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DNB Næringsmegling
Vi er blant landets ledende næringsmeglere
og er den eneste med kontor i alle 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.

Det eneste konstante er endring
Dere har nå tilgang til vår ferske markedsrapport som er
fylt med relevante vinklinger, oppdaterte prognoser og data
på markedet. Vi tyvstartet i høst med en total vri på
høstseminaret da alle eiendomsmiljøene i DNB-konsernet
inviterte til Eiendomskonferanse 19. september. Langt
over 400 eiendomskunder og investorer var til stede, og
det ble avholdt hele ti selskapspresentasjoner i tillegg til en
rekke analysepresentasjoner fra makro til mikro.
Konferansen ble avrundet med en spennende paneldebatt
rundt fremtidens handelsmønster som også påvirker vårt
marked. Konferansen ble så godt mottatt så vi ønsker å
gjenta suksessen neste høst. Hold av 20. september 2018!
Vi er allerede inne i siste og fjerde kvartal av 2017 og kan
se tilbake på et superaktivt år så langt, samtidig som vi er
vel vitende om at det historisk sett skjer svært mye de siste
tre månedene av året. Norge blir fremdeles ansett som et
attraktivt marked og blir betraktet som forutsigbart i mange
henseender. Det er mange piler som peker i riktig retning,
herunder sunn utvikling i norsk økonomi og stigende
leienivåer i det viktigste enkeltsegmentet, kontor i Oslo.
Tross forventninger om stigende lange renter vil et relativt
lavt rentenivå de nærmeste årene bidra til at
næringseiendom fortsatt vil være en attraktiv aktivaklasse.
Anne Helene Mortensen
Administrerende direktør, DNB Næringsmegling

Transaksjonsmarkedet er fortsatt preget av stor
etterspørsel, og mange av investorene beveger seg lenger

ut på risikoskalaen både for å få kjøpt eiendom generelt
og for å skape god avkastning. Således har også de store
byene utenom Oslo markert seg ytterligere. I så måte
opplever vi kombinasjonen av DNB Næringsmeglings
lokale og nasjonale kompetanse som høyst relevant. Flere
toneangivende oppdragsgivere på selger- og kjøpersiden
er tydelige på at samspillet de opplever mellom lokal og
nasjonal kompetanse er et stort pluss.
Videre ser vi nye og høyere krav fra leietagerne. Vi blir
stadig utfordret på nye tankesett og løsninger, og en ting
kan vi være sikker på; fasiten er i endring og vi kan være
trygge på at "idealkontoret" ala 2027 vil se helt annerledes
ut enn i 2017.
Vi opplever således at en relativt konservativ bransje, som
eiendomsbransjen, er mer nysgjerrig og at blant annet
annen kompetanse, andre og nye behov, nye og strengere
miljøkrav, samt digitalisering, gjør at viljen til endring er
stadig økende. Filosofen Heraklits påstand 500 år fkr. er
således fortsatt gjeldene; "Det eneste konstante er endring".
Vi gleder oss til å følge utviklingen, men aller først ser vi
frem til en aktiv innspurt på høsten sammen med våre
kunder og samarbeidspartnere!
God lesning og vi sees!
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Sammendrag
2017 har vært et godt år for investorene med verdivekst
gjennom synkende yielder og leieprisvekst i flere
segmenter. Vår investorundersøkelse viser at de store
aktørene er optimistiske med tanke på Oslo-markedet og
venter fortsatt synkende yielder og stigende kontorleiepriser. Flertallet vil vekte seg opp i næringseiendom
generelt. Det som særlig skiller investorene er
vurderingene knyttet til logistikk- og handelseiendom.
DNB Markets sine makroprognoser fra august innebærer at
næringseiendom har gode forutsetninger de nærmeste
årene, men at avkastningsutsiktene er svekket
sammenlignet med i vinter. Hakket bedre vekst i BNP og
sysselsetting er positivt for leiemarkedene, men lavere
KPI-vekst og ikke minst oppjusterte renteprognoser trekker
ned. 10-års swaprente er ventet å stige 90 punkter fra
2016 til 2019.
Generelt har yieldene fortsatt å synke i år og særlig for
eiendommer med lange kontrakter. Vi vurderer imidlertid at
salgene av Midtbygget og Eufemia tidligere i år indirekte
bekrefter prime yield på 3,75 %. Yieldbunnen har flatet ut
og vi har nå en todelt yieldbevegelse. Spreaden mot de
andre klyngene og segmentene reduseres samtidig som
spreaden internt i kontorklyngene i Oslo øker med avstand
til knutepunktene for offentlig transport.

Det er nå mange store eiendommer i spill og får vi et fjerde
kvartal på linje med fjoråret ender vi på tidenes nest
høyeste transaksjonsvolum med NOK 85 mrd. og
rekordhøye 285 omsetninger.

Christian Kroghs gate 32
Salgsoppdrag på vegne av Anthon B Nilsen Eiendom og
OBOS Forretningsbygg

Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum har sunket fra 8,2 %
sist vinter til 8,0 %. Vi venter fortsatt høy konvertering, men har
redusert anslaget for 2017-2019 fra 240.000 til 195.000 kvm.
Videre har vi oppjustert anslagene for nybygg og etterspørsel.
I sum innebærer anslagene at ledigheten synker til 6,7 % ved
utgangen av 2019 mot en tilsvarende prognose på 6,1 % sist
vinter. Vi venter en generell vekst i markedsleienivåene på 13
% for inneværende treårsperiode. Sammenlignet med i vinter
har vi nedjustert vekstforventningene blant annet fordi vi har
lagt større vekt på at nybyggene utenfor sentrum vil virke
bremsende på leieprisveksten.
I Bergen, Trondheim og Stavanger har vi registrert 42
transaksjoner i år med en samlet verdi på NOK 10,4 mrd. Målt
i verdi har «utenbys» aktører hatt en kjøpsandel på ca. 60 %
eller høyere i alle tre byene. I Bergen og Trondheim tenderer
yieldene ned både for prime- og «normaleiendom», og vi har
nok en gang nedjustert flere av yieldanslagene. Denne
gangen har vi også nedjustert prime yield for kontor i
Stavanger, men opprettholdt yieldestimatene for normal
eiendom.
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Sammendrag

Sammendrag
Kontorledigheten i de tre byene varierer fra
9,0 % i Trondheim til 11,5 % i Stavanger. I
alle tre byene er ledigheten vesentlig lavere
i sentrum. For Bergen venter vi at bl.a.
boligkonvertering bidrar til svakt synkende
ledighetstendens. Leieprisene er i ferd med
å bunne ut i randsonene og vi venter svak
vekst i sentrum. I Trondheim bidrar høy
nybygging til at ledigheten vil stige til
11,5 % ved utgangen av 2019. Vi venter
svakt synkende leiepriser i randsonene og
svakt stigende nivåer i sentrum. Våre
anslag innebærer at ledigheten i Stavanger
øker fra 11,5 % i dag til 15,0 % ved
utgangen av 2019. Fra 2014 har det vært
en markert nedgang i leieprisene og vi
venter utflating fremover.

Logistikk: Det er sterk kjøpsinteresse for
logistikkeiendom, ikke minst fra
tilretteleggerne. Mange aktører venter
verdivekst, mens andre vurderer at logistikk
er overpriset. Basert på enkelte
transaksjoner har vi nedjustert anslaget for
prime yield med hele 50 punkter til 4,75 %.
I år har vi registrert fem omsetninger med
yield 5,5 % eller lavere og åtte ulike
tilretteleggere blant kjøperne.

Handel: Som vanlig har det vært stor
bredde i omsetningene og blant annet har
det blitt solgt bileiendom for NOK 1,6 mrd. i
fire salgsprosesser. Britiske DCC Energy
har kjøpt bensinstasjonseiendom for NOK
2,4 mrd. og britiske Via Outlet har kjøpt
Norwegian Outlet Vestby for NOK 1,1 mrd.
Kjøpesenteromsetningen har kun steget
1,4 % hittil i år, mens omsetningen av varer
på nett er ventet å øke med hele 21 % i år,
til NOK 33 mrd.

Bolig: Enkelte aktører uttrykte i vår
investorundersøkelse at de vil prioritere
næring fremfor bolig. Vi opplever likevel at
interessen fortsatt er høy for eiendommer
som er velegnet for boligkonvertering både
i Oslo og Bergen. I Oslo blir prisutviklingen
veldig avhengig av hvorvidt investorkravet
på 40 % egenkapital blir videreført, men
DNB Eiendom venter uansett at
bruktboligprisene i hovedstaden bunner ut i
høst og nybyggprisene kommende vinter.

Hotell: Hittil i år har vi kun registrert syv
salg for totalt NOK 1,2 mrd. Blant de fire
største byene har kun Bergen hatt nedgang
i RevPar. Oslo har hatt den sterkeste
utviklingen i nøkkeltallene hvor romprisene
i første halvår passerte NOK 1.000.

Makro og
lånefinansiering

2016

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

0,9
3,6
0,3
1,6
8,3
1,0
1,6

Typisk lånekostnad***

3,4 %

3,9 %

4,2 %

Prime yield

Prime rent

Kontorledighet

Oslo og Akershus
Bergen
Trondheim

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

4 200
2 700
2 400

8,0 %
9,3 %
9,0 %

Stavanger

5,25 %

2 600

11,5 %

2016

Kontormarkedet

Transaksjonsmarkedet

%
%
%
%
%
%
%

Nøkkelfaktor

2017E
2,0
2,1
0,4
2,1
5,7
0,9
2,0

%
%
%
%
%
%
%

2018E
2,0
1,6
0,9
2,1
-2,5
0,9
2,2

2019E

2020E

1,9
1,4
0,9
2,2
1,0
1,0
2,5

1,9
1,5
0,9
2,3
2,0
1,4
2,5

%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%

4,3 %
Prognose
leiepriser

4,6 %
Prognose
ledighet

2017

Prime yield
Oslo****

Volum, mrd
NOK (antall)

0,3 %

0,4%*

3,75 %

24,0 (59)

1,7%**

1,4%**

3,75 %

10,6 (31)

Kontor

Sysselsetting

Handel

Omsetning
kjøpesentre

Logistikk

Toppleie lager

1 200

1 200

4,75 %

6,8 (38)

Hotell

RevPar Norge

492

503

4,00 %

1,2 (7)

* Prognose 2017 (DNB Markets) ** Justert for arealendringer. 2017 hittil i år. *** 5Y SWAP + margin **** 7års leiekontrakt for kontor, samt 12 års
leiekontrakt for logistikk og hotell

Kilde: DNB Markets, SSB, og Kvarud Analyse
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Transaksjonsmarkedet

Hedgehaugsveien 21

Salgsoppdrag på vegne av privat eiendomsbesitter
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Kontorleiemarkedet Oslo

Oslo

Thomas Ramcilovic
Analytiker, DNB Næringsmegling

Kontormarkedet i Oslo, Asker og Bærum har i stor grad
lagt oljesmellen bak seg, vi forventer fortsatt redusert
ledighet og vekst i markedsleiene.

Kontorledighet Oslo Q3 2017 i prosent

4,5
Storo/Nydalen
6,9
8,1

Prime Yield
3,75 %

Siden Q1-17
Uendret

Prime Rent
4 200

Siden Q1-17
Uendret

Kontorledighet

Prognose
leiepriser

Prognose
ledighet

8,0 %

Ytre sone

Asker/Bæru m

2,6

12,8

Ytre sentrum

Økern/Ulven

8,9

21,3

Indre sentrum
Lysaker

10,3
Skøyen

•

Kontorledigheten er ned 0,2 prosentpoeng fra første halvår til 8,0 % og estimeres til 6,7 % ved utgangen av 2019

•

Vi venter at markedsleienivåene for høy standard stiger med ca. 13 % i sentrum og kontorklyngene i perioden
2017-2019

•

Det ventes reduksjon i konvertering av kontorlokaler til bolig

9,2
Helsfyr/Bryn

17,2

7,4

5,2

Fornebu

CBD Vest

CBD Øst
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Snarøyveien 36

Utleieoppdrag på vegne av Akastor
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Hovedtrekk – Fortsatt fallende ledighet,
vekst i leieprisene
•

Kontorledigheten er svakt fallende og
leieprisene stiger.

•

Ledigheten ventes å synke videre, men
flate ut i 2018 og 2019.

•

Tilgang til offentlig kommunikasjon stadig
viktigere for leietakerne.

For fjerde halvår på rad falt kontorledigheten i
Oslo, Asker og Bærum.
Ledighetsreduksjonen var riktignok moderat,
fra 8,2% i første halvår til 8,0% ved vår siste
måling. Vi venter videre fall i ledigheten
drevet av relativt god etterspørsel og lav netto
tilførsel av kapasitet.
Økt tilførsel av nybygg mot slutten av
prognoseperioden ventes å bremse
ledighetsfallet som vi har justert noe ned
siden forrige halvårsrapport. En reduksjon i
arealet som konverteres fra kontor til bolig
ventes å bidra i samme retning. Reduksjonen
skyldes en brems i boligprisutviklingen, samt
at de siste årenes boligprisvekst i Oslo har
medført at en del av de mest egnede
konverteringsobjektene allerede er tatt ut av
markedet.

Etterspørsel – Vekst i norsk økonomi og
optimisme blant bedriftene bidrar til økt
etterspørsel.
Oljebremsen ser ut til å ha sluppet taket og
det er stigende aktivitet i norsk økonomi.
Veksten i 2015 og 2016 bremset kraftig som
en følge av et betydelig fall i
oljeinvesteringene, men har økt i 2017 og det
ligger i inneværende år an til vekst over
"normalvekst".
NAVs bedriftsundersøkelse for Oslo 2017
viser at en overvekt av bedriftene i
hovedstaden forventer å øke antall ansatte, et
sentralt unntak er offentlig forvaltning –
kontortung virksomhet hvor et flertall
rapporterer om ventet
sysselsettingsreduksjon.

Videre viser estimater fra NAV Oslo at
befolkningen i Oslo i yrkesaktiv alder
estimeres å øke med 1,6% i 2017. Netto
innpendling til Oslo ventes også å øke noe.
NAV Oslo anslår en sysselsettingsvekst i Oslo
i 2017 på 1,6%, riktignok med et relativt stort
innslag av yrkesgrupper med lav benyttelse
av kontorer, som bygg og anlegg.

Kontorleiemarkedet Oslo

Kontorledighet
Lav konvertering

Høy konvertering

450 000

12,0 %

350 000

10,0 %

250 000

8,0 %

150 000

6,0 %

50 000

4,0 %

(50 000)

2,0 %

(150 000)

0,0 %

God

standard

Prognose,
høy std %-vis
Høy standard
vekst

Ledighet
3.kv 2017

Ti største
ledige/omr.
ledighet

Asker/Bærum

1 200 -

1 500 1 500 -

2 000

1%

8%

62 %

Lysaker

1 400 -

1 800 1 800 -

2 250

3%

21 %

66 %

Fornebu

1 300 -

1 500 1 500 -

1 850

0%

17 %

94 %

Skøyen

1 800 -

2 450 2 450 -

2 950

7%

10 %

71 %

CBD Vest

2 400 -

2 800 2 800 -

4 200

6%

7%

53 %

Indre Sentrum

1 850 -

2 700 2 700 -

3 300

6%

9%

38 %

CBD Øst

2 100 -

2 600 2 600 -

3 300

6%

5%

99 %

Ytre Sentrum

1 550 -

1 900 1 900 -

2 500

3%

3%

64 %

Storo/ Nydalen

1 400 -

1 900 1 900 -

2 300

6%

4%

82 %

Økern/ Ulven

1 300 -

1 700 1 700 -

2 200

2%

13 %

96 %

Helsfyr/ Bryn

1 300 -

1 750 1 750 -

2 100

4%

9%

73 %

Kilde: DNB NM/SSB/NAV
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Tilbud

– Redusert boligkonvertering

I de senere års knallsterke boligmarked har
det vært attraktivt å konvertere kontorareal til
bolig. Dette har spesielt gjort seg gjeldende
på beliggenheter utenfor de mest
ettertraktede klyngene hvor det har vært mer
utfordrende å få inne leietagere til gode
priser. Med brems i boligmarkedet har
investorene blitt mer avventende til
konverteringseiendommer. Dessuten har
mange egnede eiendommer allerede blitt tatt
ut. Konverteringsprosjekter har gjerne
cashflow for noen år, dermed gir mer
avventende investorer i dag en effekt frem i
tid. Videre bidrar en forventning om økte
leiepriser og fallende ledighet til å gjøre
kontorutleie mer attraktivt relativt til
boligutvikling.
Ut fra det overstående har vi redusert våre
konverteringsanslag med totalt 45.000 kvm
for 2018 og 2019. Konverteringsraten vil
påvirke ledigheten som grafen nederst til
høyre viser. Uten konvertering overhodet i
prognoseperioden (Lav konvertering) ville
ledigheten økt til 8,5% i 2017. Med 120.000
kvm omgjort fra kontor årlig (Høy
konvertering) ville ledigheten falt til drøye 5%.

Nybygg
Nybygg vil medføre at kapasiteten i markedet
øker mot slutten av prognoseperioden og
bidrar til at ledigheten flater ut i 2019. Vi
observerer at en stor andel av de største
leietakerne ønsker seg til nybygg, for
eksempel endte 7 av de 10 største søkene i
fjor med avtaler i nybygg. Dette bidrar
naturligvis til ledighet i lokalene det flyttes ut
av.

Nybyggvolum 2017-2019
Signert

Potensielt

400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000

I senere år har nybyggprosjekter tilført
kontormarkedet mindre kapasitet enn det
historiske snittet på 120.000 kvm årlig. I 2017
og 2018 vil ferdigstilte nybygg utgjøre ca.
100.000 kvm årlig, mens det i 2019 vil
ferdigstilles betydelig flere og større prosjekter
som vil heve tilbudssiden og bidra til at fallet i
ledighet ventelig flater ut.
Skøyen, Storo/Nydalen og Helsfyr/Bryn er
områder hvor det ferdigstilles større
nybyggprosjekter de nærmeste årene.

50 000

-

2017E

2018E

2019E

Nybygg - tot. kvm 2017-2019
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
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Søk – Det høye volumet fortsetter i 2017
Det er fortsatt høy aktivitet i
kontorleiemarkedet, søkenivåene per 1.
oktober 2017 er allerede nær totaltallene for
2016. I 2016 registrerte vi snaue 200 søk,
noe som altså er omtrent det samme som
antallet så langt i år. Søkene for 2016
utgjorde totalt over 350.000 kvm, mens
tilsvarende volum ved inngangen til oktober i
år er på ca. 325.000 kvm.
Det er fortsatt klart flest søk i Indre Sentrum,
som sammen med Ytre Sentrum også har
desidert størst kontorareal av de definerte
områdene. Områdene med høyest
søkevolum så langt i 2017 i forhold til totalt
byggareal er Økern/Ulven, Lysaker og
Helsfyr/Bryn. Når det gjelder Økern/Ulven
preges søkevolumene i areal av enkelte store
søk, blant annet med Statsbygg som
søkemegler. Helsfyr/Bryn har hatt høyest
økning i søkeandel i inneværende år kontra
de siste par årene.

Høyest søkevolum i kvadratmeter så langt i
2017 i forhold til ledighet gjelder CBD Øst
(Bjørvika-området). Dette er det eneste
området hvor søk i kvadratmeter så langt i år
er høyere enn ledig areal. Lavest
søkeinteresse i forhold til areal registrerer vi
for Asker/Bærum, Ytre Sone, Ytre Sentrum
og Fornebu.

Søk registrert i perioden 2015-2017 målt i kvm.
2017

2015-2016

25%
20%

15%
10%
5%

Søkene så langt i år underbygger inntrykket
av at sentrum og kontorklynger med godt
kollektivtilbud er de mest attraktive områdene.
En trend de siste årene er at de største
søkerne ofte har valgt nybygg. For offentlige
leietakere velges sentrumsbeliggenhet gjerne
bort til fordel for lavere leiepriser på
beliggenheter utenfor sentrum, men med
nærhet til kollektivknutepunkter.

0%

Leiepriser
Høy standard

God standard

Topp nivå

5 000
4 500
4 000
3 500

3 000
2 500
2 000

1 500
1 000
Asker/
Bærum

Lysaker

Skøyen

CBD Vest CBD Øst

Indre
Ytre
Nydalen Helsfyr/
sentrum sentrum
Bryn
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Økern/
Ulven
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Arealstatistikks tall fra 2. kvartal 2017 viser at
leieprisenes stiger noe videre fra et bunnivå
vinteren 2016, markedet anses således å ha
lagt oljesmellen bak seg. Seksmåneders
rullerende snittleie er på NOK 2.050 per meter
per år noe som utgjør snaue 11 % stigning fra
bunnen i Q1 2016.
Vi venter videre vekst i markedsleieprisene.
Sentrumsområdene og kontorklyngene
(beliggenheter utenfor klyngene, samt Asker
og Bærum unntatt) ventes å få en vekst på
rundt 14 % akkumulert for perioden 2017 –
2019. Redusert ledighet vil bidra til
prisveksten, samtidig har vi redusert
ledighetsfallet og prisveksten noe siden
forrige rapport.
Vi forventer at prisveksten fordeles skjevt.
Den høyeste veksten frem til 2020 ventes i
Indre Sentrum og CBD i tråd med høy
etterspørsel og lav til moderat ledighet i dag.
Samme mekanismeer vil bidra til solid privekst
i klynger med god tilgang til offentlig
kommunikasjon og kort reisetid til sentrum..

beliggenheter utenfor sentrum som ikke
tilhører kontorklynger og hvor kollektivtilbudet
er begrenset. På Fornebu hvor ledigheten har
vært høy over tid, og hvor reiseveien til Oslo
sentrum med kollektivtransport er svakere enn
for mange av de andre etablerte områdene,
forventer vi en flat prisutvikling i
prognoseperioden.
Følgende driver prisveksten:

•

Stigende marked etter oljesmellen.

•

Lokaler med høy standard nær
knutepunkter og nybygg velges.

•

Lavere ledighet

Utvikling leiepriser (høy standard)
2 800

NOk/kvm, nominelle kroner

Markedsleier – Fortsatt vekst

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

Vi har likevel justert ventet prisoppgang
ned noe ut fra følgende:
•

Fall i ledighet ventes å skje langsommenre
og bli noe lavere enn tidligere lagt til
grunn.

•

Nybygg utenfor sentrum prises på
markedssnitt, velges av store offentlige,
leietakere.

•

Noe mindre etterspørsel enn tidligere mot
det aller høyest prisede området – CBD
Vest – basert på registrerte søk..

Svakest prisutvikling venter vi for
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Kontorleiemarkedet Oslo

Philip Pedersens vei 20, Lysaker

Utleieoppdrag på vegne av Oslo Areal
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Transaksjonsmarkedet

Gunnar Selbyg
Direktør Analyse
DNB Næringsmegling

Skoggata 19, Moss
Solgt på vegne av Cleaves Marine Finance

Etterspørselsdrevet yieldfall i Norge på kort sikt, rentedrevet
yieldoppgang fra 2019

Prime Yield
kontor Oslo

Prognose
Q4 2018

3,75 %

3,85 %

Tendens
normal yield

Forventet
kredittkostnad

Verdiutvikling
kontor i Oslo

Prognose volum
2017

Bergen, Trondheim,
Stavanger 2017

NOK 85 mrd. /280
transaksjoner

NOK 16 mrd. /60
transaksjoner

•

Mot tidenes nest høyeste transaksjonsvolum

•

De store aktørene vil fortsatt vekte seg opp i næringseiendom

•

Særlig innen logistikk og handel er det tydelige skiller i investorenes vurderinger

•

Todelt yieldbevegelse i kontormarkedet i Oslo
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Mot tidenes nest høyeste
transaksjonsvolum. Det er nå en lang rekke
større enkelteiendommer i prosess. Legger vi
til grunn at vi får et fjerde kvartal på linje med
fjoråret ender vi på ca. NOK 85 mrd. i
omsetningsvolum og rekordhøye 285
transaksjoner.
De store aktørene vil vekte seg opp i
næringseiendom. Vår investorundersøkelse
ultimo august mot et utvalg av landets
viktigste eiendomsaktører viser at hele 13 av
25 har ambisjoner om å være nettokjøpere
det nærmeste året og kun 3 av 25 venter
selv å være nettoselgere. Foruten at
markedet fortsatt vil være preget av
etterspørselsoverskudd tyder undersøkelsen
på at de store Oslo-baserte aktørene vil øke
sin markedsandel i Oslo og de andre store
byene på bekostning av lokale mindre
aktører. Et annet forhold som kan innebære
at det også vil være mange selgere
fremover, er at utviklerne er
underrepresentert i undersøkelsen. Vi venter
fortsatt mange transaksjoner knyttet til at
utviklerne (med flere) har strategi om å selge
ferdigutviklet eiendom, samt at mange av de
store aktørene selger eiendom for å «spisse
porteføljene».

Internasjonale investorer tilbake som
største netto kjøper. Nyetablerte svenske
SBB Norden som gjorde seg bemerket på
slutten av fjoråret gjennom større kjøp i
Kristiansand og Nydalen, samt et mindre
kjøp i Bergen, har i år fulgt opp gjennom
kjøpet av «Midtbygget til DNB» i Bjørvika for
NOK 4,3 mrd. Videre har fire internasjonale
aktører gjennomført sine første kjøp i Norge.
Det finske private equity-fondet CapMan
Nordic Real Estate har kjøpt St. Olavs gate
23 fra et Aberdeen-fond og varsler ytterligere
kjøp i Oslo-regionen for ca. NOK 2 mrd.
Britiske DCC Energy har kjøpt
bensinstasjonseiendom for NOK 2,4 mrd.,
britiske Via Outlet har kjøpt Norwegian Outlet
Vestby for NOK 1,1 mrd. og svenske Bonava
har kjøpt tomteområder i Bergen og Askøy.
Utviklerne, private investorer og
eiendomsselskapene er stadig største netto
selger. De kjøper gjerne billig
utviklingseiendom og selger dyr ferdigutviklet
eiendom. Målt i antall har de imidlertid kjøpt
og solgt like mange objekter (108) hittil i år.
Tilretteleggerne utgjør nest største nettokjøper. De har likevel gjennomført minst 24
salg for NOK 6,2 mrd. i år, og «kun» fire av
syv intervjuede tilretteleggere venter å være
netto kjøpere det nærmeste året.

Transaksjonsmarkedet

Årlig utvikling i transaksjonsvolumet målt i antall og verdi
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Transaksjonsvolumet i 2017 YTD fordelt på investorkategorier – NOK mrd.
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Fortsatt stor interesse for boligrelaterte
objekter. Over 20 ulike aktører har kjøpt
boligrelatert eiendom hittil i år for til sammen
NOK 5,6 mrd. I tillegg kommer en lang rekke
objekter der det er sannsynlig med
boligkonvertering på lengre sikt. Flere
investorer uttrykker at de nå ønsker å
prioritere næring, men vi har i flere salgsprosesser opplevd sterk interesse for objekter
som er velegnet for boligkonvertering –
fortrinnsvis eiendommer nær knutepunkter.
I en bransje hvor mange tenker likt om
mye viser investorundersøkelsen at
logistikk og handel virkelig skiller
investorene. Yield-fallet har for fullt smittet
over på logistikk hvor vi har nedjustert
anslaget for prime yield til 4,75 %. Flere er
skeptiske til segmentet og mener det er
overpriset ut fra reutleierisiko, lav tomteverdi
og at det er billig å bygge nytt. Leietager kan
få en sterk forhandlingssituasjon når
leiekontrakten løper ut fordi det er så billig for
alternative tilbydere å bygge nytt.
«Tilhengerne» av logistikk peker blant annet
på lave tilpasningskostnader til nye
leietagere, begrenset nedside i leienivået og
at det sjelden er store uventede kostnader,
samt at økt netthandel gir mer behov for

lagereiendom nær de store byene. Kjernen i
hva som skiller investorene er hvor stort
risikopåslag man bør ha, eller hvor mye mer
positiv og solid kontantstrømmen bør være for
å kompensere for at selve tomteverdien er lav
i forhold til kjøpesum og lånebeløp. For en
sentralt beliggende eiendom er det et større
utvalg av potensielle leietagere og
eiendommen kan utnyttes på flere måter. For
en svært usentral lagereiendom risikerer man
å sitte igjen med noe som er vanskelig å leie
ut om leietager flytter samtidig som lånet jo
består.
Handelseiendom er et annet segment som
skiller investorene. Kjernen i det som skiller
investorene er hvor dramatisk man tror eller
frykter konsekvensene av økt netthandel vil
bli på lang sikt. De som mener
handelseiendom er overpriset peker gjerne
også på den lave omsetningsveksten de siste
årene (se vårt newsletter for september for
mer omtale). «Big boxes» utgjør et
undersegment innen handel som kan minne
om logistikk i den forstand at det er billig å
bygge nytt, selve tomteverdien tenderer til å
være lav og alternative utnyttelsesmuligheter
er ofte begrenset. Flere foretrekker derfor
sentralt beliggende handelseiendom.

2017-volumet YTD målt i verdi fordelt på segmenter

2%
3%

7%
Kontor
43 %

Handel

11 %

Lager og logistikk
Boligrelatert
Samfunnsbygg
13 %

Hotell og restaurant
Andre og konfidensiell
21 %

Antall transaksjoner per verdiintervall
NOK mill.

# 2017 YTD

# 2014-2016

50-149

88

331

150-299

54

202

300-999

34

175

1.000 +

9

50

Totalt

185

758
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Sterkt transaksjonsmarked i
Oslo/Akershus Ved inngangen til fjerde
kvartal hadde vi registrert 100 omsetninger
for NOK 30,8 mrd. i Oslo/Akershus mot NOK
23 mrd. i 75 omsetninger på samme tid i fjor.
Minst 28 omsetninger har hatt verdi NOK 300
mill. eller høyere og Oslo-området har hatt en
høyere andel av landstotalen enn i fjor.
Synkende yieldtendens i Europa
Internasjonale investorer har i 2014-2016
hatt en kjøpsandel i Norge på 24 % og står
bak de fleste kjøpene i Norge med yielder på
tretallet. Det er stor bredde blant de
internasjonale investorene, men det er i
denne gruppen vi finner flere av aktørene
med lavest avkastningskrav. Flere av de
internasjonale investorene har ligget i forkant
av yieldutviklingen og bidratt til å presse
yieldene ned. Med tanke på yieldutviklingen i
Norge er det således relevant at yieldene har
fortsatt og synke i Europa gjennom 2017.
Data fra Knight Frank for 26 Europeiske
markeder viser at prime yield for kontor sank
i flertallet av byene med 25 til 50 punkter
gjennom første halvår 2017. Ingen av byene
hadde oppgang i nivået og i snitt for alle
byene var nivået ned med 14 punkter.
Tilsvarende hadde ingen av markedene

vekst i prime yield for logistikk, og 18 av 26
byer hadde nedgang i nivået i første halvår. I
gjennomsnitt var nivået ned med 26
basispunkter. Tabellen viser et utvalg av
Europeiske markeder, samt de fire største
byene i Norge sortert etter yield-gap for prime
kontor etter 10-års swaprente. Fra et
Europeisk perspektiv prises norsk prime
eiendom skarpt i forhold til lånekostnad.
Justerer vi også for høyere kredittmarginer i
Norge tilsier yieldgapet (prime yield minus
lånekostnad) at norsk prime eiendom prises
til å være noe av det tryggeste (solid øk. og
politisk stabilt) og mest attraktive i Europa.
Investorene venter stabil prime yield og
synkende normal yield for kontor i Oslo
Kun to av 25 aktører venter ytterligere
nedgang i prime yield, én aktør venter
oppgang og hele 88 % venter stabil utvikling
det kommende året. Hele 17 av 25 aktører
venter imidlertid fortsatt synkende yieldtendens for «normal kontoreiendom» hvor
vår definisjon er en eiendom med 4-5 år igjen
på leiekontraktene, ok beliggenhet i en av
klyngene langs Ring 3, normalt god standard
og ordinære bedrifter som leietagere. Også
for dette segmentet var det kun én aktør som
venter stigende yieldtendens.

Antall transaksjoner i Oslo/Akershus per verdiintervall
NOK mill.

# 2017 YTD

# 2014-2016

50-149

43

157

150-299

29

105

300-999

22

112

1.000 +

6

25

Totalt

100

399

Yieldnivåer for norske og europeiske storbyer sortert etter brutto yieldgap
Kontor

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

Prime yield

4,75
4,50
4,25
4,00
4,00
5,00
3,90
4,00
4,75
3,00
3,00
4,50
3,30
3,25
3,50
3,50
3,00
3,75

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

10-års swap

0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
1,99
0,91
1,10
1,99
0,31
0,31
1,99
0,91
0,91
1,27
1,41
0,91
1,99

Spread

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

3,84
3,59
3,34
3,09
3,09
3,01
2,99
2,90
2,76
2,69
2,69
2,51
2,39
2,34
2,23
2,09
2,09
1,76

Kilde: Knight Frank – «European quarterly commercial property outlook»
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Todelt yieldbevegelse for kontor i Oslo
Vår definisjon for prime yield baserer seg på
en syv års leiekontrakt og vi vurderer at
salgene av Midtbygget og Eufemia tidligere i
år indirekte bekrefter prime yield på 3,75 %.
Yieldbunnen står altså fast mens
yieldspreaden mot de andre beliggenhetene
synker. Yieldspreaden er generelt også
synkende mot kontoreiendommer med
kortere leiekontrakter, noe vi ser i
sammenheng med at kontorleiemarkedet er i
bedring og at differansen mellom yield og
lånekostnad har vært spesielt høy for
«normaleiendom». Samtidig har det vært en
parallell yieldbevegelse internt i
kontorklyngene der yieldspreaden øker med
avstand til knutepunktene for offentlig
transport. Flere og flere investorer uttrykker
at de tillegger avstand til offentlig transport
økt vekt. Eiendommer som ligger tett på
stasjonene får økt verdi både gjennom
høyere leienivå og gjennom lavere yield som
blant annet reflekterer lavere utleierisiko.

eiendom i CBD-områdene. En solid aktør
som kjøper i dag med 50 punkter gunstigere
kredittmargin enn markedet, og med halve
lånet bundet med 5-års swap og halve lånet
flytende, får en kredittkostnad på ca. 3,1 %.
Flere aktører funder seg også i
obligasjonsmarkedet til en kostnad på ca. tre
prosent. Forventninger om leieprisvekst samt
vedvarende etterspørselsoverskudd er gode
argumenter for fortsatt nedgang i prime yield.
Vi har imidlertid tillagt stramt yieldgap,
svakere KPI-vekst og etter hvert stigende
lange renter større vekt. Vår prognose
innebærer at prime yield stiger med 40
punkter fra slutten av neste år frem til
utgangen av 2019. For øvrige segmenter
venter vi at etterspørselsoverskuddet fortsatt
vil presse yielden nedover det nærmeste
året. DNB Markets sine anslag innebærer at
10-års swaprente stiger med hele 90 punkter
fra 2016 til 2019, og stigende kredittkostnader vil slå ut i generelt svakt stigende
yielder på slutten av prognoseperioden.

Utvikling for yielder, yieldgap og lånekostnad for kontor i Oslo
8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

Yieldgap etter samlet lånekostnad for prime kontor
Samlet lånekostnad (5 års SWAP + kredittmargin)

2,0

1,0

Prime yield kontor Oslo
Normal yield klyngene langs Ring 3 (+/- 30 bp)
Prime yield Ring 3 (+/- 25 bp)

0,0

Yieldnivåer i de ulike eiendomssegmentene i de fire største byene
Q3 2017

Oslo/Akershus

Bergen

Trondheim

Stavanger

Prime yield kontor*

3,75 %

4,75%

5,00 %

5,25 %

Normal yield kontor

+/- 5,75 %

+/- 6,75 %

+/- 6,75 %

+/- 7,50 %

3,75 %

4,75 %

5,00 %

5,25 %

+/- 6,25 %

+/- 7,00 %

+/- 7,00 %

+/- 7,50 %

4,75 %

5,75 %

5,75 %

6,25 %

+/- 6,50 %

+/- 7,25 %

+/- 7,25 %

+/- 8,00 %

4,00 %

5,00 %

5,25 %

5,50 %

Prime yield handel
Normal yield handel**
Prime yield logistikk***

Etterspørselsdrevet yieldfall på kort sikt,
rentedrevet yieldoppgang på lengre sikt
Ved kjøp av prime kontor med normaliserte
lånekostnader er yieldgapet negativt i dag og
illustrerer hvorfor aktører flest ikke kan kjøpe

Generelt synkende yieldtendens Vi har nok
en gang nedjustert en rekke av
yieldestimatene våre, og særlig for
eiendommer med lange leiekontrakter har
yieldfallet vært tydelig i år.

Normal yield logistikk
Prime yield hotell ***

* Kontor 7 års leiekontrakt, ** handel utenfor sentrum, *** logistikk og hotell; 12 års leiekontrakter
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Økernveien 97-99, Oslo

Salgsoppdrag på vegne av Bavaria Eiendom Bil
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Øyrane Torg, Bergen

Kjøpsoppdrag på vegne av DNB Scandinavian Property Fund
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Regioner: Bergen

Bergen

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

Det aktive og likvide transaksjonsmarkedet fra 2016
fortsetter i 2017. I leiemarkedet er kontorledigheten
redusert fra sist telling, og vi tror på en fortsatt synkende
ledighet i takt med økte konverteringsvolumer.

Kontorledighet Bergen Q3 2017 i prosent

4
Åsane/Bergen Nord

Prime Yield
4,75 %

Yieldtendens

Prime Rent

Siden Q1-17

Kontorledighet

2 700

Uendret

9,3 %

Prognose
leiepriser

Prognose
ledighet

Sentrum

7

7

Laksevåg
Næringskorridoren

•

40 % av årets transaksjoner relaterer seg til bolig

•

Konverteringsbølgen slår inn i Bergen, vi forventer at kontorledigheten synker

•

Økt optimisme i Bergen Sør hvor leieprisene er i ferd med å bunne ut

2

Sandviken

13

Fyllingsdalen

Bergen Sør

15
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Regioner: Bergen

Konverteringsbølgen gir lavere ledighet
Kontorledigheten i Bergen faller nær 28.000
kvm fra forrige telling, tilsvarende en
kontorledighet på 9,3%(10,0%). Vi ser en
ledighetsnedgang i alle de fire største
kontorklyngene, mens Sentrum står for den
største nedgangen til 7,0%(9,3%). Tross
fortsatt store geografiske forskjeller hvor
oljetunge Bergen Syd fortsatt sliter med høy
ledighet, ser vi også her en kontorledighet
på svakt nedadgående tendens. Tross
bedring står ledigheten i Bergen Sør fortsatt
for nær halvparten av all kontorledighet i
Bergensregionen, samtidig som de kun har
ca ¼ av den samlede kontormasse i
Bergensregionen.
Vår prognose for kontorledigheten i Bergen,
tilsier at kontorledigheten skal videre ned.
Økt konvertering, lav nybygging og
forventinger om økt sysselsettingsvekst
bidrar alle til en ledighet i nedadgående
trend. Kontor blir ikke bare gjort om til bolig,
men det har også vært betydelige volumer
gjort om til hotell. Bare i 2017 ser vi flere
eksempler på kontorbygg, særlig i Bergen
Sør, som blir kjøpt med noen års

kontantstrøm med formål å konverteres om
til bolig. Med til dels høy ledighet, lave
leiepriser og ikke minst velegnede områder
for bolig er konvertering forventet å være en
sterk bidragsyter for redusert ledighet i blant
annet Bergen Sør også i årene fremover.
Leieprisene bunner ut i Bergen Sør
Etter flere år med fallende leiepriser, bruk av
leiefritak og rabatter, ser vi nå en noe økt
optimisme for næringslivet i Bergen Sør.
Konverteringsbølgen ventes å bidra til
redusert ledighet i området, mens økt
optimisme i norsk økonomi vil kunne bidra
positivt på etterspørselssiden. Tross tegn til
bedring er det imidlertid fortsatt høy ledighet
og det vil ta tid før vi vil se noen markert
leieprisøkning i dette området. Kontrastene
er fortsatt store til sentrumsområdet, som
preges av stabilt høye leiepriser og lav
ledighet.

Kontorledighet
Nybygg netto

Vekst i utleid areal

Ledighet kvm

Ledighet i % (h.a.)

300000

12,0 %

250000

10,0 %

200000

8,0 %

150000

6,0 %

100000

4,0 %

50000

2,0 %

0

0,0 %
2011

Leiepriser
3 000

2012

2013

2014

2015

2016

Høy standard

2017
YTD

2017E 2018E 2019E

Topp nivå

2 500
2 000

1 500
1 000
500
0
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Regioner: Bergen

Rosenkrantzkvartalet, Bergen

Solgt på vegne av DNB Liv
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Regioner: Bergen

Likvid og boligpreget
transaksjonsmarked
Fjoråret ga tidenes høyeste
transaksjonsvolum i Bergen på NOK 9,1
mrd. Dette gjorde Bergensmarkedet til det
desidert mest aktive markedet utenfor Oslo
både målt i verdi og antall transaksjoner.
2017 har også startet svært godt. Hittil i år er
det registrert 17 transaksjoner på totalt NOK
3,3 mrd (NOK 4,3 mrd.), hvilket illustrerer et
fortsatt svært likvid og aktivt marked.

Inneværende år preges av spesielt mange
boligrelaterte transaksjoner og en fortsatt
sterk etterspørsel etter lavrisikoeiendommer.
Nær 40 % av årets transaksjoner relaterer
seg helt eller delvis til bolig. Boligsegmentet
er med dette, noe uvanlig, det største
segmentet målt i antall transaksjoner. Dette
relaterer seg i hovedsak til næringseiendom
som planlegges konvertert til bolig, men
også større tomtekjøp. Aktører som Bonava,
Selvaag og Profier er alle eksempler på
aktører som har markert seg på kjøpersiden
i dette segmentet inneværende år.
Interessen er videre fortsatt høy for prime
eiendom med lang og sikker kontantstrøm,
og mange av disse transaksjonene oppnår
svært skarpe priser. Hittil i år har vi registrert

hele fem transaksjoner på en nettoyield
under 6 %. Sentrumsområdet opplever det
aller sterkeste presset, hvor vi nå også ser
at korte kontrakter oppnår svært gode priser.
Lav utleierisiko, gode leiepriser og
begrenset med objekter bidrar til å gjøre
sentrumsobjektene særskilt attraktive.
Vi vurderer prime yield for kontor i Bergen til
4,50-4,75 % for eiendommer definert med
sentral beliggenhet og ca 7 år gjenværende
leietid. Vår prognose for det kommende året
er et fortsatt likvid marked, og en yield i
videre nedadgående tendens i takt med en
økt etterspørsel etter lavrisikoeiendom.

Yieldtabell

Normal Yield

•

•
•

DNB Scandinavian Property Fund kjøpte
kjøpesentret Øyrane Torg fra Nistad
Eiendom
Hemfosa kjøpte kontorbygget
Myrdalsveien 22 fra DNB Scandinavian
Property Fund
Nordea Liv kjøpte kontorbygget Olav
Kyrres gate 22 fra Jens Petter Teigland
Bonava kjøpte Tine-tomten, Minde Allé
10, fra Tine

Lager

Handel

5,75 %

4,75 %

+/- 6,75 %

+/- 7,25 %

+/- 7,00 %

Transaksjonsvolum 2012-2017 (NOK mrd.)
Lokale kjøpere

Transaksjonseksempler Bergen 2017
•
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Regioner: Trondheim

Trondheim

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

Økt interesse for primeeiendommer og nybygg i
transaksjonsmarkedet. I leiemarkedet vil høy nybygging
øke kontorledigheten, samt øke forskjellene mellom
sentrum og randsonen.

Kontorledighet Trondheim Q3 2017 i prosent
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•

Vi venter at kontorledigheten øker til 11 prosent

•

Opp til 170.000 kvm med nybygg inn på markedet frem til 2021

•

Sterk økning i antall signerte leiekontrakter – spesielt i sentrum
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Regioner: Trondheim

Høy nybygging øker forskjellen mellom
randsonen og sentrum
Kontorledigheten i Trondheim er tilnærmet
uendret fra i vinter på 9,0% (8,9%).
Ledigheten er ventet å stige gradvis gjennom
året som følge av høy nybygging, da
markedet vil bli tilført nær 60.000 kvm med
nytt kontorareal bare i 2017. Vår prognose
tilsier at kontorledigheten vil stige videre til
11 % før den gradvis flater ut i takt med mer
moderat nybygging og økt
sysselsettingsvekst. Et Trondheimsmarked
med høy andel offentlig sektor og lav andel i
oljeindustrien, har hatt en langt mer stabil
etterspørsel enn vi eksempelvis har sett i
Bergen og Stavanger. Dette har likevel ikke
vært nok til å absorbere arealet som har
kommet inn på markedet.
Vi tror markedet vil preges av en høy
tilbudsside også fremover. Våre estimater
viser at markedet kan bli tilført over 170.000
kvm. med nytt kontorareal frem til 2021 hvis
alle kjente prosjekter blir gjennomført.
Nybyggingen vil imidlertid slå svært ulikt ut i
de ulike sonene. Mens nybyggingen vil øke
kontormassen i Randsonen med nær 20 %,
vil tilsvarende økning kun være 5 % i
sentrumskjernen.

Ledighetsutvikling Trondheim
Dette tror vi vil øke presset på
sentrumseiendommene, og at tendensen
med lav ledighet og økte leiepriser i sentrum
bare vil forsterke seg. Nybyggene har hittil i
stor grad blitt fullt utleid, mens det er de eldre
fraflyttede lokalene som står igjen som
taperne.
Høyt volum av nye kontrakter
Aktiviteten mot fjoråret øker i både antall
kontrakter og areal. I første halvår har vi
registrert et utleid areal på 47.000 kvm (43
000), fordelt på 136 kontrakter (124). Den
største økningen ser vi i sentrum, hvor det er
registrert hele 60 (51) nye kontrakter, som er
høyere enn på flere år.

Nybygg netto

Prognose vekst i utleid areal

Ledighet kvm

Ledighet i % (h.a.)
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Leieprisene viser en stabil utvikling, hvor
særlig sentrum og utbyggingsområdene
holder seg godt. Nybyggene i randsonen
oppnår typisk en leiepris i området NOK
1800-1900 per. kvm., mens det fortsatt er
relativt små forskjeller mellom sentrum og
randsonen. Vår prognose tilsier at spesielt
sentrumseiendommene vil ha en god
prisutvikling fremover med lav tilførsel av nytt
kontorareal og lav kontorledighet.
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2019E

Regioner: Trondheim

Lysgården, Sluppenveien 19, Trondheim

Utleie av prosjektert kontorbygg på vegne av R. Kjeldsberg og Veidekke. 70 % er utleid til Sweco Norge, Veidekke med flere.
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Økt etterspørsel etter
lavrisikoeiendommer
I Trondheim har vi sett et todelt
transaksjonsmarked, hvor det er en stadig
økt etterspørsel etter nybygg og
lavrisikoeiendommer, mens det på den
andre siden er krevende å omsette
eiendommer med ledighet. Både fond,
syndikeringsaktører og internasjonale
investorer viser en økt etterspørsel etter
lavrisikoeiendom i Trondheim, hvilket er den
samme tendensen vi ser i både Bergen og
Stavanger. Salget av Falkenborgveien 28 er
et godt eksempel på dette. Videre gikk vi i
Q2 ut med to Møller-bileiendommer
(Orkanger og Stjørdal) . Eiendommene med
13 år gjenværende leietid og attraktiv
leietager, tiltrakk seg også sterk interesse
fra både lokale og nasjonale aktører tross
sin beliggenhet noe utenfor Trondheim.
Etter endt budrunde var det tilslutt Castelar
som ble kjøperen av de to eiendommene på
NOK 105 mill.
Hittil i år ser vi et transaksjonsvolum noe
over hva vi så på samme tid i fjor. Tross
fravær av de større porteføljetransaksjonene, er det registrert 11

transaksjoner over NOK 50 mill. for NOK 2,2
mrd., hvor de fleste omsetningene ligger i
lavrisikosegmentet med typisk verdi fra NOK
100 millioner og oppover. Vi ser en økning i
transaksjoner med lange leiekontrakter, som
illustrerer interessen for denne type
eiendom. Det er fortsatt utenbys kjøperne
som står for de største volumene, skarpeste
prisene og fleste transaksjonene.
Vi vurderer prime yield til 4,75-5,00 % for
eiendom med sentral beliggenhet i
Trondheim Sentrum. Med en markert økt
etterspørsel etter spesielt prime eiendom,
mener vi yieldnivået er på en klart
nedadgående tendens. I dagens marked,
mener vi de rette objektene vil kunne
utfordre yieldnivåene vi normalt ser i
Trondheimsregionen.

Regioner: Trondheim

Yieldtabell

Prime Yield
Normal Yield

•

•

Bileiendommer på Orkanger og Stjørdal
solgt fra Møller Eiendom til Castelar for
NOK 105 millioner.
Kontorbygget Falkenborgveien 28 ble
solgt fra Realinvest til et syndikat av
DNB Markets for NOK 370 millioner.

Lager
5,75 %

Handel
5,00 %

+/- 6,75 %

+/-7,25 %

+/-7,0 %

Transaksjonsvolum Trondheim 2012-2017 (NOK mrd.)
Lokale kjøpere

Utenbys Kjøpere

Antall transaksjoner (h.a)
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Regioner: Stavanger

Stavanger

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

Økt optimisme i markedet og betydelig bedring i
transaksjonsmarkedet. Leiemarkedet preges av fortsatt
store geografiske forskjeller, mens sentrumssonene
holder seg godt.

Kontorledighet Stavanger Q3 2017 i prosent
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•

Kontorledigheten tilnærmet uendret

•

Prime yield for Stavanger nedjusteres til 5,25%, men Stavanger er fortsatt historisk billig

•

Rekordbra start på transaksjonsåret 2017, men hovedsaklig fortsatt relatert til lavrisikoeiendom
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Sandnes Sentrum

Regioner: Stavanger

Ledighetstoppen er ikke nådd

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

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

Jåttåvågen

Stavanger Randsone

Stavanger Sentrum

Dusavik

Sandnes Sentrum

0

Sandnes Randsone

500

Risavika

Etter flere krevende år med økt ledighet og
fallende leiepriser ser vi nå tegn til at
leieprisene har bunnet ut i randsonen og de
oljerelaterte områdene. Dette er nok i noen
grad et tegn på at vi nærmer oss et kritisk
punkt, men samtidig også et resultat av mer
optimisme i markedet. De fleste bedriftene
virker å være ferdig med de største
snuoperasjonene, og det er lettere å se
fremover enn tidligere. Tross positive tegn,
tror vi likevel det vil ta tid før vi kan se en
markert leieprisoppgang både i
sentrumsområdene og de oljerelaterte
områdene.

Sola

Vår prognose tilsier at kontorledigheten vil
stige gradvis mot 15 %, men at økningen i
hovedsak vil skje utenfor
sentrumsområdene. Hoveddelen av
ledighetsøkningen relaterer seg til Statoils
fraflytting av to kontorbygg på Forus.

Tross økt optimisme i markedet fra flere hold
er det fortsatt ventet at
sysselsettingsveksten vil være lav/negativ
inneværende år. Fra 2018 venter vi at
ledigheten i Stavangerområdet gradvis vil
flate ut i takt med forventinger om økt
optimisme og økt arealetterspørsel, men at
økte nybyggvolumer i spesielt 2018 og 2019
bidrar til at det tar tid før vi ser en ledighet
på nedadgående trend.

Randaberg

I vår siste kontortelling registrerte vi en
tilnærmet uendret kontorledighet i
Stavangerområdet på 11,5 % (11.3 %).
Sentrumsområdene av både Stavanger og
Sandnes holder seg godt, mens det fortsatt
er langt mer krevende i randsonen og de
oljerelaterte områdene. Todelingen i
markedet kan illustreres ved at ledigheten i
de ulike sonene varierer fra 7,3 % i
Stavanger Sentrum og 0,9 % i Sandnes
Sentrum til 14,6 % på Forus og 20,8 % på
Jåttåvågen. Ledighetsøkningen vi ser i
Stavanger Sentrum til 7,3 % relaterer seg i
hovedsak til at vi fra denne tellingen også
inkluderer bygg med kombinasjon
kontor/handel og kontor/restaurant (hvor
hoveddelen er kontor). Dette slår i
hovedsak på ledigheten i
sentrumsområdene og Sola, hvor ledigheten
således ikke blir direkte sammenlignbar med
forrige telling.

Kontorledighet

Regioner: Stavanger

Vestre Svanholmen 13, Stavanger

Salgsoppdrag på vegne av Starwood Capital Group/Anvil Asset Advisors
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Økt optimisme
Flere nøkkeltall bidrar til økt optimisme i
Stavangermarkedet. Både
arbeidsledigheten, konjunkturbarometrene
og boligprisene indikerer et marked i
bedring. Den samme optimismen ser vi i
transaksjonsmarkedet, men dette gjelder i
hovedsak fortsatt på lavrisikoeiendom. Hittil i
år er det omsatt næringseiendom for hele
NOK 4,7 mrd. (1,1 mrd.), som er tett på
volumene vi normalt ser på årsbasis i
regionen. Tross at de fem største
transaksjonene står for nær 80 % av
volumet, er det ingen tvil om at vi er vitne til
et markert stemningsskifte i markedet.
Spørsmålet er om dette også vil smitte over
til normalmarkedet med kortere
leiekontrakter de kommende månedene. Vår
erfaring er at gapet mellom kjøper og
selgers forventninger blir stadig mindre, men
at kjøperne hittil fortsatt er selektive.
Vi nedjusterer vårt anslag for prime yield i
Stavanger til 5,25 % (5,50 %), og mener
yielden er på en klar nedadgående tendens i
takt med økt optimisme og en markert økt
etterspørsel etter lavrisikoeiendom. Som i de
andre byene ser vi likevel at eiendommer
med særlig lang kontrakt kan omsettes godt
under 5 %.

Regioner: Stavanger

Yieldrabatten på vei ned, men fortsatt
historisk billig
Tross positiv utvikling prises Stavanger
fortsatt med en betydelig risikopremie i
forhold til hva vi har sett historisk og mot
sammenlignbare byer. I dag vurderes prime
yield i Stavanger til 5,25 %, som tross en
nedjustering gir et risikopåslag på 150 bps
mot de beste eiendommene i Oslo. Det er
ikke mange år siden denne premien var kun
100 bps, som Bergen til sammenligning
vurderes til dag. Med et historisk
risikopåslag på 130 bps siste ti år mellom
Oslo og Stavanger, er det fortsatt en
potensiell oppside på nær 20 bps kun for å
komme ned på den historiske forskjellen mot
hovedstaden. Ikke minst skyldes dette
leieprisene som må stige over 20 % for å
komme ned på den historiske forskjellen til
hovedstaden.
Transaksjonseksempler Stavanger 2017
•
•

Union Real Estate Fund II har kjøpt
Ankerkvartalet fra Øgreid Eiendom.
Nordea Liv har kjøpt kontor og
handelsbygget Nykirkebakken 2 og
Verksgata 1A i Stavanger sentrum. Pris
NOK 777 mill.

Yieldtabell
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Segment: Handel

Handel

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

Netthandelen tar en stadig større del av varehandelen, og
er ventet å vokse kraftig også inneværende år. Mange
kjøpere og høye omsetningsvolum illustrerer en fortsatt
svært god etterspørsel etter handelsobjekter.

Prime Yield

Siden forrige

Antall
transaksjoner

Transaksjonsvolum

3,75 %

-
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NOK 10,6 mrd.

•

Netthandel er ventet å passere NOK 100 mrd. i 2017

•

Varehandel på nett er ventet å vokse med 21 %

•

50 unike kjøpere av handelseiendom siste to år

Bilanlegg på Stjørdal og Orkdal
Solgt på vegne av Møller Eiendom og Møller Bil
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Segment: Handel

Netthandelen passerer 100 mrd. i 2017
Tall fra DIBS årlige e-handelsrapport viser at
netthandelen er ventet å vokse hele 16 %
inneværende år. Prognosen innebærer at
netthandelen vil stige til NOK 105 mrd i
2017, tilsvarende en vekst på hele 74 %
siste fire år. Av den totale netthandelen er
varehandel på nett blant kategoriene som
vokser mest. I 2017 er varehandel på nett
ventet å utgjøre nær NOK 33 mrd
tilsvarende en økning på hele 21 % fra
fjoråret. Dette kan noe forenklet sies å
utgjøre nettolekkasjen for handelseiendom.

Fortsatt høy etterspørsel etter
handelsobjekter i transaksjonsmarkedet
Hittil i år er det registrert 31 (35)
handelstransaksjoner til en samlet verdi av
nær NOK 10,6(9,0) mrd. Handelseiendom
fremstår fortsatt svært attraktivt og bare de
to siste årene har vi registrert nær 50 unike
kjøpere innen dette segmentet. Siden 2014
er over halvparten av alle handelstransaksjoner relatert til kjøpesenter, hvor
nær 80 % av volumet relaterer seg til
omsetninger i og rundt de fire største byene.
Transaksjonseksempler Handel 2017

God vekst for kjøpesentrene i Oslo
Kjøpesentrene i Kvaruds kjøpesenterindeks
har hittil i 2017 hatt en vekst på 1,4 %
korrigert for arealendringer. Bydel og
lokalsentre har en relativt sett større vekst
enn regionssentre, mens det er
kjøpesentrene i Nord-Norge (3,1 %), Oslo
(2,2 %) og Trøndelag(1,9 %) som står for
den største veksten. Kun Rogaland (-0,1 %)
av landets fylker har hatt en negativ vekst.

•

Via Outlet har kjøpt Norwegian Outlet Vestby
fra diverse investorer. Pris NOK 1,1 mrd.

•

DNB Scandinavian Property Fund har
kjøpt kjøpesentret Øyrane Torg fra Nistad
Eiendom.

•

Et Clarkson-syndikat har kjøpt en portefølje
på tre bygg i Haukås Næringspark fra
Profier. Pris NOK 309,2 mill.

Nøkkeltall Handel

2013

2014

2015

2016

2017 YTD
Jul.

Netthandel

16 %

15 %

13 %

16 %

16 %*

Butikkhandel

3,3 %

1,8 %

3,8 %

3,2 %

2,1 %

Privat forbruk

2,1 %

1,9 %

2,1 %

1.4%

2,1 %*

Kjøpesenter

1,7 %

2,7 %

1,9 %

1,7 %

1,4 %

*Netthandel og Privat forbruk er prognose for 2017

Handelstransaksjoner fordelt på type transaksjon 2014-2017
Kjøpesenter

Gatehandel

Annen Handel

23 %

53 %
17 %

Kilde: DIBS, Virke og DNB Markets
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Segment: Handel

Fire eiendommer i Haukås Næringspark, Bergen

Solgt på vegne av Lønne Eiendom Holding AS
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Segment: Lager og logistikk

Lager og logistikk

Ketil Ervik
Utleiemegler, DNB Næringsmegling

Antall transaksjoner så langt i 2017 er på nivå med fjoråret,
men det er i år færre transaksjoner i det øverste sjiktet som
gjør at volumet i kroner ligger bak fjoråret.

Lagerklynger, Oslo og omegn

Gardermoen

Prisingen er dels skarpere, yieldspread ifht prime
kontoreiendom er redusert.

Kløfta/Ullensaker
Næringspark

Prime Yield

Siden Q1-17

Prime Rent

Ant. transaksj.
09 2017

Transaksjonsvolum
09 2017

4,75 %

-

1 200
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NOK 6,8 mrd.

Gjelleråsen/
Skytta

Rud

Billingstad

Berger
Hvam

Lørenskog/
Groruddalen Robsrud

Kolbotn/Mastemyr

Lierbyen
Regnbuen/Berghagan

•

Prime yield er redusert med 50 punkter til 4,75 %, mange eiendomsaktører venter verdivekst.

•

Få alternativer innenfor Oslo, bra signeringstakt på nybygg utenfor Oslo

•

Leieprisene ventes å stige innenfor Oslo, flat utvikling utenfor.

Vinterbro

Vestby
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Segment: Lager og logistikk

Transaksjonsmarkedet

Leietakerne har i senere år hatt et begrenset
utvalg innenfor Ring 3, bl a grunnet
konvertering av logistikklokaler til bolig og
kontor. Trenden ventes også utenfor Ring 3 i
kommende år, slik at logistikkarealer i større
grad vil ligge utenfor Oslo. Samtidig har en
nedkjøling av boligmarkedet tilsynelatende
bremset konverteringer til boligformål.

Så langt i 2017 har vi registrert 38
transaksjoner til en samlet verdi av ca. NOK
6,8 mrd. Det er store variasjoner i prisingen
innenfor lager og logistikk hvor gjenværende
leietid er en svært avgjørende driver. Per
oktober 2017 har vi registrert 15 transaksjoner
priset til NOK 15.000 per kvm eller høyere.

Både nord og sør for Oslo er tilbudet bredt når
det gjelder nye prosjekter/nybygg.
Signeringstakten er bra for både eksisterende
bygg og nybygg. Leienivåene i eksisterende
bygg presses fortsatt av leieprisene i
nybyggene. Toppleien i eksisterende bygg
med sentral beliggenhet vurderes til NOK
1.200 kvm/år. Hovedvekten av avtalene ligger
i intervallet NOK 900-1.050.

Vi vurderer prime yield innen lager og logistikk
til 4,75 % basert på enkelte transaksjoner, det
er en reduksjon på 50 punkter kontra vår
forrige markedsrapport. Vi har så langt i 2017
registrert fem omsetninger med yield på 5,5 %
eller lavere. I vår undersøkelse blant de store
eiendomsaktører gir mange uttrykk for en
forventning om verdivekst segmentet.

Leienivåer
> 6 m takhøyde

NOK/kvm

Hovedtrekk

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

4-6 m takhøyde

0
0med god0
Industriområder
adkomst til E6/E18

0
0
Utenfor
typisk
industriområder

Transaksjoner 2014-2016

Transaksjonseksempler:
Vi forventer en økning i leieprisene innen for
Oslo, mens leien ventes å skli sidelengs
utenfor Oslo.

•

•
Leieeksempler
• Felleskjøpet, ca 13.000 kvm., Gardermoen

Bjorgen Property Investments salg av
Onninen Hovedlager på Skedsmo til
Fabritius.

Obos sitt salg av Persveien 26 på Ulven –
et nybygg som ferdigstilles januar 2018 –
til et eiendomssyndikat satt opp av Arctic.

19 %

53,6 %

<150 mill

150 -300 mill
21 %

>300 mill

• Ntex, 8.000 kvm., Sofienmyr
• Prime Cargo, Nybygg 38.000 kvm., Vestby
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Segment: Lager og logistikk

Brages vei 2, Gardermoen

Leid ut på vegne av Thon Eiendom til Felleskjøpet (ca. 13.000 kvm)
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Segment: Hotell

Hotell

Magnus Havikbotn Jacobsen
Analytiker, DNB Næringsmegling

Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Verdivurdering på vegne av DNB Næringseiendom

På landsbasis ser vi en fortsatt sterk utvikling, og det har
ikke vært flere måneder med sammenhengde prisvekst
siden 2008. Oslo har den sterkeste utviklingen i
nøkkeltallene, mens det er mer utfordrende i flere av de
andre storbyene.

Prime Yield

Siden forrige

RevPAR

Siden forrige

Antall
transaksjoner

Transaksjonsvolum

4,00 %

Uendret

503

+7,1 %

7

NOK 1,2 mrd.

•

8 mnd. med sammenhengende oppgang i romprisene

•

Oslohotellene oppnår for første gang en gjennomsnittelig rompris over NOK 1.000

•

Vekst i yrkestrafikken, men nedgang i utenlandske hotellovernattinger

•

Kapasitetsvekst på 1.300 nye hotellrom i Bergensmarkedet i 2017
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Segment: Hotell

8 måneder med sammenhengende
prisoppgang i Hotellmarkedet
Fortsatt sterk vekst i norsk hotellnæring hvor
både belegg og pris øker sammenlignet med
samme tid i fjor. Det er nå 8 måneder med
sammenhengende prisoppgang, men tallene
for første halvår påvirkes noe av fjorårets
streik i April og Mai. Den største veksten
kommer i yrkestrafikken, mens det for første
gang siden 2013 er nedgang i den
internasjonale trafikken.
•

•

•

Oslohotellene oppnår for første gang en
gjennomsnittspris over NOK 1.000.
Positiv markedsvekst, men også redusert
romkapasitet bidrar til svært gode tall
første halvår. Både Royal Christiania og
Europa gjennomgår total renovering.
Bergen preges av en betydelig
kapasitetsvekst. Bare i 2017 vil det
komme nær 1.300 nye hotellrom inn på
markedet, mens effekten første halvår er
en kapasitetsvekst på 8 % mot fjoråret.
Prisnivået har så langt holdt seg stabilt,
mens belegget er ned til under 60 % for
første gang på ti år.
Trondheim har hatt en oppgang i både
pris og belegg. Antall solgte rom er
imidlertid mer eller mindre uendret fra
samme tid i fjor. Den positive utviklingen

er derfor i stor grad relatert til
renoveringen av Britannia, som slår
positivt ut for de andre hotellene i
markedet.
•

Stavanger preges av en fortsatt nedgang
i etterspørselen. Antall solgte romdøgn
går ned hele 8 % mot samme periode i
fjor, og den positive utviklingen i prisene
skyldes i stor grad at kapasiteten er
redusert med nær 12 % i samme
periode. På den positive siden er det en
vekst i yrkessegmentet på 6,4 %, men
dette er ikke nok til å veie opp for
reduksjonen i både ferie -og
konferansesegmentet.

Nøkkeltall Hotell

Rompris

RevPAR

Kapasitet (mill.rom)

Kap.utnyttelse

H1 2016

H1 2017

H1 2016

H1 2017

H1 2016

H1 2017

H1 2016

H1 2017

Hele Landet

908

947

470

503

13,6

13,8

51,7 %

53,1 %

Oslo

979

1 016

641

716

2,3

2,2

65,5 %

70,5 %

Bergen

986

988

604

582

0,9

0,9

61,2 %

58,9 %

Trondheim

821

890

481

549

0,6

0,6

58,6 %

61,7 %

Stavanger

866

892

409

439

0,6

0,5

47,2 %

49,2 %

Hotelltransaksjoner 2014-2017
< 200 m

200-500 m

>500 m

Transaksjonseksempler
Hittil 2017 har det vært gjennomført 7
hotelltransaksjoner for et samlet volum på
NOK 1,2 mrd. Eksempler på gjennomførte
hotelltransaksjoner i 2017 er:
•

Midstar har kjøpt Quality Hotell Entry fra
Strawberry Properties (Petter Stordalen).

•

Strawberry Properties har kjøpt
resterende 50 % av Quality Hotell Pond
fra Base Property.

•

Bergen Hotell Gruppen har kjøpt 50 %
Dr.Holms Hotell fra Frydenbø Eiendom.

23 %
46 %

31 %
Kilde: Hotelia, SSB, DNB Næringsmegling
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Makro

Makroøkonomi

Jeanette Strøm Fjære
DNB Markets

Høyere temperatur i verdensøkonomien, lav inflasjon hindrer
rentekalddusj.

BRIS

Les mer om økonomiske utsikter fra DNB Markets her.

2016

2017e

2018e

2019e

BNP Fastlandet

0,9 %

2,0 %

2,0 %

1,9 %

Renter - 10-års swap

1,6 %

2,0 %

2,2%

2,5 %

Inflasjon/KPI

3,5 %

2,1 %

1,6 %

1,4 %

Sysselsetting

0,3 %

0,4 %

0,9 %

0,9 %

DNB Markets

•

Globalt: Høyere temperatur, men lav inflasjon holder rentene nede

•

Norge: Investeringsoppsving i vente, men oppturen blir moderat

•

Boligmarkedet: Går fra motor til brems
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Makro

Globalt
Den globale BNP veksten ventes å bli høyere
i år enn i fjor som følge av høyere vekst både
i industriland og fremvoksende økonomier.
Vedvarende sterk etterspørselsvekst fra Kina
og bred optimisme har bidratt til et synkront
vekstoppsving på tvers av land og sektorer.
Vi mener at vi nå er inne i den sterkeste
fasen av konjunkturoppsvinget, men at
veksten vil forbli høyere enn normalt også
fremover slik at arbeidsledigheten faller
videre. Samtidig holdes lønnsveksten nede
av nasjonale og globale faktorer i mange
land. Det demper inflasjonen og begrenser
renteoppgangen. Vi venter likevel en gradvis
innstramning av pengepolitikken de
nærmeste årene. Det er, som alltid, stor
usikkerhet knyttet til anslagene og mange
risikofaktorer kan gi en annen utvikling. Hvis
lønnsveksten stiger mer enn ventet, kan også
renteoppgangen bli brattere. Det kan også
være at markedet er mindre forberedt på
reversering av den ekspansive
pengepolitikken enn vi legger til grunn og at
markedsutslagene blir større. Dessuten kan
den høye selskapsgjelden i Kina, samt
ubalansene i eiendomsmarkedet, bidra til
betydelig svakere etterspørselsimpulser
derfra. Risikoen knyttet til Kina anser vi som

noe lavere enn ved forrige oppdatering. Den
geopolitiske risikoen har imidlertid økt.

Nøkkeltall globalt
BNP

2017E

2018E

2019E

2020E

Norge

Eurosonen

2,1 %

1,9 %

1,4 %

1,1 %

Veksten i norsk økonomi er også på vei opp
etter to år med oljenedtur. Husholdningene er
mer optimistiske enn på lenge, noe som vises
igjen i økt forbruksvekst. I kombinasjon med
en fortsatt høy vekst i boliginvesteringene og
et mindre fall i oljeinvesteringene har dette
løftet BNP-veksten betraktelig fra fjoråret.
Farten ser ut til å holde seg oppe det neste
året, for så å dabbe litt av. Impulsene fra
finanspolitikken vil gå fra å være sterkt
positive til nøytrale de neste årene. Dessuten
vil boliginvesteringene avta noe, etter kraftig
vekst både i fjor og i år.

Sverige

3,0 %

2,3 %

1,9 %

1,8 %

Storbritannia

1,6 %

1,1 %

0,9 %

0,9 %

10 års SWAP

2017E

2018E

2019E

2020E

Eurosonen

1,0 %

1,3 %

1,5 %

1,5 %

Sverige

1,3 %

1,8 %

2,0 %

2,0 %

Storbritannia

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

En BNP-vekst i underkant av 2 prosent mot
slutten av prognoseperioden er et halvt
prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet på
2000-tallet. Den er likevel trolig litt i overkant
av det man kan regne som den nye normalen
for Norge. Med produksjonsvekst over
normalen tar sysselsettingen seg ytterligere
opp og arbeidsledigheten faller noe videre de
nærmeste årene.

Nøkkeltall Norge

2016

2017E

2018E

2019E

BNP Fastlands-Norge

0,9 %

2,0 %

2,0 %

1,9 %

KPI

3,5 %

2,1 %

1,7 %

1,6 %

KPI-JAE

3,6 %

2,1 %

1,6 %

1,4 %

Privat forbruk

1,6 %

2,1 %

2,1 %

2,2 %

Tradisjonell vareeksport

-8,2 %

1,2 %

3,2 %

3,0 %

Sysselsetting

0,3 %

0,4 %

0,9 %

0,9 %

Arbeidsledighetsrate,AKU

4,8 %

4,3 %

4,2 %

4,1 %

-16,4 %

- 4,7 %

0,0 %

5,0 %

45

55

61

68

8,3 %

5,7 %

-2,5 %

1,0 %

3m NIBOR

1,0

0,9

0,9

1,0

10 år swap

1,6

2,0

2,2

2,5

EUR/NOK

9,3

9,2

8,8

8,6

USD/NOK

8,4

8,2

7,4

6,9

Bruttoinvesteringer oljevirksomhet
Oljepris (USD/bbl)
Bruktboligpriser
Renter og valuta

Kilde: DNB Markets Økonomiske utsikter januar 2017
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Makro

Vi venter en liten oppgang i lønnsveksten som følge av en sterkere konjunktursituasjon
og lavere arbeidsledighet, men at et ønske blant partene i arbeidslivet om å verne om
den kostnadsmessige konkurranseevnen vil bidra til lavere lønnsvekst enn det vi har hatt
de siste tiårene.

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 3,1 prosent. Vi anslår at kjerneinflasjonen blir
1,6 prosent i år og 1,5 prosent neste år. I 2019 er det utsikter til enda lavere inflasjon før
den øker til 1,4 prosent i 2020. En sterkere krone og fortsatt lav lønnsvekst, er de
viktigste årsakene til lav kjerneinflasjon.

Bolig
Boligprisene steg svært raskt i 2016, spesielt i Oslo. I februar i år var årsveksten hele 13
prosent på landsbasis og 24 prosent i Oslo. Da var det flere argumenter for at
boligprisene skulle flate ut. Effektene av stadig lavere renter var i stor grad uttømt.
Lavere befolkningsvekst, sammen med økt igangsetting av boliger, tilsa et mer balansert
forhold mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. Høyere inntektsvekst i
husholdningene, økt optimisme og bedring i arbeidsmarkedet var argumenter for noe
høyere boligpriser. Risikoen for et mer markert omslag var likevel betydelig.
For det første fordi fallhøyden var stor etter mange år med kraftig boligprisvekst. For det
andre ble reguleringen av boliglån strammet inn fra nyttår og effekten av reguleringen
var usikker. Gjeldsnivået i husholdningene var kommet opp på et høyt nivå og det nye
kravet om at boliglån ikke kan overstige fem ganger brutto inntekt kunne treffe mange
boligkjøpere.

Pengepolitikk
Vekstoppsvinget i norsk økonomi gjør at Norges Bank ikke trenger å stimulere
økonomien med ytterligere rentekutt. Men med inflasjon godt under målet på 2,5
prosent, vil det ta tid før Norges Bank hever renten. Vi venter at styringsrenten heves
første gang i september 2019, etter at både Riksbanken og den europeiske
sentralbanken har hevet renten. Norges Bank vil trolig fortsatt legge vekt på den høye
gjelden i husholdningene og behovet for en høyere rente for å motvirke finansielle
ubalanser.

Det viste seg også at omslaget ble mer markert og boligprisene har falt de siste fem
månedene. Mange usolgte boliger, spesielt i Oslo, indikerer at prisnedgangen vil
fortsette noen kvartaler til. Lave renter og lysere tider i norsk økonomi, med fallende
arbeidsledighet og stigende inntektsvekst, begrenser likevel hvor mye boligprisene vil
falle og gjør at vi fra midten av 2018 igjen venter svak vekst. Risikoen for et mer markert
prisfall, som også kan gi negative ringvirkninger til norsk økonomi, er imidlertid fortsatt til
stede.
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Bolig

Boligmarkedet: Superseniorer (65+) blir en stadig viktigere kjøpergruppe for boligutviklere
DNB Eiendom venter at boligutviklerne vil ha gode muligheter får god pris som velger å selge slik vi så det i Stavanger etter
til å realisere lønnsomme prosjekter i Oslo fremover, men manoljekrisen. Stovner bydel, samt- Nordre og Vestre Aker hadde
vil bli mer avhengig av å treffe riktig med prosjektene. DNB positiv boligprisutvikling. Dette er bydeler med mye familieboliger.
Eiendom har innsikten i hva som fungerer og har klare
Det er primært leilighetene i Oslo som har hatt en priskorreksjonforventninger til markedet. Her deler leder for nybygg i DNB etter den voldsomme prisøkningen i fjor. Byer som Moss og
Eiendom, Jørn Are Skjelvan, sine tanker om utviklingen i
Drammen har også prisvekst i et marked hvor det i snitt har vært
Oslo-markedet og hva slags konverteringsprosjekter som
en prisnedgang.
fremstår som mest lovende.
3. Flere kjøper næringseiendommer med cash flow for noen
år med tanke på fremtidig boligkonvertering. Videre har dere
uttalt at riktig beliggenhet nå er viktigere for salget i
nybyggprosjekter i Oslo. Med både timing og beliggenhet i
bakhodet, hva slags konverteringsprosjekter vil DNB
Eiendom anbefale investorene å gå inn i og hva slags
konverteringsprosjekter bør man holde seg unna?
Konverteringsprosjekter i områder uten mye annen
nybyggaktivitet men med stor grad av eldre boligvolum er en
vinner. De fleste som kommer til å bytte bolig i årene fremover er
65+. Disse ønsker primært å bli værende i nærmiljøet- så lenge
boligalternativet er lettstelt bolig med høy standard og nærhet til
butikk/kommunikasjon.
Tåsen, Nordberg, Smestad, Vinderen og deler av Groruddalen er
2. Hvilke forventninger har dere til prisutviklingen i
gode områder fremover. I tillegg til de definerte knutepunktene i
nybyggprosjektene for leiligheter i Oslo fremover?
ny kommuneplan. Vi ser på Nordstrand, hvor det den senere tid
Vi forventer en utflating av prisene i Oslo ut året selv om de
har vært flere prosjekter i nærheten av butikksenter hvor høyt
isolert sett kan gå både opp og ned i enkelte bydeler. Prisene
disse boligene har gått i pris vs. brukte boliger i området. Derfor
gikk videre ned 1,6 % i september og har forsterket trykket av
negative artikler i media om både boligkrakk og bobletendenser. er det viktig å ikke se isolert på bruktprisene på i ett område med
Likevel holder salgsvolumet seg oppe, så det er ikke kun de som lite nybygg- da kan man fort sikte for lavt i forhold til hva man
faktisk kan få solgt en splitter ny bolig for.
1. Hvilke forventninger har dere til nybyggvolumet i Oslo
fremover?
Vi forventer at nybyggvolumet i hovedstaden vil ligge på de
volumer det var i 2015, 2014 og tidligere år enn dette- ca. 2.000
boliger i året. 2016 var en unntaksår hvor få bruktboliger i
markedet gjorde tilgjengelig nybyggprosjekter veldig populære.
Sammen med nybyggpriser på omtrent samme nivå som nyere
bruktboligpriser ble det solgt rekordmange nybyggleiligheter i
Oslo. Viktig å se 2017 og fremover opp mot 2015 og ikke
sammenligne med 2016- som var et avviksår mer enn
benchmarkår.

Jørn Are Skjelvan
Leder Nybygg DNB Eiendom
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Bolig

Prisene bunner ut i høst og salgsvolumet i nybygg tar seg opp
på nyåret.
Med innføringen av ny utlånsforskrift ved årsskiftet 2016/17, var det
ventet en redusert etterspørsel og aktivitet i boligmarkedet.
Etterspørselen har vært lavere enn rekordåret i fjor, men høyere for
både nytt og brukt enn snittet for årene før 2015 og 2016.
Eksempelvis er antall solgte nybygg hittil i år i Oslo 39 % høyere enn
for tilsvarende periode i 2013 og hele 71 % høyere enn i 2014. For
perioden juni til august i år var antall solgte nybygg i Oslo 5 % høyere
enn i 2014 og hele 41,2 % høyere enn i 2013. Noe av den samme
tendensen ser vi over hele Østlandet. På samme tid er antall solgte
bruktboliger hittil i år i Oslo kun 6 % lavere enn rekordåret i fjor, og
18,6 % over 2014 og 16 % over 2013.

Innen familiesegmentet er prisene omtrent på nivå med fjoråret i
Oslo, spesielt når det gjelder eneboliger, rekkehus og
tomannsboliger. Det er eksempelvis solgt 133 % flere rekkehus i år
versus i fjor. Etterspørselen innen dette segmentet avhenger av
utvikling i realøkonomi og sysselsetting, slik at vi tror denne
etterspørselen vil vedvare. Vi har også sett en økt selektering i
boligkjøpene, og interne kvaliteter samt beliggenhet og nærhet til
eksempelvis infrastruktur og butikker har fått økt betydning. Dette tror
vi vil fortsette og påvirke etterspørselen fremover i alle segmenter.

Det har vært en økt vekst i investering i tomter i randsonene under de
siste kvartalene. Eksempelvis var antallet tomteinvesteringer i
Lørenskog på sitt aller høyeste nivå noensinne under 3. kvartal i år og
i Bærum under 2. kvartal i år og 4. kvartal i fjor. I Lørenskog ble
Samtidig som etterspørselen er god er det et unormalt høyt utbud av det gjort investeringer for utbygging av 478 leiligheter under 2. kvartal
både bruktboliger og nybygg. Eksempelvis ble det lagt ut 46 % flere - det har ikke vært registrert et volum på over 400 for et kvartal
bruktboliger i Oslo i juli i år versus i fjor, og det er lagt ut 10 % flere
tidligere. Og antallet solgte nye boliger økte eksempelvis med 22 %
hittil i år versus i fjor. Dette har gitt en kortsiktig ubalanse i
for Øvre Romerike fra 1. til 2. kvartal i år, i Asker og Bærum med 291
tilbud/etterspørsel og bidratt til en korreksjon av bruktprisene, og
%, i Buskerud med 51 % og Vestfold med 7 %. Konverteringsvolumet
samtidig gitt en mer normal prisdifferanse mellom nytt og brukt, se fig. er imidlertid lavt og tilnærmet null i randsonene, bortsett fra i Bærum
1 Denne utviklingen med økt prisdifferanse ser vi for hele landet.
hvor det er besluttet 11 nye konverteringsprosjekter for ombygging til
leiligheter. Gitt økende utbygging av infrastruktur, nye boliglånsregler
og beskatning av eiendom i Oslo samt lavt tilbud og økt preferanse
Prisveksten har vært fallende de siste 5 mnd. og vi venter videre
utflating utover høsten. Med fortsatt lavt rentenivå, høy og tiltagende for nye boliger i randsonene, tror vi potensialet er stort spesielt her og
at utviklingen med tiltagende utbygging og etterspørsel vil fortsette
sysselsetting, god kjøpekraft og svak økning i inflasjon venter vi
frem til 2019.
fortsatt god etterspørsel. Gitt også et kjøpers marked med gode
valgmuligheter samt god timing mtp pris og langsiktige investeringer
er det trolig at etterspørselen vil forbli god og varelagrene reduseres.
Veksten i befolkning har avtatt i Oslo i år, men er ventet å tilta igjen
fra starten av neste år til en gjennomsnittlig årlig økning på 1,7 %
frem til 2022. Gitt fortsatt god etterspørsel og avtagende tilvekst i
utbudet av bruktboliger, ventes balansering av boligprisene utover
høsten.

Priser nytt vs. brukt, Oslo
85 000
80 000
75 000
70 000
65 000
60 000
55 000
50 000
45 000
40 000

Brukt

Nybygg

Kilde: Econ

Forventet ferdigstillelse mot 2020

Samtidig vil det ferdigstilles mange nye leiligheter på Østlandet som
en konsekvens av det høye salgsvolumene i 2015 og 2016. Dette kan
få følger for varelageret, spesielt i Oslo, da de som flytter inn i noe
helt nytt har en bruktbolig de skal selge. Det kan bidra til å
opprettholde et høyt tilbud av boliger i bruktmarkedet i årene som
kommer.
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Kreditt

Obligasjonsmarkedet

Magnus Vie Sundal
DNB Markets

Attraktive vilkår i obligasjonsmarkedet bidrar til fortsatt
kraftig vekst

•

Eiendomsselskaper har utstedt NOK 24.6 mrd. i obligasjonsmarkedet hittil i 2017, mot NOK 23.9 mrd. for hele 2016

•

Kredittpåslagene falt i første halvår, og har stabilisert seg deretter

•

På fem år har antall aktive eiendomsutstedere i det norske markedet økt fra 23 til 90, og utestående volum økt med
rundt 500 %, til over NOK 80 mrd.

Professor Kohts vei 9 - Lysaker Park
Utleieoppdrag på vegne av Storebrand
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Kreditt

Fortsatt gode finansieringsvilkår

Kredittmarkedet ved et veiskille

2017 har fortsatt på den positive trenden fra
2016. Den store driveren i verdens
kredittmarkeder, løssluppen pengepolitikk,
har bidratt til attraktive finansieringsvilkår. I
tillegg har mange andre faktorer bidratt til å
skape et sterkt kredittmarked: Bedrifter både i
Europa og USA har opplevd økt inntjening,
arbeidsmarkedene har vist fortsatt god
utvikling, gjelds-misligholdene er lave og
forskjellige sentimentindikatorer viser en sterk
optimisme til fremtidig utvikling. Det norske
markedet for investment grade-obligasjoner
holdt seg også stabilt da oljeprisen i sommer
falt fra rundt USD55/fat til midten av 40-tallet.
Det hjalp at fallet var kortvarig. Bedret
balanse mellom tilbud og etterspørsel, hjulpet
av OPECs produksjonsavtale, har bidratt til at
oljeprisen nå er kommet tilbake til der vi
startet året, noe som er positivt for stabile
kredittpåslag.

Skuer vi fremover, venter vi imidlertid at
kredittpåslagene vil kunne øke noe i 2018.
Etter flere år med ekspansiv pengepolitikk,
annonserte nylig den amerikanske
sentralbanken, Federal Reserve, at den nå i
oktober vil begynne nedskaleringen av sin
balanse. I første omgang vil dette være beløp
av begrenset størrelse, men innen et år
venter vi at man vil trekke USD 50 mrd. i
likviditet ut av markedet hver måned. Vi tror at
dette kan bidra til noe høyere kredittpåslag,
rundt 20-30 basispunkter for investment
grade-kreditter, i løpet av de neste par årene.
Et voldsomt dramatisk omslag tror vi imidlertid
ikke på, og vi venter fortsatt stabile markeder
i 2017, godt hjulpet av den Europeiske
sentralbankens fortsatte støttekjøp.

Utstedelser og forfall, investment grade-obligasjoner i det norske markedet
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Gode vilkår har bidratt til kraftig vekst

Utestående eiendomsobligasjonslån i det norske markedet (NOKmrd)
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Med et bankvesen stadig truffet av hardere
reguleringer, har vi opplevd fortsatt kraftig
vekst i utestående eiendomsobligasjoner i
2017. Dette gjelder både de kjente navnene,
men omfatter også en rekke mindre aktører. I
løpet av de siste 5 årene har antall aktive
utstedere i det norske markedet vokst fra 23
til 90. Utestående volum har vokst fra NOK
14 mrd. til over NOK 80 mrd., en vekst på
rundt 500 %. Blant bidragsyterne er de
svenske emittentene også svært aktive, med
mer enn NOK 10 mrd. i utestående
obligasjonsgjeld. I tillegg til Rikshem og
Vasakronan, emitterte også nylig Willhem AB
sitt første NOK-obligasjonslån, på NOK 1
mrd. Også finske Citycon er blitt en stor aktør
i markedet, og emitterte nylig sitt femte NOKobligasjonslån, på NOK 1 mrd. Til tross for
kraftig vekst, ligger det meste av norsk
eiendomsgjeld fremdeles hos bankene. Vi
tror imidlertid den nåværende trenden vil
fortsette, og vi ser potensiale for betydelig
vekst i obligasjonsmarkedet for
eiendomsselskaper i tiden fremover.
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Indikative kredittpåslag over 3m NIBOR (basispunkter)
200
180
160

Entra
NPRO

140
120
100

Olav Thon (unsecured)
Olav Thon (w/1st pri pledge)

80

Steen & Strøm ASA (Unsecured)

60

Steen & Strøm ASA (Secured)

40

OBOS bbl

20

Vasakronan AB

-

Gjennomsnitt*

48

Medarbeidere

49

Disclaimer
Redaksjon:
Gunnar Selbyg - Direktør Analyse
Magnus Havikbotn Jacobsen - Analytiker
Thomas Ramcilovic - Analytiker
Ida Wæraas - Markedskoordinator
- DNB Næringsmegling
Tekster:
Om ikke kreditert til annen forfatter
- DNB Næringsmegling
Kart:
- Kartagena /Statens Kartverk/NE Byrå/
DNB Næringsmegling
Grafer:
DNB Markets, Statistisk Sentralbyrå,
DNB Næringsmegling

Denne rapporten er utarbeidet av DNB Næringsmegling
AS, som er et heleid datterselskap av DNB ASA.
Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som
pålitelige, men DNB Næringsmegling AS garanterer ikke at
informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig.
Uttalelsene i rapporten reflekterer DNB Næringsmeglings
oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og
DNB Næringsmegling AS forbeholder seg retten til å endre
oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås
som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av
eiendom, inngåelse av leieforhold, finansielle instrumenter
eller verdipapirer. DNB Næringsmegling AS påtar seg intet
ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter
som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne
rapporten. Redaksjonen ble avsluttet 11. oktober 2017.

Schweigaardsgate 16
Uteieoppdrag på vegne av Clear Channel

dnb.no/næringsmegling
Kontakt oss for en skreddersydd
markedsgjennomgang eller for spørsmål om
transaksjoner, utleie eller verdivurdering av
næringseiendom.
Send e-post:

Følg oss på:
BERGEN
Solheimsgaten 7C
5058 Bergen

STAVANGER
Haakon VIIs gate 9
4005 Stavanger

TRONDHEIM
Beddingen 16
7014 Trondheim

OSLO
Dronning Eufemias gate 30
0021 Oslo

