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Makroøkonomi

Frykt og usikkerhet
• Overraskende høy inflasjon og stadig mer aggressive 

sentralbanker har ført til en markant oppgang i 
renteforventninger de siste månedene. Frykt og 
usikkerhet har samtidig gjort kreditt dyrere og 
vanskeligere tilgjengelig.

• Dersom rentetoppen nås i vinter, er det håp om at 
sentimentet snart letter og investoraktiviteten tiltar, men 
alt avhenger ikke av sentralbankene. 

• Det er rimelig å vente at renter og kredittpåslag etter 
hvert skal ned fra dagens nivåer, men normale nivåer 
på renter og påslag vil likevel være høyere enn hva 
vi ble vant til gjennom pandemien. Det betyr at også 
avkastningskravene for eiendom og andre aktiva vil 
være høyere.

Turbulente tider

Innsyn & Utsyn
 - analyse og siste nytt fra makroøkonomi og eiendomsmarked

Næringseiendom

Sprikende markedssyn
• Vi anslår prime yield til 3,75 prosent. Gitt den markante 

renteoppgangen, vil yieldene på kort sikt trolig kunne 
stige noe videre, men hvor mye er høyst usikkert. På 
sikt anslår vi prime yield til å ligge i intervallet 3,75-4,25 
prosent, basert på langsiktige normalrenter. 

• Transaksjonsmarkedet har vært preget av høy 
usikkerhet og lav likviditet med avventende investorer. 
Volumet for tredje kvartal var 70 prosent lavere enn 
samme periode i fjor. 

• Svært volatile markedsforhold har gjort det utfordrende 
å fastsette rell markedsverdi. Vi opplever stor avstand  i 
markedssynet blant ulike aktører. Det gjenspeiles både i 
større avstand mellom kjøper og selgers prisforventing, 
men også stor avstand blant kjøperne, der budrundene 
i høst har vært preget av større strekk i feltet enn 
tidligere. 

Prime yield på 3,75 prosent

Lavt volum i transaksjonsmarkedet i 3. kvartal

Oktober 2022

Kraftig økning i kredittpåslag

Markant renteoppgang
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Makro | Frykt og usikkerhet 
Ved inngangen til året i år var det god stemning 
på børsene, og det kokte i eiendomsmarkedet. 
De siste månedene har imidlertid 
markedssentimentet snudd ettertrykkelig.  
Overraskende høy inflasjon har ført til en 
markant oppgang i renteforventninger de siste 
månedene. Frykt og usikkerhet har bidratt 
til at kapital har blitt dyrere og vanskeligere 
tilgjengelig. Etter god stemning i noen uker 
fra midten av juli har børsene igjen falt tungt, 
og i Europa er eiendomsaksjer ifølge MSCI-
indeksen nå ned med i overkant av 40 prosent 
siden starten av året. Stadig mer aggressive 
sentralbanker har bidratt til at også lange 
renter har trukket vider opp, og den norske 
10-årige statsrenten ligger nå på 3,7 prosent 
og har ikke vært høyere siden 2011. For noen 
måneder siden var konsensusforventningen at 
10-årig statsrente i Norge i løpet av to år skulle 
ned igjen mot 2 prosent, men forventningen 
er nå at den blir liggende over 3 prosent de 
neste to årene. Men selv om sentralbankene 
planlegger en betydelig videre innstramming av 
pengepolitikken, spår de samtidig at man relativt 
raskt når rentetoppen. Dersom styringsrenten 
i Norge og USA når en topp i løpet av noen 
måneder, kan det være grunn til å vente at 
sentimentet i markedet bedres, noe som igjen 

kan utløse økt investoraktivitet. Det har i alle 
fall skjedd mange ganger før at aksjemarkedet 
har snudd når pengepolitikken har endret 
retning. Men dersom frykten skal avta og 
sentimentet bedres, krever det antakelig også 
at det etableres en konsensus om de videre 
utsiktene for renter og selskapsinntjening, og 
alt avhenger heller ikke av sentralbankene. 

Uavhengig av den hva som skjer den nærmeste 
tiden, er det relevant å se på hva som er normale 
rentenivåer. Det er viktig å huske at rentene vi 
har hatt gjennom pandemien har vært ultra-lave 
og tilpasset en pandemisituasjon. Rentene i en 
normalsituasjon vil nødvendigvis være høyere. 
Det betyr at også avkastningskravene for 
eiendom og andre aktiva vil være høyere enn hva 
de har vært gjennom pandemien. Det er rimelig 
å vente at rentene og kredittpåslagene etter 
hvert skal ned fra dagens nivåer. Utfallsrommet 
er imidlertid stort, og forventningene har endret 
seg mye på kort tid. Dette har bidratt til høy 
usikkerhet om verdien på ulike aktiva og dårlig 
stemning i markedene. Det er mulig vi nærmer 
oss et vendepunkt og at markedssentimentet 
snart vil bedres, men hva som skjer videre er 
usedvanlig vanskelig å spå.

Eiendom | Sprikende markedssyn
Transaksjonsmarkedet er preget av stor 
usikkerhet og lav likviditet, som følge av økte 
finansieringskostnader og vedvarende høy 
usikkerhet rundt fremtidig renteutvikling. 
Volumet for tredje kvartal er 70 prosent lavere 
enn fjoråret, og gjennomsnittsverdien på 
transaksjonene er også betydelig lavere.

Vi står midt i en kraftig renteoppgang, 
der noe av renteoppgangen er priset 
inn i eiendomsmarkedet, men ikke alt. 
Transaksjonsprosessene de siste månedene 
indikerer større avstand mellom kjøper og 
selgers prisforventning, som resulterer i 
høyere prosessrisiko enn for bare noen 
kvartaler siden. Det er også stor avstand 
i markedssynet blant aktørene, og store 

endringer i renteforventningene på kort tid gjør 
det utfordrende for markedsaktørene å prise 
næringseiendom. Dette gjenspeiles også i 
høstens budrunder som har hatt større strekk i 
feltet enn tidligere. 

Yieldene vi har hatt under pandemien har vært 
drevet av unormalt lave renter i et historisk 
perspektiv. Slik vi vurderer det, har yieldene 
trukket oppover, og vi anslår prime yield til 3,75 
prosent. Gitt den markante renteoppgangen, 
vil yieldene på kort sikt trolig kunne stige noe 
videre, men hvor mye er høyst usikkert. På sikt 
anslår vi en «normal» prime yield, basert på 
langsiktige normalrenter, til å ligge i intervallet 
3,75-4,25 prosent. 

Sammendrag
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Overraskende høy inflasjon har ført til en markant oppgang i 
renteforventningene de siste månedene. Frykt og usikkerhet har bidratt 
til at kapital blir dyrere og vanskeligere tilgjengelig. Det er mulig vi snart 
nærmer oss et vendepunkt hvor sentimentet letter, men veien videre er 
usedvanlig vanskelig å spå. 

Frykt og usikkerhet
av Kari Due-Andresen, sjeføkonom og analysesjef - Akershus Eiendom

Dagens marked

Ved inngangen til året i år var det god stemning 
på børsene, og det kokte i eiendomsmarkedet. 
Slik er det ikke lenger. Krig i Ukraina og korona-
nedstengninger i Kina, bidro til vareknapphet 
og høy konstadsvekst, som igjen førte til 
gradvis mer usikkerhet og høyere renter 
gjennom første halvår. Likevel holdt aktiviteten 
i eiendomsmarkedet seg relativt godt fram til 
sommeren, faktisk med gryende optimisme 
rett etter sommerferien. De siste månedene 
har imidlertid markedssentimentet snudd 
ettertrykkelig, og det er nå frykt og usikkerhet 
som råder.  Markedsrentene har steget betydelig 
på alle horisonter både i Europa og i USA, og 
den amerikanske statsrentekurven har invertert, 
noe som tyder på resesjonsfrykt i markedene.

Figur 1: USA: avkastningskurve statsobligasjoner

Volatiliteten har økt i aksjemarkedet, og i det 
europeiske markedet for selskapsobligasjoner 

har kredittpåslagene steget kraftig, og likviditeten 
er betydelig redusert. 

Figur 2: Kredittpåslag, 5-års generisk CDS, Europa

Ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse for 
3. kvartal har bankene i Norge foreløpig ikke 
meldt om vesentlige endringer i kredittpraksis 
overfor bedrifter, men de har strammet inn på 
utlånsbetingelsene i form av et skjerpet krav til 
egenkapital. De nærmeste tre månedene venter 
bankene en viss innstramming i kredittpraksis 
over for næringseiendom. Historisk har det 
vært normalt at bankene strammer inn på både 
utlånsbetingelser og kredittpraksis i dårligere 
tider. 

 

Makro
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Figur 3: Utlånsundersøkelsen, kredittpraksis

Flere eiendomsselskaper sier allerede at de 
opplever bankene som mer restriktive, og 
tilgangen på kapital sies å ha blitt vanskeligere 
for mange selskaper. 
 
Figur 4: Totalavkastning (lokal valuta)

Etter god stemning i noen uker fra midten av 
juli har børsene igjen falt tungt, og i Europa er 
MSCI-aksjeindeksen ned omtrent 15 prosent i 
år, mens S&P-indeksen i USA er ned med rundt 
20 prosent siden toppen ved inngangen til året. 
Europeiske eiendomsaksjer har ifølge MSCI-
indeksen falt med 40 prosent siden starten av 
2022. 
 
Figur 5: Europa, MSCI Real Estate 

Hvordan havnet vi her?

Hva utløste denne oppgangen i renter og 
kredittpåslag og den dårlige stemningen i 
markedene?  I hovedsak dreier det seg om 
enda høyere inflasjon enn ventet og stadig mer 
aggressive sentralbanker. De siste månedene 
har nemlig konsumprisveksten overrasket på 
oppsiden både i Europa og i USA.  

Figur 6: KPI i USA, Tyskland og Norge 

I Tyskland har 12-månedersveksten i KPI kommet 
opp i tosifrede rater, og i USA har inflasjonen 
blitt liggende på nivåer over 8 prosent. I Norge 
trodde man at inflasjonen toppet ut i juli, men 
i september steg KPI videre til 6,9 prosent år/
år. Så høy konsumprisvekst må vi tilbake til 
1980-tallet for å finne. Tall fra arbeidsmarkedene 
har også overrasket på den sterke siden både 
i Norge og i USA de siste månedene. I USA 
ligger nå lønnsveksten rundt 5 prosent år/år, 
og den kraftige lønnsveksten har blitt en av de 
viktigste driverne av konsumprisveksten. Gitt at 
arbeidsmarkedene er såpass robuste, kan det 
også ta tid før det blir mer ledig kapasitet, og det 
ser nå ut til at inflasjonen blir liggende høy lengre 
enn tidligere antatt. Norges Bank oppjusterte 
sine prognoser for både KPI og kjerneinflasjon 
betraktelig i september.



Akershus Eiendom
Innsyn & U

tsyn

Oktober 2022 5

Figur 7: Norge: KPI, inkl. Norges Banks estimat

Utsikter til høyere inflasjon lenger, har fått 
sentralbankene til å bli mer aggressive. 
Den pengepolitiske komiteen i Fed (FOMC) 
reviderte i september sine prognoser for 
styringsrente de kommende årene kraftig opp. 
Medianforventningen til FOMC-medlemmene 
innebærer nå at styringsrenten i USA topper ut 
på 4,6 prosent neste år, før den sakte avtar mot 
2,5 prosent mot slutten av 2026. 
 
Figur 8: USA: Styringsrente, faktisk og forventet (FOMC og 
markedet)

 
Markedsaktørene tror imidlertid ikke Fed har tatt 
i nok, og ser for seg at styringsrenten i USA blir 
liggende over 4 prosent de nærmeste tre årene. 
I Norge har også renteforventningene trukket 
opp de siste månedene. Norges Bank varslet 
i september at styringsrenten trolig topper ut 
på 3 prosent innen 1.kvartal neste år, før den 
gradvis avtar mot 2,5 prosent ved utgangen 
av 2025. Markedsprisingen tilsier imidlertid at 
markedsaktørene venter enda høyere rente enn 
som så. FRA-rentene tilsier at styringsrenten 
stiger fra 2,25 prosent i dag til 3,25 prosent 
innen årsskiftet og blir liggende over 3 prosent 
de nærmeste tre årene.

Figur 9: Norge: implisitt styringsrenteforventning

 
De lange rentene har også trukket videre oppover 
de siste månedene. Lange renter skal reflektere 
hvor økonomien er ventet å befinne seg på sikt. 
Rent teknisk kan de lange rentene brytes opp 
i en forventning til korte renter de kommende 
årene, og en terminpremie. Terminpremien 
reflekterer den ekstra betalingen en investor 
må ha for å låne ut midler i en lengre periode. 
Norske lange renter, som 10-årig statsrente, 
følger internasjonale renter, og særlig den 
amerikanske renten, nokså tett. 
 
Figur 10: 10-årige statsrenter

Den norske 10-årige statsrenten ligger nå 
på 3,7 prosent og har ikke vært høyere 
siden 2011. For noen måneder siden var 
konsensusforventningen at 10-årig statsrente 
i Norge i løpet av to år skulle ned igjen mot 2 
prosent. Disse forventningene har imidlertid blitt 
revidert opp. Nå tilsier konsensusforventningen 
at 10-årig statsrente kun avtar moderat fra 
dagens nivåer og blir liggende over 3 prosent 
de neste to årene. Årsaken er hovedsakelig at 
man nå tror sentralbanken må holde rentene 
høyere i lengre tid. 
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Figur 11: Konsensusforventning til norsk 10-årig statsrente

 Videre utsikter

Sentralbankene planlegger som nevnt en videre 
innstramming av pengepolitikken, men de spår 
samtidig at man relativt raskt når rentetoppen. 
Dersom styringsrenten i Norge og USA når en 
topp i løpet av noen måneder, hva skjer da? 
Det kan være grunn til å vente at sentimentet i 
markedet bedres, noe som igjen kan utløse økt 
investoraktivitet. Det har i alle fall skjedd mange 
ganger før at aksjemarkedet har snudd når 
pengepolitikken har endret retning. 

 
Figur 12: Fed styringsrente vs S&P500

Årsakene til endret pengepolitikk og ny retning 
i aksjemarkedet, har imidlertid vært ulike de 
siste 20 årene, og ingen situasjoner de siste to 
tiårene likner den vi står i nå. Dersom frykten 
skal avta og sentimentet skal bedres, krever det 
antakelig at det etableres en konsensus om de 
videre utsiktene for renter og selskapsinntjening. 
Så selv om pengepolitikken snur, kan det likevel 
være en fare for at markedssentimentet forblir 
surt, for eksempel dersom krigen i Ukraina 
skulle ta en ny og mer alvorlig vending. Men, 
dersom sentimentet letter, vil det trolig innebære 
at påslagene i kredittmarkedet kommer ned og 

at det løsner mer både i aksjemarkedet og i 
eiendomsmarkedet. 

Hva som da er rimelig å vente med tanke 
på finansieringskostnader, er imidlertid litt 
vanskelig å si. Nivåene for kredittpåslag fra 
perioden 2017-19, kan kanskje tjene som en 
rettesnor, siden denne perioden ble ansett 
som nokså normal i realøkonomien både her 
hjemme og internasjonalt. I så fall innebærer det 
kredittpåslag som er noe høyere enn i fjor, men 
som for europeiske selskapsobligasjoner likevel 
vil innebære mer enn en halvering av påslagene 
fra dagens svært høye nivåer. 

Hva skjer så med markedsrentene når 
styringsrentene har toppet ut? Som nevnt er 
forventningen i dag at både korte og lange 
markedsrenter blir liggende relativt høyt de 
nærmeste årene. Dette henger imidlertid 
på sentralbankenes prognoser om en mild 
nedgangskonjunktur med gjenstridig, høy 
inflasjon. Dersom det skulle vise seg at 
økonomien ikke tåler de høye rentene like 
godt som sentralbankene nå antar, og at 
arbeidsledigheten dermed stiger raskere og 
inflasjonen kommer ned, vil vi kunne få en 
raskere rentenedgang. 

Uavhengig av hva som skjer den nærmeste tiden, 
er det også relevant å se på hva som er normale 
rentenivåer. Det er viktig å huske at rentene vi 
har hatt gjennom pandemien har vært ultra-lave 
og tilpasset en pandemisituasjon. Rentene i en 
normalsituasjon vil nødvendigvis være høyere. 
Det betyr at også avkastningskravene for 
eiendom og andre aktiva vil være høyere enn 
hva de har vært gjennom pandemien. 

Hva er så et normalt rentenivå?  Som tidligere 
nevnt, befant norsk økonomi seg i en periode 
som kan karakteriseres som nokså normal i 
årene 2017-19. Dermed kan rentenivåene i 
denne perioden også fungere som en referanse. 
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Figur 13: Norge, renter

 
Man kan også se på ulike estimater på normale 
renter for norsk økonomi. Norges Bank har nylig 
anslått at en normal 3-måneders NIBOR-rente 
trolig ligger rundt 2 prosent.  De anslår videre 
at et normalt påslag mellom styringsrente og 
3-måneders pengemarkedsrente trolig ligger 
rundt 30 basispunkter, noe som innebærer at 
normal styringsrente ligger rundt 1,7 prosent. 
Et normalt nivå for de lange rentene kan anslås 
ved å ta utgangspunkt i korte renter og legge på 
en terminpremie. Hva denne terminpremien skal 
være, er imidlertid usikkert. I perioden 2017-19 
lå differansen mellom 3-måneders NIBOR og 

norsk 10-årig statsrente på 0,5 prosentpoeng 
i snitt. Hvis man tar utgangspunkt i dette, vil et 
normalt nivå for 10-årig statsrente være rundt 
2,5 prosent. 

Det er rimelig å vente at rentene og 
kredittpåslagene etter hvert skal ned fra dagens 
nivåer. Utfallsrommet er imidlertid stort, og 
forventningene har endret seg mye på kort tid. 
Dette har bidratt til høy usikkerhet om verdien 
på ulike aktiva og dårlig stemning i markedene. 
Det er mulig vi nærmer oss et vendepunkt og at 
markedssentimentet da vil bedres, men hva som 
skjer videre er usedvanlig vanskelig å spå.
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Lav likviditet og sprikende markedssyn 

I juni kunne vi se konturene av en utfordrende høst 
i transaksjonsmarkedet for næringseiendom. 
Siden den gang har inflasjons- og renteutsiktene 
forverret seg ytterligere. Investorene er nå 
avventendene og likviditeten i markedet er 
lavere som følge av økte finansieringskostnader 
og vedvarende høy usikkerhet rundt fremtidig 
renteutvikling. Transaksjonsvolumet for tredje 
kvartal ser ut til å bli rundt 70 prosent lavere 
enn samme periode i fjor, og med nesten like 
mange gjennomførte transaksjoner (72 i 2021 
mot 65 i 2022) har gjennomsnittsverdien per 
transaksjon vært betydelig lavere. Dette kan 
blant annet forklares med at det gjennomføres 
færre store transaksjoner (over 1 milliard 
kroner). Så langt i år er det kun registrert 10 
milliardtransaksjoner, mot 33 i løpet av fjoråret.  
Samtidig er den samlede eiendomsverdien av de 
store transaksjonene ned fra 89 milliarder kroner 
i fjor til 15,9 milliarder kroner i år.  Det tilsvarer 
en markant lavere gjennomsnittsverdi på de 
store transaksjonene enn i tidligere år. Andelen 
internasjonale investorer har falt fra 23 prosent 
i toppåret i fjor til 9,9 prosent så langt i år. Til 

sammenligning har den internasjonale andelen i 
snitt vært på 18,7 prosent mellom 2017 og 2021. 
 
Figur 1: Færre store transaksjoner, og de store 
transaksjonene er mindre
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Også blant de andre nordiske landene har 
transaksjonsvolumet falt, og selv om det ble 
registrert et høyt volum i første halvår, er tredje 
kvartal det svakeste på flere år.  

Eiendomsmarked

Utover høsten har transaksjonsmarkedet vært preget av stor usikkerhet 
og redusert likviditet. Vi står midt i en kraftig renteoppgang, der noe av 
renteoppgangen allerede er priset inn i eiendomsmarkedet, men ikke alt. 
Ifølge våre observasjoner er prime yield i dag på 3,75 prosent med press 
oppover, men hva som er riktig yield framover er svært vanskelig å anslå. 
Begrepet «normal» yield, basert på etablerte normalrenter, kan bli spesielt 
viktig i et uforutsigbart rentemarked framover. 

Sprikende markedssyn
av Sindre Vesje Bråtebæk og Erik Mikael Johnsen - Akershus Eiendom

kilde: Akershus Eiendom
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Figur 2: Kvartalsvis nordisk transaksjonsvolum, millioner 
NOK
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Sverige Danmark Finland

Transaksjonsprosessene de siste månedene 
indikerer større avstand mellom kjøpers og 
selgers prisforventning, noe som resulterer i at 
transaksjoner drar ut i tid og bidrar til vesentlig 
høyere prosessrisiko enn for bare noen kvartaler 
siden. Med dagens volatile makroøkonomiske 
bakteppe har det vist seg utfordrende å 
fastsette reell markedsverdi. Dette gir ikke bare 
til tider stor avstand mellom kjøper og selger, 
men det er også stor avstand i markedssyn 
og verdifastsettelse kjøpere imellom. Dette 
gjenspeiles i større strekk i feltet i budrundene. 
Dette så vi allerede fra første til andre kvartal, 
med ytterligere forsterkning gjennom tredje 
kvartal. Med store endring i renteforventninger 
på kort tid, samt uforutsigbare økonomiske 
utsikter, er det utfordrende for markedsaktørene 
å prise næringseiendom. 

Nervøst finansieringsmarked

Siden juni har Norges Bank gjennomført tre doble 
rentehevinger og indikerer ytterligere hevinger 
før de venter at rentetoppen nås en gang i 
vinter. Siden starten av året har 5- og 10-års 
swap-rentene økt med om lag 190 basispunkter, 
og kredittpåslagene i obligasjonsmarkedet 
samt bankenes risikopremier har steget 
kraftig. Samlet sett resulterer dette i vesentlig 
høyere finansieringskostnader for selskap 
med behov for fremmedkapitalfinansiering. 
Unions bankundersøkelse peker på en samlet 

lånekostnad for nye banklån med fem års 
løpetid på 6,08 prosent, hvorav 5-års-swaprente 
utgjør om lag 3,6 prosentpoeng. Dette gir en 
samlet lånekostnad som er 232 basispunkter 
høyere enn fjerde kvartal 2021. Ifølge Norges 
Banks utlånsundersøkelse for 3.kvartal, melder 
bankene selv om liten endring i kredittpraksis 
overfor næringseiendom, men de har strammet 
inn på EK-kravet. Bankene venter imidlertid 
en viss innstramming av kredittstandarder 
overfor næringseiendom de kommende tre 
månedene. Signalene vi får fra markedet er at 
fremmedkapitalsituasjonen er krevende, og 
at enkelte banker oppleves som stengt, også 
for gode kunder med lang tilhørighet. Økte 
avkastningskrav og fallende eiendomsverdier 
vil trolig gjøre bankene enda mer restriktive ved 
utstedelse av nye lån og refinansiering i tiden 
som kommer. Med andre ord, en ond sirkel.   

Prisen på obligasjonsfinansiering har 
økt mye i løpet av året, og likviditeten i 
obligasjonsmarkedet er nå så dårlig at markedet 
i praksis er stengt. I Sverige har kredittpåslagene 
over referanseindeksen Stibor for de fleste 
eiendomsselskapene doblet seg, og i enkelte 
tilfeller tredoblet seg i løpet av året. 

Innenfor næringseiendom i Norden er det 700 
milliarder kroner i utestående obligasjoner, 
hvorav om lag 80 – 100 milliarder forfaller per 
år. Det begrensede nordiske bankmarkedet er 
ikke stort nok til å fange opp disse forfallene, 
hvis ikke obligasjonsmarkedet kommer i 
gang igjen.  I Norge til neste år forfaller mer 
enn ni milliarder kroner i obligasjonslån blant 
syndikatene, der lån utgjør en vesentlig andel 
av de bokførte eiendomsverdiene. Dette ville 
ikke vært et problem i et normalt marked, 
men med et fall i eiendomsverdiene som 
følge av økte avkastningskrav og et lite likvid 
obligasjonsmarked medfører det en betydelig 
refinansieringsrisiko. På en annen side kan også 
obligasjonsmarkedet til neste år ha kommet 
tilbake til normal funksjon igjen, til tross for et 
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høyere rentenivå. Likviditeten kan være tilbake 
og kredittpåslagene kan ha kommet betydelig 
ned igjen. Hva som skjer, vil i stor grad avhenge 
av utsiktene for renter og inntjening i selskapene. 
 
Figur 3: Forfall av lån blant syndikatene, millioner NOK. Lån 
som utgjør mer enn 20% av eiendomsverdien
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Verdifastsettelse i et usikkert marked

I tider med yield-kompresjon og høy likviditet 
er det en enkel øvelse å fastsette et omforent 
yield-estimat. Kjøper møter eller overgår selgers 
prisforventning, og nivået formidles ofte som et 
gjennomført salg. I tider med stigende renter og 
lav likviditet, er øvelsen langt mer utfordrende. 
Yield-estimater må baseres på en kombinasjon 
av tett markedskontakt, beregninger basert 
på gjeldene rentenivå, og kunnskap om hvor 
markedet ikke var i prosesser som aldri ble noe 
av. 

I lys av nåværende markedssituasjon, spesielt 
siste tids økte renter og finansieringskostnader 
har Akershus Eiendom revidert opp sitt syn 
på prime yield fra 3,30 prosent til 3,75 prosent 
for de beste kontoreiendommene i Oslo. Yield 
for øvrige eiendomssegmenter har også blitt 
revidert opp:

• Kontor randsone Oslo:  4,25% 4,75%

• Logistikk:   4,25% 4,75%

• High street:   3,30% 3,75%

• Bergen:    4,00% 4,50%

• Stavanger:   4,25% 4,75%

• Trondheim:   4,25% 4,75%

Samtidig som rentene øker, har også 
kontorleieprisene i Oslo steget kraftig. Dette har 
utlignet noe av verdinedgangen utover høsten, 
men ikke alt. Utslagene ved utgangen av tredje 
kvartal, slik vi beregner dem i vår verdiindeks, 
varierer stort. Alle eiendomsgruppene har falt i 
verdi, men eiendommer med korte kontrakter, 
spesielt i Oslo sentrum har falt minst, på 
grunn av den sterke leieprisveksten i området. 
Verdifallet for sentrumseiendommer med kort 
løpetid er ifølge våre markedsparametere på 5 
prosent fra toppen i første kvartal 2022. Verdien 
av eiendommer med lange kontrakter langs Ring 
3, som er mer sensitive for renteendringer, har 
falt mer, men er verdimessig fremdeles noe over 
pre-pandeminivå. Vi ser samtidig at eiendommer 
som kan videreforedles ved ombygging eller 
utvikling er spesielt attraktive. Dette kan være 
verdidrivende utover det verdiindeksen nedenfor 
kommuniserer.  

Figur 4: AE verdiindeks per oktober 2022
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Det store spørsmålet er hva som skjer fremover, 
noe som avhenger av utsiktene for inntjening og 
finansieringskostnader. 

Normal rente og «normal» yield

Vi står midt i en kraftig renteoppgang, 
der noe av renteoppgangen er priset inn i 
eiendomsmarkedet, men ikke alt. Over tid har det 
vært en sterk samvarians mellom lange renter og 
yield på næringseiendom. De siste månedene 
har imidlertid de lange rentene steget langt mer 
enn yieldene. Ifølge våre observasjoner er prime 
yield i dag altså på 3,75 prosent, men hva som er 

kilde: Akershus Eiendom

kilde: Akershus Eiendom



Akershus Eiendom
Innsyn & U

tsyn

Oktober 2022 11

riktig yield framover er svært vanskelig å anslå.

Basert på historisk samvarians, er dagens nivå 
på 10 års swap-rente forenlig med en prime yield 
på hele 5,25 prosent, alt annet likt. 

Dette betyr imidlertid ikke at yielden vil stige til 
dette nivået. Over tid er det rimelig å anta at renter 
og yield vil følge hverandre, men på kort sikt er 
sammenhengen langt fra 1-1, og samvariansen 
kan variere betydelig. Imidlertid er det viktig å ha 
med seg at de yield-nivåene vi har hatt under 
pandemien har vært unaturlig lave som følge av 
at også rentene har vært unaturlig lave. Dersom 
man skal anslå hva som kan være en normal 
yield på sikt, kan man ta utgangspunkt i hvor 
yieldene har ligget i perioder som anses som 
normale perioder i norsk økonomi. Perioden 
2017-19 er et eksempel på en slik periode. I 
dette tidsrommet lå prime yield på 3,75 prosent. 
En annen innfallsvinkel er å se på hva som 
anses som normale renter, og hva historisk 
samvarians i så fall tilsier er normal yield. Som 
beskrevet i makrodelen, anslår Norges Bank 
at normal 3-måneders NIBOR-rente ligger 
rundt 2,0 prosent, og ut fra dette kan man anta 
at normal 10-års statsrente ligger rundt 2,5 
prosent. Basert på historisk samvarians mellom 
lange renter og prime yield, vil da et normalt nivå 
på prime yield ligge rundt 4,25 prosent. Ut fra 
disse betraktningene, vil normal yield på sikt 
kunne ligge et sted mellom 3,75 prosent og 4,25 
prosent. 

På kort sikt venter vi at den kraftige 
renteoppgangen vil kunne føre til at yieldene 
stiger noe videre fra dagens nivå. Gitt betydelig 
markedsturbulens og høy usikkerhet om de 
videre økonomiske utsiktene, er det imidlertid 

svært vanskelig å anslå hvor mye yieldene vil 
stige og hva som er riktig nivå på yield framover.

Leieinntekt, ledighet og yield - hvordan 
påvirker de verdiene fremover? 

I tillegg til renteutsiktene diskutert tidligere 
i analysen, er det nødvendig å ta frem 
kontoranalysen fra forrige måneds Innsyn 
& Utsyn. Der beskriver vi en svært sterk 
etterspørsel etter kontorer gjennom 2022, også 
gjennom tredje kvartal. Tall fra arealstatistikk 
viser at vi må tilbake til 2012 for å finne 
tilsvarende signeringsvolumer for årets tre første 
kvartaler. Markedsleie i Oslo har steget opp mot 
15 prosent, både i sentrum og utvalgte Ring 
3-lokasjoner. Tilbudssiden i kontormarkedet 
er så stram at selv med lavere økonomisk 
vekst neste år tror vi på positiv leieprisvekst for 
sentrumsområdene. 

Forventet leieprisvekst har vært en viktig del 
av mange investeringskalkyler etter hvert som 
renteprognosene begynte å bli brattere. Ved å 
tro på leieprisvekst gjennom hold-perioden har 
man kunnet forsvare en lavere yield ved inngang 
enn det man forventer ved exit; helt i tråd med 
renteutsiktene vi har hatt det siste året. Vurdering 
av både renteutsikter og generelle økonomiske 
utsikter har blitt en langt mer utfordrende øvelse 
de siste månedene. Forventet yield, arealledighet 
og markedsleie vil avhenge av hvilke antakelser 
man gjør om blant annet sysselsetting, inflasjon 
og renter, og der har prognosene endret seg 
mye på kort tid. 

I det videre tar vi for oss parametere diskutert 
tidligere i analysen og benytter dem i et tenkt 
eksempel som følger:

Figur 5: Normal rente og normal yield
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Konklusjon 

Transaksjonsmarkedet er nå uvanlig tregt, tynget 
av høye finansieringskostnader og stor usikkerhet 
om veien videre. Det er til tider betydelige avvik 
i ulike aktørers verdifastsettelse av eiendom, 
ikke bare mellom kjøper og selger, men også 
budgivere imellom. Markedspsykologien viser at 
aktørene ikke ønsker å være «first mover» i et 
uoversiktlig marked. Kanskje løsner markedet i 
vinter dersom rentetoppen nås og det blir mer 
klarhet i videre inntjeningsutsikter, gjennom 
markedsleie og ledighet.  

Uansett er det viktig å ha med seg at yieldene vi 
hadde under pandemien var drevet av unormalt 
lave renter. Slik vi vurderer det, har yieldene 
allerede trukket betydelig oppover, og vi anslår 
prime yield til 3,75 prosent. Gitt den markante 
renteoppgangen, vil yieldene på kort sikt trolig 
kunne stige noe videre, men hvor mye er høyst 
usikkert. På sikt anslår vi prime yield til å ligge i 
intervallet 3,75-4,25 prosent. 

Figur 6: Sensitivitetstabell, yield og markedsleie

• Kontorbygg av høy standard i et område 
som kan oppnå prime yield i Oslo

• Gjennomsnittlig gjenværende leiekontrakt 
(WAULT): 3 år 

• Leiesituasjon: Fullt utleid. Kontrakter 
inngått i løpet av de siste tre år.

• Markedsleie (snitt): NOK 5 000

• Ved fem prosent ytterligere vekst i 
markedsleie mot starten av neste år, vil 
eksempeleiendommen stige fem prosent 
i verdi. 

• Dersom yield stiger fra 3,75 prosent til 

4,00 prosent vil derimot verdien falle med 
seks prosent.  

• 50 bp høyere yield reduserer verdien med 
tolv prosent, og det kreves 15 prosent 
leieprisvekst for å oppveie for dette. 



Team

Akershus Eiendom

Adresse
Ruseløkkveien 30
P.O. Box 1739 Vika
NO-0121 Oslo

Telefon
+47 22 41 48 00

Web
www.akershuseiendom.no

Kari Due-Andresen Birgitte Heskestad Ellingsen

+47 911 30 526 +47 481 45 247

kda@akershuseiendom.no be@akershuseiendom.no

Sindre Vesje Bråtebæk Erik Mikael Johnsen

+47 934 25 929 +47 406 09 726

sbr@akershuseiendom.no emj@akershuseiendom.no

Camilla Hvistendahl Kristian Småvik

+47 922 06 214 +47 901 63 303

ch@akershuseiendom.no ks@akershuseiendom.no


