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Κεφάλαια ύψους 1,21 τρισ επενδύθηκαν παγκοσμίως στα ακίνητα το τελευταίο 12μηνο
Συνολικά κεφάλαια 1,21 τρισ ευρώ
επενδύθηκαν στην παγκόσμια αγορά

ακινήτων κατά τη διάρκεια του
τελευταίου 12μήνου παρά την αβεβαιότητα

που επικράτησε σχετικά
με xis προοπτικέε xns παγκόσμιαε
οικονομίαε

Σε σχετική ετήσια έρευνα xns
εταιρείαε napoxâs υπηρεσιών ακινήτων

Cushman Wakefield επισημαίνεται

ότι οι σημαντικότερεε
αγορέ5-πόλεΐ5 του πλανήτη ενίσχυσαν

το μερίδιο tous καθώε οι 25
σημαντικότερεε πόλεΐ5 για επενδύσει

προσείλκυσαν το 53,3 των
συνολικών κεφαλαίων έναντι 52,7
κατά τον προηγούμενο χρόνο

Η Νέα Υόρκη παρέμεινε στην κορυφή

ενώ συνολικά οι ΗΠΑ
πρωταγωνιστούν

καθώε εκεί καταγράφηκε
η μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων

Είναι χαρακτηριστικό ότι
από Tis 25 πόλειε που προσείλκυσαν
Tis υψηλότερεε επενδύσει οι 15
βρίσκονται στΐ5 ΗΠΑ Στον αντίποδα

οι ευρωπαϊκέε πόλεΐ8 έχουν πλέ¬

ον τέσσερα πόλειε στη λίστα από
έξι πέρυσι ενώ από την Ασία περιλαμβάνονται

συνολικά πέντε πόλειε
όσεε και τον προηγούμενο χρόνο
Πάντωε οι ξένοι επενδυτέ στρέφονται

πλέον όλο και περισσότερο
npos xis aYopés των ΗΠΑ και tos
Aoias και λιγότερο tos Eupconns

Στο πλαίσιο των αλλαγών τη μεγαλύτερη

διαφοροποίηση καταγράφει

το Λονδίνο που έχασε την
πρωτοκαθεδρία που απολάμβανε
τα προηγούμενα χρόνια καθώε οι
επενδύσει στην αγορά ακινήτων
υποχώρησαν από τα 35 δισ ευρώ
σε 22,4 δισ ευρώ Η κάμψη αυτή
του επενδυτικού ενδιαφέροντοε
αποδίδεται ôncjs είναι αναμενόμενο

oxis ανησυχίε γύρω από το
Brexit αλλά και axis υψηλέε τιμέ5
που είχαν διαμορφωθεί κατά το
διάστημα πριν από τη διεξαγωγή
του δημοψηφίσματο5 τον περασμένο

Ιούνιο Ακόμα κι έτσι βέβαια
παρέμεινε η κορυφαία πόλη στην
Ευρώπη από πλευρά3 üvjious των

Οι σημαντικότερες αγορές-πόλεις του πλανήτη ενίσχυσαν το μερίδιο τους
Η Νέα Υόρκη παρέμεινε στην κορυφή

Από τις 25 πόλεις
που προσείλκυσαν
τις υψηλότερες
επενδύσεις
οι 15 βρίσκονται
στις ΗΠΑ

επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν
Πτωτικά έχουν κινηθεί επίσηε

το Τόκιο η Ουάσιγκτον και η
Φρανκφούρτη γεγονόε που οφείλεται

τόσο στην έλλειψη προσφο
päs ακινήτων κατάλληλων npos
επένδυση όσο και λόγω του ανταγωνισμού

που έχει περιορίσει x\s
διαθέσιμε5 επιλογέε

Ειδικά όσον αφορά την ευρωπαϊκή
αγορά πέραν του Λονδίνου οι

υπόλοιπεε πόλεΐ5 που βρέθηκαν
oris 25 κορυφαίε5 παγκοσμίωε ήταν
το Παρίσι το Βερολίνο και το Αμστερνταμ

Τόσο η γαλλική όσο και

η ολλανδική πρωτεύουσα βρέθηκαν
μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων
με τον υψηλότερο ρυθμό αύξησα
των επενδύσεων σε σχέση με τον
προηγούμενο χρόνο μαζί με την
Κοπεγχάγη και το Μιλάνο Μεγάλη
αύξηση σημειώθηκε επίση5 στη
Ρώμη και στο Ελσίνκι ôncjs επίσηε
και στο Λίβερπουλ το Νιουκάσλ
το Μπέρμιγχαμ τη Νυρεμβέργη
και τη Στουτγάρδη

Πάντωβ στο άμεσο μέλλον οι
επενδυτέ5 δυσκολεύονται να αποφασίσουν

στο πού να τοποθετήσουν
τα κεφάλαιά tous Ka0cos axis ΗΠΑ
αναμένονται εκλογέ5 στην Ευρώπη
οι συνέπειε3 του Brexit ακόμα δεν
έχουν αποτιμηθεί καθώ5 δεν έχουν
ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεΐ5 μεταξύ

των δύο πλευρών ενώ στην
Ασία κυριαρχεί η επιβράδυνση xns
οικονομική5 ανάπτυξα xns Kivas
Σε κάθε περίπτωση η πτώση του
Λονδίνου θα αποτελέσει Képôos για
αρκετά άλλε πόλεΐ5 τόσο στην
Ευρώπη όσο και παγκοσμίου
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