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Drodzy Czytelnicy,
liczne wyzwania na świecie znajdują również
odzwierciedlenie w rozwoju Euro-Score: trwająca
negatywna seria pozostaje nieprzerwana w drugim
kwartale - REECOX spada ósmy miesiąc z rzędu i
wynosi na koniec drugiego kwartału 229,5 punktów.
O ile w ubiegłym roku można było jeszcze dostrzec
oznaki ożywienia gospodarczego, o tyle różne nadzwyczajne wydarzenia (podwyżki stóp procentowych/
inflacja, niestabilne łańcuchy dostaw, istniejące
ogniska konfliktów, obawy przed recesją w niektórych
częściach świata, życie z pandemią itp.), które jako
pojedyncze zdarzenia są rzadkie i nigdy wcześniej nie
występowały w takim połączeniu, jako współistniejące wyzwania prowadzą do znacznej niepewności.
Czynniki te wpływają również na branżę nieruchomości, co podkreślają zmiany indeksów akcji nieruchomości: w drugim kwartale odnotowały one potężny spadek. Zmienione warunki finansowania
częściowo prowadzą do opóźnień w transakcjach
wszędzie tam, gdzie rynek nie znalazł jeszcze poziomu cen, który byłby akceptowalny zarówno dla
kupujących jak i sprzedających. Pozostaje mieć nadzieję, że letnie miesiące przyniosą więcej spokoju, a
pozostałe kwartały większą aktywność transakcyjną.
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KONTYNUACJA NEGATYWNEGO TRENDU REECOX EURO-SCORE
Po negatywnym rozwoju, który rozpoczął się w listopadzie 2021 roku, europejska koniunktura na rynku nieruchomości Deutsche Hypo REECOX
(Euro-Score) również w drugim kwartale 2022 roku wykazała konsekwentnie
ujemne saldo. Ogólnie rzecz biorąc, Euro-Score spadł o 6,0% w porównaniu
z poprzednim kwartałem, osiągając obecnie 229,5 punktów - poziom, który
był ostatnio niższy tylko w styczniu 2021 roku.
Patrząc na poszczególne wskaźniki, widać wyraźnie, że REECOX po raz
kolejny rozwijał się negatywnie w drugim kwartale we wszystkich badanych
krajach. Przy stosunkowo umiarkowanym spadku o 1,7% REECOX Hiszpania
odnotował najmniejszy spadek procentowy w porównaniu z poprzednim
kwartałem. Za nim w pewnej odległości plasują się Polska (-3,6% do
183,1 punktów) i Wielka Brytania (-3,9% do 202,5 punktów). Niemal
identyczne spadki w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano
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Oko nieruchomości REECOX pokazuje aktualną wartość
koniunktury na poszczególnych rynkach nieruchomości we
wzajemnym porównaniu (długość tęczówki) oraz wielkość
danych rynków inwestycyjnych (szerokość tęczówki).

w Holandii (-5,5% do 184,8 punktów) oraz we Francji (-5,6% do 225,6
punktów). Najwięcej straciły ponownie Niemcy, gdzie REECOX spadł o 8,7%
do 289,8 punktów.

KONTYNUACJA NEGATYWNEGO ROZWOJU
REECOX POLSKA
Po tym jak koniunktura na polskim rynku nieruchomości już w pierwszym kwartale wykazywała
ujemne saldo, również w drugim kwartale 2022 roku REECOX Polska nie odrobił strat: na koniec
czerwca odnotował poziom 183,1 punktów, co oznacza osłabienie o 3,6% w stosunku do poprzedniego kwartału. Jednak strata w drugim kwartale odpowiada drugiemu najniższemu spadkowi
w porównaniu z krajami europejskimi.
Spojrzenie na zmienne wejściowe pokazuje jednoznacznie negatywny obraz. Przy spadku o 5,9% do
2.549,2 punktów bazowych indeks nieruchomości WIG Developers jest nadal stosunkowo stabilny
w porównaniu z wieloma innymi europejskimi indeksami nieruchomości. Z kolei polski indeks
giełdowy WIG 20 spadał już na początku 2022 roku. Wyraźny spadek notowań utrzymywał się
w kwietniu (-12,9%) i po względnie stałym rozwoju w maju (-0,8%), ponownie znacznie przyspieszył
na koniec kwartału w czerwcu (-8,0%). W okolicach 1.696 punktów zanotowano najniższy wynik
(-20,5% kwartał do kwartału) od października 2020 roku. Nastroje wśród ekspertów rynku nieruchomości, badanych w ramach wskaźnika nastrojów gospodarczych (ESI), spadły drugi kwartał z rzędu
i wynoszą na koniec czerwca 96,0 punktów, co oznacza pogorszenie o 2,1% w ujęciu kwartalnym.
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„Boom w polskiej branży logistycznej utrzymuje się również w drugim kwartale 2022 roku.
Wysoki popyt na powierzchnie magazynowe wynika nie tylko z rozwoju zjawisk związanych
z koronawirusem, ale również z przenoszenia się biznesu z Ukrainy do Polski w wyniku wojny.
Powierzchnia obiektów w budowie, wynosząca 4,5 mln mkw, jest dwukrotnie wyższa niż
w poprzednim roku - a był to już rok rekordowy. Atrakcyjność polskiego rynku logistycznego
dla inwestorów zagranicznych przyczyniła się do wzrostu wolumenu transakcji o 19%
w stosunku do roku poprzedniego. Do końca 2022 roku przewiduje się wzrost czynszów
o 30% za mkw. Mimo inflacji na poziomie 15,5%, rentowność pozostaje stabilna. Z kolei
rynek nieruchomości biurowych pokazuje zróżnicowany obraz: w porównaniu miast
największy wolumen ma Warszawa - 6,2 mln mkw nowych, nowoczesnych powierzchni
biurowych. W budowie jest jednak jedynie ok. 250 tys. mkw, z czego 80% zostanie ukończone do końca 2023 roku. Rosnąca popularność pracy zdalnej (home office) ma wpływ na
zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe, a co za tym idzie również na popyt na nowe
budynki. W związku z tym deweloperzy odłożyli nowe projekty na późniejsze terminy i na
razie wstrzymują się z inwestycjami. Istnieje ryzyko wystąpienia luki w podaży w latach
2024-25, czego konsekwencją może być wzrost czynszów. Z tego trendu korzystają okoliczne miasta. Duże firmy zagraniczne przenoszą się bowiem do miast regionalnych, gdzie ilość
powierzchni biurowej jest wprawdzie mniejsza, ale aktywność budowlana wyższa.“

„Powierzchnia obiektów logistycznych w budowie jest dwukrotnie wyższa
niż w poprzednim roku.”
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