
Investiční aktivita na českém nemovitostním trhu bude pravděpo-
dobně pokračovat znatelně pomalejším tempem: na straně prodá-
vajících i kupujících, podobně jako na všech evropských trzích, do-
chází k úpravě cen nemovitostí, refl ektující současnou makroekono-
mickou situaci. Ceny nemovitostí se mění také v již rozpracovaných 
transakcích, z nichž mnohé probíhají po řadu měsíců, v důsledku 
různých negativních faktorů, především rostoucích úrokových sa-

zeb. Se Stuartem Jordanem, výkonným ředitelem poradenské spo-
lečnosti Savills Česká republika, hovoříme o současných ekonomic-
kých dopadech na tempo investiční aktivity, pohledu zahraničních 
investorů na český trh i výzvách, kterým bude realitní sektor v příš-
tích měsících čelit. 

Jak obecně hodnotíte současný investiční trh? Letošní rok byl mír-
ně řečeno hodně dynamický…
Extrémně obtížný. Nevzpomínám si, kdy bylo ve hře tolik faktorů takového 
významu, především prudce rostoucí infl ace, která nutí evropské centrální 
banky rychle a agresivně zvyšovat úrokové sazby. Je snadné koncentro-
vat se a hovořit pouze o nákladech na dluhové fi nancování, je ale potře-
ba položit si i řadu dalších otázek a hluboce se zamyslet nad poměrem 
výnosu a rizika nemovitostí v současné době, a tedy i nákladů na vlast-
ní kapitál. Jaké očekávané výnosy jsou přiměřené v aktuálním prostředí? 
Samozřejmě, některé transakce probíhají, většinou se ale jedná o obcho-
dy započaté už v roce 2021 nebo na počátku roku 2022 – nové transakce 
jsou mnohem sporadičtější a objemy investic více granulární.

Jaký objem investic jste zaznamenali v prvních třech čtvrtletích 
roku 2022? 
Za 1. až 3. čtvrtletí 2022 dosáhly kumulativní investice do nemovitostí v ČR 
přibližně hodnoty 1,41 miliardy eur. 

Na jaké úrovni se tedy dnes pohybují výnosy a ceny nemovitostí? 
Čím si vysvětlujete reportované objemy za předchozí kvartály?
Časem. Kvartální objemy za 2. a 3. čtvrtletí nereprezentují aktuální klima – 
přestože dnes projednávané transakce již částečně zohledňují přecenění, 
pravděpodobně stále ještě neodrážejí správnou cenu, která by odpovídala 
nové tržní cenové hladině.

Vidíme řadu potenciálních kupců a stále více prodávajících, rozdíl v ceno-
vých očekáváních je ale stále ještě značný. Bude tedy ještě nějakou dobu 
trvat, než se přecenění z primárních trhů, rozšíří i na sekundární trhy: takže 
zatímco ve Spojeném království a Německu již došlo k výraznému pře-
cenění a posunu výnosů, v zemích střední a východní Evropy je patrná 
časová prodleva a nedostatek průkazných transakcí.
 
Podle mého názoru se však bude jednat o přecenění významné. Je zřej-
mé, že se projeví odlišně v jednotlivých sektorech a v různých hladinách 
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INVESTIČNÍ TRH UPROSTŘED PŘECENĚNÍ
Savills očekává zásadní přelom v „dynamice“ obchodování

Stuart Jordan, výkonný ředitel poradenské společnosti Savills Česká republika
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Real estate investment deals in CR are likely 
to continue at a comparatively slower pace 
as buyers and sellers, as in all European 
markets, continue to adjust prices in re-
sponse to the macroeconomic environment. 
Prices in ongoing deals, many in the works 
for several months, have been adjusting as 
a multitude of concerns, fi rst and foremost 
interest rates, have developed. We speak 
with Stuart Jordan, Managing Director at 
Savills Czech Republic, about current eco-
nomic eff ects on the pace of investment 
activity, the view of foreign investors on the 
Czech market and the challenges facing the 
property sector in the months ahead. 

How do you see the investment market gen-
erally now? It has been a more dynamic year 
to say the least…
Extremely diffi  cult. I don’t remember a time when 
there were so many factors of such magnitude 
at play but most signifi cantly runaway infl ation 
forcing European Central Banks to hike interest 
rates so quickly and aggressively. It is easy to get 
purely distracted talking about the cost of debt, 
but there are enough questions and soul search-
ing to be done about the risk-reward of real es-
tate today and hence the cost of your own equity. 
What return expectations are reasonable in the 
current environment? Certainly, there is some 
trading ongoing, but mostly this relates to trans-
actions formulated in 2021 or at the start of 2022 
– newer conceived transactions are much more 
sporadic and investment volumes on a deal ba-
sis, more granular.

What volumes were recorded in the fi rst 
three quarters across the sectors? 
Taken over Q1–Q3 2022 cumulative investment 
in CR totalled some EUR 1.41 billion. 

What explains the recent quarterly volumes 
being reported? Where do we stand in terms 
of prices and what yields are represented?
Time. Quarterly volumes in Q2 and Q3 are not 
representative of the prevailing climate – even 
if transactions are repricing somewhat prior to 
closing, they are likely still not marked to market 
for what would be a new arm’s length price point.

There are many would-be bidders and increas-
ingly plenty of sellers but the price delta is still 
large. It will also take time from repricing in fi rst-
mover markets to spread to secondary markets, 
so whereas we already see yields having sub-
stantially repriced in the UK and Germany, there is 
a time lag and lack of trading evidence still in CEE.

In my view, the repricing will be however signifi -
cant. Clearly, it will react diff erently in diff erent sec-

tors and diff erent value sectors therein – of course 
prime stock will be relatively well insulated and 
secondary stock discounts will be more fi erce.

The rhetoric six months ago was of a 10% val-
ue shift, at Expo Real there was more discus-

INVESTMENTS IN MIDST OF REPRICING
Savills expects signifi cant shifts in ‘trading dynamics’ 

Ilustrační foto / Illustrative photo
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Zdroj/Source: Savills
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hodnot; prvotřídní nemovitosti budou samozřej-
mě odolávat lépe, zatímco u sekundárních ne-
movitostí budou slevy vyšší.

Ještě před půl rokem se hovořilo o 10procent-
ním posunu hodnoty nemovitostí, na podzimním 
Expo Realu se už diskutovalo o 10–20 procen-
tech a myslím, že stále častěji, přinejmenším 
v dohledném období, se tyto korekce budou blížit 
spíše k 20 %. Navýšení yieldů o 100 bazických 
bodů oproti vrcholu tak už dnes není tak šokující 
myšlenkou, jako tomu bylo v prvním čtvrtletí. 

Pokud lze dnes pozorovat nějaký trend v pro-
dejích, odehrává se pravděpodobně na obje-
mově menším konci spektra, s objemem pod 
30 milionů eur a na trhu s relativně dobrou lik-
viditou, kde operují rodinné private ekvity fi rmy, 
PropCos investoři a aktivní správci aktiv, zatím-
co sektor o objemech 100 milionů eur je z hle-
diska zájmu investorů oslabený – s výjimkou 
nemovitostí, kde je prodávající ochoten prodat 
s výraznou slevou. 

Jak vnímáte posun v oblasti bankovního fi -
nancování a jeho dopady? ECB v listopadu 
již podruhé zvýšila úrokové sazby…
Trh je enormně zadlužený a my se nacházíme 
uprostřed cyklu zvyšování úrokových sazeb v ta-
kovém tempu a rozsahu, jaký jsme nezažili mnoho 
let. Rétorika velkých centrálních bank (např. ECB, 
Bank of England, Fed) je jasná: jsou ochotny, po-
kud k tomu budou skutečně nuceny, zabrzdit eko-

nomiku, aby dostaly celkovou infl aci pod kontrolu. 
To se již začalo projevovat ve zpomalení poptávky 
spotřebitelů a zdá se, že Evropu čeká rozsáhlej-
ší recese. Měnová politika působí se zpožděním: 
vyšší úrokové sazby ovlivní poptávku až po urči-
té době a průzkumy naznačují, že toto zpoždění 
může být dlouhé a může trvat až dva roky. Z toho 
plynou určité obavy, že banky mohou zajít příliš 
daleko. To je pro investory důležité, protože hlavní 
hnací silou výnosů je ekonomický růst. 

Nezdá se tedy pravděpodobné, že by se úro-
ky v dohledné době měly vrátit na úroveň před 
rokem 2022, a proč by se vlastně měly vracet? 
Náklady na dluh u nemovitostí nejsou vysoké: 
3 % jsou zhruba na úrovni 25letého průměru – 
jen jsme si zvykli na to, že evropský dluh je téměř 
zdarma, což mimořádně silně stimulovalo realitní 
sektor. To znamená, že nemovitosti je nezbytné 
přecenit, což z hlediska dlouhodobé stability ne-
považuji za nic zvlášť hrozného. Ani ten nejza-
tvrzelejší rezidenční developer by dnes zřejmě 
netvrdil, že dosavadní růst cen a nedostupnost 
bydlení nebo poměr příjmů k výši hypotéky byly 

z pohledu investora nebo konečného uživatele 
udržitelné a zdravé. 

Jaké další faktory dnes ovlivňují trh? 
Pozitivním faktem je, že klesly ceny komodit 
z nedávných maxim, za čímž stojí očekávání 
budoucí slabší poptávky. Průmyslové kovy, které 
jsou mimořádně citlivé na úroveň aktivity v Číně, 
zaznamenaly snížení o přibližně 30 %. Tlaky 
v dodavatelských řetězcích nadále slábnou, což 
by mělo podpořit pokles výrobních cen, které 
obvykle stimulují ceny spotřebitelské. Můžeme 
to vidět i v nákladech na nákladní dopravu, kte-
ré v důsledku zpomalení světového obchodu 
se zbožím prudce klesly a světové přístavy již 
nejsou zahlcené. Což může být určitým indi-
kátorem pro uvolnění tlaku na ceny stavebních 
materiálů a vyřešení další neznámé z developer-
ské rovnice.

Očekáváte v souvislosti se změnou cen ne-
movitostí např. nárůst distressed prodejů, 
nebo výprodeje ze strany některých retailo-
vých fondů? 
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sion about 10–20 % and I think increasingly at 
least for the foreseeable trading period, those 
adjustments may be better benchmarked at 
20 %. 100 bps yield discount from peak is not as 
shocking a concept as it was in Q1.

If there is a pattern in selling, it is probably to-
wards the smaller end of the spectrum with rela-
tively decent liquidity at the sub EUR 30 million 
end of the market populated by Family Offi  ces, 
PropCos and active Asset Managers, whereas 
the EUR 100 million sector is thin in terms of in-
vestor depth unless there is an asset whereby 
the seller is willing to trade at signifi cant discount. 

How do you see the evolution of bank fi -
nancing and what eff ect is this having? The 
ECB for example raised rates a second time 
in November…
There’s an enormous amount of debt in the sys-
tem, and we are in the midst of a rate hiking cycle 
on a speed and scale that we haven’t seen for 
many years. The rhetoric emanating from the ma-
jor central banks (like the ECB, Bank of England, 
the Fed) is clear: they are willing if really forced, to 
break economies in order to bring headline infl a-
tion under control. This has already started to re-
fl ect in depressed consumer demand and it seems 
inevitable that Europe is set to experience a wider 
recession. Monetary policy acts with a lag – it takes 

time for higher interest rates to impact demand, 
and research suggests these lags can be long, up 
to two years. Hence the concern that the banks will 
go too far. This is important for investors, as eco-
nomic growth is the primary driver of returns. 

Debt seems unlikely to return to pre-2022 levels 
again any time soon, and why should it in fact? 
The cost of real estate debt today is not high: 3 % 
base rates are about a 25 year average – we just 

got used to European debt being almost free, 
which was turbocharging the real estate sector. 
It simply means real estate has to reprice, and 
from a long term stability point of view, I don’t 
see this as a particularly bad thing. Not even the 
most hardened residential developer would ar-
gue that recent price rises, aff ordability of hous-
ing metrics or salary-mortgage multipliers were 
sustainable or healthy from an investor or end-
use point of view.
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V souvislosti s infl ací se drobní investoři zajímají 
více o peníze v hotovosti než o spekulaci na bu-
doucí výnosy, a proto mohou zaznamenat retai-
lové fondy drobných investorů určitý odliv svých 
fi nancí, což znamená, že může docházet i k pro-
dejům nemovitostí. Není to ale samozřejmě tak-
to přímočaré: správci mnohých fondů nedovolí 
prodej nemovitostí pod účetní hodnotou, tržní 
hodnoty tedy budou v dané chvíli nepochybně 
zaostávat za těmi reálnými. Časová dispropor-
ce tak bude mít za důsledek nutnost stanovení 
nového benchmarku, který povede k obnovení 
likvidity na trhu.

Co se týče nucených prodejů (distressed sa-
les), z mého pohledu je tento výraz značně 
nadužívaný. Na otázku, zda dojde u některých 
investičních produktů k nějakým fi nančním tla-
kům, odpovídám: ano. Produkty s vyšším za-
dlužením v jakékoli formě budou více náchylné 
k zátěžovým testům. Pokles hodnoty nemovi-
tosti ale neznamená distressed, je to jednodu-
še funkce kapitálového trhu, přestože mladší 

generace zažila pouze období, kdy hodnota 
nemovitostí setrvale jen rostla.

Dalším tématem souvisejícím s přeceněním, je 
otázka, zda a do jaké míry budou porušeny dlu-
hové kovenanty. Při poklesu tržní hodnoty nemo-
vitosti se pozornost obvykle soustředí na poru-
šení LTV (poměru úvěru k hodnotě nemovitosti). 
Vezměme však do úvahy non-core portfolia, která 
se potýkají s vyšší neobsazeností, a tedy vyššími 
náklady vlastníka plynoucími ze servisních po-
platků a energií, a jak tyto faktory ovlivní čistý pro-
vozní příjem nemovitosti (NOI), a tedy i ukazatele 
krytí dluhové služby (DSCR).

Jaká je pozice ČR v očích zahraničních in-
vestorů, dochází k nějakým změnám?
Změny, které vidíme na českém trhu, nejsou dů-
sledkem nárůstu rizik v porovnání se zbytkem 
Evropy, ale pouze následováním celoevropské-
ho trendu. V ČR jsme nikdy nezažili, že by se na-
bídka vymkla kontrole, vždy jsme měli bezpečný 
polštář, což je jedním z důvodů, proč se institu-

cionální investoři v ČR, zejména v kancelářském 
a průmyslovém sektoru, vždy rádi angažovali. 
I proto mohly být tržní ceny agresivnější v porov-
nání se sousedními zeměmi.

Omezená nabídka se projevila ve vysokých ce-
nách pozemků, které se ale nyní mohou dostat 
pod tlak, protože rostoucí stavební náklady, úro-
kové sazby i výnosy musí být kompenzovány v ji-
ných částech developerského cyklu.

Poté, co se cenový posun na investičním trhu 
vyjasní, uvidíme návrat většího objemu privát-
ního kapitálu, který se zaměřuje na vyšší výnos, 
a více příležitostí pro investice. Bude zapotřebí 
provést proces rekapitalizace, přičemž už nyní je 
ve střední a východní Evropě dostatek investič-
ních struktur, schopných rozšířit okruh investorů 
oproti předchozímu cyklu, kdy hlavní roli hrály 
převážně americké private ekvity fondy. 

Jaká je situace na straně českých investorů?
Pokud jde o domácí investory, samozřejmě uvi-
díme rozdíl mezi fondy, které drží core aktiva, 
která jsou z hlediska výkonnosti více odolná, 
a fondy, které působí v oblasti value-add aktiv; 
stejně tak mezi těmi, které realizovaly své akvi-
zice za využití adekvátního fi nančního pákového 
efektu, a těmi, které jsou vystaveny významné-
mu strukturovanému dluhu. 

Které sektory budou patřit do budoucna 
z hlediska poptávky k nejsilnějším?
Silnou pozici si udrží průmyslový sektor, kde 
poptávka výrazně převyšuje nabídku. Nájemné 
možná neporoste takovým tempem jako v po-
slední době, nicméně lze očekávat, že nadále 
poroste. Průmysl a logistika zůstanou stále ak-
tivní i atraktivní, je ale zřejmé, že pro uskuteč-
nění core transakcí bude nezbytné, aby došlo 
i v rámci ČR k přecenění. Vsadit na dosud re-
portované výnosy by znamenalo výrazně vyš-
ší ceny než v sousedním Německu, a s touto 
představou se náš pohled na věc zásadně ne-
ztotožňuje.

Ilustrační foto / Illustrative photo
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What other factors are infl uencing the mar-
ket today?
Positively, we record that commodity prices have 
fallen back from recent highs, underpinned by ex-
pectations of weaker future demand. Industrial 
metals, extremely sensitive to the pace of activity in 
China, have fallen by around 30 % from recent highs. 
Undoubtedly supply chain pressures continue to 
abate, which should support a decline in global pro-
ducer prices, which typically lead consumer prices. 
You can see this with cost of shipping freight, which 
has fallen sharply in line with a slowdown in global 
trade in goods, while the world’s major ports are no 
longer congested. This may be an indicator of some 
pressure easing on construction prices, which may 
take one block out of the development equation.

In connection with the change in real estate 
prices, do you expect, for example, an in-
crease in distressed sales, or sales by some 
retail funds?
As infl ation bites, retail investors are concerned 
about cash in hand, not future return speculation 
and hence retail funds will experience increased 
redemptions, which means they’ll need liquidity 
and likely disposals will follow. However, it is of 
course not always so simple – much fund gover-
nance will not allow disposals below book values 
and market values will certainly be lagging reality 
at this time. That time lag again manifests itself, 
where re-benchmarking values will be needed to 
create liquidity again.

For me however, the word distressed is terribly 
overused. Will there be fi nancial events within 
certain vehicles? Certainly – and those vehicles 
with higher debt in whatever form will be most 
prone to stress tests. But falling values doesn’t 
mean distress, it is simply a function of a capital 
market and just that younger generations have 
experienced a climate in which real estate val-
ues only ever go up...

Another issue that is going to appear is where 
and how debt covenants are breached. The focus 

tends to be on LTV (loan to value ratio) breaches 
as market values fall, but consider non-core port-
folios which carry signifi cant vacancy and how 
service charges and energy leakage is depleting 
NOI (net operating income) and poking trouble 
at DSCRs (debt-service coverage ratios). 

How has the Czech market fared in the eyes 
of foreign investors lately and are there any 
changes? 
Any changes we’re seeing now in the Czech market 
are not because of infl ated risk relative to the rest of 
Europe, it has just been following the trend across 
Europe. In CR, we never saw development supply 
getting out of hand, so that’s always the comfort 
blanket we’ve had and why institutions have always 
liked to get exposure in CR, especially in the offi  ce 
and industrial sector, and why the market prices 
more aggressively ahead of its neighbours. 

That supply-side constraint refl ected itself in 
very high land values but these will come under 
pressure now whereby construction costs, inter-
est rates and softening yield projections have to 
be counterbalanced by a discount elsewhere in 
the development cycle.

As the prices shift with more clarity we will see 
more private equity come back into play – be-
cause there’ll be higher returns sought, funding 
structuring to be done, and gaps to be funded. 
Recapitalisation of vehicles will be needed and 

there are enough savvy investment vehicles in 
CEE now to deepen this audience compared to 
the last cycle where mostly US PE fi lled the need.   

What is the situation regarding domestic in-
vestors?
Regarding domestic investors, you’ll of course 
see a divergence between those funds holding 
core assets which will be more insulated in terms 
of performance and those funds who are toward 
the value-add arena; likewise, those who acquired 
selectively and leveraged appropriately and those 
whose are more exposed to structured debt. 

What sectors/segments will be strong in 
terms of demand or trading until new year 
and into the fi rst quarter?
Industrial will still be a solid sector because sup-
ply is completely outstripped by demand. Rents 
may not propel at their recent pace, but are 
widely expected to grow. The sector will remain 
active and attractive but clearly there is a need 
for CR to reprice for core transactions to happen 
– believing current-yield snapshot data would in-
dicate that long-dated income in the CR prices 
signifi cantly ahead of Germany and clearly our 
house view does not subscribe to that notion.

Residential is very dynamic from an investment 
perspective at the moment as interest rates have 
meant that the number of private unit sales has 
plunged, and even where buyers engage at devel-

745 M 

382 M 

204 M 

56 M 

23 M 

€ 0 M 

€ 500 M 

€ 1 000 M 

€ 1 500 M 

€ 2 000 M 

Domestic Europe (excl. 
Czech Rep.) 

Americas Asia-Pacific Middle East Russia 

TOTAL INVESTMENT VOLUME BY SOURCE OF CAPITAL   

2018 2019 2020 2021 Q1-Q3 2022 

Zdroj/Source: Savills

BW_IV_2022.indb   11BW_IV_2022.indb   11 18.12.22   19:3418.12.22   19:34



N
VE

ST
M

EN
T 

 IN
VE

ST
M

EN
T 

 IN
VE

ST
M

EN
T 

 IN
VE

ST
M

EN
T 

 IN
VE

ST
M

EN
T

12

investment | city | development | office | shopping centres | tenants | law | residential
logistics and industry | construction | design | facility management | faces | trade fairs

Rezidenční sektor je z investičního hlediska 
v současnosti velmi dynamický. V důsledku na-
výšení úrokových sazeb hypoték významně po-
klesl objem prodaných bytů, a i v případě, kdy 
jsou kupující ochotni akceptovat vysoké ceny 
developerů, zamítají banky značný počet žá-
dostí o hypotéku. To tlačí množství lidí zpět do 
nájmu a výše nájemného citelně roste. Což je 
dobrá zpráva pro investory do nájemního bydle-
ní (PRS). Podobně jako v případě průmyslových 
nemovitostí tak vidíme stav, který naznačuje, že 
zvýšení nájemného vyrovná diskont ve výno-
sech, což udrží kapitálovou hodnotu.

Co se týče kanceláří, jsem obecně pozitivní: na 
trhu není tak masivní objem budov, a když se 
podíváme na počet těch, které odpovídají po-
žadavkům na ekologicky šetrné a vyhovující po-
žadavkům ESG, je tato nabídka poměrně malá. 
Covid přinesl na trh další výzvy týkající se obsa-
zenosti, fl ex- a co-workingu a nákladů na služ-
by a energie; zdá se ale, že je na stole přinej-
menším několik těchto témat (i když náročných 
a složitých), které lze posouvat a řešit. Starší 
budovy, které nejsou v souladu s ESG, budou 
stále obtížněji fi nancovatelné, nicméně trh po 

globální fi nanční krizi obecně stanovil správný 
cenový rozdíl mezi core a sekundárními budo-
vami, takže se domnívám, že i v tomto sektoru 
je přidaná hodnota pro investory.

Maloobchod zůstává i nadále výzvou: již delší 
dobu se řeší otázka nabídky, budoucnosti i změ-
ny účelu maloobchodních nemovitostí, takže 
téma spotřebitelské zkušenosti se vyvíjí. Kupní 
síla v období infl ace a recese bude samozřejmě 
pro investory zásadním kritériem.

Pokud se podíváme do budoucna, jaké vý-
zvy trh čekají v roce 2023?
Bylo by jednoduché generalizovat, že vše bude 
negativní, to je ale kapitálový trh: ne všichni stále 
vyhrávají a současnost je zlomovým okamžikem, 
kdy dojde k určitému otřesu trhu a do hry vstoupí 
nová dynamika. Což přináší zajímavé obchodní 
příležitosti. Zkušení investoři, developeři i provo-
zovatelé nemovitostí se zdravými bilancemi a do-
statkem likvidity mají před sebou velmi zajímavé 
období a předpokládám, že vzhledem k tomu, že 
v první polovině roku 2023 dojde k přecenění, in-
vestiční objemy i aktivita se později v příštím roce 
opět rozběhnou.

oper pricing, banks are refusing a signifi cant num-
ber of mortgage applications. This is pushing a lot 
of people back into the rental market and rents are 
rising fast which is good news for investors in the 
PRS sector, and similar to industrial, there is an ar-
gument to suggest that rental increases will off set 
yield discounting to hold capital values. 

For offi  ces I’m positive on the market generally be-
cause again we don’t have such a huge amount 
of stock, and if you’re looking at the number of fu-
ture/green-proofed/ESG compliant buildings, that 
stock is small. Additionally, covid threw a lot of 
challenges on the market with occupational ques-
tions, fl ex and co-working, and service charge/
energy costs; hence it feels like at least a lot of 
the topics (even if challenging and complex) are 
somewhat on the table and therefore can be as-
sessed and dealt with. Older buildings which are 
less ESG compliant will be harder and harder to 
fi nance, but post GFC (global fi nancial crisis) the 
market generally established proper price delta 
between core and non-core so it still feels like 
there is good value for investors in this sector.
 
Retail will continue to be challenging but again, 
stock challenges and the future and repurposing 
of retail have been in focus for a while so consumer 
experience topics are evolving. Infl ation-recession 
spending power is of course the vital assessment 
criterion for investors at this specifi c time.

So looking broadly, how do you see chal-
lenges or activity unfolding into 2023?
It’s easy to generalise that this is all negative, but 
it’s simple capital markets – not everybody wins 
long term, this is a juncture in the market where 
there will be some shake up and new dynamics 
will come in to play. That makes for interesting 
and exciting trading opportunities. Experienced 
investors, developers and operators of real estate 
with healthy balance sheets and dry powder will 
have some exciting times ahead and I suspect as 
benchmarking occurs in H1 2023, volumes and 
activity will kick back into gear later in the year.

Ilustrační foto / Illustrative photo
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