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1 Inleiding 
 
In de conceptversie van het rapport van Brattle is aangegeven dat voor twee peers (Snam en Terna) 
de Dimson-bèta gebruikt wordt.1 In beide gevallen is de Dimson-bèta lager dan de enkelvoudige bèta 
uit de regressie met alleen het marktrendement van de dag zelf. Dit past niet bij de aanleiding om deze 
toetsing te doen, namelijk een lagere liquiditeit van aandelen. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft de ACM besloten hier verder onderzoek naar te doen. Dit heeft ertoe 
geleid dat de ACM de WACC-methode nog iets zal aanpassen. Dit betreft een ACM-brede 
aanpassing. In deze notitie lichten wij dit toe. 
 

2 Onderzoek 
 

2.1 Eerder aangekondigde wijziging in de methode t. a.v. de bèta-regressies 
 
Afgelopen februari heeft de ACM een memo aan de KBG-leden gestuurd, waarin de wijzigingen in de 
methode voor de WACC ten aanzien van de regressies van de bèta zijn toegelicht.2 In paragraaf 4 van 
dat memo is ingegaan op de Dimson-correctie. De aanpassing in de methode die daar werd toegelicht, 
betrof het volgende: er wordt getoetst of de coëfficiënten van de marktrendementen van de vorige en 
de volgende dag gezamenlijk significant zijn. Als dat het geval is, dan gebruiken wij de Dimson-bèta in 
plaats van de bèta-schatting uit de enkelvoudige regressie met alleen het marktrendement van 
dezelfde dag.  
 

2.2 Regressies en marktimperfecties  
 
De ACM gebruikt de regressies om het systematisch risico van peers te schatten. Het systematisch 
risico is het verband tussen het aandelenrendement van een onderneming en het rendement van de 
markt als geheel. Als de koers van het aandeel van een onderneming niet alle relevante informatie 
weerspiegelt, is de bèta-coëfficiënt geen zuivere schatting van het systematisch risico van die 
onderneming.  
 
Bij de regressie moet een keuze gemaakt worden ten aanzien van de datafrequentie, bijvoorbeeld 
dagdata of weekdata. Als de koers van een aandeel op ieder moment alle informatie bevat die relevant 
is voor de waarde van de onderneming dan leveren zowel dagdata als weekdata een zuivere schatting 

                                                        
1 Brattle, The WACC for the Dutch gas TSO, 1 april 2020, p.20. 
2 ACM, Regressies bèta peers voor de WACC, 7 februari 2020, ACM/UIT/528296. 
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op.3 Dit betekent dat de schatting van de bèta bij beide datafrequenties gemiddeld genomen goed is 
en dus niet te hoog of te laag. In die situatie heeft het gebruik van dagdata de voorkeur, omdat er dan 
meer waarnemingen gebruikt worden, waardoor de schatting preciezer is en dus de schattingsfout 
kleiner is. Dit betekent dat de schatting op basis van dagdata gemiddeld genomen minder ver van de 
echte onbekende waarde ligt dan bij het gebruik van weekdata. Financiële markten zijn de laatste 
decennia veel efficiënter geworden. Daardoor wordt informatie veel sneller in de koers verwerkt dan 
vroeger het geval was. Daardoor is het mogelijk om gegevens met een hogere datafrequentie te 
gebruiken. Vroeger was het gebruik van maand- en weekdata gebruikelijk, maar inmiddels is dit 
veranderd en wordt vaak gebruik gemaakt van dagdata. De ACM heeft daarvoor ook gekozen. 
 
Marktimperfecties hebben tot gevolg dat relevante informatie niet snel of niet op de juiste wijze in de 
koers van een aandeel verwerkt is. Er zijn allerlei marktimperfecties. Gebrek aan liquiditeit is daar één 
van. Andere voorbeelden van marktimperfecties zijn transactiekosten, het gebruik van limit orders,4 
informatieasymmetrie en overreactie op informatie en vervolgens correctie daarop. 
 
Dagdata hebben eerder last van marktimperfecties dan weekdata. Door marktimperfecties wordt 
informatie niet altijd direct en juist in de koers van een aandeel verwerkt (van het bewuste aandeel of 
van de aandelen die deel uitmaken van de marktindex). Als informatie niet direct en juist in de koers 
van het aandeel is verwerkt, dan is de schatting van de bèta niet zuiver (gemiddeld genomen goed). 
Doordat marktimperfecties slechts kortdurend tot gevolg hebben dat de relevante informatie nog niet of 
niet juist in de koers is verwerkt, is dit na een uur, een paar uur, of een dag naar verwachting weer 
glad gestreken. De kans dat marktimperfecties in weekdata tot uiting komen, is dus vele malen kleiner 
dan bij dagdata het geval is. Maar weekdata heeft als nadeel dat er minder observaties zijn, en dus dat 
de schatting minder precies is. 
 
De aanleiding voor Dimson om destijds zijn onderzoek te doen, was dat aandelen minder liquide 
kunnen zijn en dat informatie dan pas op een later moment in koers van het bewuste aandeel verwerkt 
zal worden. Dit was in een tijd dat de aandelenmarkten nog veel minder efficiënt en geïntegreerd 
waren dan nu het geval is. Dimson gebruikte een regressie met de marktrendementen van enkele 
dagen voor en van enkele dagen na de dag zelf. Als informatie sneller of langzamer in de koers van 
het aandeel verwerkt wordt dan in de markt als geheel, zal dit door één van deze extra parameters 
opgepikt worden.  
 

2.3 Analyse 
 
Brattle rapporteert voor twee peers dat de toetsing op de regressie met het marktrendement van de 
dag ervoor, de dag zelf en de dag erna significant is en gebruikt voor deze peers daarom de Dimson-
bèta in plaats van de bèta uit de regressie met enkel het marktrendement van dag zelf. Zonder dat 
daarover verdenkingen waren, hebben wij met Brattle doorgesproken wat de achtergrond hiervan is.5 
Hierbij kwam naar voren dat in beide gevallen zowel de parameterschatting van het marktrendement 
van de dag ervoor als het marktrendement van de dag erna negatief is. Dat past echter niet bij een 

                                                        
3 Aanvullend geldt dan ook als eis dat het systematisch risico in de referentieperiode stabiel is. 
4 Daarbij wordt een order uitgevoerd als deze tegen een vooraf bepaalde prijs uitgevoerd kan worden. Dit levert sprongen 
in de koers op. 
5 In de laatste WACC-onderzoeken voor drinkwater uit 2019 en 2015 was ook bij Snam en Terna de Dimson-bèta 
gebruikt, die in beide gevallen lager was dan de enkelvoudige bèta. In het rapport van Brattle voor de methodebesluiten 
2014-2016 was in alle drie de peer groups (energie, drinkwater en havenbedrijven) sprake van zowel opwaartse als 
neerwaartse. aanpassingen. Bij de energie peer group was bij 2 (van de 10) peers de Dimson-bèta hoger en bij 2 was 
Dimson-bèta lager dan de enkelvoudige bèta. Bij 1 van de 2 havenbedrijven was de Dimson-bèta hoger dan de 
enkelvoudige bèta. Bij 1 van de 4 waterbedrijven was de Dimson-bèta hoger, en bij 2 was de Dimson-bèta lager dan de 
enkelvoudige bèta. 
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verklaring in termen van liquiditeit; in dat geval zou men namelijk verwachten dat één van deze 
coëfficiënten positief is en de andere nul.  
 
Om beter te begrijpen wat hier aan de hand kan zijn, heeft de ACM nader onderzoek gedaan. Dit 
onderzoek levert de volgende bevindingen op. 
 
De Dimson-bèta is alleen een goede oplossing als er sprake is van verminderde liquiditeit, maar niet 
als er sprake is van andere marktimperfecties. Gebrek aan liquiditeit is een marktimperfectie en zoals 
is aangegeven de marktimperfectie die voor Dimson aanleiding was onderzoek te doen. Als een 
aandeel minder liquide is, dan zal informatie minder snel in de koers van dat aandeel verwerkt worden. 
De oplossing die Dimson presenteert, is de bèta gelijk te stellen aan de optelling van de bèta van de 
dag zelf, van de dag ervoor en de dag erna. Deze bèta noemen wij de Dimson-bèta. Deze oplossing 
past bij verminderde liquiditeit.6 Maar de Dimson-bèta als oplossing past niet bij andere 
marktimperfecties.  
 
De regressie met de marktrendementen van de dag zelf, de dag ervoor en de dag erna en de 
toetsingen die daarmee kunnen worden uitgevoerd, leveren een goede detectie van marktimperfecties 
op. Statistische verschijnselen die samengaan met marktimperfecties, zoals de seriële (kruislingse) 
correlatie, worden namelijk opgepikt met de coëfficiënten in deze regressie. Wij zien bovendien dat in 
vrijwel alle gevallen waarin sprake is van een significante toets op de regressie met de drie 
marktrendement,7 de Dimson-bèta en de bèta op basis van weekdata in dezelfde richting bewegen ten 
opzichte van de enkelvoudige regressie op dagdata. De wekelijkse bèta heeft niet of nauwelijks last 
van dergelijke kortdurende marktimperfecties.  
 
Als er sprake is van marktimperfecties in de dagdata, kan beter gebruik gemaakt worden van 
weekdata. Bij marktimperfecties is de schatting van de bèta in de enkelvoudige regressie met alleen 
het marktrendement van de dag zelf geen goede schatting voor het systematisch risico. Deze 
schatting is dan namelijk niet zuiver (zuiver betekent, dat een schatting gemiddeld genomen goed is 
en dus niet te hoog of te laag). Hierboven is al toegelicht dat alleen als er sprake is van liquiditeit als 
marktimperfectie de Dimson-bèta zuiver is, maar als er sprake is van andere marktimperfecties, is de 
Dimson-bèta geen zuivere schatting. De bèta op basis van weekdata is dan wel een zuivere schatting 
van het systematisch risico. Bij weekdata is de kans op marktimperfecties erg klein. Marktimperfecties 
zijn namelijk kortdurend. Dus op korte termijn (een uur, een dag) is informatie net niet helemaal goed 
in de koers verwerkt, maar dat wordt snel daarna weer rechtgetrokken. Dat kan dan net wel een 
verstorende invloed hebben op de regressie met dagdata, maar niet of nauwelijks op de regressies op 
basis van weekdata is. Het gebruik van weekdata is dan een goede keuze. Weekdata leveren wel 
minder precieze schattingen op, maar dit nadeel weegt minder zwaar, omdat de alternatieven met 
dagdata geen zuivere schattingen opleveren. 
 
De conclusie hiervan is als volgt: 

• Als er geen marktimperfecties zijn, heeft het gebruik van dagdata in de bèta-regressie de 
voorkeur omdat dan sprake is van meer precisie in de schatting van de bèta. De schatting van 
de bèta zit dan gemiddeld genomen dichter bij de echte onbekende waarde die men wil 
schatten dan bij het gebruikt van weekdata. Dat komt doordat er meer datapunten gebruikt 
worden. 

                                                        
6 Het optellen van de drie coëfficiënten leidt alleen tot een zuivere schatting van de equity bèta onder een specifieke 
aanname over de vertraging in de verwerking van informatie in de koersen die consistent is met liquiditeit. 
7 Er zijn vier toetsen mogelijk: (a) een t-toets of de coëfficiënt van het marktrendement van de dag ervoor significant is, (b) 
een t-toets of de coëfficiënt van het marktrendement van de dag erna significant is, (c) een F-toets of deze twee 
coëfficiënten gezamenlijk significant zijn, en (d) een toets of de Dimson-bèta afwijkt van de enkelvoudige bèta. 
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• Als er marktimperfecties zijn, levert een enkelvoudige regressie op basis van dagdata geen 
zuivere schatting van de bèta op. De schatting van de bèta is dan gemiddeld genomen niet 
goed. 

• De Dimson-bèta is alleen een zuivere schatting van het systematisch risico als voldaan wordt 
aan de aanname die Dimson maakt over de verwerking van informatie in de koers (past bij 
verschillen in liquiditeit of handelsfrequentie). Het is echter niet vast te stellen van welke 
marktimperfecties er sprake is. 

• Als de statistische toetsen op de regressie met het marktrendementen van de dag zelf, de dag 
ervoor en de dag erna aangeven dat er sprake is van marktimperfecties, dan verdient het de 
voorkeur weekdata voor de regressie te gebruiken. In dat geval is de regressie op basis van 
dagdata niet zuiver, maar die op basis van weekdata wel. Er is bij het gebruik van weekdata 
weliswaar minder precisie dan bij het gebruik van dagdata, maar precisie naar een onjuiste 
waarde is fout. 

 

3 Conclusie 
 
De ACM past de WACC- methode aan. Deze aanpassing geldt ACM-breed. 
 
Als één of meer van de toetsen op de regressie met daarin ook het marktrendement van de dag ervoor 
en de dag erna significant zijn, dan gebruiken wij de bèta uit de regressie met weekdata. De ACM 
hanteert drie toetsen voor marktimperfecties op de regressie met het marktrendement van de dag zelf, 
de dag ervoor en de dag erna: (a) een t-toets of de coëfficiënt van het marktrendement van de dag 
ervoor significant is, (b) een t-toets of de coëfficiënt van het marktrendement van de dag erna 
significant is, en (c) een F-toets of deze twee coëfficiënten gezamenlijk significant zijn. 
 
Aangezien het hier over marktimperfecties gaat, willen wij de benaming Dimson niet meer gebruiken, 
omdat die alleen betrekking heeft op verminderde liquiditeit als marktimperfectie. Daarom spreken wij 
van de toets op marktimperfecties. 
 
 
 
 
 


