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DNB Næringsmegling
Vi er blant landets ledende næringsmeglere
og er den eneste med kontor i de fire største
byene. Vi kan bistå med analyse og
verdivurdering, rådgivning, utleie og salg/kjøp
av næringseiendom. Våre medarbeidere har
lang erfaring og bred kompetanse, og jobber
dedikert for å finne den beste løsningen for
deg som oppdragsgiver.

TRANSAKSJONER

UTLEIE

Vårt kompetente team bistår gjerne gjennom hele prosessen ved
kjøp eller salg av næringseiendom, tilpasset våre kunders
preferanser. Vi har meget god oversikt over investormarkedet
innen næringseiendom.

Våre meglere finner gode og verdiskapende løsninger for
oppdragsgiver og leietaker. Vi fokuserer på utleie av kontorlokaler,
lager- og kombieiendommer samt forretningslokaler.

ANALYSE

VERDIVURDERING

Enten du skal utvikle, kjøpe/selge eller leie ut næringseiendom, er
gjerne store verdier involvert. Vi tilbyr rådgivning og analyser av
høy kvalitet som betydelig øker sannsynligheten for suksess.
Siden vår oppstart i 2003 har vi fulgt markedet tett og opparbeidet
oss inngående kunnskap og et omfattende sett av databaser.

I et stadig mer profesjonalisert eiendomsmarked er det et økende
behov for ekstern verdivurdering av eiendom. Vi har lang erfaring i
å utføre verdivurderinger, både på porteføljer, enkelteiendommer
og utviklingsprosjekter. Vi er en av de største og mest anerkjente
aktørene i markedet.

VIPPS – så er det nytt år og nye muligheter
2016 er historie og det norske næringseiendomsmarkedet kan nok en gang skilte med rekorder - blant
annet har vi registrert hele 271 omsetninger og yieldrekorder er satt innenfor flere segmenter/områder. Vi er
godt i gang med 2017 hvor vi fortsatt opplever stor
interesse for næringseiendom som aktivaklasse, i tillegg
kan vi bekrefte at det varslede taktskifte i
kontorleiemarkedet fortsetter. Inngangen til 2017 viser
god aktivitet landet rundt, til og med Stavanger "har sett
lyset" etter en tid som har vært preget av oljekrisen.
Et av buzzordene om dagen er digitalisering. Digitaliseringen
påvirker oss med hensyn til arbeidsmetodikk, effektivisering,
rasjonalisering, lønnsomhet og profesjonalisering. Hvordan
vil så morgendagens leietakere innenfor gitte bransjer se ut?
Med referanse til DNB og finansbransjen har det allerede
skjedd store endringer og vi vet at bølgen vil fortsette.
Digitalisering oppleves således som en trussel for
medarbeidere som blir direkte berørt i forhold til
arbeidsplasser, men skaper definitivt muligheter.

Anne Helene Mortensen
Administrerende direktør, DNB Næringsmegling

Dere har nå mottatt vår markedsrapport elektronisk og i ny
drakt. Det gir økt fleksibilitet og rapporten blir mer
tilgjengelig. Vi forsøker til en hver tid å tilpasse og fornye
oss, og årets produkt er proppfull av informasjon som vi
håper dere finner relevant. Vi har lagt ytterligere vekt på

underliggende analyser som er med på å underbygge vårt
markedssyn. Med nærværende rapport har vi også et godt
grunnlag for å skreddersy en gjennomgang av markedet
med dere. Vi jobber kontinuerlig med nye og aktuelle
vinklinger som vi også håper vil være av interesse.
Vi har oppnådd yieldrekorder fra Kristiansand i sør til
Trondheim i nord, og har i den senere tid gjennomført flere
transaksjoner hvor vi benytter lokal og nasjonal
kompetanse. Oppdragsgiverne har på den måten oppnådd
best pris for salgsobjektene fordi vi har presentert
eiendommene for lokale, nasjonale så vel som
internasjonale investorer. Flere toneangivende
oppdragsgivere er tydelige på at samspillet de opplever
mellom lokal og nasjonal kompetanse er et stort pluss.
Vi er glad for å ha Lars Erik Wirsching på plass som leder av
Bergenskontoret og ønsker to nye medarbeidere velkommen
om bord i mars-april. Stian Miljeteig som utleiemegler i
Stavanger og John-Kenneth Porten som rådgiver på
transaksjoner i Bergen. Vi gleder oss til et aktivt 2017
sammen med våre kunder og samarbeidspartnere!
God lesning og vi sees!
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Sammendrag

Sammendrag
Utsiktene for næringseiendom er gode bl.a. fordi
norsk økonomi er i bedring. Makroprognosene tilsier
fortsatt moderat vekst i arealetterspørselen. Imidlertid
vil lave renter og god KPI-vekst (særlig i 2017) bidra
til å holde eiendomsverdiene oppe.
Prime yield for kontor i Oslo har bunnet ut på 3,75 %.
Siden høstens markedsrapport har lange renter
steget 50-70 bp og forventningene til leiemarkedene
er styrket, særlig for kontor i Oslo. Fra et historisk
avkastningsperspektiv fremstår prime kontor eiendom
i Oslo som dyrt, mens normaleiendom i Oslo fortsatt
tenderer til å være billig. Vi venter imidlertid at vekst i
markedsleienivåene vil sørge for generelt god
verdistigning mot 2020 for kontoreiendommene i
Oslo. I sentrumsområdene vil verdistigningen være
dominert av leieprisvekst. For kontorklyngene som
omkranser sentrum venter vi noe lavere vekst i
markedsleienivåene, men at ytterligere noe
yieldnedgang også vil bidra til økte verdier.
Vi registrerte rekordhøye 271 omsetninger i 2016.
Samlet transaksjonsvolum utgjorde NOK 80,5 mrd.

Kredittmarkedet er primært velfungerende og flere
forhold sannsynliggjør et høyt salgsvolum fremover.
DNB Næringsmegling har allerede gjort årets første
«milliardtransaksjon» på både kjøps- og salgssiden.

Boligkonverteringsalternativet trigger flere
transaksjoner både for eiendommer med korte og
lange leiekontrakter. På relevante beliggenheter gir
det større trygghet for «exit-verdi» og bidrar til økt
kjøperunivers og salgspris.
Hyppigst oppgitte årsak til salg i 2016 var at
kjøpersiden kom med et godt bud.
Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum har blitt
redusert fra toppen på 9,0 % høsten 2015 til 8,2 %
nå. Vår prognose viser at ledigheten synker til 6,1 %
ultimo 2019.
Markedsleienivåene for kontor i Oslo bunnet ut i fjor
og tenderte opp i andre halvår. For de neste tre årene
venter vi gradvis sterkere vekst og at «høy standard»
i gjennomsnitt øker med 18 % til NOK 2.700 per kvm.
i Q4 2019.
I Bergen, Trondheim og Stavanger ble det
gjennomført 69 transaksjoner i fjor med en samlet
verdi på NOK 18,5 mrd. Målt i verdi har «utenbys»
kjøpere hatt en andel på hele 70 % de siste to årene.
Yieldnivåene for prime eiendom i Bergen, Trondheim
og Stavanger ligger gjennomgående 100-175bp over
Oslo. Tilsvarende ligger yieldnivåene for normaleiendom på tvers av eiendomssegmentene
gjennomgående 75-150 bp over Oslo.
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Sammendrag
Kontorledigheten i de tre byene varierer fra
8,9 % i Trondheim til 11,3 % i Stavanger. Vi
venter at ledigheten i Bergen vil flate ut og
synke fremover, mens Stavanger og
Trondheim fortsatt ikke helt har nådd
ledighetstoppen. For alle de tre byene
venter vi at fallet i markedsleienivåene
primært er over og at vi får utflating i år.
Handel: Etterspørselen etter
handelseiendom er fortsatt god og i fjor
registrerte vi 56 omsetninger for totalt
NOK 15,7 mrd. Internasjonale investorer
stod bak kjøpene med lavest yielder i fjor.
Netthandelen har steget med 75 % de siste
fem årene. Lekkasjen knyttet til varehandel
på nett har gitt handelseiendom en årlig
lekkasje i størrelsesorden NOK 30 mrd.
Logistikk: Netthandelen gir etterspørsel
etter logistikkarealer nær de store byene og
vi har det siste drøye året leid ut ca. 30.000
kvm. lager til aktører som selger mat på
nett. Vi registrerte 50 transaksjoner i fjor for
NOK 11,7 mrd. To av omsetningene hadde
yield under 5 % og disse to eiendommene
har spesielt lange kontrakter. Vi vurderer
prime yield for logistikk i Oslo til 5,25 %.

Hotell: Vi vurderer prime yield for hotell i
Oslo til 4,00 %. Fjoråret ga 14
transaksjoner med samlet verdi på NOK
4,4 mrd. Internasjonale investorer stod bak
kjøp i Oslo, Drammen og Ålesund. Blant
storbyene var det bare Stavanger som
hadde nedgang i RevPAR i 2016.
Samfunnsbygg: Stadig nye norske og
internasjonale investorer viser interesse for
samfunnsbygg hvor transaksjonsvolumet
nådde NOK 5,6 mrd. i fjor. Nesten alle
omsetningene var knyttet til eiendommer
med lange leiekontrakter. Lavest registrerte
yield kom da Balder Fastigheter kjøpte
høyskolen i Hedmark på Elverum på yield
ca. 4,9 %.
Bolig: Interessen for boligutvikling er på all
time high og dette segmentet har gitt svært
god avkastning over mange år. I fjor
registrerte vi 10 omsetninger med verdi
over NOK 250 mill. knyttet til større
boligutviklingsprosjekter. DNB Markets
venter fortsatt noe vekst i bruktboligprisene
og DNB Eiendom et vedvarende godt
marked for nye boliger.

Makro og
lånefinansiering

2015

2016

2017E

2018E

2019E

BNP Fastlands-Norge
KPI
Sysselsetting
Privat forbruk
Boligpriser
3m NIBOR
10y SWAP

1,1
2,2
0,4
2,1
7,2
1,3
2,0

%
%
%
%
%
%
%

0,8 %
3,6 %
0,0%*
1,4 %
8,3 %
1,0 %
1,5 %

1,3
2,6
0,4
1,9
9,0
1,1
1,8

1,6
1,8
0,5
2,3
1,0
1,0
1,8

2,0
1,5
0,8
2,5
1,0
1,0
1,9

Typisk lånekostnad***

3,2 %

3,2 %

3,7 %
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Prognose
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%
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%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%

Kontormarkedet

Prime yield

Prime rent

Kontorledighet

Oslo og Akershus
Bergen
Trondheim

3,75 %
4,75 %
5,00 %

4 200
2 700
2 400

8,2 %
10,0 %
8,9 %

Stavanger

5,50 %

2 600

11,3 %

Transaksjonsmarkedet

Nøkkelfaktor

2015

2016

Prime yield
Oslo****

Volum, mrd
NOK (antall)

Kontor

Sysselsetting

0,4 %

0,0%*

3,75 %

31,1 (93)

Handel

Omsetning
kjøpesentre

1,9%**

1,7%**

3,75 %

15,7 (56)

Logistikk

Toppleie lager

1150

1200

5,25 %

11,7 (50)

Hotell

RevPar Norge

481

492

4,00 %

4,4 (14)

* Prognose 2016 (DNB Markets)
** Justert for arealendringer
*** 5Y SWAP + margin
**** 7års leiekontrakt for kontor, samt 12 års
leiekontrakt for logistikk og hotell

Kilde: DNB Markets, SSB, og Kvarud

Transaksjonsmarkedet

Kjøita 18, Kristiansand - Agder Energi

Kjøpsoppdrag på vegne av Arctic Securities

Kontorleiemarkedet Oslo

Oslo

Mads Hofrenning Wanderås
Analytiker, DNB Næringsmegling

Kontormarkedet i Oslo, Asker og Bærum er i ferd med å
legge oljesmellen bak seg, og det er ventet redusert
ledighet og vekst i markedsleiene.

Kontorledighet Oslo Q1 2017 i prosent
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Storo/Nydalen
8,3
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Prime Yield
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8,3
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Økern/Ulven

8,4

16,7

Indre sentrum
Lysaker

11,7
Skøyen

•

Kontorledigheten er ned 0,5 prosentpoeng år/år til 8,2 %, og estimeres til 6,1 % ultimo 2019.

•

Vi venter at markedsleienivåene for høy standard stiger 18% frem til 2020.

•

Gryende optimisme blant bedriftene vil bidra til økt arealetterspørsel.

12,4
Helsfyr/Bryn

18,1

7,8

4,3

Fornebu

CBD Vest

CBD Øst

Kontorleiemarkedet Oslo

Oksenøyveien 10 – «Fornebuporten»

Utleieoppdrag på vegne av Kværner

Kontorleiemarkedet Oslo

Næringslivsledere i hovedstadsområdet
venter en sterkere lønnsomhetsutvikling enn
etter oljesmellen.
Forventningsundersøkelsen til Norges Bank
for fjerde kvartal 2016 ga støtte til en positiv
utvikling i netto sysselsetting fremover.
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NAV Oslo estimerer en sysselsettingsvekst på
1,6 % i 2017 hvor majoriteten er innen mindre
kontorintensive yrker, som f.eks bygg-og
anlegg, helse, omsorg og utdanning. DNB
Markets venter at kontorsysselsettingen vil ha
omtrent samme prosentvise vekst som landet
som helhet de neste tre årene.

Etterspørselsestimatene kan på den andre
siden reduseres av rasjonalisering i flere
bransjer på grunn av digitalisering og økt
automatisering. Flere store selskaper har
allerede kommunisert stor usikkerhet om
antall kontorsysselsatte i fremtiden, og har i
løpet av de siste 1-2 årene betydelig redusert
antall ansatte på grunn av digitalisering. I våre
anslag har vi imidlertid lagt til grunn en
begrenset effekt i det korte bildet, fordi de
fleste leietakere ikke vil gjøre endringer før
leiekontrakten går ut.

Vekst i utleid areal
Estimert ledighet % (h.a.)
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Etterspørsel – Det er en gryende
optimisme blant bedriftene som løfter
etterspørselsestimatene

Nybygg netto
Ledighet i % (h.a.)

2002

Kontoredigheten i Oslo, Asker og Bærum
('OAB)' er for det tredje halvåret på rad
redusert. Ledigheten er ned 0,5 prosentpoeng
over de siste 12 måneder, og underbygger
trenden i ledighetsreduksjonen etter at den
toppet ut høsten 2015 på 9,0 %.

Kontorledighet

2001

markedsleiene

Bedriftene i Oslo-regionen er betydelig mer
positive til nyansettelser enn ved forrige
kvartal, viser Manpower Gruppen sitt
arbeidsmarkedsbarometer («MEOS») for
første kvartal 2017. I rapporten venter
bedrifter og offentlige institusjoner en
sysselsettingsvekst på 4 %, som er opp 3
prosentpoeng siden første halvår 2016.

2000

Hovedtrekk – Redusert ledighet og vekst i

Endring i antall kontorsysselsatte (Oslo, Asker og Bærum)
Endring 2010-2016

Estimert endring 2017E-2018E
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Fram til 2020 venter vi at utleid areal vokser
med 276.000 kvm.
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Kontorleiemarkedet Oslo

Signert

Ferdigstillelse av nybygg i 2017

Potensielt
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Alternativscenarioer med lav/høy konvertering i perioden 2017-2019
Ledighet i % (h.a.)

Hovedscenario % (h.a.)

Lav konvertering

Høy konvertering
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Forutsatt et sterkt boligmarked venter vi
konverteringsvolumer opp i mot 90.000 kvm i
2017 og 75.000 kvm i både 2018 og 2019.
Lavere volumer i 2018/2019 skyldes at de
mest åpenbare og attraktive objektene
allerede har blitt eller er i en prosess for
konvertering. De fleste kontorbygg som
konverteres til andre formål ligger ofte utenom
de etablerte kontorklyngene. Beliggenheten
vurderes som lite attraktiv for kontorbrukerne,
f.eks. fordi det er langt til nærmeste
kommunikasjonsknutepunkt, eller at
arealløsningene er lite hensiktsmessige.
Konverteringer i perioden fremover medfører
at den gjenværende kontorbyggmassen vil
være av generelt høyere kvalitet. Uten
konvertering hadde kontorledigheten i OAB
vært 8,4 % i 2019.

Vestkorridoren

50 000

2003

Nybyggingen er høy i CBD Øst. Kontorbygget
til Watrium Eiendom kommer for første gang
med i tellingen vår og i desember 2016
signerte EnterCard en leiekontrakt på 3.300
kvm. Mellom "Watrium" og Operaen ligger
HAV Eiendom og Thon sitt prosjekt,
Diagonale. TV2 flytter inn i nybygget i løpet av
2018, og i tillegg blir Vinmonopolets
hovedkontor å finne i samme bygg. OSU sitt
prosjekt "Eufemia" byggetrinn 1 er nå nesten
fulltegnet etter at Microsoft valgte å
samlokalisere virksomheten i Bjørvika.
Microsoft etterlater seg lokaler på Lysaker
Torg og i Torggata.

Nybyggvolum 2017-2019

2002

Etter 2014 har nybyggingen ligget under det
historiske snittet på 120.000 kvm. I 2017
ferdigstilles det nye kontorbygg tilsvarende
99.000 kvm, hvor omtrent 2/3 befinner seg i
sentrumsområdene inkludert Storo/Nydalen.
Avantor sitt kontorprosjekt, Spikerverket 2 & 3
i Storo/Nydalen ferdigstilles høsten 2017.
Bygget skal fungere som hovedkontor til
Elkjøp, samt huse Oslo Kemnerkontor og
ICE.net.

I sentrumsområdene ferdigstilles
rehabiliteringen og nybyggingen av Youngs
gate 7-9 og Torggata 15 i løpet av 2017, som
medfører en nettoøkning av nye kontorareal
på ca. 5.000 kvm. Sundtkvartalet er nå 91 %
utleid etter at IBM signerte en leiekontrakt på
over 7.000 kvm. IBM flytter inn høsten 2017
og vil dermed dele kontorbygg med Skanska,
Mattilsynet, Tidal, Knowit og Manpower.

2001

– Lav nybygging

2000

Tilbud

Kontorleiemarkedet Oslo

Søk – Det høye volumet fra 2016 fortsetter

Søk registrert i perioden 2013-2016 målt i kvm.

inn i 2017
Det er god aktivitet i leiemarkedet med søk i
alle kontorklynger, men hvor majoriteten ser
mot sentrumsområdene. Interessen for
nybygg som ferdigstilles i 2018/2019 er god
og de fleste leietakere på søk etter nye
lokaler mottar mange alternativer. Høy
betalingsvillighet for sentrumsnære lokaler
med høy standard er med på å legge
grunnlaget for en leieprisvekst i
sentrumsområdene.
I 2016 registrerte vi nesten 200 søk som
utgjorde over 350.000 kvm, og hittil i 2017
utgjør søkene allerede over 50.000 kvm.
Mange av søkene fra 2016 er enda ikke
avklart, mens Statsbygg fungerte som den
største søkemegleren i vår database med
nesten 15 % markedsandel målt i kvm. En
høy andel av søkene retter seg mot sentrum,
og leietakerne ønsker kontorlokaler tett på
kommunikasjonsknutepunkt med moderne
fasiliteter.

Det er fortsatt mye skjult ledighet og fremleie i
vestaksen som følge av oljesmellen i 2014,
noe vi ser gjennom en økende
ledighetstendens på Fornebu de siste
kvartalene. På Lysaker har det siden i høst
blitt signert flere kontrakter i sentrale
kontorbygg med høy standard til gode nivåer.
Det siste halvåret har flere av søkene
inkludert Lysaker sammenlignet med
perioden før. Kombinert med en lavere
kontorledighet i området oppjusterer vi
forventet markedsleieutvikling i
kontorklyngen.

2013-2014

2015-2016

25%
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Høy standard

God standard
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CBD Øst Indre
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sentrum sentrum
Bryn Ulven
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Markedsleier – Vekst!

Vi venter en tiltakende vekst i
markedsleienivåene for høy standard og i sum
18 % over de neste tre årene. Den estimerte
veksten i markedsleienivåene er til dels et
resultat av lavere kontorledighet og høyere
standard på kontorlokalene, samt bedre
balanse i markedet. I tillegg tenderer
leietakerne i høy grad til å velge de beste
lokasjonene innen hver klynge. Markedsleiene
sank mindre etter oljesmellen enn de tidligere
nedgangsperiodene (IT-boblen og
finanskrisen), og vi venter derfor en noe mer
avdempet vekst enn i de to tidligere syklene.

Gjennom 2016 og så langt i 2017 har vi
registrert en høy etterspørsel etter
kontorarealer i de mest attraktive områdene.
Prisveksten kommer raskere i sentrum enn
langs vest- og østaksen. Vest og øst for
sentrum må praksisen med rabatter i form av
leiefritak og lignende reduseres, og mer ledige
arealer absorberes, før vi får en markert vekst
i markedsleienivåene.
Vi har nedjustert ledighetsprognosene fra i
høst på bakgrunn av en fortsatt redusert
tilbudsside samt økt optimisme i næringslivet.
Kombinasjonen av høy konvertering og lave
nybyggingsvolumer bidrar til at
ledighetstrenden fortsetter nedover. Vi tror at
denne tendensen vedvarer og at den negative
netto nybyggingen vedvarer i 2017/2018.
Potensialet for nye kontorbygg i Oslo, Asker
og Bærum er veldig stort og det er flere store
ferdig regulerte prosjekter som kan øke
ledighetsnivået på sikt.

Høy standard
NOk/kvm, nominelle kroner

Q4 tallene fra Arealstatistikk bekreftet
hypotesen om at markedsleiene bunnet ut
vinteren 2016, ettersom de 15 % dyreste
kontraktene med et seks måneders rullerende
snitt i OAB er opp 5,7 % siden vinterens
bunnpunkt. Ser man utviklingen mot samme
kvartal i fjor, er de 15 % dyreste kontraktene
opp 3,5 %, mens det i gjennomsnittleiene i
samme periode er registrert en tilsvarende
vekst på 9,5 %. For første gang siden høsten
2014 er nivået over NOK 2.000 kvm/år.

Høy standard, estimert 2017E-2019E

2 800
2 600
2 400
2 200
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000

God

Høy

standard

standard

Prognose 12
Ti største
∆ siste
Ledighet
mnd. for
lokalers andel
12 mnd.
1.kv. 2017
høy standard
av ledighet

Asker & Bærum

1 200 - 1 600

1 600 - 2 000

2,3 %

1%

8%

8%

Lysaker

1 400 - 1 800

1 800 - 2 200

-0,4 %

3%

17 %

7%

Fornebu

1 300 - 1 500

1 500 - 1 850

-1,0 %

3%

18 %

9%

Skøyen

1 650 - 2 300

2 300 - 2 750

2,6 %

3%

12 %

6%

CBD Vest

2 400 - 2 850

2 850 - 4 200

3,1 %

4%

8%

4%

Indre Sentrum

1 800 - 2 500

2 500 - 3 100

2,5 %

5%

8%

7%

CBD Øst

2 100 - 2 500

2 500 - 3 300

2,7 %

4%

4%

2%

Ytre Sentrum

1 550 - 1 900

1 900 - 2 600

2,2 %

3%

2%

3%

Storo/ Nydalen

1 400 - 1 900

1 900 - 2 300

3,7 %

5%

5%

2%

Økern/ Ulven

1 300 - 1 500

1 700 - 2 000

0,5 %

1%

12 %

4%

Helsfyr/ Bryn

1 300 - 1 550

1 550 - 2 000

1,1 %

1%

12 %

6%

Kontorleiemarkedet Oslo

Øvre Vollgate 15
Illustrasjon av takterrasse

Utleieoppdrag på vegne av Abel Eiendom

Transaksjonsmarkedet

Transaksjonsmarkedet

Gunnar Selbyg
Direktør, Analyse og verdivurdering,
DNB Næringsmegling

Tollboden, Kristiansand – del av Entraportefølje

Etterspørselsoverskuddet og det høye omsetningsvolumet vil
fortsette.

Prime Yield
kontor Oslo

Prognose Q1
2018

3,75 %

3,75 %

Tendens
normal yield

Forventet
kredittkostnad

Verdiutvikling
kontor i Oslo

Prognose
volum 2017

Bergen,
Trondheim,
Stavanger
2017

NOK 75 mrd.
/240
transaksjoner

NOK 15 mrd.
/60
transaksjoner

•

Stigende markedsleienivåer for kontor i Oslo vil bidra til verdivekst fremover.

•

De fleste eiendomssegmenter tilbyr attraktiv spread mellom leieinntekter og lånekostnader.

•

Boligkonverteringsalternativet trigger salg av næringseiendom både med korte og lange kontrakter.

•

Nye norske og internasjonale aktører på kjøpersiden.

•

Lånemarkedet er primært velfungerende og bankenes utlånskapasitet forsterkes av salg av lån til livselskapene.

2016 ga rekordhøye 271 registrerte
transaksjoner, og forholdene ligger til
rette for et fortsatt velfungerende
salgsmarked. Fjorårets volum endte på
NOK 80,5 mrd. Sammenlignet med 2015
bidro færre store porteføljetransaksjoner til å
redusere volumet. Sammenlignet med i høst
vurderer vi de viktigste endringene mht.
investormarkedet til å være:
•

•

•

Lange renter har steget 50 til 70 bp og
det synes enda tydeligere at
rentebunnen er passert.
Gitt dagens priser og lånekostnader
tenderer normaleiendom fortsatt til å
være billig, mens primeeiendom fremstår
som dyrt ut fra et avkastningsperspektiv.
Bildet nyanseres av økt optimisme i
forhold til leiemarkedene generelt og
særlig for kontormarkedet i Oslo.

Vi venter et fortsatt høyt
omsetningsvolum i 2017 fordi:
•

Næringseiendom gir fortsatt god
avkastning sett opp mot andre
lavrisikoplasseringer. Leieprisvekst blir
en viktigere verdidriver fremover og
etterspørselen etter næringseiendomsinvesteringer vil fortsatt være høy

•

•

•

Lånemarkedet er primært velfungerende.
Bankenes utlånskapasitet forsterkes av
salg av lån til livselskapene. Videre har
obligasjonsmarkedet for næringseiendom
blitt gunstigere pga. synkende marginer.
Tilretteleggere, kjøpsrådgivere og en
lang rekke aktører skaper transaksjoner
fra kjøpssiden. Vår utvalgsundersøkelse
viser at den hyppigste årsaken til salg i
2016 var at man valgte å ta gevinst etter
at kjøpersiden kom med et godt bud.
Det er fortsatt mange salg til knyttet til
strategi om å selge ferdigutviklet
eiendom, samt spissing av porteføljene.

Transaksjonsmarkedet

Årlig utvikling i transaksjonsvolumet målt i antall og verdi
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Transaksjonsvolumet i 2016 fordelt på investorkategorier – NOK mrd.
Hele 136 ulike aktører kjøpte
næringseiendom i fjor og tilretteleggerne er
tilbake som største nettokjøper. Foruten
kjøpsrådgivning stod syndikering- og
fondsaktørene bak drøye 70 kjøp i fjor med
samlede verdier tilsvarende NOK 24 mrd.
Flere norske og nordiske fondsaktører har
reist egenkapital i andre halvår, og vi tror
ikke de vil bli bremset av manglende tilgang
på lånekapital i nevneverdig grad. Som i
2015 var den største overraskelsen at
egenkapitalaktørene ikke var nettokjøpere.
Flere av disse aktørene planlegger imidlertid
betydelige kjøp fremover.

Eiendomsselskap/private/utviklere
Tilretteleggere
Liv/Pensjon/Forsikring/Bank

Kjøp
Salg

Internasjonale investorer
Egenbrukere, andre og konfidensiell
-50

-30

-10

10

30
NOK mrd.

Transaksjonsmarkedet

Som i 2015 utgjorde gruppen
Eiendomsselskap, private investorer og
utviklere største nettoselger i fjor. De er
fortsatt svært interessert i nye investeringer
og gjennomførte nesten like mange kjøp som
salg fjor, men de tenderer til å ta gevinst på
dyr ferdigutviklet eiendom og kjøpe billigere
eiendom med verdiutviklingspotensial.
Internasjonale investorer fortsetter å vise
sterk interesse for norsk næringseiendom og i
fjor gjennomførte 16 ulike aktører 24 kjøp for
totalt ca. NOK 11 mrd. Blant disse var flere
nye aktører som Balder Fastigheter, Round
Hill Capital og SBB Norden. Sistnevnte ble
etablert i fjor, notert i januar og er i ferd med å
etablere seg som en betydelig kjøper i Norge.
DNB Næringsmegling var salgsrådgiver på
vegne av Entra Eiendom og dealmaker da
SBB Norden i januar kjøpte en portefølje fra
Entra, samt NAV-bygget fra Kurt Mosvold. Til
sammen utgjør denne porteføljen med
sentralt beliggende eiendommer i
Kristiansand ca. 54.000 kvm. med
leiekontrakter med offentlige leietakere.
Samlet eiendomsverdi utgjør ca. NOK 1,05
mrd., og det innebærer således tidenes
største kjøp i Kristiansand. I tillegg utløste
denne prosessen ytterligere en transaksjon
med DNB som megler da det kommunale

eiendomsselskapet KNAS solgte hovedkontoret til Agder Energi for ca. NOK 560 mill.
til et selskap satt opp av Arctic Securities.

2016-volumet målt i verdi fordelt på segmenter
13 %

Bolig utgjør en stadig viktigere driver i
transaksjonsmarkedet, fremfor alt i Osloregionen. Kontor-, handel- og logistikksegmentene utgjør stadig den dominerende
delen av markedet, men boligprisveksten og
de positive forventningene til boligmarkedet
innebærer at flere eiendommer med lange
leiekontrakter i vekstregionene selges med
boligkonvertering som en form for
sikkerhetsnett. Dette kan benyttes som «exit»
eller alternativ om man i fremtiden ikke skulle
lykkes med utleie til dagens bruk. På
relevante lokasjoner trigger dermed
boligalternativet nå salg av næringseiendommer, både med korte og lange
kontrakter på gode priser. Mens utviklerne
kjøper objektene med korte leiekontrakter er
det et vidt spekter av kjøpere til potensielle
«boligcase» som i dag har lange kontrakter.
Tabellen reflekterer at omsetningen av
næringseiendom har vært rekordhøy de siste
tre årene (NOK 285 mrd.) og med mange
transaksjoner i alle verdikategorier. Markedet
har blitt mer kjøperdrevet og dynamisk, noe
som har bidratt til et stigende «normalnivå».

39 %

7%

Kontor
Handel
Lager og logistikk

5%

Hotell og restaurant
Samfunnsbygg
Boligrelatert

15 %

Andre og konfidensiell
19 %

Antall transaksjoner per verdiintervall
NOK mill.

# 2016

# 2014-2016

50-149

119

331

150-299

81

202

300-999

60

175

1.000 +

11

50

Totalt

271

758

Transaksjonsmarkedet

Lave renter, boligfokus og bedring i
kontorleiemarkedet gir fortsatt et intenst
transaksjonsmarked i Oslo/Akershus.
Vår oppsummering av 2016 for Oslo viser:
•

•

Kjøperdrevet marked med tilretteleggerne
som største nettokjøper.

Transaksjonsvolumet: NOK 45 mrd., 137
omsetninger og 71 ulike kjøpere.

•

50 kontoromsetninger med verdi NOK
21,3 mrd. (70 % av volumet i Norge).

•

10 transaksjoner knyttet til boligutvikling
med verdi over NOK 250 mill.

•

Internasjonale investorer har vært aktive
både på kjøps- og salgssiden.

•

En håndfull eiendommer innen kontor og
handel omsatt på yield under 4 %.

•

Snittyield på 5,6 % - ned 90 bp mot
tilsvarende snitt i 2014.

Den største kontortransaksjonen hittil i år er
Lundin-bygget på Lysaker som Ferd
Eiendom solgte til Oslo Areal for NOK 922,5
mill. DNB Næringsmegling var kjøpers
rådgiver. Den 23.500 kvm. store
eiendommen ble omsatt på en yield i
underkant av 5 % og med snaue 11 år i
gjenværende vektet leieperiode Vi vurderer
at prime yield på slutten av fjoråret sank til

3,75 % og at mange sentrale eiendommer
kan omsettes på yield under fire prosent.
BA-HR bygget eksemplifiserer at «nybygg»
med lange kontrakter kan omsettes på enda
litt lavere yield enn 3,75 %. Så langt har vi
ikke registrert norske «belånte aktører» som
har kjøpt på yield under 4 %, men solide
aktører kan fortsatt få et yieldgap på ca. 50
bp. (forutsetter lån med 50 % flytende rente
og 50 % rentebinding på fem år). Dagens
skarpe prising og lave yieldgap innebærer
imidlertid at primesegmentet er tilgjengelig for
færre kjøpere, og primært for aktører som
kjøper med lav lånegrad. Vår prognose
innebærer flat utvikling i det korte bildet og at
prime yield stiger med 25 bp i 2018/2019 til
4,00 %. I vurderingen la vi bl.a. vekt på at
DNB Markets venter at 5-års swaprente
stiger 15 bp på slutten av perioden, samt at
«forward prisingen» antyder at nivået øker
nesten 70 bp. de neste tre årene. Lavere
inflasjonstakt fra 2018 trekker også i samme
retning. Forventninger om gradvis lavere
kontorledighet og utleierisiko, samt stigende
markedsleienivåer taler imidlertid for et
vedvarende lavt yieldnivå. Vi venter at
internasjonale investorer, egenkapitalaktørene og flere private investorer fortsatt
ønsker å kjøpe seg opp i primesegmentet.

Antall transaksjoner i Oslo/Akershus per verdiintervall
NOK mill.

# 2016

# 2014-2016

50-149

55

157

150-299

40

105

300-999

36

112

1.000 +
Totalt

6

25

137

399

Utvikling for yielder, yieldgap og lånekostnad for kontor i Oslo

Transaksjonsmarkedet

Videre vurderer vi prime yield for
kontoreiendom i klyngene langs Ring 3 til å
være på nivå 5,0 % +/- 30 bp. Vi har her lagt
til grunn 10 års leiekontrakter og god
beliggenhet i klyngene. De rekordlave
yieldene i sentrum bidrar til å forsterke
etterspørselen i dette segmentet som er
ettertraktet blant investorer i de fleste
kategorier. Eksempelvis egenkapitalaktører,
syndikeringsaktører og internasjonale
investorer. Vi venter at yieldnivået her synker
ytterligere anslagsvis ca. 15 bp i år, og
deretter får en primært flat utvikling.

ytterligere ca. 25-30 bp de nærmeste to
årene til ca. 5,75 % +/- 50 bp. Eiendommer i
dette segmentet som er velegnet for
boligkonvertering på kort eller lang sikt vil
kunne oppnå spesielt gode salgspriser.
Våre grove estimater for utvikling i yield- og
markedsleienivåer i de tre kontorsegmentene
antyder en vekst i verdiene på mellom 10 og
20 % frem mot 2020, og med best utvikling
for prime eiendom i kontorklyngene som
omkranser sentrum.

Yieldnivåer i ulike eiendomssegmenter i de norske storbyene
Q1 2017

Oslo/Akershus

Bergen

Trondheim

Stavanger

Prime yield kontor*

3,75 %

4,75 %

5,00 %

5,50 %

Normal yield kontor

+/- 6,0 %

+/- 7,00 %

+/- 7,00 %

+/- 7,50 %

Prime yield handel

3,75 %

5,00 %

5,00 %

5,25 %

Normal yield handel**

+/- 6,50 %

+/- 7,25 %

+/- 7,25 %

+/- 7,50 %

Prime yield logistikk***

5,25 %

6,00 %

6,00 %

6,50 %

Normal yield logistikk

+/- 6,75 %

+/- 7,50 %

+/- 7,50 %

+/- 8,00 %

Prime yield hotell ***

4,00 %

5,00 %

5,25 %

5,50 %

* Kontor 7 års leiekontrakt, ** handel utenfor sentrum, *** logistikk og hotell; 12 års leiekontrakter

Yieldnivåer for norske og europeiske storbyer sortert etter brutto yieldgap
Vi definerer her «normaleiendom» til å være
kontor med 4-5 år igjen på leiekontraktene,
normalt god standard og med en ok
beliggenhet i en av kontorklyngene langs
Ring 3. Mens prime yield har blitt redusert
med 150 bp de siste tre årene, har nivået for
normaleiendom kun blitt redusert med
anslagsvis ca. 50-60 bp. Dette innebærer at
yieldgapet er høyt (sett opp mot et historisk
snitt) og gir kjøperne svært god avkastning
gitt at eiendommer er utleid. Forventningene
til kontorleiemarkedet er kraftig styrket det
siste året, og vi erfarer at betalingsvilligheten
allerede er stigende for normaleiendom. Vår
prognose innebærer at yieldnivået synker

I et internasjonalt avkastningsperspektiv
fremstår prime kontoreiendom i de norske
byene å gi relativt god avkastning for
egenkapitalaktørene, men det fremstår som
dyrt for belånte aktører. Justerer vi for høyere
kredittmarginer i Norge, er Oslo dyrest i
Europa etter samlet lånekostnad. Prime
eiendom i Oslo gir imidlertid attraktiv
risikojustert avkastning, og flere
internasjonale investorer er dedikert til å
bygge ytterligere portefølje i Oslo og Norden.
Norge har vist at vi takler lave oljepriser og
gitt dagens leienivåer, kronekurs og ikke
minst leieprisforventninger tilbys prime
kontoreiendom i Oslo fortsatt til relativt sett
«attraktive» kvadratmeterpriser.

Kontor
Brussel
Dublin
Milano
Amsterdam
Stavanger
Helsingfors
Madrid
Geneve
Trondheim
København
Berlin
Hamburg
Zürich
Bergen
Stockholm
Paris
London West End
Oslo

Prime yield
5,00 %
4,50 %
4,50 %
4,50 %
5,50 %
4,25 %
3,90 %
3,25 %
5,00 %
4,00 %
3,75 %
3,75 %
3,00 %
4,75 %
3,75 %
3,00 %
3,50 %
3,75 %

10-års swap
9. febr. 2017
0,75 %
0,77 %
0,77 %
0,77 %
1,92 %
0,77 %
0,77 %
0,12 %
1,92 %
1,00 %
0,77 %
0,77 %
0,12 %
1,92 %
1,15 %
0,77 %
1,27 %
1,92 %

Kilde: DNB Næringsmegling og Knight Frank

Spread
4,25 %
3,73 %
3,73 %
3,73 %
3,58 %
3,48 %
3,13 %
3,13 %
3,08 %
3,00 %
2,98 %
2,98 %
2,88 %
2,83 %
2,60 %
2,23 %
2,23 %
1,83 %

Transaksjonsmarkedet

Sjøgata 45-47, Bodø - Luftfartstilsynet

Salgsoppdrag på vegne av Breeze

Bergen

Bergen

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

Tidenes høyeste transaksjonsvolum i Bergen i 2016, med
en omsetning over NOK 9 mrd. Kontorledigheten varierer
mye mellom klyngene.

Kontorledighet Bergen Q1 2017 i prosent

3,5
Åsane/Bergen Nord

Prime Yield

Siden Q3-16

Prime Rent

Siden Q3-16

Kontorledighet

4,75 %

-

2 700

-

10 %

Prognose
leiepriser

Prognose
ledighet
3,2

Sandviken

7,6
Sentrum
Laksevåg
6,4
Næringskorridoren/
15,5 B e r g e n S y d

•

Rekordår i transaksjonsmarkedet.

•

Internasjonale investorer og nasjonale aktører står bak mange av de store kjøpene.

•

Stabile leienivåer, men økte forskjeller.

Fyllingsdalen

15,5
Bergen Sør
Sandsli/Kokstad

8,5

Bergen

Kontorleiemarkedet – fortsatt en klar
todeling mellom Bergen Sør og
sentrumsområdene
Kontorledigheten i Bergen er tilnærmet
uendret fra forrige telling på 10,0%. Det er
fortsatt en klar todeling mellom Bergen Sør
som sliter med høy ledighet, og
sentrumsområdene hvor vi ser god aktivitet
og langt bedre etterspørsel etter
kontorlokaler. Bergen Sør, med oljetunge
Sandsli og Kokstad, har ved utgangen av
året en kontorledighet på 15 %, mens alle
de sentrumsnære kontorklyngene har en
kontorledighet under 8,5 %.
Vår prognose for kontorledighet tilsier en flat
utvikling i år, før kontorledigheten fra 2018
gradvis vil bli redusert i takt med noe lavere
nybyggingsvolumer, mer konvertering fra
næring til bolig samt økt sysselsettingsvekst.
Vi ser en klar tendens til økt oppmerksomhet
knyttet til mulige konverteringsprosjekter fra
næring til bolig, hvilket vi tror vil spille en
stadig viktigere rolle i tiden fremover. Med til
dels høy ledighet i enkelte kontorklynger
kombinert med et sterkt boligmarked, vil
også dette kunne være en viktig bidragsyter

til lavere ledighet på sikt. Et eksempel på
dette er Sandsliåsen 57, hvor det
eksisterende kontorbygget på 6.000 kvm.
planlegges konvertert til leiligheter.
Stabile leiepriser, men likevel noe økte
forskjeller mellom Bergen Sør og
sentrumsområdene
Vi ser relativt stabile kontorleiepriser i
Bergen sammenlignet med fjoråret.
Todelingen av markedet mellom Bergen Sør
og de sentrale sentrumseiendommene er
likevel blitt tydeligere og prisdifferansen har
økt ytterligere. I sentrumsområdet ser vi flere
leiekontrakter som blir signert på svært gode
nivåer i høykvalitetslokaler og nybygg. På
den andre siden preges Bergen Sør av høy
kontorledighet, prispress og aktiv bruk av
rabatter/leiefritak.

Kontorledighet*
Nybygg netto
Ledighet kvm

Vekst i utleid areal
Ledighet i % (h.a.)

300 000

12,0 %

250 000

10,0 %

200 000

8,0 %

150 000

6,0 %

100 000

4,0 %

50 000

2,0 %

0

0,0 %
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017E 2018E

*Nybygg netto og vekst i utleid areal fra 2016

Leiepriser
Høy standard
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500

Topp nivå

2019

Bergen

Kokstadvegen 23, Bergen

Salgsoppdrag på vegne av Aberdeen Pan-Nordic Norway

Bergen

Transaksjonsmarkedet
I Bergen noterer vi tidenes høyeste
transaksjonsvolum på NOK 9,1 mrd, hvilket
til sammenligning er nesten like høyt som
Trondheim og Stavanger samlet i 2016.
Aktiviteten er svært god, og det er
gjennomført langt flere transaksjoner enn
normalt. I 2016 er det registrert hele 32
transaksjoner over NOK 50 mill, mot et
gjennomsnitt på under halvparten de fem
foregående år.
Den store veksten knyttes i hovedsak til
større nasjonale aktører og utenlandske
investorer som for alvor har oppdaget
Bergen. De to siste årene har denne
kjøpegruppen investert i Bergenseiendom
for over NOK 11 mrd, og vi tror disse også
vil markere seg sterkt i Bergen fremover. Vi
ser en særlig interesse for prime eiendom
med lang og sikker kontantstrøm, og mange
av disse transaksjonene oppnår svært
skarpe priser. Bare i 2016 ser vi fem
eksempler på transaksjoner gjennomført til
en nettoyield på 6 % eller lavere i Bergen.

Grunnet det sterke boligmarkedet i Bergen,
registrerer vi videre en betydelig etterspørsel
etter regulerte boligtomter i det sentrale
Bergen. Boligprisene har fortsatt videre opp
også i 2016, og vi tror på fortsatt sterk
etterspørsel i dette segmentet.
Vi vurderer prime yield for kontor i Bergen til
4,75 % for eiendommer med sentral
beliggenhet. Vi venter et fortsatt likvid
marked, stabil yield og ikke minst fortsatt
sterk etterspørsel etter lavrisikoeiendom.

Yieldtabell
Kontor

Hotell

Lager

Prime Yield

4,75 %

5,00 %

6,0 %

Handel
5,0 %

Normal Yield

+/- 7,00%

-

+/- 7,50 %

+/- 7,25%

Kontor: 7 års leiekontrakt,. Handel: utenfor sentrum, Logistikk og Hotell: 12 års leiekontrakt

Transaksjonseksempler Bergen 2016
•

•

•

•
•

Olav Thon kjøpte Åsane Storsenter fra
Nordea Liv. Eiendomsverdi ca. NOK 2
mrd.
COOP kjøpte 50 % av Horisont
kjøpesenter. Transaksjonen verdsetter
sentret til ca. NOK 1,15 mrd.

Transaksjonsvolum 2012-2016, NOK mrd.
Lokale kjøpere

Utenbys kjøpere

Antall transaksjoner

10,0

35
30

8,0

25

KLP kjøpte nybygget Zander Kaas gate
fra Rom eiendom. Eiendomsverdi NOK
760 mill.

6,0

Citycon kjøpte Folke Bernadottesvei 50
fra Tryg Forsikring AS for NOK 710 mill.

2,0

Posten Eiendom kjøpte regulert
næringstomt på 427 dekar av
Forsvarsbygg v/Skifte Eiendom.
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Trondheim

Trondheim

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

God aktivitet i transaksjonsmarkedet tross fravær av de
store porteføljetransaksjonene. I leiemarkedet er
kontorledigheten svakt ned, mens leieprisene stiger mye
i sentrum.

Kontorledighet Trondheim Q1 2017 i prosent

13,1
Lade/Leangen/Ranheim

Prime Yield

Siden Q3-16

Prime Rent

Siden Q3-16

Kontorledighet

5,00 %

-

2 400

-

8,9%

Prognose
leiepriser

Prognose
ledighet

5,5
Trondheim Sentrum
9,4
1,3

Tunga/Moholt

Elgeseter til Lerkendal

11,8

•

Kontorledigheten er ned fra 9,9 % til 8,9 %, men vi forventer en økning til over 11 % i 2017.

•

Leieprisene i sentrum opp 10% i 2016.

•

Transaksjonsvolum 2016 på NOK 3,9 mrd.

Sluppen

16,9

14,7

Fossegrenda

Heimdal

Trondheim

Kontorleiemarkedet – Forventninger om
økt kontorledighet i 2017

Markedsleieutvikling – Sterk prisutvikling
i sentrum og utbyggingsområdene

Kontorledigheten i Trondheim viser en
nedgang fra sist telling (9,9 %), tilsvarende
en kontorledighet på 8,9 %. Året har vært
preget av god aktivitet, spesielt i
sentrumsområdet, men også området som
strekker seg fra Elgseter til Lerkendal.
Sistnevnte har blitt en naturlig forlengelse av
sentrum med god aktivitet, stigende priser og
lav ledighet. Mye av nedgangen i ledigheten,
som vi anser midlertidig, ser vi likevel i
områder hvor det har vært mindre aktivitet
som Heimdal og Fossegrenda. Her har det
vært flere eksempler på ledige kontorlokaler
tas ut av markedet for konvertering til bolig.
Aktiviteten i markedet har svært stigende
gjennom året, og vi registrerer nå at flere
større aktører er på leiesøk.

Sentrum er en av årets store leieprisvinnere
med en leieprisøkning på 10 % mot fjoråret,
tilsvarende en gjennomsnittlig leiepris på
NOK 1.700 pr. kvm/år. Det er registrert god
aktivitet i form av et utleid areal på 48.000
kvm. fordelt på 94 kontrakter, og det er
rapportert flere leiepriseksempler i det øvre
prissjiktet over NOK 2.000 pr. kvm/år enn
tidligere.

Vi tror at nedgangen i kontorledigheten er
midlertidig, og venter at ledigheten vil øke til i
overkant av 11 prosent i løpet av 2017
grunnet høy nybygging. Det er ventet nær
60.000 kvm med kontor det kommende året.
Fra 2018 venter vi imidlertid at ledigheten vil
reduseres gradvis i takt med redusert
nybygging og økt sysselsettingsvekst.

Kontorledighet*
Nybygg netto
Ledighet kvm

Prognose vekst i utleid areal
Ledighet i % (h.a.)

250 000

14,0 %
12,0 %

200 000

10,0 %
150 000

8,0 %

100 000

6,0 %
4,0 %

50 000

2,0 %

0
Det overasker oss likevel at de mest
attraktive nybyggprosjektene i sentrum ikke
oppnår en enda høyere leiepris enn de gjør,
da prisdifferansen mot tilsvarende prosjekter
i randsonen fortsatt er lav.

2012

2013

2014

2015

2016

2017E

2018E

*Nybygg netto og vekst i utleid areal fra 2016

Leiepriser
Høy standard
2 500

Tendensen i markedet er fortsatt at sentrum
og utbyggingsområdene holder seg godt,
men vi ser en leieprisnedgang flere steder i
randsonen. Trondheim som helhet oppnår
likevel en gjennomsnittlig pris på 1.470 pr.
kvm/år, tilsvarende en økning på i overkant
av to prosent. Aktiviteten i markedet
opprettholdes og det er det registrert et utleid
areal på 90.000 kvm. (97.000), fordelt på 220
kontrakter (187).

0,0 %
2011

2 000
1 500
1 000
500

God standard

Topp nivå

2019E

Trondheim

Falkenborgveien 28, Trondheim

Salgsoppdrag på vegne av Realinvest

God etterspørsel etter
lavrisikoeiendommer
Det har vært god aktivitet i
transaksjonsmarkedet i Trondheim i 2016. Vi
registrerer flere gjennomførte transaksjoner
enn tidligere år, men likevel en
volumnedgang grunnet et fravær av de store
porteføljetransaksjonene vi så i 2015. I 2016
er det registrert transaksjoner for NOK 3,9
mrd. fordelt på 22 transaksjoner over NOK
50 mill. Om vi inkluderer transaksjoner
under denne grensen, vil volumet i
Trondheim være vesentlig høyere.
Utenbys kjøperne markerer seg stadig
sterkere og har i Trondheim stått for 2/3 av
volumet de to siste årene. Dette tilsvarer til
sammenligning mer enn de fire foregående
årene samlet, og er en trend vi tror vil
fortsette. Etter en rolig start på 2016 har det
vært betydelig bedre aktivitet i siste halvdel
av fjoråret og starten på 2017. Interessen
har vært spesielt høy for objekter med solide
leietakere og lange leiekontrakter. I løpet av
2016 har vi registrert syv gjennomførte
transaksjoner med gjenværende leietid >10
år til en totalverdi nær en milliard.

Vi vurderer fortsatt prime yield til 5,0 % for
kontor med beste beliggenhet og høy
standard. Yielden for normaleiendom med
normal standard, langs
kommunikasjonsårene med
korte/mellomlange leiekontrakter vurderes å
ligge i området 6,25-7,50%.

Trondheim

Yieldtabell
Kontor

Hotell

Lager

Handel

Prime Yield

5,00 %

5,25 %

6,00 %

5,00 %

Normal Yield

+/- 7,00 %

-

+/- 7,50 %

+/- 7,25 %

Kontor: 7 års leiekontrakt,. Handel: utenfor sentrum, Logistikk og Hotell: 12 års leiekontrakt

Transaksjonseksempler i Trondheim
2016
•

Bassengbakken 4, solgt for NOK 260
mill. til en nettoyield under 5,4 %.

•

DNB Liv tar over NHPs eierandel i Lade
Arena, og selger samtidig Haakon VIIs
gate 4 til NHP.

•

Trondheims landemerke, Tyholttårnet,
ble omsatt for NOK 55 mill. til Trym
Næring AS.

•

Den tidligere hovedbrannstasjonen,
Kongens gate 20, i Trondheim er solgt
fra Sparebank 1 til Aberdeen.

Transaksjonsvolum 2012-2016, NOK mrd.
Lokale kjøpere

Utenbys Kjøpere

Antall transaksjoner (h.a)
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Stavanger

Stavanger

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

Transaksjonsvolumet fullt på høyde med rekordåret 2015.
I leiemarkedet er det fortsatt krevende på Forus og i
randsonen, mens sentrumsområdene har god aktivitet.

Kontorledighet Stavanger Q1 2017 i prosent

2,5
Dusavika

4,6

Prime Yield

Siden Q3-16

Prime Rent

Siden Q3-16

Kontorledighet

5,50 %

-

2 600

-

11,3%

Prognose
leiepriser

Prognose
ledighet

Stavanger Sentrum
11,2
Stavanger Randsone

20,5

2,8

Jåttavågen
15,8

•

Kontorledighet på 11,3 prosent og forventninger om økt ledighet i 2017.

•

God aktivitet og lav kontorledighet i Stavanger og Sandnes sentrum.

4,9

Forus/Lura

Sola

3,6
Sandnes Sentrum

•

Transaksjonsmarkedet 2016 – NOK 5,5 mrd.

0,8
Sandnes Randsone

Stavanger

Nybygg netto (fra 2016)
Ledighet kvm (v.a)

Prognose vekst utleid areal
Ledighet i % (h.a.)
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Dusavik

Leiepriser

2 500
2 000
1 500

Forus/Lura

Jåttåvågen

Stavanger
Randsone

500

Stavanger
Sentrum

1 000
Sandnes Sentrum

Forskjellene mellom de ulike
næringsklyngene og geografiske områdene i
regionen vedvarer, og er til dels forsterket.
Det er tegn til bedring i sentrumsområdene
og de omkringliggende klyngene, mens det i
randsonen og Forus fortsatt er liten aktivitet
og sterkt prispress. Vi ser likevel noen tegn
til at leienivåene har stabilisert seg noe i de
mest krevende områdene, hvilket kan
indikere at vi nærmer oss en leieprisbunn.

15,0 %

Sandnes
Randsone

Store leieprisforskjeller mellom
sentrumsområdene og Forus/randsonen

Risavika

I Stavanger er kontorledigheten ventet å
toppe ut i løpet av 2017. Deretter venter vi
en flat og etter hvert nedadgående ledighet i
takt med forventninger om økt optimisme og
arealetterspørsel, kombinert med en lav
tilførsel av nye kontorbygg.
Ledighetsøkningen på kort sikt skyldes
fortsatt krevende forhold i oljebransjen og
mye skjult ledighet. Vi ser videre med
spenning på den storstilte utbyggingen i
Sandnes Sentrum. Totalt er 153.000 kvm.
landareal frigjort til byutvikling, hvor 76.000
kvm. er planlagt til kontor og næring.
Kontorbygget Havnespeilet var første trinn i

Kontorledighet*

Sola

I vår siste kontortelling registrerte vi en
ledighet i Stavangerområdet på 11,3 %. Det
er fortsatt en klar todeling i markedet hvor
det fortsatt er lav ledighet og god aktivitet i
sentrumsområdene av Stavanger og
Sandnes, mens randsonene og spesielt
Forus preges av høy kontorledighet.
Samtidig registrerer vi betydelig volumer
skjult ledighet i markedet.

prosessen i fjor (Sandnes Sparebank –
6.000 kvm.), mens utbyggingen av
Rådhuset (12.000 kvm.) har planlagt
byggestart i år.

Randaberg

Fortsatt krevende på Forus og
randsonen, men god aktivitet i
sentrumsområdene

Stavanger

Domkirkeplassen 3, Stavanger

Salgsoppdrag på vegne av Stavanger kommune

God aktivitet i transaksjonsmarkedet, og
sterk etterspørsel etter lavrisikoeiendom
Transaksjonsmarkedet i 2016 viser både
volum og aktivitet på høyde med rekordåret
i 2015. Vi ser likevel at volumet i 2016, i
likhet med 2015, er knyttet opp til et fåtall
større transaksjoner. De fire største
transaksjonene i 2016 står for over 80 % av
transaksjonsvolumet i Stavanger.
Vi opplever at kjøpersiden i Stavanger
fortsatt er svært selektiv, og preferansene
går fortsatt i retning av lavrisikoeiendom og
da gjerne med offentlige leietakere. Nordea
Livs kjøp av Nykirkebakken 2 og Verksgata
1A er et godt eksempel på at
lavrisikoeiendom er svært attraktivt, og at
aktiviteten i spesielt sentrum er god. Av
årets 15 transaksjoner er videre seks
gjennomført med en leiekontrakt på eller
lengre enn ti år, hvor flere har oppnådd
svært skarp prising. Stavanger har historisk
vært preget av en stor andel av nasjonale
og utenlandske aktører på kjøpersiden med
sin internasjonale profil, hvilket vi tror vil
fortsette på tross av at noen større
enkelttransaksjoner gjorde denne andelen
uvanlig lav i 2016.

Stavanger

Transaksjonseksempler Stavanger
•
•

Stavangerregionen Havn IKS har kjøpt
Risavika havn AS fra lokale investorer.

Yieldtabell

City Finansiering har kjøpt Unik
Terminal/Kolumbus bussanlegg på
Forus fra lokale investorer.

•

Kraft Finans har kjøpt Kirkegaten 22.
Eiendomsverdi ca. NOK 170 mill.

•

Rom Eiendom har kjøpt byterminalen i
Stavanger fra ANS terminalbygg.
Eiendomsverdi ca. NOK 80 mill.

•

Camar Eiendom har kjøpt Lervigsveien
32/Tinngata 8 fra Entra.

•

Nordea Liv har kjøpt Nykirkebakken 2 og
Verksgata 1A i Stavanger sentrum.
Eiendomsverdi NOK 777 mill.

Kontor

Hotell

Lager

Handel

Prime yield

5,50 %

5,50 %

6,50 %

5,25 %

Normal yield

+/- 7,50 %

-

+/- 8,00 %

+/- 7,50 %

Kontor: 7 års leiekontrakt,. Handel: utenfor sentrum, Logistikk og Hotell: 12 års leiekontrakt

Transaksjonsvolum 2012-2016, NOK mrd.
Lokale kjøpere

Utenbys kjøpere
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Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

Billingstadsletta 11,
Utleid til bla. Møller Bil, Jysk og Elektroimportøren

Transaksjonsvolumet viser en nedgang fra 2015, men
aktiviteten har tatt seg noe opp etter sommeren med flere
større eiendommer i spill.

Prime Yield
3,75 %

Siden Q3-16
-0,10 %

Antall transaksjoner

Transaksjonsvolum

56

NOK 15,7 mrd.

ELGESETER

•

Netthandelen har gitt en handelslekkasje på NOK 30 mrd.

•

Sterkere omsetningsvekst for kjøpesentrene i Oslo og Akershus enn landsgjennomsnittet.

•

Enkelte eiendommer i “high street shopping” omsatt på yield under 4 % i 2016.

Handel

Netthandelen vokste med 16 % i 2016
Siste anslag fra DIBS innebærer at
netthandelen i 2016 var ventet å øke til NOK
90 mrd. Tallene fra DIBS årlige ehandelsrapport viser også at det norske
markedet har vokst med hele 75 % på fem
år, hvor varehandel på nett utgjør om lag
NOK 30 mrd. Tross den høye veksten,
utgjør varehandel på nett fortsatt kun i
overkant av fem prosent av den totale
varehandelen i Norge.
God vekst for kjøpesentrene i Oslo og
Akershus, men noe redusert vekst på
landsbasis
Kjøpesentrene i Kvaruds kjøpesenterindeks
har i 2016 hatt en vekst på 1,7 % korrigert
for arealendringer. Kjøpesentrene i indeksen
omsatte samlet for NOK 151 mrd. inkl. mva.
Det er kjøpesentrene i Østfold (4,4 %), Oslo
(2,9 %) og Akershus (2,8 %) som står for
den største veksten mot fjoråret. Med
unntak av Rogaland (-0,5 %) og Sogn og
Fjordane/Møre og Romsdal (-0,5 %) ser vi
en vekst i alle fylker når vi korrigerer for
arealendringer.

Fortsatt høy etterspørsel etter
handelsobjekter i transaksjonsmarkedet
I 2016 er det registrert 56 (45)
handelstransaksjoner til en samlet verdi av
nær NOK 16 (38) mrd. Aktiviteten er svært
god, tross en volumnedgang fra 2015t,
hovedsakelig grunnet fravær av de større
porteføljetransaksjonene.
De tre siste årene er det kjøpesentre som
står for den klart største andelen av
handelstransaksjoner i Norge målt i verdi.
Siden 2014 er det omsatt kjøpesentre for
nær NOK 35 mrd., tilsvarende 57 % av det
samlede transaksjonsvolumet vi har
registrert. I de 15 kjøpesentrene som er
omsatt det siste året har snittyielden ligger i
underkant av 6,5 %. Kvadratmeterprisen
varierte fra under NOK 15.000 til over NOK
25.000 i fem av transaksjonene.

Nøkkeltall

Omsetningsvekst

2013

2014

2015

2016

Netthandel

16 %

15 %

13 %

16 %

Butikkhandel

3,3 %

1,8 %

3,4 %

4,5 %

Privat forbruk

2,1 %

1,9 %

2,1 %

1,4 %

Kjøpesenter

1,7 %

2,7 %

1,9 %

1,7 %

Handelstransaksjoner målt i verdi fordelt på type handelseiendom 2014-2016

27 %

Kjøpesenter

Gatehandel
57 %

Annen Handel

16 %

Kilde: DIBS, Virke og DNB Markets

Lager og logistikk

Lager og logistikk

Ketil Ervik
Utleiemegler, DNB Næringsmegling

Mange bevegelser og følgelig god aktivitet, men de store
signeringene siste halvår uteble. I løpet av 2017 må flere større
leietakere ta en beslutning.

Lagerklynger, Oslo og omegn

Gardermoen

Kløfta/Ullensaker
Næringspark

Prime Yield

Siden Q3-16

Prime Rent

Antall transaksjoner

Transaksjonsvolum

5,25 %

-

1 200

50

NOK 11,7 mrd.

Gjelleråsen/
Skytta

Rud

Billingstad

Berger
Hvam

Lørenskog/
Groruddalen Robsrud

Kolbotn/Mastemyr

Lierbyen
Regnbuen/Berghagan

•

Stabil og fortsatt god etterspørsel etter lager- og logistikkarealer.

•

Leietakerne må i større grad løse sitt arealbehov utenfor Oslo.

•

2016-transaksjonene varierer fra NOK 3.500 pr kvm til over NOK 20.000 pr kvm.

Vinterbro

Vestby

Lager og logistikk

Hovedtrekk

Leieeksempler

Det har kun vært et fåtall signeringer av større
arealer de siste månedene, men flere store
leietakere må ta beslutning med hensyn til
leieforhold i 2017.

•

Det er fortsatt et bredt tilbud av nye
prosjekter/nybygg både nord og sør for Oslo. I
tillegg har det vært en økning på tilbudssiden
av større eksisterende bygg enn for ett år
siden.
Leienivåene på nybygg fortsetter å legge
press på leienivåene i eksisterende bygg. Vi
vurderer toppleiene i eksisterende bygg med
sentral beliggenhet til NOK 1.200 kvm/år. med
hovedvekt i intervallet NOK 950-1.050 kvm/år.

BaneNor, ca. 5.000 kvm. nybygg i
Aurvegen Næringspark (Nannestad).

•

Waba Europaller, ca. 5.800 kvm., Vestby.

•

Vinmonopolet, ca. 2.800 kvm., Vestby.

•

Asko, ca. 4.600 kvm. i Sandstuveien 70 på
Ryen etter forrige leietaker Rett Hjem.

Transaksjonsmarkedet
I 2016 har vi registrert 50 transaksjoner til en
samlet verdi av ca. NOK 11,7 mrd.

Prisingen innen lager og logistikk er svært
følsom overfor gjenværende leietid, og
fjorårets transaksjoner varierer fra NOK 3.500
pr. kvm til flere transaksjoner over NOK 20.000
pr. kvm. Vi vurderer prime yield innen lager og
logistikk til å ligge i nivå 5,25 %, forutsatt lang
leiekontrakt og en solid leietaker.

> 6 m takhøyde

NOK/kvm

Innenfor Ring 3 har det de siste årene vært få
gode og langsiktige alternativer for leietakerne
på grunn av konvertering til bolig og kontor.
Tilsvarende vil skje de kommende årene i
områdene utenfor ring 3, slik at aktører må
løse sitt lagerbehov utenfor Oslos grenser.
Tredjepartsaktørene melder om stor
konkurranse om oppdragene, hvor både pris
og leietid er under sterkt press.

Leienivåer

1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600
500
0
0
Sentralt, god adkomst,
eks.
Groruddalen

Transaksjonseksempler:
NRP sitt salg av Berger terminal til Arctic.

•

Anthon B. Nielsen sitt salg av Staples
Lahaugmoen til NRP.

•

Ragde Eiendom sitt salg av de resterende
50% av Arcus-bygget til Canica.

0
0med god0
Industriområder
adkomst til E6/E18

0
0
Utenfor
typisk
industriområder

Transaksjoner 2014-2016

19 %

•

4-6 m takhøyde

53,6 %

<150 mill
150 -300 mill

21 %

>300 mill

Lager og logistikk

Bølerveien 65, Berger
Illustrasjon, Arkitekene Astrup og Hellern

Utleid til OneMed på vegne av Fabritius

Hotell

Hotell

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

Quality Hotel Expo Fornebu
Kjøpsrådgiver for DNB Scandinavian Property Fund DA, 2015

God og stabil vekst i nøkkeltallene landsbasis, men
fortsatt store regionale forskjeller. Stavangermarkedet er
fortsatt sterkt preget av overkapasitet og krevende
markedsforhold.

Prime Yield

Siden Q3-16

RevPAR

Siden Q3-16

Antall
transaksjoner

Transaksjonsvolum

4,00 %

-

492

+2,3 %

14

NOK 4,4 mrd

•

Vekst på 10 % i utenlendingens hotellovernattinger.

•

Hotellstreiken rammet alle de fire største byene.

•

Hotelltransaksjoner for NOK 4,4 mrd i 2016.

Hotell

Stabil vekst for hotellene på landsbasis,
men fortsatt store regionale forskjeller

•

For første gang er det solgt over 15 millioner
romdøgn i Norge, og RevPAR er opp 2,3 %
sammenlignet med 2015. En svak norsk
krone bidrar til sterk vekst i utlendingenes
hotellovernattinger (10 %), mens
hotellstreiken (23. april - 20. mai) rammet alle
de fire største byene med en nedgang på 11
til 18 % i antall solgte rom i streikeperioden.
•

•

•

Oslohotellene viser fortsatt sterke
nøkkeltall, og setter ny rekord i både
antall solgte rom og oppnådde priser.
Kapasiteten er ventet å bli noe redusert i
2017 da blant annet Clarion Hotel Royal
Christiania er stengt for ombygging.
Bergen har hatt en god vekst i både
rompriser (4%) og RevPAR (5%). Det er
ventet betydelig kapasitetsøkning i 2017,
noe motvirket av at Hotell Norge tas ut av
markedet til 2018.
Trondheim har en solid oppgang i både
rompris (4 %) og RevPAR (13 %).
Markedsbalansen er forbedret etter flere
år med oppgang. Kapasitetsnedgangen
mot fjoråret skyldes blant annet
rehabiliteringen av Hotel Britannia som
planlegges gjenåpnet i 2017/2018.

Stavanger er fortsatt preget av nedgang i
etterspørselen og den sterke
kapasitetsveksten byen har hatt de siste
årene. I 2016 er det en nedgang i alle
nøkkeltall, og RevPAR er ned hele 37 %
siden toppåret 2013. Det er ventet lite ny
kapasitet på markedet, og Hotell Atlantic
er allerede tatt ut for renovering. Dette
kan bedre markedsbalansen noe.

Nøkkeltall
Rompris

RevPAR

Kapasitet (mill.rom)

Kap.utnyttelse

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Hele Landet

879

903

481

492

27,440

27,946

53,7 %

54,5 %

Oslo

956

964

663

663

4,415

4,656

69,3 %

68,8 %

Bergen

943

979

631

662

1,728

1,728

66 8%

67,6 %

Trondheim

803

835

472

533

1,302

1,238

58,8 %

63,9 %

Transaksjonseksempler

Stavanger

943

876

495

445

1,183

1,139

52,5 %

50,8 %

I 2016 har det vært gjennomført 14
hotelltransaksjoner for et samlet volum på
NOK 4,4 mrd. Eksempler på gjennomførte
hotelltransaksjoner i 2016 er :

Hotelltransaksjoner 2014-2016

•

Scandic Fornebu ble solgt fra
Utstillingsplassen/Koksa til Storebrand
Eiendomsfond for NOK 660 mill.

•

Norefjell Ski & Spa ble solgt fra Danske
Bank til Edda Utvikling/Hospitality invest.

•

Quality Hotell 33 ble solgt fra
OBOS/Aspelin Ramm til Ragde Eiendom.

•

Smarthotel Oslo ble solgt fra Arne
Incoronato og Rolf Hodne til DNB
Scandinavian Property Fund for

19 %
< 200 mill

200-500 mill
49 %

>500 mill

32 %

NOK 378 mill.

Kilde: NHC, Wiederstrøm Hotel consulting, SSB,
DNB Næringsmegling

Makro

Makroøkonomi

Jeanette Strøm Fjære
DNB Markets

Høyere vekst, men mange risikofaktorer.

BRIS

Les mer om økonomiske utsikter fra DNB Markets her.

2014

2015

2016

2017e

2018e

2019e

BNP Fastlandet

2,3 %

1,1 %

0,8 %

1,3 %

1,6 %

2,0 %

Renter - 10-års swap

2,8 %

2,0 %

1,5 %

1,8 %

1,8 %

1,9 %

Inflasjon/KPI

2,0 %

2,2 %

3,6 %

2,6 %

1,8 %

1,5 %

Sysselsetting

1,2 %

0,4 %

0,0 %

0,4 %

0,5 %

0,8 %

DNB Markets Januar 2017

•

Globalt: Høyere vekst, men økt risiko.

•

Norge: Et tregt oppsving er på vei.

•

Boligmarkedet: Gir økt aktivitet og risiko.

Makro

Globalt

Norge

Den globale BNP-veksten ser ut til å ta seg
litt opp fra i fjor til i år, og vil trolig øke enda
noe mer neste år. Det er de fremvoksende
økonomiene som trekker opp, mens
industrilandene fortsatt henger etter. Vi har
imidlertid oppjustert anslagene for
industrilandene, etter at nedjusteringer lenge
har vært dominerende. Arbeidsledigheten
fortsetter å falle i de fleste industriland og
inflasjonen ser ut til å være på vei opp.
Risikoen for deflasjon har avtatt, og
sentralbankene trenger ikke lenger ty til
stadig nye, uprøvde virkemidler i sine forsøk
på å løfte prisstigningen. Tross et noe lysere
vekstbilde, er det mye som kan gå galt
fremover. Risikofaktorene er uvanlig mange
og alvorlige og i all hovedsak på nedsiden.
Den politiske risikoen dominerer i
industrilandene med mulig handelskrig og økt
proteksjonisme initiert av USA, hard Brexit
eller mulig valgseier for høyrepopulistiske
partier i Europa. I tillegg øker gjelden fortsatt
for kinesiske selskaper. Om en eller flere av
risikofaktorene skulle materialisere seg, vil
den økonomiske veksten bli svekket.

Norsk økonomi fremstår fortsatt som svak i
år, med lav vekst i fastlandsøkonomien
dempet av videre fall i oljeinvesteringene og
lav fart i det private forbruket. Fremover ser vi
for oss gradvis noe høyere vekst, drevet av at
oljeinvesteringsfallet flater ut og at lavere
inflasjon løfter husholdningenes kjøpekraft
noe. Noe høyere oljepris, kombinert med
kraftige kostnadskutt i leverandørindustrien
gjør at lønnsomheten i mange prosjekter på
norsk sokkel er vesentlig forbedret. De
kraftige stimulansene vi har bak oss, i form av
rentenedgang og svekkelse av kronekursen,
vil ikke fortsette. Selv om oljepengebruken
trolig vil øke også i årene fremover, vil dette
likevel ikke være nok til at veksten i
økonomien tar seg mer markert opp. En
fortsatt lav produksjonsvekst vil heller ikke
være tilstrekkelig til at arbeidsledigheten
kommer noe særlig ned, selv om den ser ut til
å ha flatet ut det siste året. Dog er det store
regionale forskjeller, med fortsatt høy ledighet
på Vestlandet, og avtakende ledighet i andre
deler av landet.

Nøkkeltall globalt
BNP

2017E

2018E

2019E

2020E

Eurosonen

1,4 %

1,3 %

1,3 %

1,3 %

Sverige

2,3 %

2,0 %

1,9 %

1,9 %

Storbritannia

1,9 %

1,4 %

1,1 %

0,8 %

10 års SWAP

2017E

2018E

2019E

2020E

Eurosonen

0,5 %

0,8 %

1,0 %

1,0 %

Sverige

1,0 %

1,3 %

1,5 %

1,5 %

Storbritannia

1,3 %

1,5 %

1,5 %

1,3 %

Nøkkeltall Norge

2014

2015

2016

2017E

2018E

2019E

BNP Fastlands-Norge

2,3 %

1,1 %

0,8 %

1,3 %

1,6 %

2,0 %

KPI

2,0 %

2,2 %

3,6 %

2,6 %

1,8 %

1,5 %

KPI-JAE

2,4 %

2,7 %

3,0 %

2,1 %

1,5 %

1,2 %

Privat forbruk

1,7 %

2,1 %

1,4 %

1,9 %

2,3 %

2,5 %

Tradisjonell vareeksport

2,5 %

5,8 %

-6,3 %

0,5 %

2,8 %

3,0 %

Sysselsetting

1,2 %

0,4 %

0,0 %

0,4 %

0,5 %

0,8 %

Arbeidsledighetsrate,AKU

3,5 %

4,4 %

4,8 %

4,9 %

5,0 %

5,0 %

Bruttoinvesteringer oljevirksomhet

-1,7 %

-15,0 %

-15,0 %

-10,0 %

0,0 %

5,0 %

99

53

45

65

70

70

2,3 %

7,2 %

8,3 %

9,0 %

1,0 %

1,0 %

3m NIBOR

1,7

1,3

1,0

1,1

1,0

1,0

10 år swap

2,8

2,0

1,5

1,8

1,8

1,9

EUR/NOK

8,4

8,9

9,3

8,8

8,6

8,4

USD/NOK

6,3

8,1

8,4

8,6

8,3

7,5

Oljepris (USD/bbl)
Bruktboligpriser
Renter og valuta

Kilde: DNB Markets Økonomiske utsikter januar 2017
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Prisvekst
Prisveksten ble i fjor trukket opp av sterk vekst
i importprisene som følge av kronesvekkelsen
gjennom 2014 og 2015. Konsumprisveksten
endte på 3,6 prosent i fjor, mens
kjerneinflasjonen ble noe lavere på 2,6
prosent. I år venter vi at inflasjonen vil falle
gradvis gjennom året ettersom effekten fra
kronesvekkelsen fases ut og eventuelt bytter
fortegn. Vi anslår at konsumprisveksten i
gjennomsnitt blir 2,6 prosent i år, før den faller
videre mot 1,4 prosent i 2020. I januar falt
inflasjonen betydelig mer enn ventet. I tillegg
viste nasjonalregnskapet en lønnsvekst på 1,7
prosent i fjor, en god del lavere enn våre
anslag. Samlet betyr dette at det er noe
nedsiderisiko i inflasjonsanslagene.
Tross fortsatt svak ressursutnyttelse og at
inflasjonen faller under målet på 2,5 prosent i
år, tror vi ikke Norges Bank vil kutte rentene
ytterligere. Med sterk boligprisvekst og høy
gjeld i husholdningene, er det fare for at
finansielle ubalanser bygger seg opp. Vi tror
heller ikke at Norges Bank vil heve rentene,
med fortsatt svak vekst, høy arbeidsledighet
og inflasjon som faller under målet. Derfor
viser anslagene uendret styringsrente på 0,5

prosent hele prognoseperioden. De lange
rentene ventes å korrigere noe ned, etter en
kraftig økning mot slutten av fjoråret. Mot
slutten av anslagsperioden tror vi imidlertid på
noe høyere lange renter, når veksten i
fastlandsøkonomien har tatt seg opp mot om
lag 2 prosent.
Bolig
Den lave renten bidrar til sterk etterspørsel
etter boliger. Det har vært særlig synlig i Osloområdet. Den største risikoen i norsk økonomi
synes å være at sterk boligprisvekst driver
gjeldsoppbyggingen videre opp. Det gjør at
mange husholdninger vil være sårbare for
renteoppgang og bortfall av inntekt.
Alternativscenario
I vårt hovedscenario anslår vi en oppbremsing
av boligprisveksten i år og kun marginal
oppgang i perioden 2018-20. Omslaget kan
likevel bli mer markert enn som så. Vi har
derfor skissert et nedsidescenario, der prisene
faller med nesten 20 prosent over de neste tre
årene. Konsekvensene blir et svakere forløp
(men ikke noe fall) for privat forbruk, til tross

for at styringsrenten senkes til null og kronen
svekker seg. Vi anslår også at
boliginvesteringene vil falle mye mer i
scenariet med avtakende boligpriser. Samlet
sett vil BNP øke vesentlig mindre gjennom
prognoseperioden dersom boligprisene skulle
falle slik vi antyder i nedsidescenariet. Det
betyr også at arbeidsledigheten vil øke
dersom dette scenariet realiseres.

Kreditt

Obligasjonsmarkedet

Kristina Solbakken
DNB Markets

Den kraftige økningen i volumet av eiendomsobligasjoner
fra 2015 til 2016 skyldes delvis at svenske aktører som
Vasakronan og Rikshem utsteder obligasjoner i det
norske markedet i tillegg til det svenske.

•

Det ble utstedt NOK 23,9 mrd. av eiendomsselskaper i 2016, mot NOK 15,5 mrd. i 2015.

•

Høy aktivitet så langt i 2017 i det norske obligajsonsmarkedet.

•

Eiendomsselskaper i det norske obligasjonsmarkedet har hatt en spreadinngang siste året lik det generelle
markedet.

Ulvenveien 90 - Torgbygget
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Kreditt

Spreadinngang for det norske
obligasjonsmarkedet
2016 ble et år med mange store
overraskelser. Storbritannia stemte for å
forlate EU og Donald Trump ble valgt til USAs
nye president for å nevne noe. Likevel har vi
erfart en spreadinngang det siste året i det
norske obligasjonsmarkedet. En viktig faktor
er den ekspansive pengepolitikken som
fortsatt bidrar til å holde internasjonale
kredittpåslag kunstig lave. På slutten av 2015
hadde vi også en kraftig korreksjon med
økning i spreadene (se graf til høyre). Sett i
ettertid var nok denne korreksjonen litt for
kraftig, noe som bidro ytterligere til
spreadinngangen i 2016. Vi så også at
internasjonale pengestrømmer bidro til å
redusere innlånskostnaden til norske
boligkredittforetak som igjen påvirket resten
av obligasjonsmarkedet. En siste viktig faktor
for spreadinngangen vi har sett det siste året
er at norsk økonomi har utviklet seg bedre
enn fryktet, godt hjulpet av økningen i oljepris
fra bunnivået på 27 dollar fatet i januar 2016
til 56 dollar fatet i februar 2017.

Høyere aktivitet i det norske
obligasjonsmarkedet
Grafen nedenfor viser historiske utstedelser i
det norske obligasjonsmarkedet sett bort ifra
stat- og kommuneobligasjoner. Vi opplevde et
relativt kraftig fall i volum i 2015, først og
fremst som følge av det store fallet i oljepris
som førte til at markedet for
høyrenteobligasjoner stengte i flere måneder.
I 2016 økte volumet til NOK 293 mrd. som er
det tredje beste året målt i volum noensinne
etter 2009 og 2014. Høy aktivitet så langt i
2017 har også ført til et høyere volum så
langt i år enn på samme tid i fjor.

Gjennomsnittlig spreadutvikling norske industriselskaper (bp)
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Kreditt

Kraftig økning i volumet av
eiendomsobligasjoner

Spreadinngang for norske
eiendomsselskaper

Volumet av obligasjoner utstedt i norske
kroner av eiendomsselskaper økte fra
NOK 15,5 mrd i 2015 til NOK 23,9 mrd. i
2016. Noe av årsaken til dette er at svenske
aktører som Vasakronan og Rikshem har
begynt å utstede obligasjoner i det norske
obligasjonsmarkedet i tillegg til det svenske.
Den svenske spreadkurven for denne typen
selskaper er brattere enn den norske. Det er
billigere å utstede lengre lån i norske kroner
for disse selskapene selv om kortere lån er
billigere i svenske kroner. Noen av de største
næringseiendomsselskapene er avhengig av
å hente store mengder kapital i
obligasjonsmarkedet og det er derfor også
viktig å ha tilgang til flere forskjellige
obligasjonsmarkeder. Vasakronan hadde for
eksempel ~SEK 29 mrd. utestående i
obligasjoner ved utgangen av 2016, hvorav
NOK 4,95 mrd. var utestående i det norske
obligasjonsmarkedet.

Ser vi på utviklingen i spreadene for utvalgte
eiendomsselskaper i det norske
obligasjonsmarkedet (5 år) har de også hatt
en spreadinngang det siste året i likhet med
det generelle markedet.
Finansieringskostnaden for disse selskapene
i obligasjonsmarkedet er fortsatt svært lav og
lavere enn de betaler for tilsvarende banklån.

Volum utstedt av eiendomsselskaper i det norske obligasjonsmarkedet (NOK mrd.)
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