
A hazai gazdaság növekedése 2018-ban 4,9% volt, 
ez az Európai Unióban is kiemelt erősödést jelent. 
A január-december időszakban az ipar (3,6%), az 
építőipar (22,3%), a kiskereskedelem (6%) és a 
turizmus teljesítménye is erősödött (vendégszám: 
5,2%, ker. szálláshelyek bevétele: 9,3%).
Az év során mért infláció 2,8%-os volt; a tartós 
fogyasztási cikkeknél deflációt figyeltek meg. 
Az építőipar termelői árai átlagosan 9,5%-kal 
magasabbak voltak az előző évieknél, ez az 
ingatlanpiaci bérlők számára is díjemelkedést 
hozott.

A munkaerő-piaci mutatók tovább javultak; 
a munkanélküliségi ráta 3,6%-ra csökkent, a 
foglalkoztatási arány 69,5%-ra nőtt. A január-
novemberi időszakban a reálkeresetek növekedése 
8,5%-os volt. Az alapkamat változatlanul 0,9%, 
a forint az év közepén ugrásszerűen gyengült 
gyengült az euróhoz képest, és az év végén is a 
magasabb régióban tartózkodott (december havi 
átlag HUF/EUR 322,9).

Az év során lezárt ingatlanbefektetési tranzakciók 
volumene megközelítőleg 2 milliárd euró volt. Ez 
meghaladja az egy évvel korábbi (közel 1,8 milliárd 
eurós) szintet, és a válság óta mért legnagyobb 
forgalmat jelenti. Erős és kiegyensúlyozott kereslet 
mutatkozott az iroda- és a kiskereskedelmi 
ingatlanok iránt, mely eszközökre költötték az 
éves befektetések 47 illetve 41%-át. 2017-hez 
képest visszaesett az ipari/logisztikai ingatlanok 
részaránya (19%-ról 6% körülire), és átmeneti 
csökkenést tapasztaltunk a hotelértékesítések 
összértékében is.

Az év legnagyobb értékű ingatlanbefektetése (egy 
eszköz eladása) a Mammut Bevásárlóközpont 
akvizíciója volt (254 M EUR), mellyel a vásárló NEPI 
Rockcastle az ország legnagyobb plázatulajdonosa 
lett.
A hazai befektetők is mozgalmas évet zártak: az 
év legnagyobb irodabefektetési tranzakciójának 
keretében az OTP Ingatlanalap megvette a Corvin 
Offices irodaportfoliót (~80 ezer négyzetméter), 
emellett az Erste Ingatlanalap is több nagyértékű 
irodaberuházást vásárolt (Mill Park, Promenade 
Gardens). 
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Előrejelzés
2019-ben várhatóan továbbra is bőséges 
likviditással és kitartó kereslettel számolhatunk a 
befektetési ingatlanok piacán. Az éves befektetési 
volumen növekedésének ugyanakkor gátat vet a 
kínálat szűkössége, így kevesebb, de egyenként 
nagyobb értékű tranzakciókra számítunk.  
A hozamok lassan elérik azt a szintet, amin még 
versenyképesnek tekinthető a hazai piac kínálata. 

A piacra kerülő, illetve kivitelezés alatt álló 
beruházásokat tekintve a következő tizenkét 
hónapban továbbra is kiemelt szerep jut az iroda 
és a kiskereskedelmi célú prémium ingatlanoknak, 
emellett növekvő befektetői aktivitásra számítunk 
a hotel piacon.

A hozamesés dinamikája csökkent az év során, de nem állt meg egyik részpiacnál sem. Az év végén már 6% 
alatti prémium iroda tranzakciót is regisztrálhattunk, a kiskereskedelmi ingatlanoknál az átlagos megtérülés 
5,5-5,8% közötti, míg az ipari ingatlanok valamivel 7% fölötti szinten cserélnek gazdát.
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