight. w . That is. 

; 

(2) OB = (R -R )/w . or alternatively. 
1 lll' m 1 

(3) OB= {(R -R )CT /cr - (R -R )} /w . 
1 p f rup m f i 

If the ren1m on investment i is the same as the return on portfolio m, that is R = R (therefore. 
R = R = R ). the diversification benefit of investment i equals to its overall'benefit . That is. 

ll1 i p 

(4) DB= (R - R )(CT /er - 1)/w . 
1 lll f Ul p j 

If investment i does not change the volatili ty of the existing po1tfolio m. that is CT =cr . then 
the return benefit of investment i equals to its overall benefit: m " 

(5 ) RB = (R - R )/w = R - R . 
i p m i i m 

~ Prudential 
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As equation (5) demonstrates. the return benefit equals to the return on investment i minus 
the remm on the po1tfolio m. The interaction term is defined as: 

(6) IB = (R - R )(cr /cr - 1)/w . 
i p Ul Sll p i 

so that OB = DB + RB + IB . The interaction term is typically small relative to the 
diversificatfon ben~fit and retur11 benefit because it is a product of two second order terms. 
As a matter of fact. it approaches zero \Vhen the allocation to investment i becomes smaller 
and smaller. 

These fonuulas can be ftuther simplified by assuming an infinitesimal amount of investment 
in i. Taking limits on the right hand side of equations 3, 4. 5 and 6. as w approaches zero. we 
obtain the following :2 i 

(7) OB= (R-R ) - (pcr /cr )(R - R ): 
l i f 1 Ill Ul f 

(8) DB = (R - R )(1 -pcr /cr ) : 
1 [ll f 1 at 

(9) RB = R - R : and 
ru 

( 10) IB =0. 

Therefore. the overall benefit of an investment can be clearly separated into a diversification 
benefit and a return benefit without the introduction of an interaction term. Equations 7. 8. 
and 9 show. respectively. the formulas for the overall benefit. diversification benefit. and 
return benefit: all are stated in return tenns. 3 

Ren1111s are not comparable unless they have the same level ofrisk. The overall. diversification 
and return benefits of investment i are uniformly stated on the risk-adjusted basis. The risk 
level upon v.•hich these remms are expressed are the same as the risk level of the existing 
po1tfolio 111. Therefore. these benefits are directly comparable to the return on the existing 
portfolio . 

Fmther, the benefits are incremental to the existing portfolio. If an inYestment has a zero 
overall benefit. it is not adding or subtracting value from the existing portfolio if this 
investment indeed takes place. The neutral or reference point for the diven,ification and 
return benefits is also zero. 

~ Prudential 
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Relarion to the Capiwl Asset Pricing Model 

The concept of a market portfolio. which includes all investment assets in the proportion 
detennined by their market va lues. plays an impottant role in the theories of asset pricing. 
Every asset has a beta (~ ).which is defined as covariance of the asset return over the variance 
of the market return. or 'altematively. ~ =p<J /<J . The Security Market Line of the Capital 
Asset Pricing Model say5, that the requirbd rat~ o't return of an investment. RR. is a function 
ofits beta:~ ; 

(I 1) RR = R + ~ (R - R ) = R +(pcr /cr )(R - R ). 
1 f i w ff 1 mm f 

The excess return of investment i is the difference between the return proYided by the 
investment. R. and its required rate of return. RR . 

i i 

(12) R - RR = (R - R ) - (p<J /cr )(R - R ). 
i i 1 f i m m f 

The right side of eqnation (12) is identical to the right side of equation (7) ! If the existing 
portfolio is the market portfolio. then the overall benefit of an investment is nothing but the 
remm of the investment minus its required rate ofretum (which is detenninecl by its systematic 
risk. beta). Rewriting equation 8 we obtain the following : 

(13) DB= (R -R )( l-pcr /cr ) =R - {R +pcr /cr (R -R )} . 
1 m f im m f im m f 

The diversification benefit is the difference between the return on the market portfolio and 
the required rate ofreturn of the investment. 

If an investor holds a market pottfolio. the overall and diversification benefits specified in 
equations 8 and 9 can be interpreted in the framework of the classic capital asset pricing 
model. What we have proved is that the benefits of an investment can be calcnlated and 
intetpreted relative to any portfolio. not just the market pottfolio . This extension is invaluable 
to real world investor5. because most of them do not hold a market portfolio -
the portfolio that encompasses the whole investment universe. 

Dual Sol11rio11S 

So far all the benefits are expressed on the basis of return. holding risk constant . Of course. 
the benefits can also be expressed on the basis ofrisk. holding the expected return constant. 
Benefits expressed on the basis of return are prefen-ed becanse one unit of return has an 
unambiguous meaning to eve1y investor. For those who are interested in solving the dual 
problem. the benefits expressed on the risk basis are a5. follows: 

(14) DB = cr -pcr. and 
Ill i 

(15) RB= (R - R )/(R - R )cr 
· m m f m 

~ Prudential 



lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

The sum of the diversification benefit and return benefit is the overall benefit. Please note 
that the ratio of diversification benefit to remm benefit is the same 1,vhether they are expressed 
on the remrn basis or risk basis. 

Endnotes 

1 Specifically. the Sharpe measure= (R-R )/cr. the Treynor 's measure= (R-R )IB, where. 
R is the ren1111 on investment i. R is th~ dsk free ren1111 such as the remrn on t sl1011-tenn 
Tl·easmy bill. <J is the remrn volalility and B is the systematic risk. Jensen 's alpha= (R
R )- B (R -R ). ~harpe ·s alpha is the return 011 the investment minus the return on the ; 
cdmpbsi~ b&nchmark that best replicates the performance of the asset in a given period. 

2 Readers who would like to refresh their calculus are encouraged to verify the results . 

3 When the allocation to investment i. ,-.., . is ve1y small. results from equations 3. 4 and 5 
are ve1y close to those from equations 7 '. 8 and 9. As a matter of fact. overall benefit. 
diversification benefit. and return benefit can be calculated from both sets of equations. 

4 See Sha1pe (1964). The capita l asset pricing: model has been part of the core materials in 
college investment courses since the 1980s. 

~ Prudential 
~ 
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Bjjlage 8.2 Effect gemengde portefeuilles 

In deze bijlage zijn de effecten van de kruising tussen privaat en publiek vastgoed 
weergegeven. De basisportefeuilles zijn hetzelfde als in hoofdstuk 8. Aan deze portefeuilles 
is de totale Aziatische portefeuille toegevoegd, dus de resultaten van de 'Azie-index' voor 
direct en privaat vastgoed en de resultaten van de 'GPR General Asia Index' voor het 
beursgenoteerde vastgoed. Voor de analyse zijn gegevens gebruikt van rendementen op 
jaarbasis in de periode 1994-2004. 

Kruising van niet-beursgenoteerd en beursgenoteerd. 

Privaat ontwikkeld met beursgenoteerd Azie 
Als eerste is een basisportefeuille genomen, bestaande uit 100% privaat vastgoed in 
ontwikkelde landen. Daar is Aziatisch beursgenoteerd vastgoed aan toegevoegd. Het effect 
hiervan is in figuur B8.1 te zien: 

.., 
C: 

Effect toevoeging Aziatisch beursgenoteerd vastgoed 

12,00% 

10,00% 

8,00% 

____________________ _..,. _____________________________ ___ __ _____ _ 
•••• 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • --------------------------------------- ----------·. ·-• -+ --- --

C1I 
E 
C1I 6,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" C: 

& 
4,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,00% +---~---.---~---.---~---,--------,-- --.-------, 
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 

• Toevoeging Azie • 0% Azie • 10% Azie • 20% Azie • 30% Azie Risko 

Tabet BB. 1 Effect van de toevoeging van Aziatisch beursgenoteerd vastgoed aan een private basisportefeuille 

Het blijkt dat met het toevoegen van beursgenoteerd Aziatisch vastgoed het risico sterk 
toeneemt en het rendement afneemt. Hierdoor wordt een negatieve vergoeding voor het 
extra risico gegeven. Bij een toevoeging van 1 % en 2% neemt het risico zeer licht af, daarna 
neemt het sterk toe. Het rendement neemt constant af. De risico/rendementsverhouding 
verslechtert daardoor bij de toevoeging in alle percentages. 
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Beursgenoteerd ontwikkeld met privaat Azie 
In figuur B8.2 is het effect te zien van toevoeging van Aziatisch privaat vastgoed aan een 
portefeuille van beursgenoteerd vastgoed in de ontwikkelde landen: 

..... 
C: 
QJ 

E 
QJ 

"C 
C: 
QJ 
a: 

10,40% 

10 , 30% 

10, 20% 

10 ,10% 

10,00% 

9, 90% 

9,80% 

Effect toevoeging Aziatisch privaat vastgoed 

- - - - - - - -- - --;;+••· .... -.-•• ...._ .... _ .... •--+--•-.-. • -.--. - . -♦ -- -- - - - - - - - - - - -

••••• ••• 

~( ::::~:::::::~:::::~::::~~~~::::::::~~~::::::::~:::::: 
\ •• •• ---- ~~ -----------------------------------------------------

••• 
• ♦ _________ , _________________________ ____ ______________ ____ _ _ 

♦ • ♦ • • ---------- - ---- ~ -------------------------------------------
♦ 

♦ 

9,70% +------------------------------~ 
10, 8% 11 , 3% 11 ,8% 12, 3% 12,8% 13 ,3% 13,8% 14, 3% 14,8% 

• Toevoeging Azie • 0% Azie • 10% Azie • 20% Azie • 30% Azie 
Risico 

Tabet B8.2 Effect van de toevoeging van Aziatisch privaat vastgoed aan een beursgenoteerde basisportefeui/le 

Hieruit blijkt dat privaat vastgoed een zeer nuttig effect heeft. Het rendement neemt toe 
en het risico neemt af. Bij een toevoeging van 26% is het risico minimaal. 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 
In de volgende grafieken is het effect gemeten van Aziatisch vastgoed op een portefeuille 
van 50% privaat en 50% beursgenoteerd vastgoed uit ontwikkelde landen. In figuur B8.3 is 
het effect van het toevoegen van 100% privaat Aziatisch vastgoed te zien: 

..... 
C: 
QJ 

E 
QJ 

"C 
C: 
QJ 
a: 

10, 45% 

10,40% 

10,35% 

10,30% 

10,25% 

10,20% 

10,15% 

Effect toevoeging Aziatisch privaat vastgoed 

• ♦ • 

- - -- -- -- - -- -- - --- -- -- -- - -- ----- -• -- ! -- ~--- - ---------- - ----
♦ 

♦ ♦ • 

• • --------------- • ------------------------------------ - -----

♦ 
♦ 

• 
• • 

------- ~----------------------- - ---------- - ---------------
• • • • - ----- . ---------------------------------------------------
• 
♦ 

♦ 

---------~-------------- - ------------- -- -- ----- -------- - --
♦ 

♦ 

♦ 

10,10% +----~--~---~---~-- -~---~---~--~ 

6,0% 6 ,2% 6,4% 6 ,6% 6,8% 7,0% 7,2% 7,4% 7,6% 

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

Tabet B8.3 Effect van de toevoeging van Aziatisch privaat vastgoed aan een gemixte basisportefeuil/e 

Bij een gemixte portefeuille uit ontwikkelde landen neemt bij toevoeging van privaat 
Aziatisch vastgoed het rendement toe. Tot aan een allocatie van 9% neemt het risico af. 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 
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In figuur B8.4 is het effect te zien van het toevoegen van beursgenoteerd Aziatisch 
vastgoed aan een gemixte portefeuille uit ontwikkelde landen: 

OJ 
C: 
GI 

Effect toevoeging Aziatisch beursgenoteerd vastgoed 
12,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10,00% 

8,00% 

------------------ - - - ---- -- ----- , -------------------------
••••••• 

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

~ 6,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"C 
C: 

~ 
4,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,00% +------ ------~----~----~-----~----~ 
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 

• Toevoeging Azie • 0% Azie • 10% Azie • 20% Azi e • 30% Azie Risko 
Tabet 88.4 Effect van de toevoeging van Aziatisch beursgenoteerd vastgoed aan een gemixte basisportefeui//e 

Het beursgenoteerde vastgoed in Azie heeft o.a. door de Azie-crisis over de periode 1994-
2004 een gemiddeld totaalrendement van slecht 0,5% behaald. Daardoor neemt het 
rendement van de portefeuille bij toevoeging van Aziatisch vastgoed sterk af. Het risico 
neemt sterk toe. Beursgenoteerd Aziatisch vastgoed had dus geen toegevoegde waarde aan 
een gemixte portefeuille uit ontwikkelde landen. 

In figuur B8.5 is het effect te zien als een gemixte Aziatisch portefeuille van 50% privaat en 
50% beursgenoteerd vastgoed aan een gelijk gemixte portefeuille van vastgoed uit 
ontwikkelde landen wordt toegevoegd: 
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Effect toevoeging Aziatisch beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed 
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• • • • • ---------------------------------------------- -+- --------------• • • • • 

9,00% +----~-------------~-------------~ 
6,2% 6, 4% 6,6% 6,8% 7,0% 7,2% 7,4% 7,6% 

• Toevoeging Azie • 0% Azie • 10% Azie • 20% Azie • 30% Azie 
Risico 

Tabet 88.5 Effect van de toevoeging van gemixte Aziatische portefeui//e aan een gemixte basisportefeui//e 

Hieruit blijkt ook dat door de mindere prestaties van het beursgenoteerde Aziatische 
vastgoed geen voordelen waren te behalen bij het toevoegen van een gemixte portefeuille. 
Het risico neemt namelijk toe en het rendement neemt af, daardoor zou men een 
negatieve vergoeding voor het extra risico hebben gekregen. 
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Correlaties 
In tabel B8.6 zijn de correlaties tussen privaat en publiek vastgoed van verschillende landen 
weergegeven: 

Europa- Neder-

vs index land Azie-index Singapore Hong Kong Filippijnen Maleisie lndonesie Japan 

0,47 0,39 0,03 ·0,04 0,06 ·0,33 -0,21 ·0, 16 ·0,02 

-0,05 I • 0,36 0,04 0,1 2 ·0,01 ·0,28 ·0,08 0,03 0, 13 
-0,20 0,22 I I ·0,04 -0,24 0,10 -0,74 -0, 13 0,33 ·0,28 
0,36 ·0,11 -0, 10 ·0,30 ·0,47 0,13 ·0,69 ·0,38 0,37 
0,48 0,32 0,28 ·0,40 ·0,43 ·0,26 ·0,74 -0,20 0,22 

·0,13 ·0,25 ·0,19 0, 16 0,19 0,20 0,13 0,22 0,04 ·0,05 
0,31 0,24 0,35 0,20 ·0,01 0,35 ·0,21 
0,35 0,02 ·0,00 -0,36 ·0,31 0,02 -0,74 ·0,52 0,44 
0,63 0,61 0,56 0,02 ·0, 10 ·0,06 ·0,04 ·0,47 0,05 0,51 
0,36 0,34 0,21 ·0,09 ·0,21 -0, 10 ·0,54 ·0,03 0,33 
0,73 0,23 0,25 0, 10 ·0,15 0,03 0,15 0,19 0,56 

·0,47 -0,21 ·0,26 ·0,48 ·0,47 -0,41 -0,37 -0, 18 
0,45 0,26 0,08 -0, 15 ·0,40 -0, 17 ·0,48 ·0,53 0,10 

Tabet B8.6 Correlaties tussen de private en beursgenoteerde (publieke) vastgoedmarkten 

In de blauwe vakken zijn de correlaties tussen het beursgenoteerde en private vastgoed van 
hetzelfde land weergegeven. Hieruit volgt dat in de VS en Nederland het verband niet 
aanwezig is. In Europa is dit verband redelijk aanwezig. In alle Aziatische landen behalve 
Japan is dit verband negatief, daardoor beweegt beursgenoteerd vastgoed dus omgekeerd 
met privaat vastgoed. 
Verder zijn positieve correlaties te zien tussen beursgenoteerd vastgoed uit de westerse 
landen en het private vastgoed uit veel Aziatische landen. Dit is opmerkelijk, een verklaring 
is lastig te vinden. 

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. 
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Bijlage hoofdstuk 9 

Bi;tage 9. 1 Groejfactoren 

Economische groei 

Relatie met vastgoedsectoren 
Een reele groei van de economie, gemeten als het bruto binnenlands product (BBP of GDP) 
zorgt voor een hogere productie en daardoor voor meer inkomsten van bedrijven. Deze 
hogere inkomsten kunnen leiden tot meer koopkracht. Deze hogere koopkracht kan zich 
weer vertalen in vraag naar meer of duurdere woon- , winkel , kantoor- en bedrijfsruimte. 

De economische groei is een van de meest bepalende factoren voor de vraag naar vastgoed. 
In hoofdstuk 4 en 9.2 is de positieve relatie aangetoond tussen de (reele ) groei van de 
economie en de rendementen op vastgoed. 

Verwachting economische groei 
De historische en verwachte economische groei is in tabel B9.1 weergegeven. De informatie 
over de behaalde economische groei komt uit Datastream. De verwachte groei tot 2025 is 
van Wefa [2002]. Het betreft de reele economische groei , dus gecorrigeerd voor inflatie. 
Ondanks dat deze gegevens uit oktober 2002 zijn, veranderen de lange-termijn ramingen 
niet veel op korte termijn , gezien de tijdspanne van de voorspellingen zou dat niet moeten 
kunnen. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met voorspelling die Goldman Sachs verderop in de 
paragraaf voor de BRICS geeft. De cijfers zullen worden gebruikt om de economische groei 
van de landen te vergelijken. Daarbij is de trend belangrijker dan de exacte cijfers. 

1984- 1994- 2005- 2005-
Reele economische groei 2005 2005 2015 2025 

Europa 2, 1% 2,4% 2,4% 
Nederland 2,4% 2,5% 2,4% 2,4% 
vs 2,6% 2,4% 3,2% 3, 1% 
Japan 2,0% 0,4% 2, 1% 1,8% 
Singapore 6,4% 4,9% 3,3% 3,2% 
Hong Kong 4,3% 1,5% 4,9% 3,5% 
Taiwan 5,9% 3,6% 4,5% 3,6% 
Zuid-Korea 7,6% 5, 1% 4,9% 3,8% 
Maleisie 6,7% 6,4% 4,6% 4, 1% 
Thailand 3,2% 3,2% 5,9% 4,9% 
Filippijnen 2,9% 4,6% 5,5% 5,3% 
India -1 ,8% -0,6% 5,7% 5,6% 
China 9,3% 10,0% 6,6% 6, 1% 

Tabel B9. 1 Historische en ve,wachte reele economische groei 
Bron: bewerking [Datastream, 2005] voor historie [Wefa, 2002] voor toekomst 

Azie heeft in de afgelopen 10-20 jaar een veel sterkere economische groei gehad dan de 
ontwikkelde landen. 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 grote economische groei laten zien. Deze groei was echter nog meer dan de groei van 
de ontwikkelde landen. 

De verwachting voor de toekomst is vergelijkbaar. De groeiverwachting van China is 
wederom het hoogst. Het grootste verschil is India, wat een netto krimp verwacht om te 
zetten in een zeer sterke groei. Verder liggen de grootste groeimogeli jkheden in de andere 
minder ontwikkelde landen van Azie, als de Filippijnen, Thailand en Maleisie. 
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De relatief ontwikkelde Aziatische landen hebben de minste groei van Azie, echter is deze 
op Japan na nag grater dan de verwachte groei van Nederland, Europa en de VS. 

Groei Azie op wereldwijd niveau 
Door de sterke groei van Azie, zal dit continent een steeds belangrijkere rol gaan vervullen 
op wereldwijd niveau. Aan de hand van de economische groeianalyse en -verwachtingen 
van zakenbank Goldman Sachs is in figuur B9.1 een vergelijking gemaakt van de grootte van 
de economieen wereldwijd nu en in 2020. 

25 .000 

20 .000 

<I> 

~ 15 .000 
"O ... 
~ 10.000 ·e 

5.000 

0 

Wereldwijde vergelijking grootte economie 

Noord- Europa - Azie Japan China Azie - 7 

Amerika - G15 totaal- 3 

Figuur 89. 1 G2 Vergetijking grootten economieen in 2002 en 2020 
Bron: bewerking [GS , 2002] 

De rol van Azie binnen de wereldeconomie kan duidelijk toenemen. Azie heeft het 
potentieel zich te ontwikkelen tot een vergelijkbare economie als Europa rand 2020-2025, 
waar het op dit moment nog relatief een stuk kleiner is. Hierdoor lijkt het erop dat zich 3 
economische blokken zullen vormen. 

De inhaalslag komt door de sterke groei van Azie, ten opzichte van Europa en Amerika. 
Waar de economie in Europa ongeveer verdubbeld, wordt de economie in geheel Azie bijna 
3x zo groat. Japan houdt een gelijke trend met de andere ontwikkelde landen door zich te 
verdubbelen, maar bij zowel de Azie-7-landen als China wordt verwacht dat de economie 
4x zo groat wordt. 

Lange termijn groeipotentieel 

In een andere studie heeft Goldman Sachs [2004] een vooruitzicht op de ontwikkeling van 
de "BRICs" (Brazilie, Rusland, India en China) gemaakt. Hierbij hebben zij het groei
potentieel van deze landen in kaart gebracht en de verwachte groei vergeleken met Europa 
en de VS . De ontwikkeling van deze groei is toegespitst op Azie en in figuur B9.2 te zien: 

Voorspelde groei economie 
50 .000 

"' 

45 .000 

40.000 
35 .000 

~ 30 .000 

~ 25 .000 
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10.000 

5.00~ t-;-;-~-~-~-§-~-~-~-===::~=========== 
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

- China India - Japan - VS EU G4 

Figuur 89.2 Voorspelde groei economie BR/Cs en ontwikkelde Landen 
Bron: bewerking [GS, 2003} 

China heeft hierbij het grootste groeipotentieel. In deze projectie kan zij rand 2015 al 
grater warden dan Japan, tussen 2020 en 2025 de grate 4 landen van Europa voorbij streven 
en rand 2040 even groat warden als de VS. 
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Voor India wordt oak een zeer sterke groei verwacht, alleen later dan in China. Deze 
economie kan rand 2030 grater warden dan Japan en tussen 2035 en 2040 grater warden 
dan de G4 van Europa. De VS laat nag even op zich wachten. 
Zowel China en India hebben echter wel veel meer inwoners dan Japan, Europa en de VS. 
Daarom zullen zij per hoofd van de bevolking de ontwikkelde landen nag niet inhalen. 

Demografische groei 

Relatie met vastgoedsectoren 
De relatie tussen de demografische groei en de prestaties van vastgoed ligt in de 
vraagzijde. Ruimte is nodig voor mensen om te wonen, werken en leven. Deze relatie is in 
principe recht evenredig: hoe meer mensen, hoe grater de behoefte aan woningen, 
werkplekken en winkels. 

Voor kantoren en bedrijfsruimten is in de basis de beroepsbevolking van belang, omdat 
deze de vraag naar werkruimte bepalen. Voor winkels en woningen is de totale bevolking 
van belang, omdat de totale bevolking ruimte nodig heeft om te wonen en levensbehoeften 
te kopen. 

Uiteraard is de bepaling van de vraag naar vastgoed complexer kunnen de demografische 
vraagbepalende factoren verder warden uitgesplitst. Zo is voor kantoren is de 
beroepsbevolking in de dienstensector het meest relevant, voor bedrijfsruimten is de 
beroepsbevolking in de productiesector. Voor woningen is het aantal huishoudens van 
belang en voor winkels de totale winkelomzet. Om dit te onderzoeken zijn echter 
gedetailleerde gegevens nodig. Deze zijn moeilijk te krijgen en het valt ligt niet binnen de 
focus dit onderzoek om verder uit te diepen. Daarom zal in dit onderzoek warden gekeken 
naar de ontwikkeling van de beroepsbevolking en de totale bevolking. 

Totale bevolking 
De groei van de totale bevolking is dus van invloed op de vraag naar woningen en winkels. 
Op basis van vooruitzichten van de United Nations World Population Prospects Database 
[UNWPPD, 2004] kan een inschatting warden gemaakt van groei van de bevolking en de 
ontwikkeling van dit deel van de vraag tot 2050. In figuur B9.3 en tabel B9.2 is een 
wereldwijde vergelijking weergegeven: 
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Piek 2050 2005 2050 2035 2030 2050 2050 2010 2050 2050 2025 2035 2040 
Groei 1950-2005 1,87 0,52 1,19 0,87 1,57 2,31 2,05 0,78 2,59 2,59 1,69 2,62 2,16 
Groei 2005-2050 0,64 -0,24 0,62 0,11 0,13 0,60 0,82 -0,29 0,95 0,95 -0,15 0,41 0,33 

Figuur B9.3en tabe/ 89.2 Verwachte groei en piek totale bevolking 
Bron: bewerking [UNWPPD, 2004] 
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In Europa bereikt de grootte van de totale bevolking op dit moment de piek en wordt 
verwacht in de toekomst te krimpen. In Nederland is dit effect minder, daar wordt de piek 
in 2035 verwacht. Ook in Japan wordt de maximale bevolkingsgrootte binnenkort bereikt. 
Dit staat in contrast met Azie en Noord-Amerika. Zowel Noord-Amerika als geheel Azie 
heeft in 2050 zijn piek nog niet bereikt. Hier zijn het vooral de opkomende landen die 
blijven groeien, de relatief ontwikkelde pieken eerder. 

Tot 2050 wordt verwacht dat de bevolking van Europa, Japan en Zuid-Korea krimpt. De 
krimp van Europa komt vooral door de Centraal-Europese landen en Duitsland + Spanje. 
Nederland zal nog licht groeien, net als China die geremd wordt door het een-kinds-beleid. 
Thailand en Singapore zullen ook nog redelijk blijven groeien. 

Noord-Amerika blijft groeien, onder andere door een relatief hoog aantal geboorten en 
immigratie. Deze groei is ongeveer even groot als in Azie als geheel en Hong Kong. De 
sterkste groei zal in opkomende landen van Azie plaatsvinden: India, Maleisie en de 
Filippijnen. 

Beroepsbevolking 
De beroepsbevolking bei·nvloedt de vraag naar kantoor- en bedrijfsruimten. De gegevens 
van de UNWPP-database geven alleen de groei per leeftijdscategorie, daarom is de 
beroepsbevolking gedefinieerd als de bevolking tussen 18 en 64 jaar. De ontwikkeling van 
deze bevolkingsgroep is te zien in figuur B9.4 en tabel B9.3: 
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Groei 1950-2005 

Groei 2005-2050 

2045 2050 2010 2010 2015 2020 2050 1995 2050 2050 2015 2015 2025 

2,2% 1,3% 0,6% 1,0% 1,9% 2,7% 2,3% 1,0% 3,1% 3,1 % 2,3% 3,3% 2,8% 

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

Figuur 89.4 en tabe/ B9.3 Verwachte groei en piek beroepsbevolking 
Bron: bewerking [UNWPPD, 2004] 

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. Azie als 
geheel en Noord-Amerika blijven nog lang groeien, respectievelijk tot 2045 en minimaal 
2050. De relatief ontwikkelde landen van Azie hebben een snellere piek dan de opkomende 
landen. Zo pieken Singapore en Zuid-Korea in 2015 en Hong Kong in 2020.) Uitzondering 
hierbij is China, met ook een piek in 2015. Voor Thailand wordt verwacht dat de piek rond 
2025 ligt en in India, Maleisie en de Filippijnen wordt de piek niet eerder dan 2050 bereikt. 
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Tot 2050 zal de beroepsbevolking in Japan, Europa en Zuid-Korea behoorlijk krimpen. In 
Nederland, China, Singapore en Hong Kong zal de beroepsbevolking licht krimpen of gelijk 
blij ven. In Noord-Amerika en Azie als continent zal de beroepsbevolking bli j ven groeien. De 
sterkste groei zal plaatsvinden in India, Maleisie en de Filippijnen. 

Resume 
De bovenstaande resultaten kunnen weer worden gerangschikt. In tabel B9.4 is deze ranking 
opgesteld: 

Noord• Euro 
Scores bevolkmgsgroei Amenka Azie NL pa India 

Piek totale bevolking 5 5 3,5 1 5 
Piek beroepsbevolking 5 4,5 2 2 5 
Groei totale bevolking 4 4 2 1 5 
Groei beroepsbevolking 2,5 2,5 1,5 1 3 
Totale score 4,1 4,0 2,3 1,3 4,5 
Piek totaal: <2010 • 1 2020•2 2030• 3 2040•4 2050•5 

Groei totaal: <0%• 1 0-0,25%•2 0,25%-0,5%• 3 0,5%-0,75%•4 0,75%-1 %• 5 

Tabet B9.4 Scores bevolkingssgroei 

Mate, F1hp- Hong Thai- Smga-
su? p11nen Kong land pore China Japan 

5 5 5 4 3,5 3 1 
5 5 3 3,5 2,5 2,5 1 
5 5 4 3 3 2 1 
3 3 2 2 2 1,5 1 

4,5 4,5 3,5 3,1 2,8 2,3 1,0 
Piek beroeps: <2005 • 1 2010• 2 2020•3 2030•4 2040• 5 

Groei beroeps: -1% • 1 0% • 2 1%=3 2%•4 3%• 5 

Zu1d-
Korea 

2,5 
2,5 
1 
1 

1,8 

Hieruit blijkt dat Noord-Amerika en Azie op de lange termijn het meeste groeipotentieel 
hebben. Op de vastgoedmarkten blijft er daardoor ruimte voor groei van de vastgoed
voorraad. De Europese markten zullen weinig meer groeien of zelfs krimpen. Hierdoor zal 
de vastgoedmarkt in deze landen veranderen van een groeimarkt in een vervangingsmarkt. 

Ook blijkt dat in Azie de opkomende landen een grate bevolkingsgroei hebben dan de 
ontwikkelde landen. China is hierop een uitzondering. Daardoor hebben de opkomende 
landen ook in de toekomst meer groeipotentieel. 

Groei potentieel vastgoedmarkten 

Jones Lang LaSalle heeft een onderzoek gedaan naar de concurrentiekracht van steden 
wereldwijd . Dit is gebeurd aan de hand van o.a. enquetes aan verschillende marktpartijen. 
Een van de conclusies is dat zij veel groeipotentieel zien in de Aziatische vastgoedmarkten. 
De steden waar zij veel van verwachten zijn te zien in figuur B9.5: 

• 
• 
• 
Figuur B9.5 Groeipotenties vastgoedmarkten 

Daaruit blijkt in zowel China als India een clustering van groeipotentieel ligt en dat van de 
vastgoedmarkten veel wordt verwacht. 
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Biilage 9 .2 Ontwikkeling RE/Ts 

Bijlage 9.2a Effect ontwikkeling RE/Ts in de VS 

lnleiding 

lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

In deze bijlage zal de ontwikkeling van de beursgenoteerde vastgoedmarkten in de VS 
warden behandeld. Expliciet zal warden gekeken naar de ontwikkeling van de periode 
waarin de beursgenoteerde markt werd gedomineerd werd door vastgoedbedrijven (Real 
Estate Operating Companies / REOCs) naar de huidige situatie waarin die wordt 
gedomineerd door de vastgoedbeleggingsinstellingen (Real Estate Investment Trusts / 
REITs). 

Allereerst zal de opkomst van de REITs warden behandeld. Vervolgens zullen de gevolgen 
voor opbouw van de rendementen warden besproken en als derde de verschillen in de 
totale risico- en rendementskarakteristieken. 

Ontwikkeling van de REIT-markt 

Sinds de jaren '60 bestaat de REIT-wetgeving in de VS. In de periode tot ca. 1992 bestonden 
er een beperkt aantal REITs en werd de vastgoedbeleggingsmarkt gedomineerd door 
vastgoedbedrijven. Deze bedrijven waren veelal eigendom van families, die nag een groat 
deel van de aandelen in eigendom hielden. De activiteiten van de vastgoedbedrijven 
bestaan vaak uit zowel ontwikkelen, beleggen en beheren. 

De ontwikkeling van de REIT-sector is te zien in figuur B9.6 

lnvesteringsmogelijkheden in REITs 
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Figuur 89.6 Groei REIT·markt in de VS 

Vanaf begin jaren 1990 is de REIT-markt sterk gestegen. Eerst is het aantal 
beleggingsfondsen sterk toegenomen en vervolgens is dit geconsolideerd en is het aantal 
zelfs licht afgenomen. Het beheerd vermogen is met de groei van het aantal fondsen oak 
toegenomen, dit is na de consolidatie van het aantal fondsen echter nag sterk gegroeid. Op 
dit moment domineren de REITs daarmee oak de beursgenoteerde vastgoedmarkten. 
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Risico- en rendementskarakteristieken 

De populariteit van de REITs kan worden afgeleid aan de hand van de risico- en 
rendementskenmerken van de REOCs en de REITs. In figuur B9 .6 is het rendementsverloop 
te zien. Hierin is voor de REITs en de REOCs het gemiddelde jaarrendementen van het 
afgelopen jaar op basis van de maandrendementen te zien. Daarnaast is het gemiddelde 
jaarrendement op lange termijn te zien, namelijk van de start (1978) tot dat jaar. 
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Gemiddeld risico 21 ,7% 14,8% 

Tabet B9.5 en figuur B9.6 Rendementsver/oop RE/Ts en REOCs in de VS 
Bron: [Wilshire , 2005] 

Als naar het verloop van het rendement wordt gekeken, is te zien dat de rendementen van 
de REOCs hebben hogere pieken en diepere dalen hebben. De volatiliteit en dus het risico 
van de REOCs is daarmee hoog. De rendementen van de REITs zijn stabieler zijn en hebben 
daarmee een lager risico dan de REOCs. Uit tabel 9.5 blijkt dat het risico van de REITs ca. 
ca . 2/3 is van het risico van de REOCs. 

In een opgaande markt zijn de pieken van de REOCs echter hoger dan van de REITs en zij 
profiteren dus meer van de stijging. In een dalende markt zijn de dalen van de REOCs 
echter ook dieper en zij zijn dus ook gevoeliger voor een daling. 

Het gemiddelde rendement op lange termijn is voor de REITs echter hoger dan voor de 
REOCs. Dit betekent dus dat de REOCs relatief diepere dalen heeft dan de pieken kunnen 
compenseren. De REOCs geven dus een lager rendement en een hoger risico dan de REITs. 
Op de lange termijn hebben de REITs dus een hoger rendement tegen een lager risico en 
hebben dus een betere risico/rendementsverhouding. 

De correlatie tussen de REITs en de REOC is hoog (0,80), in figuur B9.6 is ook te zien dat de 
markten zeer sterk met elkaar meebewegen. Daardoor is het niet te verwachten dater met 
REITs meer spreidingsvoordeel kan worden behaald. 
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Opbouw van de rendementen 

Het totaalrendement bestaat uit direct rendement uit dividend en indirect rendement uit 
waardegroei. Het directe rendement wordt periodiek uitgekeerd en is daarom relatief 
zeker. Waardegroei kan alleen warden verkregen na verkoop van de aandelen en is 
daardoor afhankelijk van de verwachte verkoopprijs op termijn en daarmee minder zeker. 

In figuur B9.7 is het verloop van het dividend rendement te zien van de totale 
beursgenoteerde vastgoedmarkt in de VS: 

Dividend yields ontwikkeld 
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Figuur 89.7 Verloop dividendrendementen vastgoedaandelen in de VS 
Bron: Datastream indices [Datastream, 2005] 

Hierin is te zien dat in de periode waarin de REOCs sterk domineren (tot begin jaren '90) de 
dividenden laag zijn en zich bewegen tussen de ca . 1 % en 3%. Het rendement kwam dus 
vooral uit waardegroei. Met de toename van het aantal REITs is het dividendrendement 
gestegen naar ca .3% tot 5%, terwijl het totaalrendement ongeveer gelijk is gebleven . 
Hierdoor wordt het totale risico lager en dit verklaart oak (een deel van het) lagere risico 
van de REITs. 

Resume 

De conclusies kunnen warden getrokken uit de ontwikkeling in de VS: 

Lange termijn rendementen en r isico's 
► Het lange termijn rendement van REITs is hoger dan dat van REOCs 
► Het lange termijn risico van REITs is lager dan dat van REOCs 
► REITs bieden daarmee een beter risico/rendementsprofiel dan REOC 

Korte termijn consequenties in een cyclus 
► Het rendement van REOC's kent hogere pieken en diepere dalen dan REITs, het 

rendement van REITs is stabieler 
► Met REOCs kan een hoger rendement warden behaald in een opgaande markt 
► In een neergaande markt presteren REITs beter 

Opbouw rendement 
► Het dividendrendement is hoger geworden naar mate er meer REITs zijn gekomen, 

daardoor neemt het directe inkomen toe en het risico af 

Spreidingsvoordelen 
► Door de hoge correlatie tussen REITs en REOCs zijn bij de verschuiving weinig extra 

spreidingsvoordelen te verwachten 
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Bijlage 9.2b Premium/discount vastgoedaandelen en risicopremie RE/Ts in Azie 

In deze paragraaf zal een inzicht in het koersverloop van de REITs in Azie warden gegeven, 
in vergelijking met de vastgoedaandelen in Azie. Hierbij zal de verhouding tussen de 
beurskoers en de onderliggende waarde warden gegeven. Als de beurskoers hoger is dan de 
onderliggende waarde, dan is dat een 'premium' , is de beurskoers lager dan is het een 
'discount' . Daarna zal het verloop van het dividendrendement en de risicopremie van de 
REITs en vastgoedaandelen warden behandeld. 

Verhouding tussen beursprijs en onderliggende waarde 

Een andere manier om te kijken hoe een 
aandeel geprijsd is, is door de totale waarde 
van de aandelen te vergelijken met de totale 
onderliggende waarde van het vastgoed. 
Vastgoedaandelen in Azie hebben vaak een 
lagere beurswaarde dan de onderliggende 
waarde, dit is oak voor Hong Kong te zien in 
figuur 89.8. Op dit moment is de aandelenprijs 
daar ca. 10% onder de waarde, wat iets meer 
dan gemiddeld is. De vastgoedaandelen in 
Hong Kong kunnen daardoor vrij duur zijn , 
bijvoorbeeld doordat veel groei wordt 
verwacht. 

In figuur 89. 9 en 89 .10 is de situatie in Japan 

Chart 51: HK premium/(discount) to NAV 
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en Singapore te zien. Hier is de beurswaarde gemid- Figuur B9.8 Premium I discount in Hong Kong 

delde oak lager dan de onderliggende waarde. Bron: [UBS, 2005b] 

De afgelopen tijd is de waarde van deze aandelen oak gestegen, waardoor de beurswaarde 
op of iets boven het gemiddelde ligt. Gecombineerd met de vergelijking van de 
dividendrendementen lijken de vastgoedaandelen in Japan en Singapore lijken niet te duur. 
Dit wordt bevestigd door a.a. Morgan Stanley <Ho - Morgan Stanley, 2005>, die aangeeft 
dat de vastgoedaandelen nu juist een interessante beleggingsoptie kunnen zijn . 
Voor de REITs is de situatie anders. De REITs zijn in Japan en Singapore oak sterk gestegen 
en hebben nu een aanzienlijk hogere waarde op de beurs, ca. 40%-50% meer dan het 
onderliggende vastgoed. Dit is in figuur 89. 9 en 89.10 te zien. 
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Figuur B9. 9 Premium I discount in Japan Figuur B9. 10 Premium I discount in Singapore 
Bron: [UBS, 2005b] 

Dit hoeft echter niet te hoog geprijsd te zijn , omdat diverse analisten <Ho - Morgan 
Stanley, 2005> [UBS, 2005b] aangeven dat het onderliggende vastgoed te laag gewaardeerd 
is. 

52 



lnvesteren in Aziatisch vastgoed 

Huidig dividend rendement ten opzichte van het historische gemiddelde 

In de vorige subparagraaf is bepaald vastgoedmarkt op dit moment interessant is voor de 
lange termijn. Daarbij werd het huidige dividend rendement bepaald. Om te bepalen of dit 
moment een goed moment is om in te stappen, kan het huidige dividend met het historisch 
gemiddelde worden vergeleken. Dit is voor aandelen vastgoedbedrijven in tabel 9.6 gedaan: 
Dividend Begin 1984- Ver-
rendement 2005 

Nederland 5, 1% 

Europa 3,2% 

vs 4,6% 

Hong Kong 2,5% 

2005 

5,4% 

4,1% 

3,7% 

3,9% 

schil 

-0,3% 

-0,9% 

0,9% 

-1,4% 

De dividend rendementen in Nederland, Europa en 
Hong Kong zijn nu lager dan het historisch 
gemiddelde. Dit betekent dat het dividend relatief 
laag is t.o.v. de huidige waarde. Hierbij is dus of 
het huidige rendement relatief laag 6f de waarde 
relatief hoog en is het aandeel dus (te) duur. 

Japan 1,6% 0,8% 0,8% 

Singapore 2,9% 2,2% 0,7% 

Maleisie 4,7% 3,2% 1,5% 

Filippijnen 0,9% 0,7% 0,25% 

Tabel 89.6 Premium I discount in Japan 
Bron: [GPR, 2005] 

In de VS, Japan, Singapore, Maleisie en de Filippij
nen is het dividend nu hoger dan gemiddeld, daar 
zou het aandeel dus relatief goedkoop kunnen zijn. 
Van de REITs is weinig historie beschikbaar en deze 
analyse kan moeilijk worden gemaakt. 

Omdat REITs meer focus hebben op dividend, 
wordt het dividend rendement vaak verge
leken met het dividend van obligaties. In 
figuur 9.11 is te zien dat het extra rendement 
/ risicopremie voor Japanse REITs is gedaald, 
van ca. 4% in 2001 tot ca. 2,5% op dit 
moment. Ook bij de Singaporese REITs is deze 
ontwikkeling te zien: de risicopremie is hier 
gedaald van ca. 4% in 2002 naar ca. 3% op dit 
moment. De REITs zijn op dit moment ook 
zeer gevraagd, met name door hun extra 
rendement ten opzicht van obligaties en rente. 
Hierdoor is de prijs sterk gestegen en worden 
de REITs duur betaald. 
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Figuur 89. 11 Dividendrendement en risicopremie in Japan 
Bron: [UBS, 2005b] 
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Biilage 9.3 Extra rendementen en groei 

Extra rendement en groei directe / private vastgoedmarkten 

In paragraag 9.2 is figuur 9.2 opgebouwd uit de volgende gegevens over de verwachte groei. 
Deze gegevens zijn afgeleid van de verwachtingen voor de groei de vastgoedmarkten, zoals 
beschreven in bijlage 9.1 De gegevens zijn afkomstig van Wefa [2002] en UNWPPD [2004] 

Groeiverwachting 

Verschil 

Steden tov NL 

Nederland 0,0% 

Europa 0,8% 

vs 1,7% 

Tokyo 0,0% 

Hong Kong 0,0% 

Singapore -0,8% 

Shanghai 4,2% 

Beijing 3,7% 

Guangzhou 1,5% 

Seoul 2,8% 

Taipei 0,0% 

Kuala Lumpur 2,6% 

Bangkok 3,3% 

Manila 3,9% 

Extra groei tov NL 
2005-2015 

Econo- Bevol-

lnfla-tie mie king 

0,0% 0,0% 0,0% 

-0,1% 0,0% -0,4% 

0,4% 0,8% 0,6% 

-0,7% -0,3% -0,3% 

-0,1 % 2,5% 0,7% 

-0,2% 0,9% 0,8% 

2,4% 4,2% 0,3% 

2,4% 4,2% 0,3% 

2,4% 4,2% 0,3% 

1,2% 2,5% 0,0% 

0,0% 2, 1% 

0,5% 2,2% 1,2% 

0,6% 3,5% 0,4% 

3,3% 3,3% 1,2% 

Extra groei tov NL 

2005-2025 

lnfla- Econo- Bevol-

tie mie king 

0,0% 0,0% 0,0% 

-0,2% 0,0% -0,4% 

0,9% 0,7% 0,6% 

-0,6% -0,6% -0,4% 

0,2% 1, 1% 0,6% 

-0,1% 0,8% 0,7% 

2,3% 3,7% 0,2% 

2,3% 3,7% 0,2% 

2,3% 3,7% 0,.2% 

1,2% 1,4% -0,1% 

0,0% 1,2% -

0,4% 1,7% 1,2% 

0,4% 2,5% 0,4% 

3,3% 3,2% 1,2% 

Tabet B9.7 Gegevens extra rendement en groei directe vastgoedmarkt 
Bron: [NUS, 2004J[Wefa, 2002J[UNWPPD, 2004} 

Extra rendement en groei directe / private vastgoedmarkten 

In paragraaf 9.3 is figuur 9.3 opgebouwd uit de volgende gegevens in tabel B9.8 over de 
verwachte groei. Deze gegevens zijn afgeleid uit dezelfde bronnen als hierboven. 

Vergelijking 

Landen 
NL 
Europa 

vs 
Japan 

Hong Kong 

Singapore 
Maleisie 

Filippijnen 

Japan - REITs 
Singapore - REITs 

Verschil 
tov NL 

0,0% 

-2,0% 
-0,6% 

-3,5% 

-2,6% 

-2,2% 
-0,4% 

-4,2% 

-1,5% 

0,5% 

Extra groei tov NL 
2005-2015 

lnfla- Econo- Bevol-
tie mie king 

0,0% 0,0% 0,0% 

-0, 1% 0,2% -0,4% 

0,4% 0,8% 0,6% 
-0,7% -0,3% -0,3% 

-0, 1% 2,5% 0,7% 

-0,2% 0,9% 0,8% 

0,5% 2,2% 1,2% 

3,3% 3, 1% 1,2% 

-0,7% -0,3% -0,3% 

-0,2% 0,9% 0,8% 

Tabet B9.8 Gegevens extra rendement en groei directe vastgoedmarkt 

Extra groei tov NL 
2005-2015 

lnfla- Econo- Bevol-
tie mie king 

0,0% 0,0% 0,0% 

-0,2% 0,2% -0,4% 

0,9% 0,7% 0,6% 
-0,6% -0,5% -0,4% 

0,2% 1,2% 0,6% 

-0,1% 0,8% 0,7% 

0,4% 1,8% 1,2% 

3,3% 2,9% 1,2% 

-0,6% -0,5% -0,4% 

-0, 1% 0,8% 0,7% 

Bron: [NUS, 2004J[Wefa, 2002}[UNWPPD, 2004} 
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Bepaling van de risicopremies 

Bij de bepaling van de risicopremies ten opzichte van de rentes en obligatiedividenden zijn 
de volgende gegevens gebruikt: 

Risicovdje Obligatie Korte Gemidde/de 
rendementen dividend rente TR vastgoed 

10-years bond Deposit 
01-2005 rate Rate NUS 

Nederland 3,0% 2,1% 10,8% 

Europa 3,4% 2,1% 11,3% 

vs 4,6% 3,4% 10,4% 

Tokyo 1,36% 0,001 % 1,5% 

Hong Kong 3,66% 0,01 % 3,5% 

Singapore 2,62% 0,72% -3,3% 

China - Shanghai 2,70% 2,25% 21,7% 

China - Beijing 2,70% 2,25% 22,8% 

Seoul 3,85% 3,30% 

Taipei 2,50% 1,55% 

Kuala Lumpur 4,66% 1,59% -3,6% 

Bangkok 4,86% 0,75% 5,3% 

Jakarta 6,72% 5,38% 32,6% 

Manilla 12,75% 10,10% 4,6% 

Tabet B9. 9 Gegevens voor de bepaling van de risicopremies 
Bron: [Datastream, 2005J[NUS, 2004] 

Bepaling van de risicopremies ten opzichte van vastgoedrendementen 

Voor de bepaling van de risicopremies zijn de volgende aanvangsrendementen gebruikt: 
Aanvangsrendementen (yields) eind 2004 
NL JLL (AMS) CBRE ROZ Combi 
Kantoren 6 7,3 6,0 
Winkels 5,38 7,2 5,4 
Woningen 4,2 4,2 
Bedrijfsruimten 6,9 8,3 6,9 
Europa JLL CBRE IPD Combi 
Kantoren 6,4 5,9 5,6 6,0 
Winkels 6, 1 6, 1 5,6 6, 1 
Woningen 5,6 5,6 5,6 
Bedrijfsruimten 8 7,93 5,6 8,0 

vs JLL CBRE NCREIF Combi 
Kantoren 7,2 7 7,76 7,5 
Winkels 7,9 7,71 7,7 
Woningen 6,08 6, 1 
Bedrijfsruimten 8 7,9 7,9 

Bronnen: 
ROZ: ROZ/IPD Nederlandse Vastgoedindex 2004 [ROZ/IPD, 2005] 
IPD: Pan-European property Index 2005 [IPD, 2005] 
JLL: Key market indicators Q1 2005 [JLL, 2005b] 
CBRE: Global Market View January 2005 [CBRE, 2005b] 

Tabet B9. 10 Bepaling aanvangsrendementen 
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