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<p>Wzrost rywalizacji w�r� inwestor� o ograniczone zasoby nieruchomo�ci komercyjnych
najwy�szej jako�ci w Londynie wywar� znaczn� presj�na stopy kapitalizacji, kt�e w efekcie
odnotowa�y w pa�dzierniku najwi�szy przynajmniej od 1993 r. miesi�zny spadek o 35
punkt� bazowych. <br /><br />Jak podaje firma Cushman & Wakefield w listopadowym raporcie
Business Briefing dotycz�cym rynku inwestycji w nieruchomo�ci w Wielkiej Brytanii �rednie
stopy kapitalizacji we wszystkich sektorach wynosz� obecnie 6,58% (o 83 pb mniej ni� w
marcu). Z 25 g��nych segment� rynku obj�ych badaniem 21 wykaza�o
tendencj�spadkow�.<br />
<br />W�r�� inwestor� krajowych i zagranicznych panuje
pe�na zgodno��co do tego, �e obecnie rynek nieruchomo�ci komercyjnych w Wielkiej
Brytanii w uj�iu historycznym oferuje dobr� warto�� cho�pozyskanie najlepszych
nieruchomo�ci po dobrej cenie na tym najbardziej ustabilizowanym i najlepiej rozwini�ym
rynku w Europie, mo�e napotka�na spore trudno�ci. Brak zasob� jednak negatywnie
wp�ywa na poziom aktywno�ci i jest raczej ma�o prawdopodobne, �eby na rynku w kr�kim
terminie nast�pi� wyra�ny wzrost poda�y.<br /><br />Od pocz�tku drugiej po�owy roku
rynek nieruchomo�ci przemys�owych i magazynowych odnotowuje najsilniejsz�
kompresj�st� kapitalizacji w uj�iu og�nym (spadek �redniej wyj�ciowej stopy kapitalizacji o
123 pb). Jednak to sektor handlowy zajmuje najmocniejsz� pozycj� szczeg�nie w segmencie
magazyn� handlowych, gdzie na skutek ostrej konkurencji tylko w samym pa�dzierniku stopy
spad�y o 85 pb. Na rynku handlowym og�m w pa�dzierniku zaobserwowano spadek o 48 pb,
co oznacza ��czny spadek od najwy�szego poziomu z marca o 108 pb ? dla warto�ci
kapita�u oznacza to wzrost o 16%. Stopy kapitalizacji za powierzchnie biurowe w tym samym
okresie spad�y o 44 pb, w tym w pa�dzierniku o 15 pb. �<br /><br />David Erwin, szef grupy
rynk� kapita�owych firmy Cushman & Wakefield, powiedzia�: ?Wygl�da na to, �e inwestorzy
sk�onni s� postrzega�rok 2009 jako okres najni�szych w uj�iu historycznym cen. Nie nale�y
si�wi� dziwi�wzmo�onej aktywno�ci kupuj�cych, kt�zy chc� mie�pewno�� �e nie
przegapili korzystnych okazji kupna. Jednak, bior�c pod uwag�realny niedob� zasob� dobrej
jako�ci, niekt�zy komentatorzy zaczynaj� wyra�a�swoje obawy, �e takie podej�cie mo�e
doprowadzi�do powstania kolejnej ba�i spekulacyjnej.� Nie pozostaje nam jednak nic innego,
jak czeka�na rozw� wypadk�. Cho�trudno zaprzeczy� �e dla sprzedaj�cych, zdaj�cych
sobie spraw� �e obecna sytuacja nie potrwa d�ugo, nadszed� najlepszy czas na
przetestowanie rynku. Je�li poda� nieruchomo�ci nie wzro�nie, nie ma co liczy�na powr�
r�nowagi rynkowej ? sytuacj�mo�e zmieni�decyzja bank� o otwarciu swoich zasob�?.<br
/><br />David Hutchings, szef europejskiego dzia�u bada�firmy Cushman & Wakefield,
powiedzia�: ?Dla nabywc� kapita�owych poziom st� kapitalizacji, nawet przy ich dalszym
spadku, nadal b�zie postrzegany jako atrakcyjny w por�naniu do stopy zwrotu z obligacji.
Nale�y jednak zauwa�y� �e jest to mo�liwe jedynie w sytuacji pewnego dochodu lub gdy
warto��nieruchomo�ci w �rednim okresie stwarza mo�liwo��stabilnego wzrostu.���
Najwi�sze zagro�enie nie le�y wi� w zbyt szybkiej zmianie cen za najlepsze nieruchomo�ci,
ale w znacznym poszerzaniu granic tolerancji na ryzyko oraz zbyt optymistycznym podej�ciu
do mo�liwo�ci powrotu o�ywienia na rynek najmu?.<br /><br /><strong>Cushman &
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