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Obligatie-index kostenvoet vreemd vermogen

In de terms of reference stond per abuis de verkeerde obligatie-index voor vreemd 

vermogen genoemd (IGEEUB10). Deze komt uit een ander dossier. Naast dat dit een 

BBB-index is i.p.v. een A-index, combineert deze ook BBB+, BBB en BBB-. De juiste index 

is C58310Y.  Deze index is ook de afgelopen twee perioden gebruikt. Deze index bevat

alleen A (dus niet A+ en A-). Brattle heeft deze index gebruikt.

Marktindex in regressies

De beta van een peer wordt bepaald met behulp van een regressie van het dagelijkse

koersrendement van het aandeel op het dagelijkse rendement van de markt als geheel. 

Voor dat laatste gebruiken we een marktindex. In de terms of reference staat dat

hiervoor de Euro Stoxx TMI gebruikt moet worden. Deze is ook door Rebel in het rapport 

van 2016 gebruikt. Brattle heeft echter de Euro Stoxx 600 gebruikt. De Euro Stoxx TMI 

bevat de gehele markt. De Euro Stoxx 600 bevat grote, middelgrote en kleine

ondernemingen (zie website Euro Stoxx). Brattle geeft aan dat ze altijd de Euro Stoxx

600 gebruikt en dat die juist is samengesteld om representatief te zijn voor de 

aandelenmarkt als geheel. Brattle heeft voorkeur om de Euro Stoxx 600 te gebruiken, 

maar heeft geen bewaar tegen het gebruik van de Euro Stoxx TMI. ACM heeft ook een

lichte voorkeur voor de Euro Stoxx 600. 

Als hier sterke meningen over zijn bij de KBG-leden, dan horen wij dat graag.
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Dit is de tabel uit het rapport van Brattle met de waarden van de parameters en de 

WACC.

Ten behoeve van de vergelijking op de volgende slide staat in de laatste kolom ook de 

WACC bestaand vermogen 2021 uit de huidige methodebesluiten 2017-2021, in de 

oorspronkelijke versie (van 30 augustus 2016) waar 3,0% uit kwam, omdat dat de

waarde is die het CBb heeft vastgesteld.
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Ten behoeve van het inzicht hebben wij op deze slide weergegeven hoe groot het effect 

van een verandering in de waarden voor parameters op de WACC is.

Dit is uitgerekend door bij de WACC 2021 bestaand vermogen (uit rapport van Brattle, 

0,85%) de waarden van de WACC 2021 bestaand vermogen uit Methodebesluiten 2017-

2021 in te vullen (oorspronkelijke versie van 30 augustus 2016 waar 3,0% uit kwam; zie 

de laatste kolom van de vorige slide). Het CBb heeft die WACC voor 2021 op 3,0% 

bepaald (uitspraak 28 november 2019, ECLI:NL:CBB:2019:636).

De laatste kolom geeft aan hoeveel de reële WACC na belasting hoger wordt als de 

waarde uit de WACC van 3,0% uit de huidige periode wordt ingevuld.

Pp staat voor procentpunt.
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Conclusie Brattle: hoogst onwaarschijnlijk dat de volumedaling de bèta van GTS en peers

beïnvloedt

• Omzetregulering heeft tot gevolg dat er weinig tot geen volumerisico voor GTS 

en peers is

• Weinig risico voor GTS op stranded assets doordat activa in de GAW blijven en 

het GTS netwerk gebruikt zal blijven worden (groen gas, waterstof)

• Het risico op volumedaling en stranded assets is niet systematisch, maar het is 

gerelateerd aan beleidsbeslissingen die los staan van de marktindex
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Vanuit een klankbordgroepbijeenkomst is impairments bij peers aan de orde gesteld. 

Daarbij is aangegeven dat de meeste peers met impairments te maken hebben, terwijl 

GTS door de regulering beschermd wordt tegen impairments. De vraag die gesteld is of 

deze peers daardoor een hoger systematisch risico hebben dan GTS heeft.

Bij de eerste bullet:

Impairments zijn afwaarderingen van de activa in de jaarrekening. Deze kunnen (maar 

hoeven niet) te volgen op een eerdere waardedaling (en afhankelijk van de boekwaarde 

van de activa op dat moment). Een impairment zal de aandelenkoers dus niet 

beïnvloeden.

Bij de derde bullet:

GTS loopt ook risico op impairments. In 2016 heeft GTS (inclusief GGS) een impairment

toegepast van 450 miljoen euro.
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Operating leverage wordt normaliter gedefinieerd als de mate waarin de onderneming 

vaste kosten heeft. Als de opbrengsten van de onderneming fluctueren, zal de 

winstgevendheid en de waarde van een onderneming met relatief veel vaste kosten 

meer fluctueren dan van een onderneming met relatief weinig vaste kosten. Dat 

betekent dat een onderneming met relatief veel vaste kosten een hogere asset beta

heeft dan een vergelijkbare onderneming met relatief weinig vaste kosten. Brattle geeft 

aan dat dit ook geldt ten aanzien van de investeringsverplichtingen. Als een 

onderneming relatief veel investeringsverplichtingen heeft, dan kan volgens Brattle de 

asset beta hoger zijn.
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QE

Op dit moment wordt onderzoek gedaan of QE effect heeft op de WACC.

Hierop komen wij binnenkort terug.

Dimson

Conform de methode is de Dimson-toets op de regressies uitgevoerd. Naar aanleiding 

daarvan zijn bij twee peers de Dimson-beta’s gehanteerd. Deze Dimson-beta’s zijn lager 

dan de OLS-beta’s. Het patroon van de coëfficiënten van de Dimson-regressie past 

echter niet goed bij een hogere of een lagere liquiditeit van de aandelen ten opzichte 

van de markt. Wij doen hier nader onderzoek naar en zullen binnenkort hierop 

terugkomen.

Corona

Corona heeft invloed op de economie en de financiële markten. Bij de update van het 

rapport naar de peildatum van 31 mei 2020 zal een aantal maanden dat wij met Corona 

te maken hebben in de data zitten. Vraag is of de methode ongewijzigd kan blijven of dat 

er aanpassingen nodig zijn. 

Als hier vraagstukken spelen waarover keuzes gemaakt moeten worden, zullen wij dit

met de KBG-leden bespreken. De intentie is om dat eerder te doen dan de KBG-

bijeenkomst van 17 augustus, maar het kan niet voordat Brattle de update heeft gedaan.
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