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Makroøkonomi

Redusert usikkerhet
• Etter kraftig oppgang, er det nå ventet at styringsrentene 

når toppen i både Norge, USA og eurosonen før 
sommeren. Hvor raskt de skal ned igjen er svært 
usikkert, og markedsaktørene tror på raskere nedgang 
enn sentralbankene. 

• Framover venter vi at redusert usikkerhet knyttet til 
renter og selskapsinntjening vil bidra til økt likviditet i 
finansieringsmarkedene. 

• Den norske styringsrenten er for første gang ventet 
å bli lavere enn den europeiske, og denne gunstige 
utviklingen i rentedifferansen kan gjøre det mer 
interessant for eurobaserte investorer å se til Norge.

Lys i tunnelen

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

Næringseiendom

Likviditeten kommer tilbake
• Fjoråret sluttet med betydelig usikkerhet og lav likviditet i 

transaksjonsmarkedet. Imidlertid venter vi at likviditeten 
kommer tilbake frem mot sommeren.  

• Vi opprettholder enn så lenge våre yield-estimater fra 
fjerde kvartal, men venter at yieldene vil kunne stige 
noe videre i månedene som kommer. 

• Det forfaller 250 milliarder kroner i eiendomsobligasjoner 
i Norden de neste 18 månedene, hvorav majoriteten i 
Sverige. Vi forventer derfor lavere tilstedeværelse fra 
svenske investorer i år. 

• Som følge av gunstigere rentedifferanse, lavere 
hedging-kostnader og mer sammenlignbare «yield 
gaps», venter vi at andelen eurobaserte investorer vil 
kunne øke fremover.

Mye gjeld forfaller de neste årene

Utflating for eiendomsverdier 

Januar 2023

Gunstigere rentedifferanse

USA: styringsrenten nær toppen

kilde: JLL, Akershus Eiendom

kilde: Nordic Trustee / Stamdata
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Makro | Redusert usikkerhet 
Sentralbankene i USA og Europa har strammet 
inn pengepolitikken kraftig, og styringsrentene 
er satt opp i et tempo vi ikke har sett siden 
1990-tallet.  Likevel spår sentralbankene myke 
landinger både i eurosonen, USA og Norge i 
år. I rentemarkedene tilsier imidlertid inverterte 
rentekurver at markedsaktørene venter 
resesjon. 

Uansett har styringsrentene nå kommet opp på 
nivåer hvor sentralbankene antyder at det snart 
er nok, og i rentemarkedene prises det inn at 
styringsrentene når toppen innen sommeren. 
Det neste spørsmålet blir dermed når rentene 
skal ned igjen, og mens sentralbankene spår 
at det vil ta tid, indikerer markedsprisingen en 
sannsynlighet for at styringsrentene i USA og 
Norge blir kuttet igjen allerede i år. Både de 
korte og de lange rentene skal trolig ned fra 
dagens nivåer, men det er likevel viktig å ha 
med seg at rentene trolig vil lande på høyere 
nivåer enn hva vi har hatt de siste par årene. 

Rentene i Norge har de siste 20 årene 
vært høyere enn i eurosonen, noe som 
kan ha hindret eurobaserte investorer fra å 
kjøpe eiendom i Norge. Differansen mellom 
pengemarkedsrentene i Norge og eurosonen 
har imidlertid falt betydelig, og innen sommeren 
er det ventet at styringsrenten i eurosonen 
blir høyere enn den norske, noe som ikke 
har skjedd før. Dette vil kunne gjøre det mer 
interessant enn på lenge for en eurobasert 
investor å investere i eiendeler i Norge. 

Gjennom første halvår i år venter vi at det blir 
stadig mer klarhet i veien videre for både renter 
og selskapsinntjening. Redusert usikkerhet 
vil kunne bidra til lavere risikopåslag i kreditt- 
og bankmarkedene og dermed økt likviditet 
i markedet for næringseiendom. Trolig vil 
de nærmeste månedene fortsatt kunne bli 
krevende, men mot sommeren venter vi å se 
lyset i tunnelen.  

Eiendom | Likviditeten kommer tilbake
Året har startet som fjoråret sluttet, med 
betydelig usikkerhet og lav likviditet i 
transaksjonsmarkedet. Antallet transaksjoner 
var relativt høyt i fjor, men volumet er likevel 
ned 44 prosent fra toppåret i 2021. Pågående 
prosesser demonstrerer kjøpsvilje blant 
investorene, men tilgangen på kreditt både i 
bank- og obligasjonsmarkedet er utfordrende 
og vil være avgjørende for likviditeten fremover. 

Det sentrale spørsmålet er når sentimentet 
snur og likviditeten i markedet kommer tilbake. 

I Norden er det utstedt eiendomsobligasjoner 
for 750 milliarder kroner. Én tredjedel av 
dette forfaller de neste 18 månedene, hvorav 
majoriteten i Sverige. Her hjemme utgjør 
andelen obligasjonsgjeld 15 prosent av 
fremmedkapitalen, og refinansieringsrisikoen er 
dermed betydelig høyere i vårt naboland der hele 
40 prosent er finansiert i obligasjonsmarkedet. 

Vi venter derfor noe lavere tilstedeværelse fra 
svenskene i det norske markedet i år. Imidlertid 
venter vi at interessen fra eurobaserte investorer 
kan øke som følge av at europeiske renter 
nå er på nivå med de norske. Dette gir mer 
sammenlignbare yield gaps, i tillegg til lavere 
hedging-kostnader. Foreløpig holder vi våre 
yield-estimater uendret, men venter at de kan 
stige noe videre i tiden som kommer og legge et 
ytterligere press nedover på eiendomsverdier. 
Det er imidlertid mye kapital som søker gode 
eiendomsinvesteringer, og de mest attraktive 
objektene vil trolig fortsatt oppnå god interesse. 

Markedet venter at styringsrentene i Norge, 
USA og eurosonen topper ut i første halvår. Vi 
tror derfor at usikkerheten relatert til renter og 
selskapsinntjening vil avta fram mot sommeren, 
noe som kan virke forløsende på likviditeten i 
transaksjonsmarkedet inn i andre kvartal.

Sammendrag
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Rask oppgang i renter og kredittpåslag tynget aktivamarkedene i fjor. 
Styringsrentene er imidlertid ventet å nå toppen både i Norge, eurosonen 
og USA før sommeren, og vi venter at klarere utsikter relatert til renter og 
selskapsinntjening vil kunne bedre likviditeten i kredittmarkedene fram mot 
sommeren. Gunstig utvikling i rentedifferanse vil også kunne gjøre investeringer 
i Norge mer interessant for eurobaserte investorer enn på lenge. 

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

Styringsrentene når snart toppen

Som følge av akselererende prisvekst har 
sentralbankene i USA og Europa strammet inn 
pengepolitikken kraftig. Styringsrentene er satt 
opp i et tempo vi ikke har sett siden 1990-tallet.  
Renteendringer virker typisk på økonomien med 
et tidsetterslep på 1-3 år, og rentene er nå hevet 
så raskt at man ikke på langt nær har sett den 
fulle virkningen. Ulike sentimentmålinger viser 
at husholdningene både i Norge og hos våre 
handelspartnere er svært bekymret for den 
nærmeste fremtiden. Disse forventningene står 
i skarp kontrast til sentralbankenes prognoser, 
som innebærer en myk landing både i 
eurosonen, USA og Norge i år. I rentemarkedene 
tilsier prisingen at markedsaktørene er mer 
pessimistiske, og inverterte rentekurver kan 
antyde at det fortsatt ventes resesjon både i 
Norge, eurosonen og USA. 

Figur 1: Swaprenter

Konsumprisveksten har steget til nivåer vi ikke 

har sett siden 1980-tallet både i Norge og hos 
våre handelspartnere i vesten. Likevel ser det ut 
til at prisveksten mange steder, inkludert i Norge, 
har toppet ut og er på vei ned. Spørsmålet er 
bare hvor raskt. Sentralbankene venter at 
prisveksten vil være gjenstridig, noe som tilsier at 
det også tar tid før styringsrentene kommer ned.  

Figur 2: KPI, Norge og handelspartnere

Uansett har styringsrentene nå kommet opp 
på nivåer hvor sentralbankene antyder at det 
snart er nok. I rentemarkedene prises det 
inn at styringsrenten i Norge topper ut i mars, 
mens styringsrenten i USA og eurosonen 
ventes å toppe ut i hhv juni og juli i år.  Det 
neste spørsmålet blir dermed når rentene skal 
ned igjen. Sentralbankene spår altså at det vil 
ta tid å få inflasjonen ned, og dermed at det 
vil ta tid før rentene kuttes igjen. I USA tror 
ikke markedsaktørene på Fed, og priser inn et 
rentekutt allerede i år. Hvem som får rett, vil trolig 

Makro
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bli klarere i løpet av de nærmeste månedene. 
Figur 3: USA: Styringsrente, faktisk og forventet

Mens de korte markedsrentene i Norge henger 
tett på Norges Banks pengepolitikk, avhenger 
de lange rentene i Norge av utviklingen i 
internasjonal økonomi, og har siden pandemien 
fulgt amerikanske lange renter nokså tett. Siden 
oktober har de lange rentene kommet noe 
ned fra toppen, blant annet som følge av tegn 
til svakere prispress i USA. Dersom det går i 
retning av resesjon i USA i år, vil trolig de lange 
rentene avta videre fra dagens nivåer.  
 
Figur 4: 10-årige swap-renter

Likevel er det viktig å ha med seg at selv om 
rentene trolig skal ned fra dagens nivåer, 
er det ventet at de lander på høyere nivåer 

enn hva vi har hatt de siste 2-3 årene.  

Kredittmarkedene vil trolig bedres

Høy usikkerhet rundt renteutvikling og 
selskapsinntjening bidro til et stadig mer 
krevende finansieringsmarked utover året i 
fjor. Obligasjonsfinansiering både i Sverige 
og Norge ble i løpet av fjoråret svært dyrt og 
nærmest utilgjengelig for eiendomsselskaper. 

I tillegg har banklån blitt dyrere ettersom 
bankenes innlånskostnader har steget. Ifølge 
Norges Banks utlånsundersøkelse har også 
bankene strammet inn utlånsbetingelsene som 
følge av økt usikkerhet relatert til selskapenes 
inntjening. Blant annet har bankene økt kravet 
til egenkapital.   

Figur 5: Utlånsbetingelser - EK-krav  

Til tross for fortsatt krevende 
finansieringsforhold, har vi i det europeiske 
markedet for selskapsobligasjoner den siste 
tiden sett at risikopåslagene har avtatt en 
del fra de ekstreme nivåene i 4. kvartal i 
fjor. Noe av dette skyldes trolig en varmere 
vinter og mindre fare for strømrasjonering 
og konkurser for europeiske selskaper.  

Figur 6: Kredittspreader, 5-års generisk CDS, Europa 
(ITRAXX)

Framover venter vi at ytterligere redusert 
usikkerhet rundt utviklingen i realøkonomi, 
inflasjon og renter vil føre til en videre bedring 
i kredittmarkedene både i Europa og i Norden.  

Gunstigere for internasjonale investorer

Mens dollar-rentene ofte har ligget over de 
norske, har rentene i eurosonen hele veien 
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ligget lavere enn i Norge de siste 20 årene, 
noe som kan ha hindret eurobaserte investorer 
fra å kjøpe eiendom i Norge. Med unntak av 
tidlig i pandemien er nå differansen mellom 
pengemarkedsrentene i Norge og eurosonen på 
et lavere nivå enn på lenge, og differansen er 
ventet å avta videre i løpet av 2023. 
 
Figur 8: Rentedifferanse Norge vs eurosonen

 
I løpet av 2. kvartal i år er det nå faktisk priset inn 
i rentemarkedene at styringsrenten i eurosonen 
blir høyere enn den norske, noe som ikke har 
skjedd før (Bloomberg, FRA-renter vs OIS). Dette 
kan gi enda bedre insentiver for utenlandske 
investorer som vurderer norsk eiendom.

Dersom internasjonale investorer skal investere 
i Norge, må man ta stilling til om man skal 
forsikre seg mot valutarisiko eller ikke. Fordelen 
av valutasikring vil være høyere desto høyere 
volatiliteten i valutaparet er. Eksempelvis er det 
langt høyere volatilitet i valutaparet EUR/NOK 
enn det er i SEK/NOK. 

Figur 9: Valutakurser, EUR/NOK og SEK/NOK

 
Dermed vil det også være langt mer aktuelt for en 
eurobasert investor enn en svensk å valutasikre 
sine investeringer i Norge. 

Valutasikring har en kostnad, som først og fremst 
drives av rentedifferansen mellom de aktuelle 
valutaene. Eksempelvis blir valutasikring dyrere 
for en eurobasert investor jo høyere den norske 
renten er sammenliknet med renten i eurosonen. 
For en eurobasert investor som skal investere 
i Norge er nå kostnaden ved valutasikring som 
nevnt lavere enn på lenge, og vil trolig falle videre 
ettersom styringsrenten i løpet av første halvår 
trolig settes høyere i eurosonen enn i Norge. 

Ut fra hensynet til valutasikring, vil det dermed 
være mer interessant enn på svært lenge for 
en eurobasert investor å investere i eiendeler i 
Norge.  

Figur 7: Styringsrenter, inkl. markedsforventing*
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Figur 10: Styringsrenter og indikerte normalrenter

Videre framover kan også rentedifferansen 
holde seg gunstig. I Norge og eurosonen er 
trolig nøytrale rater nokså like, og i området 
1,5-2,0 prosent (ifølge Norges Bank og ECB). 
Dersom rentene avtar gradvis ned mot sine 
nøytrale nivåer i løpet av noen år, vil det 
innebære en neglisjerbar differanse mellom 
Norge og eurosonen. 

Lys i tunnelen

Rentene er nå trolig nær toppen både i Norge, 
eurosonen og USA. Hvor raskt rentene etter 
hvert kommer ned vil avhenge av utviklingen i 
realøkonomi og inflasjon. Om det blir resesjon 
eller ikke, vil også påvirke selskapsinntjeningen 
framover. 
Usikkerheten om både renter og 
selskapsinntjening har plaget aktivamarkedene 
siden i fjor sommer. Aksjemarkedene har falt, 
og eiendomsaksjer har fått hard medfart, blant 
annet fordi eiendom er relativt kapitalintensivt og 
dermed rentesensitivt. 
 

 Figur 11: Oslo Børs, OBX og eiendom

I det norske og nordiske markedet for 
næringseiendom har imidlertid eiendomsverdiene 
tilsynelatende ikke falt tilsvarende til tross for 
markant oppgang i finansieringskostnader. 
Transaksjonsmarkedet har derimot blitt betydelig 
tregere enn det var i 2021, og det kan se ut til 
at mange investorer har hoppet opp på gjerdet i 
påvente av klarere utsikter. 

Gjennom første halvår i år venter vi at det blir 
stadig mer klarhet i veien videre for både renter 
og selskapsinntjening. Rentene vil trolig fortsatt 
være forholdsvis høye sammenliknet med 2020 
og 2021, selv om de skal ned fra dagens nivåer. 
Likevel venter vi at redusert usikkerhet vil bidra til 
lavere risikopåslag i kreditt- og bankmarkedene 
og dermed økt likviditet i markedet for 
næringseiendom. Trolig vil de nærmeste 
månedene fortsatt kunne bli krevende, men mot 
sommeren venter vi å se lyset i tunnelen.  
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Noen lyspunkter i transaksjonsmarkedet

Transaksjonsmarkedet er fremdeles preget av 
usikre makroøkonomiske forhold og avventende 
investorer, det gjenspeiles i et vesentlig tregere 
marked der volumet for 2022 summerer seg til 
om lag 90 milliarder kroner, ned ~45 prosent fra 
toppåret i 2021. Antall transaksjoner har vært 
relativt høyt, men det gikk lengre tid mellom 
referansetransaksjonene utover høsten, som 
følge av lavere likviditet i markedet og økte 
avkastningskrav. Markedssynet investorene 
imellom spriker og har endret seg raskt i likhet med 
det volatile rentemarkedet. Det kan tidvis være 
betydelig avstand mellom selgers prisforventning   
og kjøpers betalingsvillighet. Pågående og nylig 
ferdigstilte prosesser demonstrerer kjøpsvilje 
blant investorene, men tilgangen på kreditt både 
i bank- og obligasjonsmarkedet er utfordrende.

Dyr refinansiering

Rammevilkårene i finansieringsmarkedet er 
fundamentalt endret siste tolv måneder. Tall fra 
Unions bankundersøkelse i fjerde kvartal 2022 
viser at for en eiendomsinvestor har samlet 
lånerente for nye lån med 5-års løpetid økt med 
230 basispunkter på ett år, fra 3,76 prosent i 
fjerde kvartal 2021 til 6,06 prosent i fjerde kvartal 
2022. Siden undersøkelsen ble gjennomført har 
riktignok 5-års swap-rente falt med omtrent 40 
basispunkter, som igjen understreker volatiliteten 
i rentemarkedet.   

Majoriteten av eiendomsaktørene er 
avhengig av fremmedkapital for å finansiere 
eiendomskjøp og prosjekter, og er derfor 
sensitive for endringer i utlånsbetingelsene, 
som påvirkes av rentenivå, kredittmarginer og 
belåningsgrad. Som beskrevet i makro-delen av 

Eiendomsmarked

Fjoråret sluttet med betydelig usikkerhet og lav likviditet i 
transaksjonsmarkedet. Imidlertid venter vi at likviditeten kommer stadig 
mer tilbake fram mot sommeren. Vi holder våre yield-estimater uendret 
nå, men venter en moderat videre oppgang i tiden som kommer. Gunstig 
utvikling i rentedifferanse og mer sammenliknbare yield gaps vil kunne 
bidra til økt interesse fra eurobaserte   investorer i år, noe som kan motvirke 
potensielt lavere interesse fra svenskene.

Likviditeten kommer tilbake
av Sindre Vesje Bråtebæk og Erik Mikael Johnsen - Akershus Eiendom
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analysen har utlånsvolumet blitt strupt som følge 
av usikkerheten i eiendomsmarkedet. Dette 
gjenspeiles i redusert likviditet og lavere omsatt 
volum i transaksjonsmarkedet. 

Fremover vil tilgangen på fremmedkapital være 
avgjørende for likviditeten i markedet. Ser vi 
mot det nordiske obligasjonsmarkedet forfaller 
det store volum de neste årene. Det er utstedt 
obligasjoner for om lag 750 milliarder kroner til 
eiendomsselskaper i Norden, hvorav ca. 250 
milliarder kroner forfaller de neste 18 månedene. 
I Norge utgjør obligasjonsgjeld kun 15 prosent av 
fremmedkapitalen utlånt til eiendomsselskaper, 
resten er banklån. I Sverige er det derimot 
vesentlig flere børsnoterte eiendomsselskap, 
og der er hele 40 prosent av fremmedkapitalen 
finansiert i obligasjonsmarkedet. Tas størrelsen 
på det svenske eiendomsmarkedet med i 
betraktningen, blir bildet på refinansieringsrisikoen 
i den nordiske eiendomssektoren tydelig. 

Figur 1: Forfall i obligasjonsmarkedet i Norge og Sverige
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Kilde: Nordic Trustee / Stamdata

Tall fra Nordic Trustee/Stamdata viser at det 
forfaller 25 milliarder kroner i obligasjonslån 
utstedt til eiendomsselskap i Norge innen 
utgangen av 2024. Hovedvekten av disse 
obligasjonene har en løpetid på 3-5 år og er 
dermed utstedt i en periode med vesentlig lavere 

rente og kredittpåslag enn hva aktørene kan 
oppnå i dagens marked. Refinansieringsrisikoen 
ser med andre ord ikke like alvorlig ut her 
hjemme som i vårt naboland. 

Ved forfall må lånene refinansieres eller innfris. 
Men med økte renter og risikopåslag har 
den risikojusterte alternativavkastningen for 
andre finansielle produkter blitt stadig bedre. 
Eksempelvis har den kraftige renteoppgangen 
gjort at statsobligasjoner for noen igjen kan 
fremstå som et reelt alternativ. Dette kan 
gjøre refinansiering i obligasjonsmarkedet 
mer utfordrende. Tall fra det svenske 
obligasjonsmarkedet viser da også at volumet 
av utstedte obligasjoner falt med 50 prosent fra 
2021 til 2022. Framover kan selskapene bli nødt 
til å søke alternativ refinansiering, som regel 
banklån, for å refinansiere låneforfallene.   

Selv om volumet av låneforfall er stort er det 
likevel flere faktorer som taler for at bankene har 
mulighet til å stille opp med frisk kapital til gode 
prosjekter. Jevnt over er bankene vesentlig mer 
solide og bedre kapitaliserte enn ved tidligere 
kriser. Stigende rentenivå er også isolert sett 
positivt for bankene ettersom de i større grad 
kan tjene penger på innskuddssiden også. 
Banksektoren spås dermed å ha økt lønnsomhet 
i tiden fremover.  

Når snur sentimentet? 

Det sentrale spørsmålet i transaksjonsmarkedet 
er når sentimentet snur og likviditeten i markedet 
kommer tilbake. 

Som forklart i makrodelen, har de lange rentene 
over nyttår falt fra de ekstreme toppene vi så 
i fjerde kvartal i fjor. De lange rentene i Norge 
følger den internasjonale utviklingen, og kan 
fortsette å falle dersom det blir resesjon i USA. 
Både i Norge, USA og eurosonen ventes det nå 
at rentene topper ut i løpet av første halvår, noe 
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som kan bidra til redusert usikkerhet i rentebildet, 
som igjen kan virke forløsende på likviditeten i 
markedet mot sommeren. Med økt forutsigbarhet 
i økonomien vil trolig markedet komme tilbake 
selv om risikoen på eiendomsverdiene ligger på 
nedsiden. 

Opprettholder yield-estimater

Vi opprettholder enn så lenge våre yield-
estimater fra oktober, men venter at yieldene vil 
kunne stige noe videre i månedene som kommer. 
Selv om fem års swap-rente har falt med over 
70 basispunkter siden toppen i oktober, tilsier 
likevel nåværende rentenivå et videre press 
oppover på eiendoms-yield. Veksten i leiepriser 
for kontorer i Oslo har begynt å flate ut, og vil 
trolig ikke utligne videre yield-oppgang. Gitt våre 
antakelser, har vi nå registrert en verdinedgang i 
overkant av fem prosent fra toppen for en typisk 
sentrumseiendom med korte kontrakter, mens 
for en typisk eiendom i Oslos randsone med 
lange kontrakter, har verdiene falt med opptil 
15 prosent fra toppen, slik vi ser det. Dersom vi 
får rett i at yieldene skal litt videre opp, vil det 
trolig også bidra til en viss videre nedgang i 
eiendomsverdier. Men det vil slå ulikt ut avhengig 
av beliggenhet og type eiendom. 

Figur 2: Akershus Eiendoms verdiindekser per januar 2023
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Kilde: Akershus Eiendom

Flere eurobaserte investorer? 

Norske renter har vært høyere enn eurobaserte 
renter i mer enn 20 år. Samtidig har differansen 
mellom eiendoms-yield i Norge og andre 
europeiske land vært langt lavere. Dette har 
trolig gjort det mindre interessant for mange 
internasjonale investorer å kjøpe eiendom i 
Norge. 
Figur 3: Rentedifferanse Norge og Eurosonen
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Internasjonale kjøpere har normalt sett stått for 15-
20 prosent av det norske transaksjonsmarkedet 
de siste 15 årene. Av disse har imidlertid svenske 
investorer  i snitt utgjort omtrent halvparten. 
Svenskene har av geografiske, finansielle og 
kulturelle årsaker et annet investeringsrasjonale 
enn øvrige internasjonale investorer i Norge. 

Figur 4: Svenskenes andel av alle utenlandske eiendomskjøp 
i Norge siste 10 år målt i verdi.
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Svenskene er den eneste internasjonale gruppen 
som investerer bredt på tvers av eiendomstyper i 
Norge – også tomter. Øvrig internasjonal kapital 
har siktet seg inn mot forholdsvis ferdigutviklet 
kontor- og handelseiendommer, men core+ og 
value-add strategier har blitt mer populære i 
jakten på avkastning med stigende renter.

Som følge av store problemer i den svenske 
eiendomssektoren, ser vi en mulighet for 
at andelen svenske investorer i det norske 
markedet avtar noe i år. Imidlertid kan det ligge til 
rette for økt interesse fra eurobaserte investorer. 
Frem til 2018 stod investorer i eurosonen, UK 
og Sveits for rundt 6 prosent av alle kjøp av 
næringseiendom i Norge. Dette på tross av de 
nevnte ugunstige renteforholdene.

Figur 5:  Andel av totalt transaksjonsvolum fra europeiske 
investorer (ekskludert Norden)
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De siste fem årene har imidlertid eurobaserte, 
britiske og sveitsiske investorer i stor grad  
uteblitt fra det norske eiendomsmarkedet. Av 
grafen over ser vi at dette blant annet kan henge 
sammen med at Norges Bank begynte å heve 
rentene i 2018, mens styringsrenten i eurosonen 
fremdeles ble liggende i negativt territorium. 
Dette endrer seg nå. 

Som beskrevet i makroanalysen tidligere i 
rapporten, er det ventet at styringsrenten i 

eurosonen blir høyere enn i Norge i løpet av 
første halvår i år, noe som ikke har skjedd før. 
Dette gir lavere hedging-kostnader og ellers 
et mer balansert «yield gap», altså forskjellen 
mellom yield og gjeldende rente, mellom Norge 
og andre europeiske markeder. Dette kan igjen 
gjøre at Norge blir et relativt sett mer attraktivt 
investerings-case. 

I eksempelet under synligjøres hvor stor 
påvirkning rentedifferansen og økte hedgning-
kostnader påvirker IRR for ulike internasjonale 
investorer. Eksempel-investeringen er en 
moderat belånt core+ investeringsmulighet i 
Norge i januar 2022 og januar 2023. Begge 
er finansiert med femårs swap-rente. I januar 
2022 var rentedifferansen stor og en eurobasert 
investor ville oppnå 2.1 prosentpoeng lavere 
giret IRR enn en norsk investor, alt annet likt. I 
januar 2023 er denne forskjellen nesten utlignet. 
Vi ser samtidig at dollarbaserte investorer nå 
har en relativ fordel sammenlignet med en norsk 
investor. 
Figur 6: Påvirkning av valutasikring på IRR for 
internasjonale investorer ved investering i NOK (basert på 
5 år SWAP)
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Europeiske investorer har ikke uteblitt fullstendig  
de siste fire årene, de har bare ikke nådd opp i 
de mange budrundene hvor de har deltatt. Med 
mer gunstige finansieringsforhold kan dette nå 
endre seg.  
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Konklusjon 

Vi tror likviditeten i transaksjonsmarkedet 
vil øke gradvis fram mot sommeren. 
Ettersom usikkerheten relatert til renter og 
selskapsinntjening reduseres, venter vi 
at kredittpåslagene avtar og tilgangen på 
finansiering bedres. Det er mye kapital som 
søker gode eiendomsinvesteringer, og de mest 
attraktive objektene vil trolig fortsatt oppnå god 
interesse selv om det generelle markedet for 
næringseiendom kan være tregt på kort sikt. 
Enn så lenge holder vi våre yield-estimater på 
næringseiendom uendret, men venter at de kan 

stige noe videre i tiden som kommer. Dette vil i 
så fall kunne legge et videre press nedover på 
eiendomsverdier, men det vil trolig slå svært ulikt 
ut avhengig av beliggenhet og type eiendom. 

Betydelige problemer i det svenske markedet 
vil kunne redusere andelen svenske investorer 
i det norske markedet i år. Imidlertid venter vi at 
andelen eurobaserte investorer vil kunne øke 
som følge av gunstigere rentedifferanse, lavere 
hedging-kostnader og mer sammenlignbare 
«yield gaps». 

Vedlegg: Andel av internasjonale kjøp i Norge siste 10 år, etter region og kategori

• Svenskene står for 52% av kontorer kjøpt av internasjonal kapital siste 10 år

• Svenskene er aktive investorer i nesten alle eiendomskategorier i Norge, selv tomt.

• Europeiske investorer har i all hovedsak investert i handel og kontor. Den høye andelen handel er 
drevet av tre store porteføler, men også et utvalg store enkelttransaksjoner.

• Nord-Amerikanske investorer er aktive i et bredt utvalg norsk næringseiendom. I enkelte 
kategorier er det store enkelttransaksjoner som veier tungt.
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