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Περιζήτητοι οι γραφειακοί χώροι στο Παρίσι παρά τους φόβους εν όψει των εκλογών
Μπορεί οι φόβοι των επενδυτών
νια μια πιθανή πολιτική και συνάμα
οικονομική αποσταθεροποίηση
ελέω των προεδρικών εκλογών που
διεξάγονται φέτοε στη Γαλλία να
έχουν αυξηθεί εσχάτωβ ωστόσο
öncos προκύπτει αυτό δεν έχει
σταθεί εμπόδιο στην πραγματοποίηση
σημαντικών επενδυτικών
κινήσεων löicos στον κλάδο των
επαγγελματικών ακινήτων Η
αποτίμηση των κτιρίων
γραφείων στο Παρίσι συγκριτικά
με άλλε μεγάλεε ευρωπαϊκέε πό
Xz\s αποδεικνύεται πολύ σημαν
τικότερο5 παράγοντα για ορισμέ
vous επενδυτή με αποτέλεσμα
να καταγράφονται συνεχεί5 μειώσει
των αποδόσεων
Ειδικότερα ôncjs αναφέρει η
εταιρεία napoxûs υπηρεσιών
CBRE οι τιμέβ κατέγραψαν
avoôiKés τάσειε κατά τη διάρκεια
του τέταρτου τριμήνου του 2016
cos αποτέλεσμα ms υψηλήΞ ζήτη
ans Qs εκ τούτου οι αποδόσεΐ5
ελκυστική

ακινήτων

για του3 επενδυτέε άρχισαν να
υποχωρούν με αποτέλεσμα να
έναντι 3,15
βρεθούν στο 3
κατά το τρίτο τρίμηνο και 3,25
κατά την αντίστοιχη περίοδο του
2015 Μάλιστα δεδομένου ότι πλέον

περιορίζονται οι αποδόσειε οι
επενδυτέβ έχουν αρχίσει να αναζητούν
ακίνητα και στα προάστια
του Παρισιού όπου οι αποδόσεΐ3
είναι υψηλότερε
Η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε και
στον όγκο των συναλλαγών ο οποί
os σύμφωνα με στοιχεία ms Real
Capital Analyics ανήλθε σε σχεδόν
9,5 δισ ευρώ κατά tous τελευταίου5
τρειε μήνεε του émus έναντι
από 6 δισ ευρώ αγοραπωλησιών
που είχαν σημειωθεί σε
καθένα από τα προηγούμενα τρία
του
2016
τρίμηνα
Ontüs τονίζουν οι επενδυτέ5 η
μεγάλη αυτή κινητικότητα αποδίδεται
στην πεποίθησή tous ότι η
αγορά γραφείων tos γαλλική5 πρω
τεύουσαε συγκεντρώνει εξαιρετικέ5

υποχωρήσει σε μόλΐ5 3 το
επίπεδο από το 2012
Ταυτόχρονα τα ενοίκια στην κεντρική
επιχειρηματική ζώνη ms
Πόλη5 του ï>g)tos αυξήθηκαν
κατά 2 κατά μέσον όρο

χαμηλότερο

0 δείκτης κενών
γραφείων στο Παρίσι
έχει υποχωρήσει
σε μόλις 3
το χαμηλότερο επίπεδο
από το 2012

λιγότερο

αξία των αγοραπωλησιών γραφειακών χώρων ανήλθε σε σχεδόν 9,5 δισ
ευρώ κατά τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους έναντι λιγότερο από 6
δισ ευρώ αγοραπωλησιών
Η

προοπτικέε μελλοντική3 ανάπτυ
ξηε KaOcüS η ζήτηση για véous
γραφειακούε xcbpous από τΐ3 εται
pzxts κινείται σε πολύ υψηλό επίπεδο
κάτι που συνεπάγεται και
αύξηση των ενοικίων συνεπώε
και των αποδόσεων για tous επεν
δυτέε στο άμεσο μέλλον
Η εξέλιξη αυτή υποστηρίζεται
και από την κατακόρυφη πτώση
των διαθέσιμων γραφείων Σύμφωνα
με στοιχεία ms Cushman
Wakefield κατά τη διάρκεια του
τελευταίου 12μήνου ο δείκτη κενών
γραφείων στο Παρίσι έχει

Στην επενδυτική ζήτηση συμβάλλει
και η διατήρηση των
επιτοκίων

σε πολύ χαμηλό επίπεδο
γεγον03 που καθιστά zis αποδό
σεΐ3 των ακινήτων πολύ ελκυστι
κότερεε σε σχέση με άλλα επενδυτικά
προϊόντα ôncûs π.χ τα
ομόλογα Από τΐ5 πλέον σημαν

τικέε επενδυτικέ5 κινήσειε ήταν
η δαπάνη ùi(jous 1 δισ ευρώ από
το κρατικό επενδυτικό ταμείο
ms Νορβηγίαβ για την
απόκτηση ενό5 κτιρίου γραφείων
στο κέντρο του Παρισιού Αντίστοιχα
η βρετανική επενδυτική
εταιρεία ακινήτων Tristan Capital
Partners έχει αποκτήσει ακίνητα
συνολική5 αξία5 600 εκατ ευρώ
στην Γαλλία κατά τη διάρκεια των
τελευταίων εννιά μηνών
πετρελαίου

