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Rammebetingelser

Bankmarkedet

Obligasjonsmarkedet

Realkredit

Rammebetingelsene gir flere valgmuligheter
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The Sky is the Limit
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Lave rentenivåer gir plasseringsutfordringer

Tidenes beste marked for meglere?

Kilde: Danske Bank Markets
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……og da søker man avkastning der man kan få den……

Tidenes beste marked for meglere?
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Hvorfor investere i Norden? 

Tidenes beste marked for meglere?
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Stor spredning på både kjøper- og selgersiden

Kilde: Akershus Eiendom
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Rammevilkår banker – et tilbakeblikk

Økte kapitalkrav er kostnadsdrivende
• Krav til mer og bedre kapital bak bankenes virksomhet/utlån
• Økte rapporteringskrav

Likviditetskrav er kostnadsdrivende
• Økte krav til likviditet bak forpliktelser
• Usikkerhet rundt hvilke instrumenter som kan dekke likviditetskrav
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Bankene er viktige for samfunnet

Høyere EK
• Øke inntekter
• Redusere kostnader
• Emisjon

Justert balanse
• ”Utlånsstopp”
• Salg av virksomhet

Mer soliditet!
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EK krav til banker
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Finansiering av næringseiendom utgjør en betydelig del av 

bankenes totale utlån til bedriftsmarkedet

Commercial real estate
240 bn DKK
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Bankene har strammet inn på finansiering, 

men det forventes ikke ytterligere innstramning 

Kilde: Norges Bank Utlånsundersøkelse 2. kvartal 2016

De blå søylene viser rapportert utvikling for gjeldende kvartal.
De røde punktene viser forventet utvikling for neste kvartal.
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Det forventes noe høyere utlånsmarginer, 

men trenden er avtagende

Kilde: Norges Bank Utlånsundersøkelse 2. kvartal 2016

De blå søylene viser rapportert utvikling for gjeldende kvartal.
De røde punktene viser forventet utvikling for neste kvartal.
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Økende emisjonsaktivitet i det europeiske obligasjonsmarkedet

 EU-reguleringer om kapitaldekning for      finansinstitusjoner har allerede 
forskjøvet kreditt fra bankene til obligasjonsmarkedet

USA EUROSONE

1/3
banklån

2/3
obligasjoner

2/3
banklån

1/3
obligasjoner
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Fordeler og ulemper med bankfinansiering

• Høyere fleksibilitet
• Relasjonsdrevet
• Mulighet for å reforhandle løpetid
• Førtidig betalingsmuligheter uten gebyrer
• Få aktører involvert
• Ikke public info

• Kan være begrenset tilgjengelighet
• Bankene kan forvente breddesalg
• Kan være strenge covenants
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Utlånsmarginen flater ut

Kilde: Union Bankundersøkelse Q3 2016
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Rentekostnadene har vært gjennom bunnen?

Kilde: UNION Bankundersøkelse Q3 2016
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Gode kunder prioriteres ved bankfinansiering

• Seriøse kunder med industriell tilnærming
• Kunnskap
• God track-record
• Organisasjon

• Panteobjektet
• Gode bygg i likvide områder
• Diversifiserte og/eller meget gode leietakere
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Fordeler og ulemper med obligasjonsmarkedet

• Mulighet for lengre løpetid
• Ingen krav til avdrag
• Attraktive priser
• Fast margin
• Softere covenants

• Må ha en viss størrelse (ca 150’’+) og type eiendom
• Førtidig innfrielse kan avtales, men koster
• Endringer av betingelser er vanskelig
• Ikke tilgjengelig for alle låntakere
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Obligasjonsmarkedet har fått større betydning

Kilde: stamdata.no, Danske Bank Markets
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1 %
7 %

14 %

19 % 58 %

Realkredit Danmark: 

Konsernets  leverandør av realkredittlån

 Realkreditforetak etablert i 1795
 100% eid av Danske Bank
 Tilbyr pantelån som i sin helhet finansieres av sikrede obligasjoner
 Lang kredittforpliktelse; pantelånene kan ikke sies opp av Realkredit Danmark

Utenfor Danmark

Landbruk

Kommersiell

Utleieobjekt

Privat

Låneportefølje (Q3 2016): DKK 768 mrd

Struktur i Norge: 
- 1 prioritet Realkredit Danmark
- Top-up – 2. pri Danske Bank
- Opp til 20 år – lang kredittforpliktelse
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Fordeler og ulemper med realkredit

• Meget lang løpetid
• Attraktive priser
• Avdragsfrihet
• Kan kombineres med Danske Bank-lån

• Må ha en viss størrelse (ca 200’’+) og type eiendom
• Førtidig innfrielse er avhengig av markedet
• Mer dokumentasjon enn banklån
• LTV < 45% (60% ved boligeiendom)



25

Oppsummert

Samlet tilgang på fremmedkapital er tilfredsstillende

Det er flere tilgjengelige finansieringsformer

Valg av finansieringsform er avhengig av underliggende behov og muligheter



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !


