
TINC en de verdisconteringsvoet
Van Kristof reynders, de verantwoor-
delijke van het VfB-trefpunt te Lummen, 
kregen we twee interessante vragen naar 
aanleiding van onze bijdrage over tinC in 
het vorige nummer van de Beste Belegger. 
Het betrof de hoogte van de verdisconte-
ringsvoet enerzijds, anderzijds vroeg hij 
een verduidelijking van ons commentaar 
dat de huidige waarde van de portefeuil-
le elk jaar aangroeit met die verdisconte-
ringsvoet.

Om de intrinsieke waarde van zijn 
portefeuille te berekenen, bepaalt tinC 
elk halfjaar een rentevoet waartegen alle 
toekomstige ontvangsten naar vandaag 
verdisconteerd worden, vandaar de bena-
ming verdisconteringsvoet. Deze bedroeg 
8,26 % in het eerste halfjaar van het boek-
jaar 2016/17, in de periode voordien was dat 
8,25 %. Kristof vroeg zich af hoe het kwam 

dat die verdisconteringsvoet zo hoog ligt, 
toch in vergelijking met de heel lage ren-
tevoeten die we vandaag kennen. Feit is 
dat steevast hoge risicopremies gebruikt 
worden, enerzijds als vertaling van de hoge 
schuldgraad die meestal aanwezig is op 
het niveau van de participaties, anderzijds 
als reflectie van de lange looptijden en de 

daaruit volgende risico’s. Die lange looptijd 
illustreren we met een afdruk uit het jaar-
verslag 2015/16 van tinC. Deze geeft de ge-
schatte jaarlijkse kasstroom per type weer. 
En als herhaling: met die verdisconterings-
voet worden alle toekomstige inkomsten 
naar de waarde van vandaag verrekend om 
de intrinsieke waarde te berekenen. 

Hieronder geven we een beeld mee uit 
de presentatie van de Britse infrastruc-
tuurvennootschap HiCL die wat uitleg 
geeft over de totstandkoming van haar ver-
disconteringsvoet. Let vooral op de hoge 
risicopremies die gebruikt worden en bo-
venop de risicovrije rente (rendement van 
staatsobligaties op lange termijn) komen. 

Als aanvulling geven we nog mee dat de 
verdisconteringsvoet bij 3i Infrastructure 
Fund, een andere Britse infrastructuur-
vennootschap, eind september 2016 uit 

kwam op 10,1 %, dit was 13,2 % eind maart 
2011 en 11,8 % eind maart 2014. 3i Infra-
structure past dus een hogere verdiscon-
teringsvoet toe, een gevolg van het hogere 
risico van de operationele activiteiten van 
zijn investeringen.

De tweede vraag ging over ons commen-
taar dat de intrinsieke waarde van tinC bij 

onveranderde portefeuille elk jaar met 
8,26 %, of met de verdisconteringsvoet toe-
neemt. Met een klein voorbeeld illustreren 
we dit. Stel dat tinC in april 2018 verwacht 
om 100 euro te ontvangen. Vandaag is 
deze 100 euro van volgend jaar, 92,37 euro 
waard, teruggerekend aan 8,26 %. De for-
mule is 100/(1 + 0,0826). Maar in april 2018 
zal die 100 euro effectief 100 euro waard 
zijn, want deze moet niet meer teruggere-
kend worden. 

Onze 92,37 euro vandaag krijgt volgend 
jaar dus zijn oorspronkelijke waarde van 
100 euro terug, een aangroei van 8,26 %. 
We herhalen dus onze eerdere conclu-
sie dat de intrinsieke waarde van tinC elk 
jaar toeneemt met 8,26 % door dit spel van 
verdiscontering. En zoals we weten, keert 
tinC een belangrijk deel hiervan uit als di-
vidend.

U mag ook uw vragen  doorspelen, via  
gert.dm@hotmail.com 

Gert De Mesure
Redactie april 2017

Koers 12,58 euro
www.tincinvest.com

 Appropiate  Risk  Total discount Total Total
 long-dated  premium  rate 31 March 30 September
 government    30 September 2016 2015
 bond yield    2016
UK 1,4 % + 5,9 % = 7,3 % 7,5 % 7,7 %
Australia 2,1 % + 5,2 % = 7,3 % 7,9 % 8,2 %
Eurozone 0,6 % + 7,2 % = 7,8 % 7,8 % 8,0 %
N. America 1,6 % + 5,4 % = 7,0 % 7,1 % 7,3 %
Portfolio 1,4 % + 5,9 % = 7,3 % 7,5 % 7,7 %

Market valuation of assets increased in the year

• Discount rates for projects range between 6,5 %
 and 9,9 % (March 2016: 7,0 % and 10,1 %)
• Weghted average discount rate of 7,3 %, down  from 
 7,5 % at 31 March 2016 and 7,7 % at  30 September 2015
• Risk premium over long-dated government  bonds
  increased by 0,5 % in the half-year  to 5,9 %

Discount Rate Analysis
Weighted average discount rate
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