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Makroøkonomi
Utsiktene støtter opp om eiendom

• Både i Norge og internasjonalt har rentene falt 
siden 1980-tallet. Dette har trolig bidratt til den økte 
investorinteressen for eiendom. 

• Framover er rentene ventet å stige, men de skal ikke 
tilbake til gamle høyder. Det normale rentenivået både 
ute og hjemme er nemlig vesentlig lavere enn før. 

• De økonomiske utsiktene er dessuten positive for 
eiendom. Økt aktivitetsvekst betyr økt etterspørsel 
etter kontorareal framover, og høy prisvekst kan 
bidra til at eiendom som inflasjonsforsikring får økt 
oppmerksomhet. 

Eiendom i vinden

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

Næringseiendom
Historisk høy etterspørsel etter eiendom

• Internasjonalt har allokeringen mot eiendom økt over 
tid. JLL estimerer at differansen mellom målsetting 
og faktisk investert kapital i næringseiendom globalt 
utgjør US$600 milliarder - kapital som for tiden søker 
investeringsobjekter.

• Økt profesjonaliseringen i det norske markedet, samt 
økt likviditet, bringer frisk kapital og historisk høy 
etterspørsel.

• Vi mener det er rimelig å vente at eiendomsverdier vil 
holde seg høye og yieldene holdes nede i tiden som 
kommer.

Økt kapitallokering mot eiendom 
hos internasjonale fond (JLL/Cornell)
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Makro | Utsiktene støtter opp om eiendom
Interessen for å investere i eiendom har 
økt sterkt det siste tiåret, hjemme som ute. 
Fallende renter har trolig bidratt til dette. Både 
i Norge og internasjonalt har rentene falt 
siden 1980-tallet. I starten skyldtes rentefallet 
avtakende prisvekst og inflasjonsforventninger. 
Siden tidlig på 2000-tallet har imidlertid 
fallende produktivitetsvekst verden over og en 
aldrende befolkning som sparer mer bidratt til 
å presse rentene ytterligere ned. Avkastningen 
på statsobligasjoner har etter hvert blitt svært 
mager. Dette har trolig bidratt til en søken etter 
høyere avkastning andre steder, og globalt 
har man observert en økende allokering av 
investeringsmidler til eiendom de siste årene.

Riktignok er rentene ventet å stige noe framover, 
men de skal ikke tilbake til gamle høyder. Det 
er fordi forholdene som har presset rentene ned 
over tid er ventet å vedvare. Norges Bank antar 
at det nøytrale rentenivået for norsk økonomi i 
dag er mer enn 3 prosentpoeng lavere enn det 

var i 2005. Det betyr at selv i en høykonjunktur, 
skal ikke rentene opp til gamle høyder. 
Konsensusforventningene og sentralbankens 
prognoser antyder at vi skal tilbake omtrent til 
rentenivåene fra 2018-19. Det betyr at eiendom 
for mange fortsatt vil framstå som en attraktiv 
investering sammenliknet med obligasjoner. 
De økonomiske utsiktene er også gode for 
eiendom. I Norge er aktivitetsveksten ventet å 
ta seg kraftig opp når restriksjonene heves, og 
det betyr trolig økt etterspørsel etter kontorareal. 
I tillegg er KPI-inflasjonen svært høy, og det er 
uvisst hvor lang tid det tar før prisveksten avtar. 
I motsetning til for eksempel obligasjoner, mister 
ikke kapital investert i eiendom kjøpekraft når 
prisveksten tiltar, og dermed vil eiendom som 
inflasjonsforsikring kunne få økt oppmerksomhet 
framover. Oppsummert mener vi altså at 
makroøkonomiske forhold relatert til renter, BNP-
vekst og inflasjon taler for at eiendom fortsatt vil 
være en svært interessant investering i 2022 og 
videre framover. 

Eiendom | Historisk høy etterspørsel
Vi mener at den sterke etterspørselen etter 
eiendom vil vedvare i tiden som kommer og at 
det strukturelle skiftet med økt etterspørsel etter 
eiendom vil kunne motvirke det økte rentenivået 
slik at eiendomsyieldene holdes nede.

Bakgrunnen for den økte investorappetitten 
er sammensatt. Ifølge INREVs Investment 
Intentions Survey troner diversifisering av 
investeringsportefølje som viktigste begrunnelse 
for allokering til eiendom, etterfulgt av 
attraktiv risiko-, avkastnings- og inntektsprofil. 
Internasjonalt har målsatt allokering til eiendom 
har økt årlig fra 8,9% i 2013 til 10,9% i 2021. 
Videre ser vi en stadig profesjonalisering i det 
norske transaksjonsmarkedet. Dette, sammen 
med økt likviditet, har vært et avgjørende 
element for at store nasjonale og internasjonale 
kapitalforvaltere samt børsnoterte selskaper i 
større grad ser mot Norge. På kort sikt venter vi 

dessuten et relativt lavt tilbud av eiendom for salg. 
Vi opplever for tiden et marked hvor majoriteten 
av eiendomsinvestorer ønsker å vekte seg opp. 
Dette resulterer i at de samme aktørene i stor 
grad velger å holde sine eksisterende bygg.

Vi har lite empiri for hvor fort yielden reagerer når 
rentene begynner å ta seg opp. Det vi imidlertid 
antar, er at gårdeiere muligens vil ønske å se 
an utviklingen og være noe tilbakeholdne med å 
selge i et klima hvor rentene stiger. Samtidig er 
interessen for eiendom, som vist, økende blant 
investorer, og det er mye kapital som skal inn i 
eiendomsmarkedet. Disse forholdene taler for at 
yield-oppgangen blir forsinket. Vår internasjonale 
samarbeidspartner, JLL, i samarbeid med 
Oxford Economics, venter at yielden vil trekke 
noe oppover de nærmeste årene, men langt 
mindre enn rentene skulle tilsi.  

Sammendrag
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Interessen for å investere i eiendom har økt sterkt det siste tiåret, 
hjemme som ute. Fallende renter har trolig bidratt til dette. Framover skal 
rentene opp, men kun i begrenset grad. Aktivitetsveksten vil ta seg opp, 
og inflasjonen vil være høy den nærmeste tiden. Dette mener vi vil støtte 
opp om eiendomsinvesteringer også framover. 

Makroutsiktene støtter opp om eiendom
av Kari Due-Andresen, sjeføkonom og analysesjef - Akershus Eiendom

Fordeler ved eiendomsinvesteringer

Eiendom har flere attraktive sider som 
investeringsobjekt og har tiltrukket seg en stadig 
økende investorinteresse.  

Ser man på ulike aktivaklasser har aksjer 
over tid gitt høyere avkastning enn 
eiendomsinvesteringer, men er også forbundet 
med vesentlig høyere risiko. Statsobligasjoner 
har lav risiko, men gir samtidig en langt lavere 
avkastning enn eiendomsinvesteringer.  Ser 
man på eiendomsaksjer internasjonalt, har disse 
hatt en svakere verdiutvikling enn det samlede 
aksjemarkedet over tid, men det siste året har 
avkastningen for eiendomsaksjer vært sterkere 
enn for aksjemarkedet samlet.
Figur: Avkastning aksjer, eiendom og obligasjonerAvkastning aksjer, eiendom, obligasjoner

In
de

ks
,-

5å
r =

 1
00

Aksjer (ETF S&P500)

Eiendom
(ETF Dow Jones)

Statsobligasjoner
(ETF ICE Treasury Core)

50
75

100
125
150
175
200
225

2017 2018 2019 2020 2021
kilde: Macrobond

Eiendomsinvesteringer har i tillegg en relativt lav 
korrelasjon med aksjemarkedet, noe som gjør 
det attraktivt i en diversifiseringssammenheng. 

Eiendom anses dessuten som en forsikring 
mot inflasjon, noe som er særlig aktuelt i disse 
tider. Årsaken er blant annet den positive 
sammenhengen mellom makroøkonomien 
og eiendomsmarkedet. Økt aktivitetsvekst 
betyr gjerne økt inflasjon, men også økt 
etterspørsel etter areal. Økt arealetterspørsel 
betyr igjen økte husleier, som kompenserer for 
konsumprisveksten. Dersom inflasjonen skulle 
tilta som følge av tilbudssideforstyrrelser, slik vi 
nå observerer verden over, vil også gårdeiere 
få kompensert for dette siden husleiene 
vanligvis indekseres i tråd med KPI. Det betyr at 
dersom prisveksten tiltar, vil kapitalen investert 
i eiendom ikke miste kjøpekraft. Derimot vil 
kapital investert i obligasjoner, som yter fastsatte 
kupongutbetalinger, miste kjøpekraft når 
inflasjonen tar seg opp. 

Interessen for å investere i næringseiendom er 
for tiden stor. Transaksjonsvolumet i Norge i fjor 
var det høyeste noensinne. Internasjonalt har 
også allokeringen til eiendom som aktivaklasse 
tiltatt de siste årene. Den lange trenden med 

Makro
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fallende renter har trolig bidratt til dette.

Rentetrend har støttet eiendom

Både i Norge og internasjonalt har rentene falt 
siden 1980-tallet. I 1981 var tiårig statsrente i 
USA nær 16 prosent, og i Tyskland var den nær 
11 prosent. På det laveste under pandemien 
hadde tiårig statsrente falt til -0,83 prosent i 
Tyskland og til 0,55 prosent i USA. 
Figur: 10-årige statsrenter USA, Norge og Tyskland10-årige statsrenter
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I starten skyldtes rentefallet avtakende 
prisvekst og inflasjonsforventninger. Siden 
tidlig på 2000-tallet har imidlertid fallende 
produktivitetsvekst verden over, og en aldrende 
befolkning som sparer mer, bidratt til å presse 
rentene ytterligere ned. 
Det generelle rentenivået avhenger nemlig både 
av vekstevnen i økonomien og andre faktorer som 
påvirker spare- og investeringsbeslutningene i 
befolkningen. Siden eldre folk i snitt sparer mer 
enn unge, har befolkningsaldringen bidratt til å 
øke den samlede interessen for å spare. Dette 
har igjen bidratt til å øke tilbudet av kapital og 
å presse ned prisen på denne, altså renten. 
Vekstevnen i global økonomi har i tillegg avtatt. 
Forklaringen er at produktivitetsveksten av ulike 
årsaker har avtatt jevnt og trutt på global basis 
siden tidlig på 2000-tallet. I tillegg til at disse 
strukturelle faktorene har presset rentenivået 
stadig lavere, har finanskrisen, og nå senest 
pandemien, bidratt til at sentralbankene har 
satt styringsrentene ned til ultralave nivåer. I 
tillegg har sentralbankenes kjøp av selskaps- og 
statsobligasjoner presset lange renter ned. 

Avkastningen på statsobligasjoner har etter hvert 
blitt svært mager. Dette har trolig bidratt til en 
søken blant investorer etter høyere avkastning 
andre steder, og globalt har man observert 
en økende allokering av investeringsmidler til 

eiendom de siste årene. 

Positive utsikter

Stadig fallende renter har altså bidratt til å 
trekke opp interessen for å investere i eiendom. 
Framover er rentene riktignok ventet å stige, 
både internasjonalt og i Norge, men rentene 
skal ikke tilbake til gamle høyder. Det er fordi det 
normale rentenivået er lavere enn før. 

Forholdene som har presset rentene ned over 
tid, som lav produktivitetsvekst og en aldrende 
befolkning som sparer mer, er ventet å vedvare. 
Det betyr at det nøytrale rentenivået for 
økonomien trolig vil holde seg lavt i overskuelig 
framtid. En normal, eller nøytral, rente defineres 
som den renten som verken fyrer opp eller kjøler 
ned økonomien. Norges Bank estimerer normal 
pengemarkedsrente i Norge til å være et sted 
i det nedre intervallet mellom 2 og 3 prosent. 
Dette er mer enn 3 prosentpoeng lavere enn hva 
sentralbanken antok var normal rente i 2005.  
Det betyr at selv i en høykonjunktur, skal ikke 
rentene opp til gamle høyder. 

Ifølge Norges Bank kan vi vente at styringsrenten 
framover skal opp til 1,75 prosent. Det vil si at vi 
skal tilbake til et rentenivå omtrent som det vi 
hadde i årene 2018-19. Lange renter har allerede 
tatt seg en del opp, og markedsforventningene 
tilsier at de lange rentene ikke skal mer opp enn 
til nivåene rett før pandemien. Per i dag ligger 
tiårig statsrente i Norge på 1,8 prosent, og 
konsensusforventningen er at den skal opp til 
2,15 prosent i løpet av to år.



Akershus Eiendom
Innsyn & U

tsyn

Januar 2022 5

Figur: Norske renter inkludert Bloomberg konsensusNorge: renter inkl Bloomberg konsensus
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Antakelig skal altså rentene opp i svært begrenset 
grad, sett i historisk sammenheng. Det betyr 
trolig at eiendom for mange fortsatt vil framstå 
som en attraktiv investering sammenliknet med 
obligasjoner.   

På kort sikt venter vi dessuten at konjunkturbildet 
vil støtte opp om eiendomsinvesteringer. Både 
økt aktivitetsvekst og høy inflasjon taler for at 
eiendom vil være attraktivt den nærmeste tiden. 

Koronarestriksjonene, som ble gjeninnført før 
jul, vil trolig lettes når vinteren er over, noe 
som igjen vil trekke opp aktiviteten. Norges 
Bank venter at vi i år vil få en BNP-vekst på 
3,5 prosent og en sysselsettingsvekst på 2,5 
prosent. Dette er sterke rater. Økt aktivitet og 
sysselsetting har vanligvis betydd behov for 
mer kontorareal. Pandemien har riktignok sådd 
tvil om kontorbehovet, men så langt har vi ikke 
observert at søket etter kontorareal har gått 
ned. Endringene som pandemien har påført 
oss, med økt bruk av hybridmøter og behov 
for bedre plass på kontoret, kan dessuten tilsi 
at behovet for areal ikke avtar selv om bruken 
av hjemmekontor skulle øke noe sammenliknet 
med før pandemien. Dermed venter vi at den 
økende aktivitetsveksten framover vil trekke opp 
etterspørselen etter kontor. I tillegg kan ønsket 
om et modernisert og fleksibelt kontorareal bidra 
til høyere investeringer de nærmeste årene. 

Som følge av tilbudssideproblemer relatert til 
pandemien har konsumprisveksten, målt ved 

KPI, blitt svært høy både internasjonalt og i 
Norge, og det er uvisst hvor lang tid det tar før 
problemene er løst og prisveksten avtar.
Figur: KPI Norge og USAKPI, Norge og USA
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I en nylig Bloomberg-undersøkelse oppgir 
internasjonale investorer at nettopp inflasjon 
er en betydelig bekymring for inneværende år. 
Det betyr at eiendom som inflasjonsforsikring vil 
kunne få økt oppmerksomhet framover. 

Oppsummert mener vi altså at makroøkonomiske 
forhold relatert til renter, BNP-vekst og inflasjon 
taler for at eiendom fortsatt vil være en svært 
interessant investering i 2022 og videre framover. 
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Vi har over tid observert en økende allokering av investeringsmidler 
til eiendom. Resultatet er et sterkt transaksjonsmarked med høy 
etterspørsel og stigende priser over flere år. Dette venter vi at vil holde 
eiendomsverdiene høye og yieldene nede i tiden som kommer, selv om 
rentene stiger. 

Historisk høy etterspørsel etter eiendom
av Sindre Vesje Bråtebæk, Associate og Camilla Hvistendahl, Analyst - Akershus Eiendom

Begrep som «Wall of money» og «dry 
powder» brukes ofte for å beskrive den sterke 
investeringsviljen vi nå ser blant norske og 
internasjonale investorer. Eiendomsinvestorer 
ønsker økt eksponering, i tillegg allokerer brede 
fond mer kapital mot eiendom.

Økt kapitalallokering mot eiendom kommer 
av flere grunner: Lav avkastning i alternative 
aktivaklasser, en profesjonalisering av bransjen, 
lavere likviditetsrisiko, diversifiseringsmuligheter 
og en økt forståelse for eiendom som 
investeringsobjekt blant investorer som tidligere 
har prioritert annerledes.

Denne økte etterspørselssiden, sammen med 
et relativt lavt tilbud av eiendom for salg, vil 
fungere som en motvekt til den forventede 
renteoppgangen de nærmeste årene. Dette er 
hovedgrunnene til at vi ikke tror at yield-nivåene 
for eiendom skal stige i takt med markedsrentene 
fremover, slik de har sunket sammen med 
fallende renter de siste ti årene.

Investeringstrykket i det norske 
transaksjonsmarkedet kommer fra to kilder: 
A) Kapital allerede investert i det norske 
eiendomsmarkedet som realiseres gjennom salg. 
Og B) frisk kapital fra norske og internasjonale 
investorer som øker etterspørselssiden i 
transaksjonsmarkedet. Begge kapitalkildene har 
sterk påvirkning på prising, men det er økningen 
i frisk kapital som har skapt det store trykket vi 
nå ser i det norske eiendomsmarkedet og som vi 

skal fokusere på i det videre. 

Økende internasjonal kapitalallokering 
til eiendom

Allokering av investeringsmidler til eiendom 
har økt jevnlig over tid både internasjonalt 
og i Norge. Usikkerhet knyttet til Covid-19 
har ikke dempet globale institusjoners tillit til 
næringseiendom; kanskje heller tvert imot. 
Faktisk økte investorsentimentet relatert til 
eiendom og nådde sitt høyeste nivå på syv år i 

Eiendomsmarked
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2020, ifølge Hodes Weill & Associates og Cornell 
University. Ifølge samme undersøkelse, har 
fondenes allokeringsmål til eiendom økt fra 8,9 
prosent i 2013 til estimerte 10,9 prosent i 2021 
(se graf under). Vår samarbeidspartner, JLL, 
estimerer at differansen mellom målsetting og 
faktisk investert kapital i eiendom globalt utgjør 
om lag US$600 milliarder som fortsatt søker 
investeringsobjekter.
Figur: Jevnt økende allokering til eiendom (JLL/Cornell) 
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Næringseiendom fortsetter å gi attraktiv 
avkastning i forhold til andre aktivaklasser, 
i et marked preget av mye usikkerhet. 
Eiendomsinvesteringer gir mulighet for en 
forutsigbar kontantstrøm, attraktiv avkastning og 
diversifisering av investeringsporteføljen. 

Videre er næringseiendom en lokal aktivaklasse, 
drevet av lokale demografiske og økonomiske 
trender. Å bevege seg utenfor hjemmemarkedet 
kan gi betydelige diversifiseringsfordeler og bidra 
til å dempe risikoen i investeringsporteføljen. 
Tilgang på større eller andre markeder 
samt mangel på investeringsmuligheter i 
hjemmemarkedet er en annen viktig driver.

Historisk sett har eiendomsinvestorer holdt 
seg i sine respektive lokale markeder og har 
primært fokusert på eiendom i nær geografisk 
omegn. Lokale investorer dominerer fortsatt, 
men for et par tiår tilbake begynte man å se en 
større vridning mot investeringer på tvers av 
byer og landegrenser. Dette har akselerert de 
siste ti årene, og i Norge har det blitt spesielt 
synliggjort gjennom svenskenes inntog både 

i børsnoterte eiendomsselskaper og større 
porteføljetransaksjoner. 

Over tid har vi sett at store institusjonelle 
investorer og statlige pensjonsfond har økt 
sin eiendomseksponering og vært i forkant 
av vridningen mot mer internasjonale 
eiendomsinvesteringer. Deres interesse for 
næringseiendom er i stor grad drevet av den 
stabile inntektskomponenten som kommer fra 
leie og potensial for diversifiseringsfordeler, 
risikoreduksjon og mulighet til å forbedre 

kontantstrømmer (leie) og å øke avkastningen. 

Norge: Profesjonalisering og 
pengeplassering

Vi ser en stadig profesjonalisering i det norske 
transaksjonsmarkedet. Dette, sammen med 
økt likviditet, har vært et avgjørende element 
for at store nasjonale og internasjonale 
kapitalforvaltere samt børsnoterte selskaper i 
større grad ser mot Norge. Dette skaper en positiv 
spiraleffekt: Markedet blir mer profesjonalisert 
gjennom påvirkning fra nye aktører, som igjen 
gjør at ytterligere nye aktører finner nok trygghet 
til å gå inn i markedet.

Et eksempel er inntoget av svenske børsnoterte 
selskaper i 2021, men også tyske, britiske og 
amerikanske investorer det siste tiåret. Spesielt 
Promenaden-transaksjonen i 2015 mellom 
Søylen og Meyer Bergman, sistnevnte med 
bl.a. Abu Dhabi Investment Authority bak, er 
interessant i denne sammenheng, både på grunn 
av sin størrelse og investorsammensetning.

Vi ser også en strategisk spissing hos flere 
investorer. Økt etterspørsel har presset 
eiendomsprisene opp og avkastningskravene 
ned, som igjen har krevd en skjerpet kalkulator 
og sterkere dybdekunnskap hos eksisterende 
markedsaktører. Dette har resultert i langt flere 
spesialiserte eiendomsinvestorer, hvis fokus kan 
være alt fra kontor i CBD via logistikk til sosial 
infrastruktur (eks: barnehager). Dette er en trend 
vi tror vil fortsette fremover. 
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Det er spesielt to investorgrupper som over tid 
har økt tilstedeværelse i transaksjonsmarkedet 
i Norge: Børsnoterte selskaper og finansielle 
tilretteleggere. Dette er profesjonelle aktører 
med streng rapporteringsplikt og forventinger til 
stabil og jevn avkastning. 

Som vi ser av grafen over er tilretteleggerne 
nå den mest aktive kjøpergruppen i det norske 
transaksjonsmarkedet etter sterk vekst siden 
bunnen i 2014. 

Børsnoterte aktører har økt sin andel fra et par 
prosent i 2008 til over 12 prosent i 2021. Dette 
er en interessant utvikling gitt at det kun er snakk 
om en håndfull selskaper.

Den svært brede gruppen med private 
eiendomsselskaper har en høy og forholdsvis 
uendret andel av markedet - de representerer 
i stor grad “de lange brillene”. Flere private 
eiendomsselskaper vi har snakket med beskriver 
at den forhøyede etterspørselen vi nå opplever 
er så sterk at de vanskelig ser for seg at yieldene 
skal nevneverdig opp selv om rentene er ventet 
å stige i tiden som kommer. Til det er det altfor 
mange som søker de samme eiendommene.  

En annen effekt av nye investorer med mye 
kapital er en økt andel milliardtransaksjoner. Vi 
observerer en økning både i antall transaksjoner 
og antall budgivere per transaksjon i de virkelig 
store salgene.

Dersom vi deler opp transaksjonsmarkedet i to 
kategorier, de over og de under én milliard kroner, 
viser våre analyser at volumet i «massemarkedet» 
har holdt seg stabilt på rundt NOK 60 milliarder 
siden 2014. Dette er indikert ved de mørke 
søylene i figuren under. Det er utelukkende en 
økning i transaksjoner over én milliard kroner 
som har løftet transaksjonsvolumet siden 2016.

Figur: Transaksjonsvolum Norge 2008-2021
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Utviklingen er i tråd med økt M&A-aktivitet i 
det europeiske eiendomsmarkedet. Vi ser flere 
profesjonelle aktører som trenger å plassere 
mye kapital på en effektiv måte. Søken etter 
avkastning og vridningen ut av obligasjoner 
understøtter også store enkelttransaksjoner. 
Resultatet er flere og større porteføljesalg. Dette 
er også en trend vi forventer vi at vil fortsette 
fremover.

Hva har drevet utviklingen?

Bakgrunnen for den økte investorappetitten 
er sammensatt. Ifølge INREVs Investment 
Intentions Survey troner diversifisering som 
viktigste begrunnelse for allokering til eiendom, 
etterfulgt av risiko-, avkastnings- og inntektsprofil.

Figur: Spørreundersøkelse blant store internasjonale fond 

(skala fra 1 (ikke viktig) til 5 (viktig), INREV. 
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Verdiforedling Løpende inntekt Inflasjonssikring

Lav korrelasjon mellom eiendomsavkastning 
og avkastning på aksjer og obligasjoner 
er typisk nøkkelargumentet for å inkludere 
eiendom i en investeringsportefølje.  Videre 
har økt transparens og likviditet i det norske 
eiendomsmarkedet bidratt til at flere investorer 
søker hit.  

Eiendom betraktes også som en inflasjonssikring, 
ettersom leie som regel indekseres etter KPI. 
I motsetning til for eksempel obligasjoner som 
genererer faste kupongutbegalinger, mister ikke 
kapital som er investert i eiendom sin kjøpekraft 
når prisveksten tiltar. I INREV-undersøkelsene 
er imidlertid inflasjonssikring rangert som den 
minst viktige faktoren, selv om dette ble ansett 
som noe viktigere i 2021. Dette skyldes nok blant 

annet at inflasjonen har vært lav i årene bak oss. 
Eiendom som inflasjonssikring vil kunne få økt 
oppmerksomhet nå som prisveksten er svært 
høy.

Den globale interessen for eiendom har fortsatt 
å øke de siste årene ettersom investorer søker 
avkastning midt i det historisk lave rentebildet. 
Selv om sentralbankene har begynt å signalisere 
renteøkninger, skal ikke rentene tilbake til gamle 
høyder siden de normale rentenivåene både 
globalt og i Norge nå er langt lavere enn tidligere. 
Dette henger blant annet sammen med fallende 
produktivitetsvekst og en aldrende befolkning 
som sparer mer. Norges Banks forventninger og 
konsensusforventningene i markedet indikerer 
at både korte og lange renter i løpet av et par 
år kun skal tilbake til rentenivåene fra 2018-19. 

Kan yield forbli lav når rentene stiger de 
neste årene? 

Vil den sterke etterspørselen etter eiendom 
vedvare i tiden som kommer? Og vil det 
strukturelle skiftet med økt etterspørsel etter 
eiendom kunne motvirke det økte rentenivået 
slik at eiendomsyieldene holdes nede? Vi tror 
det.

Som nevnt skal ikke rentene tilbake til gamle 
høyder. Forventningene i markedet tilsier at 
rentene skal tilbake omtrent til nivåene fra 2018-
19. I så fall vil eiendom for mange investorer trolig 
fortsatt fremstå som en attraktiv investering. 
Det er også ventet sterk aktivitetsvekst i norsk 
økonomi i år, noe som også støtter opp om 
eiendomsinvesteringer.  Dermed venter vi at 
etterspørselen etter næringseiendom vil holde 
seg høy. 

På kort sikt venter vi dessuten et relativt lavt tilbud 
av eiendom for salg.   Vi opplever for tiden et 
marked hvor majoriteten av eiendomsinvestorer 
ønsker å vekte seg opp. Dette resulterer i at de 
samme aktørene i stor grad velger å holde sine 
eksisterende bygg.
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Vi har lite empiri for hvor fort yielden reagerer når 
rentene begynner å ta seg opp. Det vi imidlertid 
antar, er at gårdeiere muligens vil ønske å se 
an utviklingen og være noe tilbakeholdne med å 
selge i et klima hvor rentene stiger. Samtidig er 
interessen for eiendom, som vist, økende blant 
investorer, og det er mye kapital som skal inn i 
eiendomsmarkedet. Disse forholdene taler for at 
yield-oppgangen blir forsinket.

Vår internasjonale samarbeidspartner, JLL, i 
samarbeid med Oxford Economics, venter at 
yielden vil trekke noe oppover de nærmeste 
årene, men langt mindre enn rentene skulle tilsi, 
som vist i grafen under. Vi mener dette er en god 
vurdering.
Figur: Lange renter vs prime yield Oslo
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I sum mener vi det er rimelig å vente at 
eiendomsverdier vil holde seg høye og yieldene 
holdes nede i tiden som kommer.
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Makro

Tabell 1 - Valuta

Siste y-o-y endring %

USD/NOK 8,83            -4,67 %

EUR/NOK 10,01          2,32 %

SEK/NOK 96,12          5,87 %

DKK/NOK 134,50        2,33 %

GBP/NOK 11,98          -3,45 %

Tabell 2 - Renter

Siste y-o-y endring bp

3Y swap 1,91 % 112

5Y swap 2,01 % 99

10Y swap 2,06 % 69

Styringsrente 0,50 % 50

3M NIBOR 1,06 % 56
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Aksjemarkedet – eiendom 

Utvalgte børsnoterte eiendomsselskaper

Selskap Sist e Sist e uken (%) Sist e mnd (%) YTD (%)

Ent ra 193 0 % -8 % -3 %

Olav Thon 195 0 % 2 % 0 %

Pandox 134 -4 % 5 % 8 %

Selvaag Bolig 55 2 % 15 % 8 %

SBB 57 -10 % -8 % -15 %

Self  St orage Group 36 -5 % 7 % 33 %

R8 Propert y ASA 29 -3 % -2 % n.a.
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Utvalgte transaksjoner – siste kvartal

B
a
s
is

p
u
n
k
te

r

Jan 2020 Jan 2021

Credit spreads – 5Y tenor

indicative levels over 3 month NIBOR

Jan 2022

Eiendom Status Kvartal Type eiendom Beliggenhet Areal (m2)
Bruttoverdi 

(MNOK)
Yield Kjøper Selger

Oslo Areal AS Solgt Q4 2021 Kontor / utvikling Oslo og omegn 222 000   14 000 3,00 % Entra ASA Gjensidige / AMF

Trygge Barnehager Solgt Q4 2021 Sosial infrastruktur Hele landet 110 000 4 580 5,70 % SBB Trygge Barnehager

Herbarium, Hinna, Ankerkvartalet Solgt Q4 2021 Kontor / utvikling Stavanger 113 000 4 500 n.a. SVG Property Entra, Union, Camar, OPF

LogCap Logistics Portfolio I eksklusivitet Q4 2021 Logistikk Oslo og omegn 150 000 n.a. n.a. Konf. Oro Eiendom / Colliers

Logicenters portfolio Solgt Q4 2021 Logistikk Oslo og omegn 75 000 n.a. n.a. AXA NREP

Strandveien 4-8 Solgt Q4 2021 Kontor Oslo, Lysaker 19 200 1 275 4,20 % Mustad Eiendom / Canica SPV by Clarksons Platou

Jærhagen shopping center Solgt Q4 2021 Handel Stavangerregionen 59 300 1 100 5,95 % SPV by Vika Project Finance
Swiss Life Asset 

Managers

Kokstadvegen 23, Bergen Solgt Q4 2021 Kontor Bergen 24 800 855 4,30 % Nordea Life & Pensions MTB Capital

Drammen Business Center Solgt Q4 2021 Kontor Drammen 13 300 820 4,00 %
SPV by Clarksons Platou RE /   

Pangea PF
SPV by DNB Markets

Midtunbygget, Bergen Solgt Q4 2021 Logistikk Bergen 33 400 590 5,50 % Tristan Capital Partners Bergen Næringsbygg AS
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Kontormarkedet i Oslo
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Utvalgte leiekontrakter – siste kvartalNybygg - kontor

Beliggenhet Leiet aker Areal (m2) Ut løpsprof il Type

St andardveien 2 Veidekke ASA 10 000 10 Kont or

Dronning Euuf emias 

gat e 42 PWC 3 843 n.a. Kont or

Kjølberggat a 31 Oda 6 700 n.a. Kont or

Grev Wedels Plass 5 Forsvarsbygg 7 850 10,0 Kont or

Filipst ad Brygge 1 Advokat f irmaet  Gret t e 2 500 6 Kont or

Prosjekt Areal (m2) Ferdigst illes Beliggenhet Eier

Drammensveien 126 11 300 Mar. 22 Skøyen Fram Eiendom

Universit et sgat a 7 19 800 Mar. 22 Oslo sent rum, nord Ent ra ASA

Oksenøyveien 10 30 000 Jun 23 Fornebu Aker Propert y Group

Valle Vision (Innspurt en 13)20 000 Mar. 23 Helsf yr-Bryn Valle Eiendom Holding

Const ruct ion Cit y (Part  1)85 000 Jun. 24 Alna-Ulven OBOS
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Leiemarked – kontor 

Kilde: Arealstatistikk
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