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WEBRAPPORT

Fortsat optimisme

Der forventes 5,4 procent i totalt afkast i år

Det tegner til, at der fortsat er gode tider for investeringsejendomme i Danmark i 2015. Der forventes et totalt afkast på 5,4 procent i 2015, hvilket er 0,1 procentpoint mindre end forrige kvartal og uændret i forhold til
samme tidspunkt sidste år. Det svarer til, at der er plads
til (svagt) stigende ejendomsværdi og en fornuftig indtjening i forhold til andre aktiver. I 2016 forventes det
totale afkast at stige til 5,6 procent, hvilket er uændret i
forhold til sidste kvartal og sidste år, mens det totale afkast i 2017 forventes at blive 5,7 procent, hvilket er en
stigning på 0,1 procentpoint i forhold til sidste kvartal.
Fra 2015 til 2019 forventes et totalt afkast på 5,6
procent i gennemsnit, hvilket må betegnes som gode
tider i de kommende fem år. 25 procent af deltagerne
forventer et totalt afkast fra 2015 til 2019 på 5,3
procent i gennemsnit eller derunder, mens 25 procent
af deltagerne forventer et totalt afkast på 6,0 procent
eller derover.
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Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.
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I tabellen er angivet det gennemsnitlige totale afkast baseret på besvarelserne.
Kvartalsvis og årlig ændring er i procentpoint.

I 2015 forventer halvdelen af deltagerne totalt afkast
mellem 5,0 og 5,9 procent
20%

Stigende udlejningsprocenter – især for kontor

18%

I løbet af det næste års tid forventer deltagerne, at
udlejningsprocenterne fortsat stiger. Indikatorværdierne
for alle fire sektorer (kontor, butik, industri og bolig) er
positive, og det er også en positiv ændring i forhold til
sidste kvartal. Det er specielt kontor, hvor deltagerne i
dette kvartal har ændret deres forventning til det mere
positive. Tilbage i 1. kvartal 2013 forventede deltagerne fortsat stigende tomgang for kontor, men nu er der
en forventning om, at ledige lokaler udlejes hurtigst for
kontor. 61 procent af deltagerne forventer, at udlejningsprocenten stiger for kontor.

16%

I forhold til sidste kvartal falder forventningerne til
ejendomsværdierne lidt, mens forventningerne til
markedsleje er næsten uændrede i forhold til sidste
kvartal. Det betyder fortsat, at indikatorværdierne for

Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomsforeningen Danmark.
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Totalt afkast for investeringsejendomme. Fra 2000 til 2014 vises det totale
afkast af IPD Dansk Ejendomsindeks. 2015 til 2017 viser gennemsnittet af
svarene i EDF. 50 procent af svarene ligger inden for de blå linjer.

Næsten alle indikatorværdier er positive (indikatorværdierne mellem -100 og 100)
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Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.
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Deltagerne har svaret: ”Meget lavere”, ”lavere”, ”uændret”, ”højere” og ”meget højere”. Svarene tildeles en værdi, så man opnår en indikator mellem
-100 og 100. En indikator på 100 betyder, at alle har svaret ”meget højere”, og -100 betyder, at alle har svaret ”meget lavere”. Indikator nul angiver
forventninger om uændrede forhold. En indikator på 29,8 kan for eksempel fremkomme ved, at 29,8 procent af deltagerne svarer ”meget højere” og de
resterende svarer ”uændret”.
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Forventninger til økonomisk vækst
Den økonomiske vækst skuffede i Danmark i
andet kvartal, og det kan komme til at smitte af
på resultaterne for investeringsejendomme på
sigt. Regeringen har indtil videre fastholdt deres
forventning til økonomisk vækst på 1,4 procent
for 2014, men den kan være for højt sat. Det
er afgørende for aktiviteten i ejendommene, at
dansk økonomi går frem. Den økonomiske vækst
skal medvirke til, at tomgangen falder, markedslejen stabileres, og der dermed kan komme
fornuftig udvikling i ejendomsværdierne.

Størst forventning
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