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NÆRINGSEIENDOM MØTER VEGGEN 
 
The happy days for å investere i norsk næringseiendom er forbi for denne gang, mens en stadig stigende 
oljepris med dertil dyrere bensinpris preger den globale økonomien.   
 
 
 

 
(Foto: Trollveggen i Romsdalen) 
 
 
 
Politiske uroligheter i Midt-Østen var det store samtaletemaet i det norske finansmiljøet i februar. Frykt 
for at oljeproduksjonen skal falle sendte oljeprisen opp, samtidig som viljen til å ta risiko falt. Dette sendte 
vekstmarkedsaksjer ned, mens den oljetunge norske børsen holdt verdiene relativt sett godt.  
 
Uroen er på langt nær over og Egypt, Saudi-Arabia, Libya, Syria, Tunisia og Iran vil fortsatt prege 
nyhetsbildet og påvirke de globale finansmarkedene fremover. NORCAPs markedsrapport for mars 2011 
handler om olje og eiendom og gir deg vårt syn på gode og dårlige investeringer.  
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NYTT OLJEPRIS-SJOKK? 
 
Uroen i den arabiske verden har sendt oljeprisen godt over 100 dollar pr. fat igjen. Sist oljeprisen var på 
disse nivåene var i starten av 2008. Den gang var høy oljepris et positivt signal for verdensøkonomien da 
de høye prisene var drevet av stadig høyere etterspørsel (som dog i virkeligheten viste seg å være 
spekulasjon). Den oljeprisoppgangen vi ser nå er av en helt annen natur, siden den er drevet av frykt for 
fallende tilbud. Frykten er at omveltning og revolusjon i store ikke-demokratiske og oljeproduserende 
land i den arabiske verden skal medføre at det globale tilbudet av olje strupes. Med liten 
produksjonskapasitet i reserve andre steder i verden vil produksjonsbortfall fra et eller flere land medføre 
store prisøkninger siden det er kun begrenset rom for å øke tilbudet på kort sikt. 
 
Sist verden hadde et kraftig bortfall i oljetilbudet var under oljeprissjokket i 1973. Den gangen innførte 
arabiske land olje-embargo i protest mot Vestens støtte til Israels krigføring. I det påfølgende året falt det 
amerikanske aksjemarkedet 40%.  

 
 
Høyere oljepris er en kostnad for global vekst, særlig når 
økningen skyldes tilbudsfall. Vedvarer den høye 
oljeprisen vil dette få konsekvenser for den globale 
veksten, og da særlig i fremvoksende oljeforbrukende 
økonomier som Kina, India og Thailand. Som nevnt i 
forrige markedsrapport er allerede inflasjonen i Kina og 
India i nærheten av smertegrensen, hvilket allerede har 
fremtvunget ulike innstrammende tiltak fra 
myndighetene som renteøkning og økning i bankenes 
reservekrav. Selv om energipriser normalt ikke inngår i 
det offisielle prismålet, er det likefullt en reell 
kostnadsøkning og det vil selvsagt merkes både for 
forbrukerne og industrien. I tillegg er bensinpriser 
subsidiert i mange av de fremvoksende landene. Høyere 
energipriser vil være belastende på mange 
statsbudsjetter som allerede er i underskudd (for 
eksempel India). Et oljeprissjokk vil derfor få sterk 
innvirkning på de fremvoksende asiatiske økonomiene. 
Ringvirkningene av dette vil i neste omgang slå inn på 
global økonomi og da selvsagt gi sterk negativ innvirkning på de globale aksjemarkedene når både 
vekstestimater nedjusteres og risikovilligheten avtar med en gang strengen av positive nyheter blir brutt. 
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Det positive i denne sammenheng er at et slikt oljeprissjokk vil være forbigående av natur da den seirende 
parten i et opprør/revolusjon/borgerkrig vil ha like stort behov for inntektene fra oljeproduksjonen som 
det sittende regimet. Slik sett er den verste situasjonen en langvarig konflikt uten avklaring. På kort sikt 
kan også Saudi-Arabia øke sin produksjon for å 
kompensere for øvrig bortfall. Dersom urolighetene 
skulle spre seg til Saudi-Arabia, må imidlertid kortene 
stokkes om på nytt. 
 
Et alternativt utfall er at tilbudet faktisk ikke kommer 
opp igjen og at prisene holder seg høye. 
Etterspørselen etter olje vil falle og gi svakere vekst, 
hvilket igjen gir lavere oljepris. Vi har dermed 
vanskelig for å se at oljeprisen vil holde seg på et så 
høyt nivå over tid. Det vil komme en dag der man får 
et permanent oljesjokk pga. at det faktisk er lite olje 
igjen å hente ut, men det er heldigvis ikke i dag. 
 
 
Når tilstandene igjen normaliseres vil aksjemarkedet 
med overveiende sannsynlighet reprises, særlig i de 
oljeforbrukende delene av verden. Slik sett vil en 
eventuell korreksjon innen risikoaktiva skape muligheter særlig i forhold til relative handler mellom 
energi-aksjer, som har holdt seg eller steget, og andre aksjer. For eksempel har både det indiske, tyrkiske 
og indonesiske aksjemarkedet fått mye juling gjennom disse urolighetene, og kan derfor være 
interessante kjøpsmuligheter. 
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HETT EIENDOMSMARKED 
 
Selv om problemene står i kø i utlandet, er de fleste investeringsområder i full vigør igjen her hjemme. 
Ikke minst gjelder dette næringseiendomsmarkedet og spesielt syndikatmarkedet. Syndikeringsaktørene 
er igjen kommet på banen og transaksjonsvolumet mer enn doblet seg fra 2009 til 2010. Da budgiverne i 
slike prosesser ikke nødvendigvis er avhenging av at investeringen blir god, er de heller ikke nødvendigvis 
prissensitive og yieldnivåene har følgelig falt mye. Det omsettes nå storhandels eiendommer i ikke-
sentrale strøk til yielder på 6%-tallet med anorektiske yield-gap (differanse mellom eiendommens 
direkteavkastning og lånekostnad) . For å kunne skilte med avkastningskalkyler på forsiden av prospektet 
som tiltrekker seg de investorene som er naive nok til å tro på dem, legges det nå gjerne opp til flytende i 
stedet for fast rente og forutsetninger om inngang i lånemarginen. 
 
Yieldnivået skraper bunn og en videre 
verdioppgang er betinget av vekst i 
leieprisene. Det er imidlertid ikke åpenbart at 
det vil materialisere seg ettersom det er 
igangsatt mange byggeprosjekter som 
ferdigstilles i 2012-2013. De lette gevinstene 
i næringseiendomsmarkedet er dermed 
hentet ut, og følgelig ser vi ingen grunn til å 
ha fortsatt overvekt i denne aktivaklassen. I 
forrige oppgangssyklus fortsatte yieldene 
videre nedover og rentenivået var høyere. 
Slik sett er det antagelig er litt mer å gå på, 
men det er ikke åpenbart. 
 
Paradoksalt nok opplever vi samtidig med at 
syndikater med skarpere og skarpere 
yieldnivåer blir fulltegnet og at nye 
eiendomsfond blir startet opp, at det den 
aller siste tiden er færre kjøpere av 
eiendomsfond i annenhåndsmarkedet. 
Faktisk er prisene i mange fond i det 
vesentligste uendret de siste 6-10 
månedene. Alt annen likt burde det jo være 
flere som etterspurte eksponering gjennom 
annenhåndsmarkedet. Vår teori rundt dette 
er at de nye fondene og syndikatene som 
blir lansert tar oppmerksomheten bort fra 
annenhåndsmarkedet. 
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ALLOKERING 
 
Som nevnt velger vi å vekte ned vår 
anbefalte overvekt i eiendom til nøytral 
vekt. En overvekt her er forbeholdt når det 
er åpenbar ekstraordinær verdistigning å 
hente, og med den siste tids prisøkning er 
dette mulighetsvinduet etter vårt skjønn 
lukket. 
 
Motstykket av nedvektingen i eiendom er 
en ny oppvekting av obligasjoner. Lange 
renter har steget en god del fra bunn, og 
gir god betaling i forhold til den korte 
enden av skalaen. I tillegg er 
kredittpåslagene for gode kreditter fortsatt 
høyt nok til at det gir en god buffer. Med 
stor usikkerhet i verden fremover vil det 
nok være vanskelig for Norges bank å heve 
renten like mye som det nå prises inn. 
 
For øvrig gjør vi ingen endringer i vår 
anbefalte allokering. Med økt uro i verden 
er vi komfortable med vår undervekt i 
aksjer, mens vi stadig er årvåkne på 
muligheter som vil kunne åpenbare seg i kjølvannet av en eventuell korreksjon. 
 
 
 
 
UTVIKLING FEBRUAR 

S&P 500: 0% 
FTSE All World: -0,5% 
FTSE Emerging Markets: -2,7% 
OSEBX : 3,7%  
Olje: 9,2% 
(Alle tall i NOK)  
 


