
REECOX EURO-SCORE BEGINT POSITIEF AAN HET NIEUWE JAAR

De Europese vastgoedmarkt van de Deutsche Hypo REECOX (Euro-Score) 
kan terugkijken op een sterke start in 2021. Hiermee zet de index na een 
korte tussentijdse dip aan het begin van het jaar (januari: -1,2%) de positie-
ve dynamiek van het laatste kwartaal van 2020 voort. In de maanden februa-
ri en maart noteerde de index een groei van 2,0% en 5,7%. In totaal steeg de 
Euro-Score ten opzichte van het voorgaande kwartaal met 6,6% naar 241,9 
punten. Dientengevolge komt de index niet alleen weer boven het niveau 
van voor de crisis uit, maar realiseert bovendien de hoogste waarde sinds 
september 2018.

Deze positieve pan-Europese trend geldt voornamelijk voor alle binnen het 
kader van de Deutsche Hypo REECOX beoordeelde landen. Bijzonder posi-
tief viel hierbij het verloop in Groot-Brittannië op. Na een aanvankelijk lichte 
daling stond de maand februari en vooral de maand maart in het teken van 

een duidelijke stijging. In totaal steeg de REECOX UK met 9,6% naar 203,0 
punten. Tot de middenmoot behoren Duitsland (+5,8% naar 328,9 punten), 
Nederland (+5,4% naar 188,2 punten) en Polen (5,2% naar 181,7 punten). 
De in vergelijking laagste groei ten opzichte van het voorgaande kwartaal 
werd in Frankrijk (+4,2% naar 229,0 punten) en Spanje (+3,2% naar 175,1 
punten) geregistreerd. In vergelijking van alle binnen het kader van de       
REECOX beoordeelde landen staat de Duitse vastgoedconjunctuur ook aan 
het begin van 2021 met afstand bovenaan.

Na 26 jaar bij de Deut-
sche Hypo zal ik mijn       
loopbaan buiten het 
NORD/LB-concern voort-
zetten. Ik wil u danken 
voor uw interesse in de 
Deutsche Hypo REECOX. 

Frank Schrader zal in de toekomst de becommenta-
riëring van mij overnemen. Hij zal na de integratie 
van de Deutsche Hypo in NORD/LB verantwoordelijk 
zijn voor de vastgoedactiviteiten van de bank. Ik 
wens u voor de toekomst alle goeds!

Beste lezers,

IIk verheug mij op mijn 
nieuwe taak en de hier-
mee verbonden becom-
mentariëring van de 
Deutsche Hypo REECOX 
die met een stijging van 
de Euro-Score met 6,6 
procent in het eerste kwartaal van 2021 zijn posi-
tieve ontwikkeling t.o.v. het voorgaande kwartaal 
wist voort te zetten. Het is te hopen dat de stijging 
van de corona-besmettingscijfers, met name door 
een toenemende vaccinatiegraad zal worden in-
gedamd en dat het herstel van de Europese vast-
goedmarkt zal doorzetten.

Hartelijke groet, 
Andreas Rehfus

Beste lezers,

Hartelijke groet, 
Frank Schrader
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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).
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COLOFON

REACTIE OP DE MARKTNEDERLANDSE VASTGOEDMARKT BEGINT GOED 
AAN HET NIEUWE JAAR

„Focus van beleggers blijft gericht op de huizen-  en logistieke 
vastgoedmarkt.“

„Helaas was de coronasituatie in het eerste kwartaal van 2021 in Nederland nog niet 
goed. Op grond van de aanhoudende lockdownmaatregelen kwamen de B en C 
detailhandellocaties verder onder druk te staan. Ook hotelinvesteringen hadden te 
maken met verdere marktwaarde verlagingen. De focus van beleggers bleef gericht 
op de huizen- en logistieke markt. Die bleven tot de favorieten behoren. Binnen de 
kantoorsector staat ons een uiteenlopend beeld te wachten. Over de behoefte aan 
kantoorruimte en de benodigde oppervlakten lopen de meningen sterk uiteen. 
Thuiswerken heeft een vaste plek binnen ons werkende bestaan gekregen. Veel 
werknemers hoeven niet iedere dag meer naar hun werk te reizen. De productiviteit 
van thuiswerkers is ook niet gedaald. Sinds het voorjaar is er weer sprake van een 
actievere commerciële vastgoedsector. Er staan veel projecten in de planning, er is 
een grote vraag naar met name bouw financieringen. Toch blijft het lastig om deze 
ontwikkelingen voor het hele jaar te voorspellen. De vooruitzichten van de branche 
zijn voor een groot deel afhankelijk van hoe snel de economische activiteiten en de 
versoepelingen zullen worden doorgevoerd die voor mei staan gepland.“

De opgaande lijn van de Nederlandse vastgoedmarkt aan het eind van het jaar, kon ook in het 
eerste kwartaal van 2021 worden voortgezet. Met uitzondering van de waarde in februari (- 0,1%) 
werden in januari (+1,6%) en maart (+3,8%) stijgingen gerealiseerd. Aan het eind van het eerste 
kwartaal behaalde de REECOX Nederland 188,2 punten en steeg hiermee in vergelijking met het 
voorgaande kwartaal met 5,4%.

Een blik op de inputvariabelen laat een uniform positief beeld zien: Het herstel van de belangrijkste 
aandelenindex AEX valt opnieuw op: na een sterke groei van 12,0% kwam deze uit op 699,8 punten. 
Iets minder dynamisch verliep de ontwikkeling van de vastgoedindex FTSE EPRA/NAREIT 
Netherlands. Nadat deze aan het eind van het jaar een enorme groei van 81,9% realiseerde, was 
de opleving in het eerste kwartaal van 2021 duidelijk minder. Na de stijging van 7,0% in januari, 
volgde in februari een terugslag van 8,7%. Maart zorgde opnieuw voor een groei van 10,5%, 
zodat de index ten opzichte van het voorgaande kwartaal een stijging van in totaal 8,0%            
vertoonde. Ook het Nederlandse bedrijfsklimaat heeft het herstel met uitzondering van een 
negatieve periode in februari aan het begin van het jaar voortgezet. In totaal steeg het                 
bedrijfsklimaat met 5,0% naar sedert 97,9 punten.
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