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Beste lezers,
Nadat de Euro-Score in
de laatste vier kwartalen deels aanzienlijke
stijgingen kon optekenen, is de positieve ontwikkeling in het derde
kwartaal van 2021 weer enigszins vertraagd: De
Euro-Score steeg in totaal met 0,2 procent tot
261,8 punten. Voor het eerst sinds het tweede
kwartaal van 2020 hebben sommige landen op
kwartaalbasis een licht verlies geleden. De
Euro-Score daalde in Duitsland, Frankrijk en
Nederland. Hoewel de tweede helft van het jaar
in alle landen positief begon, werd vooral
september gekenmerkt door dalingen. Over het
geheel genomen bevinden wij ons echter nog
steeds op een zeer hoog niveau en is er de beleggingsmix nog steeds veel vraag naar onroerend
goed. Op dit moment is het belangrijk om de
ontwikkeling van de rentevoeten en de inflatie in
het oog te houden: Het huidige inflatiecijfer van
4,1 procent in duitsland is het hoogste sinds
1993. Als men de speciale effecten van de tweede
helft van het jaar meerekent, ligt het nog steeds
binnen de bandbreedtes van de ECB over een periode van twee jaar. Niettemin leiden negatieve
rentevoeten en deze inflatiewaarden tot een
reële devaluatie, zodat de druk op de centrale
banken toeneemt.

OPLEVEN VAN DE REECOX EURO-SCORES GEREMD
Na de uiterst positieve ontwikkeling in de eerste helft van 2021 laat de
Europese vastgoedeconomie van de Deutsche Hypo REECOX (Euro-Score)
in het derde kwartaal een vrijwel stabiele ontwikkeling zien. Met
261,8 punten ligt zij slechts iets boven de waarde aan het einde van het
tweede kwartaal (+0,2%), maar zij vormt wel een nieuw record in de
gehele onderzochte periode van de REECOX (sinds januari 1991).
Over het geheel genomen vertoonde de REECOX in geen van de onderzochte landen significante schommelingen. Terwijl in het tweede kwartaal
groeipercentages tot 9,0% (REECOX Polen) werden waargenomen, was de
ontwikkeling in de afzonderlijke landen in het derde kwartaal min of meer
stabiel. De hoogste groeicijfers werden opgetekend in Spanje en
Groot-Brittannië met elk 1,4 %. De REECOX UK bereikte een nieuw record
van 222,9 punten. Met een plus van 0,4 % ten opzichte van het vorige
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Het REECOX-vastgoedoog laat de huidige waarde van
verschillende vastgoedconjuncturen in vergelijking tot elkaar
zien (lengte van de iris) alsook de omvang van de betreffende
beleggingsmarkten (breedte van de iris).

kwartaal staat de REECOX Polen net onder de grens van 200 punten
(198,5 punten). Na vier positieve kwartalen werden voor het eerst weer
licht negatieve kwartaalsaldi opgetekend in Duitsland en Nederland.
Beide landen verloren ten opzichte van het vorige kwartaal 0,5 % tot
respectievelijk 354,5 punten (REECOX Duitsland) en 203,3 punten
(REECOX Nederland). De REECOX Spanje was met een stijging van 0,8 %
naar 243,4 punten de hekkensluiter.

REECOX NEDERLAND BLIJFT NET BOVEN DE
200-PUNTENGRENS

REACTIE OP DE MARKT

De Nederlandse vastgoedeconomie ontwikkelde zich in het derde kwartaal analoog aan de dalende
REECOX Duitsland. In vergelijking met de zomermaanden is de REECOX-waarde licht gedaald met
0,5% tot 203,3 punten bij de laatste telling. Terwijl juli nog een lichte plus (+0,6%) liet optekenen,
zette zich in de daaropvolgende maanden augustus (-0,5%) en september (-0,6%) een negatieve
tendens in.
De ontwikkeling van de inputvariabelen was gedeeltelijk tegengesteld. De toonaangevende
aandelenindex AEX heeft in het derde kwartaal zijn positieve koers sinds het begin van het jaar
voortgezet en stond aan het eind van het derde kwartaal op 771,9 punten. Dit komt overeen met een
stijging van 5,8 % ten opzichte van het vorige kwartaal. Deze over het algemeen positieve stemming
op de beurs kwam echter niet overeen met de ontwikkeling in het segment van de vastgoedaandelen volgens de FTSE EPRA/NAREIT Netherlands real estate share index, die na drie
kwartalen van positieve prestaties nu met een opmerkelijke 12,1 % daalde tot 424,6 punten. De
neerwaartse tendens is met name te wijten aan de prijsdaling in september (-13,4 %). Ook de uiterst
positieve ontwikkeling van het Nederlandse ondernemingsklimaat in het vorige kwartaal werd
getemperd. Over het geheel genomen is het ondernemingsklimaat met 2,4% gedaald tot
111,0 punten.

COLOFON

Verantwoordelijk voor de publicatie:
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale
Verantwoordelijk voor de inhoud:
Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance
bulwiengesa AG, Laura Hahn
Franziska Pöppel
Hahn@bulwiengesa.de
Franziska.Poeppel@deutsche-hypo.de
Nymphenburger Straße 5, 80335 München Osterstraße 31, 30159 Hannover
Tel.: +49 89 23 23 76-41
Tel.: +49 511 3045-552

Wouter de Bever,
Managing Director
Office Amsterdam

„De Nederlandse vastgoedmarkt is optimistisch gestemd, ook al is het jaar nog niet
voorbij. Er zitten nog veel deals in de pijplijn. De nadruk ligt duidelijk op woningen.
Maar hier is er gewoon een gebrek aan produkt. Er wordt te weinig gebouwd.
Doorlooptijden van idee tot voltooiing van acht jaar of langer zijn geen uitzondering.
Kantoorgebouwen op goede locaties zijn nog steeds erg in trek. Hoewel de thuiswerkdag(en) een integraal deel van de arbeidswereld zijn geworden, is en blijft
sociaal contact van essentieel belang. Het is dus slechts een kwestie van tijd wanneer
de vraag naar kantoorvastgoed weer verder zal aantrekken. Een vergelijkbare
situatie bij detailhandel: Ook hier is de belangstelling van investeerders voor
toplocaties weer wat toegenomen. In de stadscentra vinden vaak verbouwingen
plaats met als gevolg meer gemengd gebruik, dit brengt forse veranderingen
teweeg in de omgeving – meestal ten gunste van woonruimte. Logistiek vastgoed
blijft booming, met name bij internationale investeerders. Er wordt uitgekeken naar
het jaar 2022 – ook omdat de stijgende vaccinatiegraad gepaard gaat met de hoop
op een terugkeer van internationale toeristen en handelsbeurzen, wat zal bijdragen
tot een herstel van de hotelvastgoedmarkt.“

„De focus ligt duidelijk op huisvesting!“

Disclaimer: bulwiengesa heeft de berekeningen die in
deze publicatie zijn opgenomen naar zijn beste weten
en met zorg gemaakt. In het kader van zijn zorgvuldigheidsplicht garandeert bulwiengesa dat de inhoud
van deze publicatie feitelijk juist is.

