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Beste lezers,
Als we terugkijken op
2020 wordt duidelijk dat
het afgelopen jaar in het
teken stond van de
coronapandemie en de
gevolgen hiervan. De
samenleving en bijna alle branches kregen met
enorme uitdagingen te maken om het infectierisico zo klein mogelijk te houden en hierbij tegelijkertijd economische activiteiten mogelijk te
blijven maken. Dit bleek ook uit de Euro-Score. In
het eerste en tweede kwartaal vertoonde deze
aanzienlijke verliezen. Medio 2020 vertoonden
alle beschouwde landen een eerste herstel dat
tevens naar het vierde kwartaal kon worden
doorgetrokken – als was het maar in geringe
mate. Dit herstel was vooral te danken aan de
ontwikkelingen van de aandeel- en vastgoedindices – in alle beschouwde landen kon een duidelijke stabilisering worden waargenomen. In
totaal vertoonde over 2020 echter alleen de
REECOX Deutschland een positieve ontwikkeling
van 2,2 procent. De andere landen hebben het
niveau van voor de crisis nog niet bereikt. Voor
een verder herstel zal nu een stijgende vaccinatiegraad van groot belang zijn, zodat de
verspreiding van het virus op de lange termijn
kan worden ingedamd.
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REECOX EURO-SCORE MET AANHOUDENDE OPWAARTSE TREND
De geregistreerde hersteltrends van de Euro-Score in het derde
kwartaal hebben ook in het laatste kwartaal doorgezet. Na een
daling in oktober (-1,4 %) lieten de maanden november en
december met een stijging van 1,3% resp. 2,4% weer een positieve
trend zien. Met 227 punten aan het eind van het jaar kon bij
benadering het niveau van voor de crisis worden gerealiseerd.
Desondanks blijft de totale jaarbalans voor het door de
coronapandemie gekenmerkte jaar 2020 met -3,0% op grond van
duidelijke koersdalingen in het voorjaar in zijn geheel gematigd.
Als we naar de afzonderlijke kengetallen kijken, wordt duidelijk dat
de REECOX in het vierde kwartaal in alle beschouwde landen kon
voortborduren op de positieve ontwikkeling in het voorgaande

DEUTSCHE HYPO REECOX-EYE

Hartelijke groet,
Andreas Rehfus

DEUTSCHE HYPO EURO-SCORE

DEUTSCHE HYPO
REAL ESTATE ECONOMY INDEX

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. Het ging hierbij echter om een relatief gematigde groei
van maximaal 3,6% (REECOX Nederland). Over het hele jaar gezien
komt een duidelijke winnaar uit de bus: de REECOX Deutschland
bereikte als enige index een positieve jaarbalans met een stijging
van 2,2% naar 311 punten. Alle overige landen kregen deels met
aanzienlijke verliezen te maken. De hoogste daling werd in Frankrijk
(-8,2% naar 219,8 punten) geregistreerd, terwijl de daling in Spanje
met -4,8% naar sedert 169 punten het laagst uitviel.

NEDERLANDSE VASTGOEDECONOMIE NADERT
VERDER HET NIVEAU VAN HET BEGIN VAN HET
De vastgoedeconomie in Nederland wist de sinds mei aanhoudende herstel trend ook in het
vierde kwartaal vast te houden. Met uitzondering van de oktoberwaarde (-1,9%) konden in
november (+3,9%) en december (+1,6%) stijgingen worden geregistreerd. Aan het eind van het
jaar noteerde de REECOX Nederland 178,5 punten – de hoogste waarde sinds de uitbraak van de
coronapandemie. Met een jaarbalans van -6,0% was er echter in totaal toch sprake van een
ondergemiddelde ontwikkeling. Het vierde kwartaal wordt gekenmerkt door een positieve
dynamiek van de aandelenmarkten. De belangrijkste aandelenindex AEX bereikte met
624 punten aan het eind van 2020 de hoogste waarde en lag bijgevolg boven de februari-waarde
voor het uitbreken van de Covid19-pandemie. In vergelijking met het voorgaande kwartaal kon
een stijging van 14,0% worden genoteerd. Een opmerkelijke ontwikkeling maakte de
vastgoedindex FTSE EPRA/NAREIT Netherlands door die na een historisch dieptepunt aan het
eind van het derde kwartaal met in totaal 81,9% naar actueel 420 punten duidelijk steeg.
Doorslaggevend voor de sterke stijging was de groei van 68,9% in de maand november. Ook het
Nederlandse bedrijfsklimaat sloot het vierde kwartaal met een positieve balans af. Na een
aanvankelijke dip in oktober (-2,4%) verliepen de maanden november en december weer
positief. De groei met dubbele cijfers van het voorgaande kwartaal werd echter niet bereikt. In
totaal steeg het bedrijfsklimaat in vergelijking met 1,4% naar sedert 93,2 punten.
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„In totaal heeft de commerciële vastgoedsector zich in Nederland in 2020
ondanks de ongunstige omstandigheden relatief goed ontwikkeld. Het
totale volume over alle asset-klassen kwam rond de 18 miljard euro. De voor
2021 aangekondigde en dienovereenkomstig omgezette stijging van de
overdrachtsbelasting, die bij de koop van woningen moet worden voldaan,
heeft aan het einde van vorig jaar tot anticiperende transacties geleid.
Desondanks blijft de vraag naar deze objecten door het krappe aanbod ook in
2021 hoog. In het afgelopen jaar stopgezette projecten, waarbij met name
ook rekening wordt gehouden met de actuele duurzaamheidsstandaarden
en die dus tot hoge CO2-besparingen leiden, worden nu weer opgepakt.
Binnen de logistieke markt zet de positieve ontwikkeling door. Hotel- en
retail-investeringen baren echter kopzorgen. De vastgoedmarkten passen
zich aan de door corona en door de richtlijnen voor de klimaatbescherming
veranderde randvoorwaarden aan. De marktdeelnemers die deze uitdagingen met creativiteit en nieuwe concepten aangaan, boeken successen.“

„In totaal heeft de commerciële vastgoedsector zich in
2020 ondanks de ongunstige omstandigheden relatief
goed ontwikkeld.“
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