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Sissejuhatus  

Kapitali kaalutud keskmine kapitali hind (edaspidi WACC – Weighted Average Cost of Capital) 

on kogu intressikandva võlakapitali (laenukapitali) ja omakapitali hind, mis saadakse võla- ja 

omakapitali osakaalusid arvesse võttes. Konkurentsiamet kasutab WACCi ettevõtte poolt 

müüdavate teenuste/kaupade hinda lülitatava põhjendatud tulukuse arvutamisel. Vastavalt 

pikaajalisele regulatsioonipraktikale on välja kujunenud, et kui ettevõtte põhjendatud tulukus 

ehk ärikasum ei ületa WACCi, siis teenib ettevõte ka mõistlikkuse piires kasumit. WACC on 

seega regulaatori poolt lubatud tulunorm. 

Käesoleva juhendi koostamisel on Konkurentsiamet lähtunud ERRA1 käsiraamatust "Price 

Regulation and Tariffs", analüüsist "Cost of Capital and Financeability at PR09, Report by 

Europe Economics"2, Maailmapanga käsiraamatust3 " Resetting Price Controls for Privatized 

Utilities. A Manual for Regulators", CEERi 4 riikide andmebaasist.  

Lisaks eeltoodule toetub Konkurentsiamet Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppejõu Priit 

Sander, PhD (edaspidi ekspert) koostatud analüüsile "Konkurentsiameti poolt väljatöötatud 

kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) arvutamise metoodika analüüs"5(edaspidi analüüs),  

milles on hinnatud Konkurentsiameti juhendis "Juhend 2014.a kaalutud keskmise kapitali 

hinna leidmiseks" kaalutud keskmise kapitali hinna arvutamisel kasutatavat metoodikat ja 

sisendeid. Analüüsist järeldub, et kokkuvõttes põhinevad Konkurentsiameti poolt kasutatavad 

valemid WACCi ja selle komponentide arvutamiseks tuntud rahandusteoreetilistel mudelitel ja 

on laialdaselt praktikas rakendatud. Regulatiivse raamistiku stabiilsuse huvides soovitab 

ekspert jätkata hetkel kehtiva metoodika kasutamist nii laenu- kui ka omakapitali kulukuse 

määra hindamisel ja modifitseerida seda vaid juhul, kui täiendavad empiirilised uuringud 

näitavad olulist ja süstemaatilist erinevust tegelike tingimuste ja regulatiivse kapitali kulukuse 

vahel.6  

Alljärgnevalt antakse ülevaade WACCi arvutamise üldvalemist.    

1. WACCi  arvutamise üldvalem  

Konkurentsiameti poolt välja töötatud universaalse postiteenuse (UPT) taskukohase tasu ning 

energia- ja veehindade põhjendatuse hindamisel kasutatavate metoodiliste juhendite ning 

majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste, nr 20 "Universaalse postiteenuse osutaja 

tulu- ja kuluarvestusele esitatavad nõuded" § 5, nr 51 "Soojuse ajutise hinna kehtestamise kord" 

§ 12 ja nr 95 "Veeteenuse ajutise hinna kehtestamise kord ja tingimused" § 9, alusel kujuneb 

                                                           

1 Energy Regulators Regional Association (ERRA).  Price Regulation and Tariffs. June 2006.  
2 Nimetatud analüüsi koostajaks on Europe Economics Chancery House 53-64 Chancery Lane London WC2A 

1QU, 21.July 2009.  
3 Green, Richard; Pardina, Martin Rodriguez. Resetting Price Controls for Privatized Utilities. A Manual for 

Regulators. Washington, D.C.: The World Bank 1999. 
4 CEER –  Council of European Energy Regulators 
5 http://www.konkurentsiamet.ee/file.php?2693. 
6 P. Sander. Konkurentsiameti poolt väljatöötatud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) arvutamise 

metoodika analüüs. Tartu 2014, lk 20. 
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ettevõtte põhjendatud tulukus ehk ärikasum vastava teenuse osutamiseks kasutatava 

reguleeritava vara maksumuse ja WACCi korrutisena.  

WACC arvutatakse alljärgneva valemi alusel (vt Valem 1): 

Valem 1. 
OKVK

VK

d
k

OKVK

OK
ekWACC





  

kus: 

k e  – on omakapitali hind (%); 

k d  – on võlakapitali (nimetatakse ka laenu- või võõrkapital) hind (%); 

OK – on regulaatori poolt määratud omakapitali osakaal (%); 

VK – on regulaatori poolt määratud võlakapitali osakaal (%);  

VK+OK – on võla- ja omakapitali osakaalud kokku (%). 

Valem 1 ei sisalda maksukilpi, sest Eesti tulumaksuseaduse kohaselt maksukilpi ei teki 

(tulumaks on vaid makstavatelt dividendidelt). Ka ekspert on oma analüüsis viidanud, et 

maksukilpi ei kasutata7.  

Tururegulatsiooni tingimustes võib regulaator sekkuda ettevõtja finantseerimisega seotud 

otsustesse ning dikteerida kindla kapitali struktuuri või siis kalkuleerida teenuse hinnad koos 

kindla kapitali struktuuriga, mis võib erineda ettevõtja tegelikust kapitali struktuurist. (Pedell 

2006: 528).  

Kapitalistruktuuril (50% võlakapital ja 50% omakapital) on WACCile väga väike mõju, sest 

võla- ja omakapitali suhe ei mõjuta olulisel määral WACCi suurust.9  

Konkurentsiamet kasutab WACCi arvutamisel kapitali struktuuri, millest 50% on 

võlakapital ja 50% omakapital (sama struktuur on nt Luksembrugi, Poola ja Rootsi elektri 

põhi- ja jaotusvõrkudel ning Luksembrugi ja Prantsusmaa gaasi põhi- ja jaotusvõrkudel). 

Valemis 1 toodud komponendid VK/VK+OK  ja OK/VK+OK  kajastavad kapitali struktuuri 

ehk võla- ja omakapitali suhet kogukapitali, kus kogukapital on võla- ja omakapitali osakaalude 

summa. Näiteks kui võla- ja omakapitali osakaalud on mõlemad 50%, on osakaalud kokku 

100% ning nii võlakapitali kui ka omakapitali suhe kogukapitali on 0,5 (50%/100%=0,5) ehk 

50%. 

Alljärgnevalt käsitletakse Valemis 1 kajastatud WACCi komponentide kujunemise aluseid. 

 

 

                                                           

7 P. Sander. Konkurentsiameti poolt väljatöötatud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) arvutamise 

metoodika analüüs. Tartu 2014, lk 3. 
8 B. Pedell. Regulatory Risk and the Cost of Capital. Springer, 2006. 
9 P. Sander. Konkurentsiameti poolt väljatöötatud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) arvutamise 

metoodika analüüs. Tartu 2014, lk 4. 
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2. Võlakapitali hind  

Võlakapitali hind kujuneb riskivaba tulumäära, Eesti riigi riskipreemia ja ettevõtja võlakapitali 

riskipreemia (krediidireiting pluss laenukapitali kaasamisega seonduvad täiendavad kulutused) 

summana. 

Oluline on märkida, et riiklikult reguleeritud ettevõtjate puhul on tegemist madala riskiga 

ettevõtlusega kus lisaks garanteeritud turule puudub teenuse müügirisk. Põhjendatud 

müügimahu languse korral on reguleeritud ettevõtjatel alati võimalik taotleda müüdava teenuse 

hinda madalama müügimahu alusel.    

2.1 Riskivaba tulumäär   

Riskivaba tulumäär on tulu, millel puudub risk ning mille puhul investor ootab riskivaba 

tootlust. Riskivaba tulumäär arvutatakse riiklikke võlakirjade tulususe baasil.   

Riskivaba tulumäära 10  arvutamisel võtab Konkurentsiamet aluseks Saksamaa 10-aastase 

võlakirja viimase viie aasta (2011-2015) keskmise tulususe, millele lisatakse Eesti riigiriski 

preemia. Põhjuseks, miks kasutatakse Saksamaa võlakirja on asjaolu, et Eesti riik ei ole 

korraldanud pikaajalise tähtajaga võlakirja emissioone. Saksamaa võlakiri on sobilik, kuna 

tegemist on eurotsooni ühe suurema riigiga. Samuti on 10-aastane võlakiri oma iseloomult 

aktsiaga palju sarnasem kui aastase tähtajaga võlakiri.  

 

Joonis 1. Saksamaa 10-aastase võlakirja keskmised tulusused 

Joonisel 1 kajastatud Saksamaa 10-aastase võlakirja aastased tulusused on avaldatud aadressil 

http://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm       

                                                           

10 Riskivaba tulumäära allikaks on OECD veebilehelt pärinevad andmed. 
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Saksamaa 10-aastase võlakirja keskmiseks tulususeks aastatel 2011-2015 kujunes 1,47% 

((2,61+1,50+1,57+1,16+0,5)/5 = 1,47%), mida Konkurentsiamet kasutab võlakapitali 

hinna arvutamisel. 

Kuna Saksamaa võlakirja aastased tulusused on ajas muutuvad, siis on ka võla- ja omakapitali 

hind ning WACC ajas muutuv. 

2.2 Eesti riigi riskipreemia   

Eesti Panga hinnangul määratleb riigiriski see suhteline raha hulk, mida Eesti riik peab 

rahvusvaheliselt turult raha laenates maksma rohkem riigist, kellel on Eestist parem 

maksevõime reiting (nt Saksamaa). Kõige lihtsam on seda mõõta erinevusega valitsuse 

võlakirjaintresside määrades. Eesti valitsusel selliseid võlakirju ei ole ning seetõttu oli 

varasemalt võimalik riigiriski hinnata rahaturuintresside erinevusi võrreldes, aluseks võeti 

Talibori ja Euribori noteeringute vahe. Seoses Eestis euro kasutuselevõtuga 1. jaanuarist 2011 

lõpetas Eesti Pank pankadevahelise rahaturu laenu- ja hoiuseintresside Talibori avaldamise 

alates 30.12.2010.a. Eeltoodust tulenevalt pöördus Konkurentsiamet Eesti Panga poole 

küsimusega: Millist näitajat on põhjendatud kasutada Eesti riigiriski mõõtmisel Talibori ja 

Euribori rahaturuintresside võrdlemise asemel? 27.12.2011 esitas Eesti Pank alljärgneva 

vastuse:   

Kuna Eestil puuduvad järelturul kaubeldavad pikaajalised riigivõlakirjad, siis otsest 

hinnangut Eesti riigiriskile ei ole. Seda saab teha ainult kaudselt võrreldes Eestit riikidega, kes 

on emiteerinud riiklikke võlakirju. Saadud tulemused on sõltuvad tehtud eeldustest nii valitud 

metodoloogia kui ka arvesse võetud näitajate osas. Tulenevalt pingetest paljude arenenud 

riikide riiklikel võlakirjaturgudel on hetkel määramatus väga suur ja kvantitatiivse hinnangu 

andmine keeruline. 

Meie hinnangul  väljendavad antud olukorras riigiriske kõige paremini siiski riigireitingud ja 

selle põhjal peaks hetkel ka Eesti riigiriski tuletama. Alates 2011. aasta sügisest tegeleb Eestis 

riigireitingutega Rahandusministeerium. Seega soovitame Teil  oma küsimusele vastuse 

saamiseks pöörduda  Rahandusministeeriumi poole.  

Sarnaselt eelnevate aastatega pöördus Konkurentsiamet 12.01.2016 Rahandusministeeriumi 

poole ning sai sealt 16.01.2016 alljärgneva vastuse: 

2015. aasta detsembri lõpu seisuga puuduvad Eestil endiselt järelturul kaubeldavad 

võlakirjad, mistõttu otsest kvantitatiivset hinnangut Eesti riigiriskile pole võimalik anda.  

Eelnevatel aastatel on lähtutud riigiriskile hinnangu andmisel reitinguagentuuride (S&P, 

avaldatud riikide krediidireitingutest ning eelduseks on toodud, et agentuuride poolt 

väljastatud riigireitingud erinevad maksimaalselt ühe astme võrra Eesti riigireitingust. 

Nendele tingimustele vastasid 2015. aasta lõpu seisuga Euroopa Liidus nii Tšehhi, Belgia kui 

ka Slovakkia (2015.a juuli lõpus Slovakkia reitingut tõsteti). Nimetatud riikide 

krediidireitingud olid 2015. a lõpu seisuga järgmised: 

Eesti (S&P/ Moody’s): AA-/ A1; 

Tšehhi (S&P/ Moody’s): AA-/ A1; 

Belgia (S&P/ Moody’s): AA/ Aa3; 

Slovakkia (S&P/ Moody’s): A+/ A2. 
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Kuna Eesti riigiriski indikatiivse näitaja arvutamiseks kasutatakse Saksamaa 10-aastast 

võlakirja, mis on nomineeritud euros, siis peaksid ka võrreldavad võlakirjad olema samas 

valuutas nomineeritud. Tšehhil puudub 10-aastane euros nomineeritud võlakiri (olemas on 

ainult tšehhi kroonis) ning lähim oleks 7-aastane, mistõttu jäävad võrdlusesse alles Slovakkia 

ja Belgia.  

 

OECD veebilehel http://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm (22.01.2015) 

avaldatud näitajate alusel olid pikaajaliste riiklikke võlakirjade keskmised tulusused 2015.a 

järgmised: 

Belgia  0,879% 

Slovakkia 0,885% 

Eelnimetatud kahe riigi võlakirjade keskmiseks tulususeks kujuneb 0,882% ((0,879+0,885)/2 

= 0,882). Lahutades sellest Saksamaa 10-aastase võlakirja 2015.a keskmise tulususe 0,496% 

kujuneb tulemuseks 0,386% (0,882 – 0,496 = 0,386%). 

Alternatiivse lähenemisena võib kasutada laiapõhjalisemat riigireitingutel põhinevat 

riskipreemia hinnangut või CDS11-turul kujunevat Eesti riigi riskipreemiat, kuid viimasel juhul 

on probleemiks CDS-turu suur volatiilsus ja alusvara (Eesti riigi võlakiri) puudumine.12  

Laiapõhjalisem riigireitingutel põhinev Eesti riigi riskireitingule AA-/A1 (sõltuvalt 

reitinguagentuurist S&P/Moody’s) vastav riigiriski preemia suurus A. Damodarani poolt 

kogutud Moody´s andmebaasi andmetel oli 2016. aasta algul (seisuga 11. veebruar 2016) 78 

baaspunkti ehk 0,78 protsendipunkti (vt tabel 1). 

Tabel 1. Riigiriski preemia sõltuvus riigi riskireitingust (baaspunktides) Moody´s andmetel 

 

Allikas: Damodaran 201613   

Tulenevalt eeltoodud asjaoludest kasutab Konkurentsiamet Eesti riigi riskipreemiana 

0,78%, mis põhineb Eesti riigi riskireitingule AA-/A1 vastavast riigiriski preemiast (vt tabel 

1). Nimetatud näitaja 0,78% on kõrgem näitajast (0,386%), mis on arvutatud Belgia ja 

Slovakkia 2015.a riiklikke võlakirjade keskmise tulususe ja Saksamaa  2015.a võlakirja 

tulususe vahena.  

Kuna riikide riskireitingud on ajas muutuvad, on ka võla- ja omakapitali hind ning WACC ajas 

muutuv. 

 

 

                                                           

11 Credit Default Swap (CDS) – maksejõuetuse vastu kindlustamise leping. 
12 P. Sander. Konkurentsiameti poolt väljatöötatud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) arvutamise 

metoodika analüüs. Tartu 2014, lk 7-8. 
13 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls, Risk Premiums for Other Markets.  

Riskireiting Aaa Aa1 Aa2 A1 A2 A3 Baa2 Ba1 Ba2 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3

Krediidiriski 

preemia(bp)
0 44 55 78 94 133 211 277 333 499 610 721 831 998 1108

http://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls
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2.3 Ettevõtja võlakapitali riskipreemia  

Ettevõtja võlakapitali riskipreemia on oodatav tulunorm, mis ületab riskivaba tulumäära.  

Konkurentsiamet on võtnud ettevõtja riskipreemia määrad teiste riikide regulaatorite keskmiste 

näitajate alusel. Ameti käsutuses on olemas CEERi14 riikide viimane andmebaas elektri- ja 

gaasivõrkude kohta. Kaugkütte kohta andmed puuduvad, sest  Lääne-Euroopas ei ole kaugküte 

levinud ja seal kasutatakse kütteliigiks valdavalt gaasi, seetõttu puudub ka andmebaas 

kaugkütte osas. Lähtudes eeltoodust võrreldakse soojusettevõtjaid võlakapitali riskipreemia 

osas  elektri- ja gaasivõrkudega. Ka ei kuulu kaugküte enamuses EL riikides energeetika 

regulaatorite valdkonda, mistõttu puudub CEERil vastav statistika. 

Elektri-, gaasi- ja soojusettevõtjad  on võrreldavad osutatava teenuse sarnasuse  poolest. Eesti 

tingimustes tegutsevad paljud soojusettevõtjad kohaliku omavalitsuse poolt määratud 

kaugküttepiirkondades. Samas on kaugkütteseaduses sätestatud, et kaugküttepiirkonnas olevad 

tarbijad võivad lisaks kaugküttevõrgust saadavale soojusele osta ka kütusevabadest ja 

taastuvatest allikatest muundatud soojusenergiat selle tootjatelt, millega on vähendatud 

soojusettevõtja turupositsiooni. Kuid siin tuleb arvestada asjaolu, et alternatiivsele kütteliigile 

üleminek võib olla tehniliselt keeruline ja tihti ka võimatu, sest olenevalt kütteliigi iseloomust 

on individuaalse kütteallika paigaldamiseks vajalik hankida saasteluba, elektrisüsteem võib 

vajada täiendavat tarbimisvõimsuse liitmist, jm. Seetõttu võetakse soojusettevõtjatele 

võlakapitali riskipreemia suuruseks energeetika ettevõtjate keskmine võlakapitali riskipreemia 

näitaja.   

Eesti tingimustes on ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust pakkuv  ettevõtja  oma tarbija 

suhtes turgu valitsevas seisundis. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse osutamise 

piirkonnas on kliendil väga keeruline saada kohalikult omavalitsuselt luba isikliku 

veevõtukoha rajamiseks (esmalt arvestatakse ühisveevärgist vee ammutamise võimalust) ning 

heitvee nõuetekohaseks puhastamiseks (reoveekogumisalad, kinnitab keskkonnaminister oma 

käskkirjaga). Reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 ie on kohustus rajada 

ühiskanalisatsioon (veeseadus § 241 lg 4) v.a juhtudel kus ühiskanalisatsiooni rajamine toob 

kaasa põhjendamatult suuri kulutusi. Seega kui ühiskanalisatsioon on rajatud ning tarbija asub 

piirkonnas, mille reostuskoormus on üle 2000 ie, ei ole uuel tarbijal lubatud iseseisvalt vett 

ammutada ja heitvett puhastada. 

Eesti tingimustes saab UPT osutaja olla vaid üks ettevõtja, kes määratakse iga viie aasta tagant 

avaliku konkursi korras (aastatel 2014-2019 on UPT osutajaks AS Eesti Post). UPT on põhiliste 

postiteenuste järjepidev, kvaliteetne ja taskukohase tasu eest osutamine kogu Eesti Vabariigi 

territooriumil. UPT osutamisel puudub tootmistegevus.  

Tulenevalt eeltoodust on UPT ettevõtja, vee- ja energeetika ettevõtjad turgu valitsevas 

seisundis tegutsevad ettevõtjad ning võrreldavad osutatava teenuse iseloomu poolest, mistõttu 

võib hinnata võrreldavaks ka nende ettevõtjate riske. Seega võetakse UPT ettevõtjale ja vee-

ettevõtjatele võlakapitali riskipreemia suuruseks energeetika ettevõtjate keskmine võlakapitali 

riskipreemia näitaja.   

                                                           

14 CEER. Report on Investment Conditions in European Countries (confidential): March 14, 2016. 
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Võrdse kohtlemise tagamiseks on Konkurentsiamet senini kasutanud CEERi 15  riikide 

andmebaasis toodud aritmeetilisi keskmiseid näitajaid (vt tabel 2). Riigid peavad nimetatud 

näitajat konfidentsiaalseks16, mistõttu puuduvad tabelis 2 võlakapitali riskipreemia näitajad 

riikide lõikes. Viimase andmebaasi alusel on aritmeetilised keskmised näitajad alljärgnevad:  

Tabel 2.  CEERi riikide võlakapitali keskmised riskipreemiad 

 

2012.aastal muudetud maagaasiseaduse § 7 lg 2 17  kohaselt on gaasi ülekanne seaduse 

tähenduses gaasi transportimine kõrgsurvetorustiku kaudu tarbijapaigaldisteni või 

kokkulepitud liitumispunktini; gaasi ülekandeks ei peeta tootmisetapi torustiku ega 

kõrgsurvetorustiku osa kasutamist gaasi kohalikuks jaotamiseks. Sellest tulenevalt ei ole alates 

2013.a põhjendatud kasutada gaasi põhivõrgu ettevõtjale ja gaasi jaotusvõrgu ettevõtjatele 

ühtset keskmist riskipreemiat, vaid neid kasutatakse mõlema grupi lõikes eraldi.  

Ekspert on analüüsis soovitanud võtta võlakapitali riskipreemia puhul laenukapitali aluseks 

ettevõtja krediidireitingu ja laenukapitali kaasamisega ettevõtjale tekkivad täiendavad 

kulutused (lepingutasud, võlakirjaemissiooni korraldamise tasud) mida riskivaba tulumäära 

ning riigiriskipreemia komponent ei kata. Ekspert on hinnanud, et laenukapitali kaasamisega 

seonduvad täiendavad kulud võivad olla vahemikus 10-20 baaspunkti ehk vahemikus 0,1-0,2 

protsendipunkti.18  

Eesti riigi riskireitingule AA-/A1 (sõltuvalt reitinguagentuurist S&P/Moody’s) vastab 

võlakapitali riskipreemia suurus, mis A. Damodarani poolt kogutud Moody´ s andmebaasi 

andmetel oli 2016. aasta algul (seisuga 5. jaanuar 2016) 110 baaspunkti ehk 1,10 

protsendipunkti (vt tabel 3).  

Tabel 3. Võlakapitali riskipreemia sõltuvus ettevõtte krediidireitingust (baaspunktides)  2016.a 

Moody´ s andmetel 

 

Allikas: Damodaran 201619  

                                                           

15 CEER. Report on Investment Conditions in European Countries (confidential): March 14, 2016. 
16 Tulenevalt CEER  16.02.2012 saadetud kirjast, milles ametil paluti mitte avalikustada nimetatud näitajaid.  
17 [RT I, 28.06.2012, 2 - jõust. 08.07.2012] 
18  P. Sander. Konkurentsiameti poolt väljatöötatud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) arvutamise 

metoodika analüüs. Tartu 2014, lk 9.  
19 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ , Ratings, Spreads and Interest Coverage Ratios.  

elektri 

põhivõrgu 

ettevõtja

elektri 

jaotusvõrgu 

ettevõtjad

gaasi 

põhivõrgu 

ettevõtja

gaasi 

jaotusvõrgu 

ettevõtjad

Aritmeetiline  

keskmine 1,08% 1,16% 1,17% 1,18%

Energeetika 

ettevõtjate  

keskmine

võlakapitali riskipreemia

1,15%

Riskireiting Aaa Aa2 A1 A2 A3 Baa2 Ba1 Ba2 B1 B2 B3 Caa Ca2 C2 D2

Krediidiriski 

preemia(bp)
75 100 110 125 175 225 325 425 550 650 750 900 1200 1600 2000

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062012002
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Võlakapitali riskipreemiana kasutab Konkurentsiamet elektri- ja gaasiettevõtjatele tabelis 2 

toodud CEERi riikide viimaseid teadaolevaid keskmiseid sektoripõhiseid näitajaid.  

Kuna CEERi andmebaas ei sisalda UPT-, kaugkütte- ja vee-ettevõtjate näitajaid, lähtub 

Konkurentsiamet eksperdi soovitusest ning võtab neile võlakapitali riskipreemia suuruseks 

1,30%, mis kujuneb A. Damodarani andmebaasis (2016. a algul) toodud krediidireitingule A1 

vastava 110 baaspunkti ehk 1,10 protsendipunkti (vt tabel 3) ning laenukapitali kaasamisega 

seonduvate täiendavate kulutuste  20 baaspunkti ehk  0,2 protsendipunkti alusel.  

Eeltoodu põhjal kujunevad võlakapitali riskipreemiad alljärgnevalt:  

elektri põhivõrguettevõtjale 1,08%; 

elektri jaotusvõrguettevõtjatele 1,16%; 

gaasi põhivõrguettevõtjale 1,17%; 

gaasi jaotusvõrguettevõtjatele 1,18%; 

soojusettevõtjatele 1,30%;   

vee-ettevõtjatele 1,30%; 

UPT ettevõtjale 1,30%.  

 

Kokkuvõttes võib võlakapitali hinda selgitada Eesti Panga 16.02.2016 ülevaates ″Majanduse 

rahastamise ülevaade″20 toodud teabe ja joonisega (vt käesoleva juhendi lisa 2), mille kohaselt 

ettevõtete pikaajaliste laenude intressimarginaal varieerus 2015.a suuresti, kuid liikus erinevalt 

majapidamise elamuasemelaenude omast vähenemise suunas. Ettevõtete laenude marginaal 

kahanes 2015.a lõpus 2,2%-ni, mis on 0,1 protsendipunkti võrra väiksem kui aasta varem.  

Võrdlemisi suur intressimarginaalide varieeruvus viitab sellele, et laenuhind sõltub laenude 

riskisusest ja konkurentsisurvest.  

WACCi arvutamisel kujuneb sektorite kaupa võlakapitali hind (riskivaba tulumäär + riigirisk+ 

ettevõtja risk) sellest kõrgem, jäädes vahemikku 3,33% - 3,55% (vt tabel 7). Lisaks selgub 

käesoleva juhendi lisas 3 toodud jooniselt, et Euroala rahaturu intressimäär on püsinud  madalal 

(alla 1%) juba kolm viimast aastat, olles 2015.a lõpus ja 2016.a alguses miinusmärgiga.  

 

3. Omakapitali hind  

Omakapitali hinda on võimalik leida kas ajalooliste andmete või rahandusteoreetiliste mudelite 

põhjal. Enamus regulaatoreid kasutab omakapitali hinna leidmisel CAPM (capital assets 

pricing model) mudelit, mille alusel hinnatakse ettevõtte finantsvarasid. CAPM mudeli 

rakendamiseks börsil noteerimata ettevõtte omakapitali hinna leidmiseks tuleb kasutada 

hinnatava ettevõttega sarnaste ettevõtete beetakordajaid. CAPM-i kaudu leitav omakapitali 

hind avaldub alljärgneva valemina (vt Valem 2). 

Valem 2. ke = Rf + Rc + (ß*Rm)  

kus: 

ke – on omakapitali hind; 

                                                           

20 http://www.eestipank.ee/publikatsioon/majanduse-rahastamise-ulevaade/2016/majanduse-rahastamise-

ulevaade-veebruar-2016   

http://www.eestipank.ee/publikatsioon/majanduse-rahastamise-ulevaade/2016/majanduse-rahastamise-ulevaade-veebruar-2016
http://www.eestipank.ee/publikatsioon/majanduse-rahastamise-ulevaade/2016/majanduse-rahastamise-ulevaade-veebruar-2016
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Rf – on riskivaba tulumäär; 

Rc – on riigiriski preemia; 

Rm – on tururiski preemia e turutulumäär; 

ß   – on beetakordaja. 

 

3.1 Riskivaba tulumäär ja Eesti riigi riskipreemia  

Riskivaba tulumäära ja Eesti riigi riskipreemia kujunemist kajastab käesoleva juhendi punkt 

2.1 ja punkt 2.2.  

3.2 Tururiskipreemia 

Tururiskipreemia (Rm) näitab kui palju on investoritel võimalik teenida lisaks riskivabale 

tulumäärale. Seega on tururiskipreemia kompensatsioon süstemaatilise riski võtmise eest. 

Tururiskipreemia leidmisel võib kasutada kahte lähenemist: ajalooliste andmete alusel leitav 

riskipreemia ja oodatava riskipreemia leidmine. Tururiskipreemia leidmiseks võib kasutada nii 

pikemaid kui ka lühemaid ajaloolisi perioode. Suurbritannia energiaturu regulaatori koostatud 

analüüsis on samuti sellele viidatud21.  

Ka eksperdi analüüsist selgub, et tururiskipreemiana  soovitatakse  kasutada geomeetrilist 

keskmist tulusust üle pikaajaliste valitsuse võlakirjade tulususe 22 .  Konkurentsiamet on 

koostanud Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2015 23  andmetel tabeli 

ajalooliste geomeetriliste keskmiste tururiskipreemiatega perioodil 1900-2014 (vt tabel 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

21 A Study into Certain Aspects of the Cost of Capital for Regulated Utilities in the U.K.Stephen Wright Birkbeck 

College and Smithers & Co, Robin Mason, University of Southampton and CEPR, David Miles, Imperial College 

and CEPR On Behalf Of: Smithers & Co Ltd 20 St Dunstan's Hill London EC3R 8HY February 13, 2003. 

www.ofgem.gov.uk. 
22  P. Sander. Konkurentsiameti poolt väljatöötatud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) arvutamise 

metoodika analüüs. Tartu 2014, lk 16-17. 
23 https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=AE924F44-E396-A4E5-11E63B09CFE37CCB  

  

http://www.ofgem.gov.uk/
https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=AE924F44-E396-A4E5-11E63B09CFE37CCB
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Tabel 4. Geomeetrilised keskmised tururiskipreemiad perioodil 1900-2014 

 

Allikas: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2015 

Tabelis 4 toodud näitjatest selgub, et geomeetriliste keskmiste alusel arvutatud Euroopa riikide 

pikaajalised keskmised tururiskipreemiad on enamus riikidel (v.a Soome ja Saksamaa) 

madalamad võrreldes Konkurentsiameti poolt kasutatud tururiskipreemia näitajaga.  

Võrdluseks on alljärgnevas tabelis 5 toodud CEERi riikide tururiskipreemiate alusel kujunenud 

aritmeetiline keskmine näitaja. Riigid peavad nimetatud näitajat konfidentsiaalseks24, mistõttu 

puuduvad tabelis 5 tururiskipreemia näitajad riikide lõikes.   

Tabel 5. CEERi riikide keskmine tururiskipreemia 

 

Tabelist 5 selgub, et erinevate EL regulaatorite poolt rakendatavate tururiskipreemiate 

aritmeetiline keskmine on 4,74%. 

Konkurentsiamet on pikaajalises regulatsioonipraktikas võtnud aluseks tururiskipreemia 5%, 

mille puhul on tuginetud 2000.a25 väljaandes toodud  McKinsey soovitusele (vahemikus 4,5-

                                                           

24 Tulenevalt CEER  16.02.2012 saadetud kirjast, milles ametil paluti mitte avalikustada nimetatud näitajaid. 
25 McKinsey&Company,Inc.; Copeland, Tom; Koller, Tim; Murrin, Jack (2000). Valuation: Measuring and 

Managing the Values of Companies. 3rd Ed. John Wiley & Sons, Inc., lk 216. 

Riik/piirkond Tururiskipreemia

Austria 2,50

Belgia 2,30

Taani 2,00

Soome 5,10

Prantsusmaa 3,00

Saksamaa 5,00

Iirimaa 2,60

Itaalia 3,10

Holland 3,20

Norra 2,30

Hispaania 1,90

Portugal 2,60

Rootsi 3,00

Šveits 2,10

Suurbritannia 3,70

Euroopa 3,10

Maailm 3,20

Eurotsoon 3,10

tururiski 

preemia

Aritmeetiline  

keskmine 4,74%
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5%). McKinsey 2010.a26 väljaandes on soovitatud kasutada tururiskipreemiat vahemikus 4,5% 

kuni 5,5%, mille põhjal kujuneb keskmiseks näitajaks  5,0% ((4,5+5,5)/2) = 5,0%), mis on 

kõrgem CEERi riikide keskmisest näitajast. 

Tulenevalt eeltoodud asjaoludest võtab Konkurentsiamet tururiskipreemiks 5%. 

3.3 Beetakordaja   

Beetakordaja (β; edaspidi beeta) näitab, kas ettevõte on turul riskitaseme poolest keskmisest 

ettevõttest riskantsem või mitte. Turuindeksi beeta on üks. (Kõomägi 2006: 15327). Kui aktsia 

beeta on alla ühe, siis aktsia risk on alla turu keskmise. Kui aktsia beeta on üle ühe, siis on 

aktsia risk üle turu keskmise.  

Beeta on aktsia süstemaatilise riski suhteline mõõt. Süstemaatiline risk on see osa väärtpaberiga 

seotud riskist, mida pole võimalik portfelli koostamisega hajutada. Eestis puuduvad 

võrreldavad, börsil noteeritud energiaettevõtjad, mille andmeid oleks võimalik kasutada. 

Mittenoteeritud ettevõtjate kohta on lahenduseks võrdlusmeetodi kasutamine, mille puhul 

beeta hinnanguna kasutatakse samal tegevusalal tegutsevate noteeritud ettevõtjate keskmist 

beetat. (Kõomägi 2006: 15428)  

Beeta leidmiseks on vajalik leida omakapitali beeta, mille puhul on tegemist kas võimenduseta 

(βa), kus võlakapital on null või võimendusega beetaga (βe). Aluseks võetakse majandusharude 

finantsvõimenduseta beetad ja neid korrigeeritakse vastava valdkonna keskmise 

finantsvõimendusega. Selleks kasutatakse Milleri valemit (kasutab enamus CEERi 

regulaatoreid), kus eeldatakse, et koos võlakapitali osakaalu suurenemisega suureneb ka 

ettevõtja risk. Seega, mida rohkem ettevõtja laenukapitali kasutab, seda kõrgem on selle 

aktsiatega seotud süstemaatiline risk. 

Milleri valem avaldub alljärgnevalt (vt Valem 3). 

Valem 329.  βe = βa* (1+VK/OK) 

kus  

βe  – on ettevõtja finantsvõimendusega beeta, 

βa  – on majandusharu finantsvõimenduseta beeta, 

VK/OK – on regulaatori poolt määratud võlakapitali osakaal jagatud omakapitali osakaaluga. 

Valemist 3 ilmneb, et Konkurentsiamet ei kasuta arvutuses ettevõtja bilansilisi andmeid.  

Kuna Konkurentsiamet kasutab WACCi arvutamisel kapitali struktuuri, millest 50% on 

võlakapital ja 50% omakapital (sama struktuur on nt Luksembrugi, Portugali ja Rootsi elektri 

põhi- ja jaotusvõrgul ning gaasi põhi- ja jaotusvõrkudel ning Prantsusmaa gaasi põhi-ja 

jaotusvõrgutel),  lihtsustub eelpooltoodud Milleri valem alljärgnevaks valemiks (vt Valem 4). 

                                                           

26  McKinsey & Company; Koller, Tim; Goedhart, Marc; Wessels, David  (2010) Valuation: Measuring and 

Managing the Value of Companies, 5th Edition. John Wiley & Sons, New Jersey, lk 242. 
27 M. Kõomägi. Ärirahandus. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. 
28 M. Kõomägi. Ärirahandus. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. 
29 valem ei kajasta maksukilpi, sest Eesti tulumaksuseaduse kohaselt maksukilpi ei teki 
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Valem 4. βe = βa* 2. 

3.3.1 Beeta gaasi- ja elektriettevõtjatele 

Eestiga sarnases olukorras on ka näiteks Soome energiaturu regulaator, kus reguleeritavaid 

ettevõtjaid on üle saja ning enamus neist ei ole börsil noteeritud, st nende kohta puuduvad 

statistilised andmed. Vastavalt sellele on Soome energiaturu regulaator beeta leidmisel 

analüüsinud nii Euroopa ja USA sarnaste ettevõtjate näitajaid30. Analoogset lähenemist on 

kasutanud ka Suurbritannia energiaturu regulaator, kes on beeta leidmisel vaadelnud börsil 

noteeritud energeetikaettevõtjaid, kuid analüüsinud ka teiste infrastruktuuri ettevõtjate ning ka 

muudes sektorites tegutsevate ettevõtjate beetade statistilisi näitajaid31. Seejuures on mõlemad 

regulaatorid toonud välja vahemiku, milles on statistiliste andmete alusel reguleeritavate 

ettevõtete beetad. Lõpliku otsuse tegemisel on arvestatud ka konkreetse sektoriga seotud riske.  

Võrdluseks on alljärgnevas tabelis 6 toodud CEERi 32  riikide näitajate alusel kujunenud 

aritmeetilised keskmised elektri- ja gaasivõrkude finantsvõimenduseta beetad. Riigid peavad 

nimetatud näitajat konfidentsiaalseks33, mistõttu puuduvad tabelis 6 näitajad riikide lõikes.  

Tabel 6. CEERi  riikide keskmised finantsvõimenduseta beetad   

  

võimenduseta beeta (ßa) 

elektri 

põhivõrgu 

ettevõtja 

elektri 

jaotusvõrgu 

ettevõtjad 

gaasi 

põhivõrgu 

ettevõtja 

gaasi 

jaotusvõrgu 

ettevõtjad 

Aritmeetiline  

keskmine 0,335 0,334 0,334 0,348 

Energeetika 

ettevõtjate  

keskmine 0,338 

 

Tulenevalt 08.07.2012 jõustunud maagaasiseaduse muudatusest ei ole põhjendatud alates 

2013.aastast kasutada gaasi põhivõrgu ettevõtjale ja gaasi jaotusvõrgu ettevõtjatele ühtset 

keskmist beetat, vaid neid kasutatakse mõlema grupi lõikes eraldi. 

Konkurentsiamet kasutab elektri- ja gaasivõrkude osas CEERi riikide andmebaasi, sest ainult 

võrguteenusega tegelevaid ettevõtjaid on börsil väga vähe, enamus kuuluvad suurtesse 

kontsernidesse.   

Konkurentsiamet kasutab alljärgnevaid finantsvõimenduseta beetasid (βa): 

elektri põhivõrguettevõtjale 0,335 

elektri jaotusvõrguettevõtjatele 0,334; 

                                                           

30 Electricity Distribution Price Control Review Background information on the cost of capital March 2004 

www.ofgem.gov.uk. 
31 A Study into Certain Aspects of the Cost of Capital for Regulated Utilities in the U.K.Stephen Wright Birkbeck 

College and Smithers & Co, Robin Mason, University of Southampton and CEPR, David Miles, Imperial College 

and CEPR On Behalf Of: Smithers & Co Ltd 20 St Dunstan's Hill London EC3R 8HY February 13, 2003. 

www.ofgem.gov.uk. 
32 CEER. Report on Investment Conditions in European Countries (confidential): March 14, 2016. 
33 Tulenevalt CEER  16.02.2012 saadetud kirjast, milles KA-l paluti mitte avalikustada nimetatud näitajaid. 

http://www.ofgem.gov.uk/
http://www.ofgem.gov.uk/
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gaasi põhivõrguettevõtjale 0,334; 

gaasi jaotusvõrguettevõtjatele 0,348. 

Võttes aluseks Konkurentsiameti  poolt aktsepteeritava kapitali struktuuri (millest 50% on 

võlakapital ja 50% omakapital ning kasutades Valemit 4: βe = βa* 2, kujunevad 

finantsvõimendusega beetad (βe) alljärgnevalt:  

elektri põhivõrguettevõtjale 0,670; 

elektri jaotusvõrguettevõtjatele 0,668; 

gaasi põhivõrguettevõtjale 0,668; 

gaasi jaotusvõrguettevõtjatele 0,696. 
 

3.3.2 Beeta soojusettevõtjatele 

Kuna kaugküte on levinud vaid Põhjamaades ning Kesk- ja Ida-Euroopas, siis on börsil 

noteeritud soojusettevõtjaid raske leida. Selleks võttis Konkurentsiamet soojusettevõtjate beeta 

arvutamisel aluseks New Yorki ülikooli rahandusprofessori A. Damodarani andmebaasist 

Euroopa energiatootmise ettevõtete viimased teadaolevad (uuendatud 05.01.2016) andmed 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 34 ; vt käesoleva juhendi Lisa 1) Euroopa 

energiatootmise ettevõtete (76 ettevõtet) keskmise finantsvõimenduseta beeta kohta, milleks 

on 0,53.  

Ekspert on samuti soovitanud lähtuda A. Damodarani  andmebaasis toodud  energiatootjate ja 

vee-ettevõtjate finantsvõimenduseta beetadest ning lähtudes regulatiivsest kapitali 

sihtstruktuurist, 50% laenukapitali ja 50% omakapitali, arvutada nende sektorite jaoks 

omakapitali beetad.35  

Tulenevalt eeltoodust kasutatakse finantsvõimenduseta beeta 𝛽𝑎 = 0,53 teisendamiseks 

finantsvõimendusega beetaks (𝛽𝑒) Valemit 4: βe = βa* 2. 

Kasutades Valemit 4, Konkurentsiameti  poolt aktsepteeritavat kapitali struktuuri (millest 50% 

on võlakapital ja 50% omakapital) ning Euroopa 78 energiatootmise ettevõtte keskmist  

finantsvõimenduseta beetat 0,53 kujuneb soojuse tootmisega tegelevatele ettevõtjatele 

finantsvõimendusega beetaks 1,06, sest (βe = 0,53*2 = 1,06).   

Energiatootmise ettevõtete beeta on kõrgem teiste sektorite vastavast näitajast. Erinevalt 

teistest valdkondadest ei saa soojusettevõtjaid käsitleda kui loomulikke monopole, mistõttu on 

nende riskid oluliselt kõrgemad ning see peab kajastuma ka beeta suuruses. Kaugkütteseaduse 

(KKütS) § 5 lõike 2 alusel on kohaliku omavalitsuse volikogul õigus määrata 

kaugküttepiirkond oma haldusterritooriumi piires, millega ühest küljest antakse ettevõtjaile 

konkreetses piirkonnas turgu valitsev seisund, kuid teisest küljest võivad KKütS § 5 lõike 41 

alusel  kaugküttepiirkonnas olevad tarbijad lisaks kaugküttevõrgust saadavale soojusele osta 

ka kütusevabadest ja taastuvatest allikatest muundatud soojusenergiat selle tootjatelt, mis aga 

                                                           

34 Andmebaas: Levered and Unlevered Beta by Industry (2. Europe) 
35  P. Sander. Konkurentsiameti poolt väljatöötatud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) arvutamise 

metoodika analüüs. Tartu 2014, lk 14-15. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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omakorda vähendab soojusettevõtja turupositsiooni (võimalik on ka selle lõppemine juhul, kui 

kõik tarbijad lahkuvad võrgust eelnimetatud paragrahvi alusel).  

Soojusettevõtjate tururiski mõjutab suurendavalt ka KKütS § 141, mille alusel on sätestatud 

uute tootmisvõimsuste rajamisele konkurentsipõhimõtted, kusjuures Konkurentsiametil on 

õigus teatud tingimustel nõuda ebaefektiivsete tootmisvõimsuste asendamist ning soojuse 

ostuks konkursi korraldamist.  

3.3.3 Beeta vee-ettevõtjatele 

Konkurentsiamet võttis vee-ettevõtjate beeta arvutamisel aluseks New Yorki ülikooli 

rahandusprofessori A. Damodarani andmebaasist viimased teadaolevad andmed (uuendatud 

05.01.2016) (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/36; vt käesoleva juhendi Lisa 1) Euroopa 

veesektori ettevõtete (13 ettevõtet) keskmise finantsvõimenduseta beeta, milleks on 0,51. 

Tulenevalt eksperdi soovitusest kasutatakse finantsvõimenduseta beeta 𝛽𝑎 = 0,51 

teisendamiseks finantsvõimendusega beetaks (𝛽𝑒) Valemit 4:  βe = βa* 2. 

Kasutades Valemit 4, Konkurentsiameti  poolt aktsepteeritavat kapitali struktuuri (analoogne 

energiaettevõtetega, millest 50% on võlakapital ja 50% omakapital) ning Euroopa veesektori 

ettevõtete viimase viie aasta aritmeetilist keskmist  finantsvõimenduseta beetad 0,51 kujuneb 

vee-ettevõtjatele finantsvõimendusega beetaks 1,02, sest (βe = 0,51*2 = 1,02).  

 3.3.4 Beeta UPT ettevõtjale 

New Yorki ülikooli rahandusprofessori A. Damodarani andmebaasis puuduvad andmed 

postside sektori beetade kohta. Teistes Euroopa riikides ei kasutata UPT osutamisel 

põhjendatud tulukuse (ärikasum) leidmiseks WACCi näitajat. Euroopas levinud praktika 

kohaselt doteeritakse UPT osutamist kas riigieelarvest või on põhjendatud tulukuse suurus 

arvutatud fikseeritud kasumimarginaali alusel. 

Konkurentsiamet hindas UPT ettevõtja riskitaseme ja sellest tulenevalt ka finantsvõimenduseta 

beeta sarnaseks elektri- ja gaasisektori keskmise näitajaga 0,338 (vt tabel 6). Erinevalt 

soojusettevõtjatest puudub UPT osutamisel tootmistegevus, mistõttu on riskid madalamad ning 

see asjaolu peab kajastuma ka beeta suuruses. 

Arvestades asjaolu, et WACCi arvutamisel on kasutatud finantsvõimendust 50/50 ning 

kasutades Valemit 4: βe = βa* 2, kujuneb UPT ettevõtjale finantsvõimendusega beetaks 

0,676, sest (βe = 0,338*2 = 0,676).  

 

 

 

 

                                                           

36 Andmebaas: Levered and Unlevered Beta by Industry (2. Europe) 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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4. WACCi kujunemine  

Konkurentsiamet kasutab WACCi arvutamisel käesoleva juhendi punktis 1  toodud Valemit 1, 

mis avaldub: 

OKVK

VK

d
k

OKVK

OK
ekWACC





  

kus: 

k e  – on omakapitali hind (%); 

k d  – on võlakapitali (nimetatakse ka laenu- või võõrkapital) hind (%); 

OK – on regulaatori poolt määratud omakapitali osakaal (%); 

VK – on regulaatori poolt määratud võlakapitali osakaal (%);  

VK+OK – on võla- ja omakapitali osakaalud kokku (%). 

 

WACCi kujunemist erinevatele valdkondadele kajastab alljärgnev tabel 7.  

Tabel 7. WACCi kujunemine 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

WACC  arvestus (%-des)

soojusette-

võtjad 

elektri 

põhivõrgu- 

ettevõtja 

elektri 

jaotusvõrgu- 

ettevõtjad

gaasi 

põhivõrgu- 

ettevõtja

gaasi 

jaotusvõrgu- 

ettevõtjad

universaalne 

postiteenus

vee- 

ettevõtjad

Nominaalne riskivaba 10-a Saksamaa võlakirja 

tulusus, (Rf) 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47

Eesti riigiriski preemia, (Rc) 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

Ettevõtja võlakapitali  riskipreemia 1,30 1,08 1,16 1,17 1,18 1,30 1,30

Võlakapitali hind, (kd) 3,55 3,33 3,41 3,42 3,43 3,55 3,55

Nominaalne riskivaba 10-a Saksamaa võlakirja 

tulusus, (Rf) 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47

Eesti riigiriski preemia, (Rc) 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

Tururiskipreemia (McKinsey), (Rm) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Beeta (võimenduseta; ßa) 0,530 0,335 0,334 0,334 0,348 0,338 0,510

Beeta (võimendusega; ße) 1,060 0,670 0,668 0,668 0,696 0,676 1,020

Omakapitali hind, (ke) 7,55 5,60 5,59 5,59 5,73 5,63 7,35

Võlakapitali osakaal (wd) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Omakapitali osakaal (we) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

WACC  5,55% 4,46% 4,50% 4,51% 4,58% 4,59% 5,45%
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LISA 1. Väljavõte A. Damodarani andmebaasist 

 

Allikas: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html#corpgov   

Levered and Unlevered  Betas by Industry (2. Europe). 

 

 

LISA 2. Väljavõte Eesti Panga 16.02.2016 majanduse rahastamise ülevaatest 

(http://www.eestipank.ee/publikatsioon/majanduse-rahastamise-ulevaade/2016/majanduse-

rahastamise-ulevaade-veebruar-2016 ) 

 

 

Date updated:

Created by:

What is this data?
Home Page:

Industry Name

Number of 

firms Beta D/E Ratio Tax rate

Unlevered 

beta

Cash/Firm 

value

Power 76 0,95 93,42% 13,45% 0,53 5,53%

Utility (Water) 13 0,90 98,62% 22,97% 0,51 4,00%

Total Market 6568 1,07 114,89% 13,32% 0,54 9,78%

5.jaan.16

Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu

http://www.damodaran.com
Beta, Unlevered beta and other risk measures Western Europe

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html#corpgov
http://www.eestipank.ee/publikatsioon/majanduse-rahastamise-ulevaade/2016/majanduse-rahastamise-ulevaade-veebruar-2016
http://www.eestipank.ee/publikatsioon/majanduse-rahastamise-ulevaade/2016/majanduse-rahastamise-ulevaade-veebruar-2016
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LISA 3. Väljavõte Eesti Panga ülevaatest "Rahapoliitika ja majandus 2/2015" 

(http://www.eestipank.ee/publikatsioon/rahapoliitika-ja-majandus/2015/rahapoliitika-ja-

majandus-22015 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eestipank.ee/publikatsioon/rahapoliitika-ja-majandus/2015/rahapoliitika-ja-majandus-22015
http://www.eestipank.ee/publikatsioon/rahapoliitika-ja-majandus/2015/rahapoliitika-ja-majandus-22015

