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Förväntade effekter av tumultet på den
kinesiska aktiemarknaden
Colliers International EMEA skriver i sin Marknadsrapport om vilka effekter
man kan förvänta sig av tumultet på den kinesiska aktiemarknaden.
Den kinesiska aktiemarknadens "kollaps" är inte en del av en allmän krasch
på världens aktiemarknader. Det är en priskorrigering som borde ha gjorts för
länge sedan. Överreaktionen beror på en kombination av feltolkning av den
kinesiska devalveringen och flockinstinkt.
Den senaste tidens turbulens på den kinesiska och asiatiska marknaden

påverkar troligen EMEA-marknaden på både kort och lång sikt. Effekterna
skiljer sig åt mellan olika länder och består av både positiva och negativa
faktorer.
Det kan ske vissa kortsiktiga förändringar för direkt fastighetsinvestering,
särskilt ökat kapitalflöde till kärnmarknaderna. Men det förefaller alltmer som
om tumultet på den kinesiska aktiemarknaden förmodligen inte leder till
varaktiga skador. Lägre räntesatser under längre tid blir troligen det
huvudsakliga resultatet, så det finns möjlighet att behålla prissättningen
också på marknader som ser ut att vara fullt prissatta.
I Colliers marknadsrapport framgår hur tumultet på den kinesiska
aktiemarknaden påverkar ekonomin på världsmarknaden och i Europa,
investeringar på fastighetsmarknaden och även hyresmarknaden. Det är
Damian Harrington, Head of EMEA Research samt Dr. Walter Boettcher,
Director of Research and Forecasting på Colliers International som skrivit
marknadsrapporten.
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Colliers International Group Inc. (Nasdaq:CIGI) (TSX:CIG) är globala ledare
inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 16 300 anställda på 502
kontor i 67 länder. Med ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare
och investerare världen över levererar vi globala verksamhetslösningar,
mäklarverksamhet, fastighets- och tillgångsförvaltning, hotellförsäljningoch rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, realkreditfinansiering och
insiktsfulla analyser.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som
är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning,
förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med
kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser
vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den
kommersiella fastighetsmarknaden.

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se

Kontaktpersoner
Eva Silfwerflycht
Presskontakt
Digital & PR
Marketing
eva.silfwerflycht@colliers.com
073 807 06 78

