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NPL portfóliók átruházásának hazai piaca - aktualitások
Márton Albert, Szenior Menedzser, Tanácsadás, Deloitte Zrt.
2017. május 11.
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NPL tendenciák Európában

Jelentős tranzakciós volumenek 2016-ban
SLO

0.5 bn€

HR

0.5 bn€
A KKE-i régió NPL piacai meglehetősen
aktívak, rekord mennyiségű NPL portfólió
cserél gazdát. Főbb piacok: Románia,
Magyarország, Horvátország és
Szlovénia.

Az Egyesült Királyság és
Írország NPL piacai
kimerültek

2.1 bn€*
1.4 bn€
13 bn€

Nyugat-Európa két jelenleg
legaktívabb piaca Olaszország és
Spanyolország
© 2017 Deloitte Magyarország

* A fenti volumen tartalmazza az OTP-Axa tranzakciót is amely egy túlnyomó többségében teljesítő portfoliót takar.
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Magyarország NPL piaca

2016-ban aktivizálódott a lakossági jelzáloghitel-piac

A KKE régió legaktívabb piacai között Magyarország a 2015 – 2016. évi NPL tranzakciók

•

tekintetében;
2016-ig a vállalati NPL portfóliók eladása dominált, 2016 végén aktivizálódott a lakossági

•

jelzálog portfóliók piaca

Tendenciák
1

2

Vállalati nemteljesítő portfóliók
kimerülőben, az NPL állományok piaci
tranzakciók során értékesítésre kerültek
Szűkülő kínálat a fedezetlen NPL-ek
piacán, ami emelkedő árakhoz vezet

Következmények
1

Nagy állományok értékesítése

2

Fokozódó regionális befektetői aktivitás
Erőteljes verseny

(egyszámjegyű hozamok)
3

Szabályozói ösztönzők

3

4

Szélesedő befektetői fókusz

4

© 2017 Deloitte Magyarország

Követeléskezelői kapacitások és a
másodlagos piacok folyamatos kiépülése
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Magyarország NPL piaca

A növekvő tranzakciós aktivitás a nemteljesítő lakossági
jelzáloghitel piacon…
NPL ráta és állomány alakulása Magyarországon (%, EURbn)
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Forrás: Magyar Nemzeti Bank

Tranzakciók Magyarországon
1

Erste Bank eladja nemteljesítő jelzáloghitel-állományát az Intrum Justitiának
(bruttó kitettség kb. 100 milliárd HUF)

2

UniCredit értékesíti a nemteljesítő jelzálog-portfóliót az APS-nek
(bruttó kitettség kb. 43 milliárd HUF)

3

Jelenleg is van folyamatban tranzakció, illetve több bank elemzi az esetleges
tranzakció lehetőségét

© 2017 Deloitte Magyarország
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Magyarország NPL piaca

…erőteljes versenyt generál a befektetők körében
Befektetői kategóriák

Helyi
befektetők

• Tisztában vannak a jogi /szabályozási környezettel és a potenciális
kockázatokkal, ami felgyorsítja az átvilágítási folyamatot
• Egy nagyobb tranzakció finanszírozásához nincs elegendő forrásuk,
ezért gyakran keresnek társbefektetőket, valamint partnert a
követelések kezeléséhez

Regionális
befektetők

• Aktívan vesznek részt a tranzakciós folyamatokban, de több
erőforrást allokálnak a potenciális kockázatok felmérésére
• Jellemzően a legalább 100 – 150 millió euró bruttó kitettségű NPL
portfóliók érdeklik őket (kb. 3 000 – 4 000 ügylet)

Nemzetközi
befektetők

• Óvatosabban közelítenek ezen eszközkategória felé a régióban,
kizárólag nagy portfóliók iránt érdeklődnek
• Fontos szempont a tranzakciós pipeline (hosszú távon legalább 200
millió euró) a relatíve magas belépési költségek miatt
• Releváns kérdés, hogy egy-egy nagyobb tranzakció miatt, megéri-e
belépni az amúgy kicsi magyar piacra

© 2017 Deloitte Magyarország
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Magyarország NPL piaca

Befektetői preferenciák és potenciális kihívások
Preferenciák

Potenciális kihívások

01 Portfólió méret

01 Behajtási folyamat

02 Tranzakciós folyamat

02 Előzmények hiánya

03 Elkötelezett eladó

03 Politikai, jogi kockázatok és az

04 Portfólió összetétel

04 Fedezetek értékelése

adósok védelme

05 Adatminőség

• A hitelkövetelések átruházásának preferált és leggyakoribb formája
az engedményezés.
• A Hpt. 17/A§-a szerinti követelés átruházás kevésbé jellemző, inkább
PL portfóliók esetén alkalmazható a gyakorlatban.
© 2017 Deloitte Magyarország
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Tapasztalatok

Kulcstényezők egy lakossági jelzáloghitel tranzakció sikeres
zárásához
Adatmigráció

Jogutódlási
dokumentumok

• Jelentős IT
kihívás, alapos
előkészítést és
tesztelést
igényel

• Földhivatali
dokumentumok,
ügyfélértesítés,
végrehajtó

© 2017 Deloitte Magyarország

• Sok ezer
dokumentum
előállítása,
nyomtatása,
aláírása rövid idő
alatt

Hiteldokumentáció kezelése /
átadása

• Elektronikus és
/ vagy fizikai

• Dokumentumok
számossága
miatt komoly
előkészületi
munka eladói
oldalon

Ügyek
kezelésének
átvétele

• A kapacitás
hiánya
lassíthatja
• Bejövő
megkeresések
kezelése,
határidők
tartása

Fogyasztóvédelmi
megfontolások

• Kisebb
követeléskezelők
tapasztalata?

• Köztes
időszakban
vevővel
egyeztetés
8

Szakértőnk

Márton Albert

Szenior Menedzser
Pénzügyi Tanácsadás

+36 (20) 978 2447
Email: amarton@deloittece.com

© 2017 Deloitte Magyarország
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Introduction to the LMA REF
development facility agreement
Gemma Haley, Legal Associate
Director - LMA

Loan Market Association
the authoritative voice of the EMEA market

Introduction to REF development finance
This is what we will cover:
– Assumptions behind the LMA REF development facility agreement
– How the LMA REF development facility addresses development risks

– Common areas of negotiation

11

Loan Market Association
the authoritative voice of the EMEA market

Assumptions
The LMA REF facility builds upon the other LMA facility agreements to present a
starting point for a common real estate financing structure
– consistent with syndicated/real estate investment LMA facility agreements
where possible
– caters for acquisition/development of:
• a single commercial, residential or mixed use real estate development in
England/Wales
• SPV/limited recourse English obligor companies
• secured on real estate, shares and rights under development documents
• guarantees from non-SPV entities
• collateral warranties
• no other debt financing

12

Loan Market Association
the authoritative voice of the EMEA market

Assumptions (continued)
Structure of a typical REF transaction
Guarantors and Shareholders

Guarantee of
Senior Loans

Subordinated Debt

Equity

Senior Loan to
Borrower
Senior Lenders

Subordinated Debt
Borrower

Subordinated
Creditor(s)

Development Property

Key Finance Documents:

(a)
(b)

Loan agreement
Security documents:
(i)

security over all of the assets of each Borrower, including over development documents

(ii)

security over all the shares in the Borrower

(iii)

security over any subordinated debt provided for the Borrower

(c)

Subordination agreement

(d)

Collateral warranties

(e)

Parent guarantee

13

Loan Market Association
the authoritative voice of the EMEA market

Assumptions (continued)
There is a wider group of parties relevant to development financing

Guarantor
(parent
company,
sponsor)

Contractors/
subcontractors

Architects and
other
professional
consultants

Project Monitor

14

Loan Market Association
the authoritative voice of the EMEA market

Common core principles
As for REF investment deals, the recourse of the Finance Parties is
limited to the value and income from the real estate assets:
– SPV financing, no other means of debt support (other than parent guarantee)
– preserve the security value of the real estate assets (before and after
completion)
– capture the income for debt service
– due diligence and property monitoring

These are the common principles that underpin all of the LMA REF
facility agreements

15

Loan Market Association
the authoritative voice of the EMEA market

Key development risks
Finance Parties focus on the ability of the sponsor/borrower,
contractor and professional team to deliver the development:
– on budget
– on time
– to plan
The key risk period is pre-Practical Completion

16

Loan Market Association
the authoritative voice of the EMEA market

On budget
The development should be completed in accordance with an agreed
costs schedule, with the costs to be met by a combination of equity and
debt:
– Equity investment
– Budgeted costs
– Drawdown mechanics:
• invoices or other evidence
• architect/employer’s agent certificate and Project Monitor sign-off
• no unfunded cost overruns
• not been subject of previous drawdown
– Funding cost overruns
– Contingencies

17

Loan Market Association
the authoritative voice of the EMEA market

On time
The development should be completed on time and in accordance
with the development documents:
–
–
–
–

appointment of contractor and professional team
terms of the construction contracts
required completion date/milestones
appointment of Project Monitor

18

Loan Market Association
the authoritative voice of the EMEA market

To plan
The development needs to meet planning conditions and the
specifications should be in line with expectations:
– diligence on planning, environmental, rights to light
– pre-let requirements; space/specification
– control over changes to plans and specifications

19

Loan Market Association
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Addressing risks via documentation
To address these core risks, the LMA REF development facility
includes these features:
–
–
–
–
–

due diligence
monitoring
financial covenants
changes to the development
enforcement and step-in

20

Loan Market Association
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Due diligence
The conditions precedent will usually allow for diligence on the
following key matters before funding:
–
–
–
–
–
–
–

planning consents and conditions
reports on, for example, rights of light and environmental
development insurance
construction contract package
initial equity injection
budget and project monitor’s report
potentially, other key conditions:
• pre lets/sales
• marketing

21
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Monitoring
The Finance Parties will look closely at key performance indicators of
the progress of the development:
– project monitor report
– comparison to budget and control over drawdowns
• identification of cost overruns
• funding through secured accounts
– site meetings
– key planning conditions
– milestones?
– long stop date for PC

22
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Financial covenants
Market practice tends to vary on use of financial covenants:
– Loan to cost
• initial facility sizing, to ensure fully funded development
• ongoing ratio against incurred costs?

– LTV
• against “GDV”, assuming completion
• post PC testing
– ICR
• income generated post PC

23
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Changes to the development
Deviations or disruptions may impact on deliverability:
– loss of pre-lets
– changes to contractor/professionals
• insolvency
• termination and replacement
• abandonment
– specifications and quality of build
– cost overruns and use of contingency

24
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Enforcement and step-in
If the development goes wrong, Finance Parties will want all options
available:
– Parent Guarantee
• completion (performance)
• cost overruns
• finance costs
• limits?
– Security
• sale of site
• with contract package?
• step-in and collateral warranties

25
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Additional structural features
There will often be a period following PC when the facility remains
available:
–
–
–
–
–

convert from capitalised interest to cash-pay
income accounts
control over leasing
post-PC insurance
usual property monitoring

26
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Negotiation points
Common points of negotiation are:
– cure rights for financial covenants
– flexibility on appointment of contractors/sub-contractors/other
professionals
– flexibility on amendments to development documents
– flexibility on which contractors/sub-contractors/other professionals
provide collateral warranties/evidence of PI cover
– permitted payments to sponsors
– use of various prepayment proceeds to pay budgeted costs rather
than prepay loan

27

Loan Market Association
the authoritative voice of the EMEA market

LMA contact details
– For further information, please contact:

Gemma Haley
gemma.haley@lma.eu.com
+44 20 7006 1372

Az év adójogi csapata 2016

Biztosítéki szerződésekkel kapcsolatos aktualitások
Dr. Bokor Luca
2017. május 11.

Projektfinanszírozási struktúra
Részvény
óvadék/
Üzletrészzálog

Bank

Bank

Bank: zálogjogosulti bizományos

Kezesség /
garancia

Hitelszerződés
Tulajdonos

Hitelfelvevő

Fiduciárius
biztosítékok

Ingatlan zálog

Önálló zálog
(ingatlanon)
© 2017 Deloitte Magyarország

Ingó
zálog

Elidegenítési és
terhelési tilalom

Követelészálog

Bankszámla zálog
/ óvadék

Körülírással
meghatározott zálog
30

Garancia típusok

Fizetési kötelezettségért vállalt garancia

Költségtúllépési garancia
Jólteljesítési
garancia

Hitelfedezeti garancia
Tender garancia
Vételár garancia

© 2017 Deloitte Magyarország
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Garancia és kezesség

Garanciaszerződés

Kezességi szerződés

Biztosítéki szerződés
Hasonlóságok
Személyi jellegű biztosíték
Nem járulékos

Járulékos

Fogyasztó nem nyújthat

Fogyasztó nyújthat

Különbségek

© 2017 Deloitte Magyarország
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Garancia és óvadék

Garanciaszerződés
Személyi jellegű biztosíték
Ptk. VI. Könyv

Teljes vagyonával felel

Óvadéki szerződés
Dologi jellegű biztosíték
Ptk. V. Könyv
Óvadék tárgyának összegéig felel
© 2017 Deloitte Magyarország
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Garanciaszerződés lényegi elemei

Címzett
(kedvezményezett)
megjelölése

Nyilatkozat arról, hogy a
garanciát nyújtó
magánszemély nem fogyasztó

Meghatározott összegig
terjedő fizetési
kötelezettségvállalás

Garanciavállalás
időtartamának
meghatározása

Lehívás feltételeinek
rögzítése
© 2017 Deloitte Magyarország
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Vételi jog

Ptk. 6:225. § (1) – a vételi jog jogosultja „a
dolgot a szerződésben meghatározott vételáron
egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja.”

Intyv. 32(1) f) – Az okiratnak tartalmaznia kell
„a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő feltétlen és visszavonhatatlan – nyilatkozatát”

© 2017 Deloitte Magyarország
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Vételi jog

3/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi
határozat

KGD 2010.71 – „A vételi jogot gyakorló
jogosultnak a tulajdonjoga bejegyzéséhez
csatolni kell a tulajdonos bejegyzési engedélyét
is”

45/2013. számú közigazgatási elvi határozat
– „A vételi jog gyakorlásának feltétele (lejárt
és kiegyenlítetlen kölcsöntartozás fennállása)
nem jelenti azt, hogy a bejegyzési engedély is
feltételhez kötöttnek minősülne”

© 2017 Deloitte Magyarország
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Ptk. módosítás – 2016. október

Óvadék (bővült a lehetséges biztosítékok köre)

Zálogjogosulti bizományos (kijelölhető a
zálogszerződés megkötése előtt)

Önálló zálogjog (ingatlanon és pénzügyi
intézmény javára)

© 2017 Deloitte Magyarország
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Az év adójogi csapata 2016

Ingatlanholding struktúrák Magyarországon
Finanszírozással kapcsolatos kérdések
Dr. Erdős Gábor
2017. május 11.

Miről lesz szó?

Ingatlanalap
Bank

Ingatlan
Holding
Struktúrák

SPV

© 2017 Deloitte Magyarország

SZIT
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Főbb adózási megközelítések
Általános projekttársaság
alapú struktúra

SZIT
Áfa –
általános
szabályok

Társasági adó
– általános
szabályok

Áfa –
általános
szabályok

HIPA –
általános
szabályok

Illetékköteles
szerzés (2%)

Halasztott
adó (LCGT)

Illetékköteles
szerzés (2%)

Illeték – nincs
kapcsolt
mentesség

Társasági adó
– nem
adóalany
HIPA – nem
adóalany

HIPA adómentes

Exit - share
deal

Áfa –
általános
szabályok

Társasági adó
- adómentes

Illetékköteles
szerzés
(4%/2%)

© 2017 Deloitte Magyarország

Ingatlanbefektetési alap

Különadó
(0.05%)
Exit - share
deal/ asset
deal

Exit - share
deal /asset
deal
Befektetési
jegy eladása

40

A szabályozott
ingatlanbefektetési
társaság

© 2017 Deloitte Magyarország
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SZIT Szabályozás

•

2011. évi CII. Törvény
Kedvező, de ellentmondásos
keretrendszer
• Kedvező adózás

2016. évi módosítás
• 10Mről 5M indulótőke
• Védekezési mechanizmus beépítése

•

2017. évi módosítási javaslat
Gyakorlati problémák kiküszöbölése
• Tőzsdére lépés elősegítése

© 2014 Deloitte Magyarország
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SZIT
TULAJDONOSOK

bankok és biztosítók legfeljebb 10% szavazati jog
kizárólag törzsrészvény és dolgozói részvény
min. 25% kisrészvényes
min. 25% tőzsdei bevezetés

SZIT NYRT
90% osztalék
SZIT NYRT

induló tőke 5 milliárd Ft
kizárólagos tevékenységek – adásvétel, bérbeadás, üzemeltetés, kezelés
prudens működés
ingatlanok – mérlegfőösszeg 70%
idegen forrás – max ingatlanok 65%
100% osztalék
Projekttársaság

© 2017 Deloitte Magyarország

Ingatlanfejlesztő
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Módosítások - Kisrészvényesek
Új szabályozás

Jelenlegi szabályozás

Nagyrészvényes tőzsdén
nem jegyzett részvényei

75%

25%

Tőzsdére
bevezetett
közkézhányad

25%

Nagyrészvényes tőzsdén
nem jegyzett részvényei

≥5

Kisrészvényes

- mindig

Tőzsdére
bevezetett

75%

25%

25%

Tőzsdére
bevezetett
közkézhányad

≥20

Kisrészvényes

Tőzsdére bevezetett
részvények

Tőzsdére
bevezetett

75%

25%

Ebből
közkézhányad

≥5

Kisrészvényes
- bevezetéskor

© 2017 Deloitte Magyarország
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Egyéb Módosítások

Jelenlegi szabályozás

Új szabályozás

Részvények

Törzsrészvény

Törzsrészvény
Dolgozói részvény

Banki és biztosítói
szavazati jog

Legfeljebb 10% közvetlen és
közvetett

Legfeljebb 10% közvetlen

Vezetők

Pénzügyi, gazdasági, jogi
végzettség

Felsőfokú végzettség

Ingatlan portfolió

Egyetlen ingatlan legfeljebb a
mérlegfőösszeg 20%

Egyetlen ingatlan legfeljebb a
mérlegfőösszeg 30%

Egyéb

© 2017 Deloitte Magyarország

Szabad pénzeszköz
IFRS
Konszolidált beszámoló
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SZIT struktúra
Általános bemutatás

TULAJDONOSOK

Alapvető
jellemzők

• Összetett struktúra
• Kedvező adózási keretek
SZIT

• Cégformához kötött (Nyrt.)

Létrehozás

• Tőzsdei bevezetés, NAV
bejelentés

Projekttársaság

Ingatlanfejlesztő

• Kötött tulajdonosi szerkezet
• Kötött eszközportfólió

SZIT működése

• Kötött tevékenység
• Finanszírozhatóság

Befektetés
megszüntetése

© 2017 Deloitte Magyarország

• Ingatlan értékesítése
• SZIT értékesítése
• Projekttársaság értékesítése

46

A SZIT alapítása

1. Zrt. alapítása, cégbejegyzés
2. SZIE NAV nyilvántartásba vétele

3. SZIE tőkéjének felemelése,
létesítő okirat módosítása és Nyrt.vé történő átalakulása
4. Kibocsátási tájékoztató
elkészítése, engedélyeztetése (MNB,
BÉT, KELER)

5. SZIT részvények bevezetése
(legkésőbb a SZIE NAV
nyilvántartásba vételét követő üzleti
év végéig)
6. SZIT NAV nyilvántartásba vétele
7. Cégbíróság rögzíti a SZIT
nyilvántartásba vételét

© 2017 Deloitte Magyarország
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Finanszírozás
Banki megfontolást igénylő kérdések
Ingatlanportfólió
Mérlegfőösszeg min. 70%-a

Konszolidált mérlegfőösszeg max. 30%-a /
ingatlan vagy részesedés másik SZIT-ben

Banki szavazati jog

Idegen forrás

10%-os közvetlen szavazati
korlát

SZIT: max. ingatlanok és
beruházások 65%
Projekttársaság: max.
ingatlanok és beruházások
70%

Osztalékfizetési kötelezettség

Összeférhetetlenség

Nem korlátozható, kivétel:
(i) hitelintézetekkel kötött
szerződésekben vállalt kötelezettségek
(ii) IFRS átértékelés miatti különbözet
Biztosítékok
Projektfinanszírozás
biztosítékai alapíthatóak
© 2017 Deloitte Magyarország

Vezető állású személy nem lehet
– kivéve, ha az alapszabály
eltérően nem rendelkezikvezető tisztségviselő
hitelintézetnél, befektetési
vállalkozásnál, befektetési
alapkezelőnél,
ingatlanértékelőnél, kockázati
tőkealap-kezelőnél, biztosítónál
stb.
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Az ingatlanbefektetési
alap

© 2017 Deloitte Magyarország
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Ingatlanbefektetési alap

Holding

Hozam

Alap 1

Alapkezelés

Alap 2

Alapkezelő

Ingatlanfejlesztő

Alapkezelői díj

Ingatlanértékelő
Letétkezelő
Könyvvizsgáló

© 2017 Deloitte Magyarország
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Ingatlanbefektetési alap
Általános bemutatás
Holding

Hozam

Alapvető jellemzők

• Passzív vagyontömeg, nem
gazdasági társaság

Alap 1

• Alapkezelő bevonása
• Önálló háttérjogszabály

Alapkezelés

Alap 2

Alapkezelő

Ingatlanfejleszt
ő

Alapkezelői díj

Ingatlanértékelő
Letétkezelő
Könyvvizsgáló

• Legkedvezőbb adózási keretek
• Alapkezelő által
Létrehozás

• Engedélyköteles
• Befektetési jegyek jegyzése
• Nyilvános – zártkörű / Határozatlan – határozott / Nyílt végű – zárt végű
• Korlátozott befektetési keretek

Ingatlanalap
működése

• Lehet ingatlanbefektetésenként önálló
• Részalap
• Folyamatos kontrol

Befektetés
megszüntetése

© 2017 Deloitte Magyarország

• Ingatlan értékesítése
• Befektetési jegyek értékesítése
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Finanszírozás
Kötelező előírások és korlátok

Nyilvános ingatlanalap

Kölcsönfelvételi
korlát

Ingatlanok, ingatlan
beruházások összértékének
max. 60 %-ig

Zártkörű ingatlanalap
Nincs*
*kezelési szabályzatban
szabadon meghatározható

Összes eszközhöz képest:

Eszközdiverzifikáció

• Egy ingatlan max. 30%
(nyílt végűnél 20%)
• Építési tevékenység
alatti max. 75%

Nincs*
*kezelési szabályzatban
szabadon meghatározható

• Nyílt végű alapnál min.
15% likvid
Kötelező biztosítás
Egyéb
finanszírozással
összefüggő
előírások

© 2017 Deloitte Magyarország

Összes ingatlanra folyamatos összkockázatú
vagyonbiztosítás
Kölcsönnyújtási korlát
Csak az alap tulajdonában lévő ingatlantársaságnak
részesedésarányosan, ingatlanfinanszírozás / likviditás
biztosítása céljából
52

Konklúzió

Ingatlanalap

Bank

Holding
Struktúrák

SPV

© 2017 Deloitte Magyarország

SZIT
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Ingatlanértékelések bizonytalansága a hitelfinanszírozásban
Piaci ciklusok és hosszú távú kockázatok
May, 2017

Lakásárak és jelzálog finanszírozás Magyarországon

Forrás: FHB Bank– Lakásárindex 2016 Q3

Forrás: MNB – Hitelezési folyamatok 2017. március

•

2008-2014 között mintegy 25%-al csökkentek a
lakásárak nominál áron,

•

Az új szerződéskötések volumene éves
összevetésben 50 %-al bővült 2016-ban

•

A növekedés pedig mintegy 50%-os volt

•

2016 Q4-ben 260 MFt volt a hitelkihelyezés

•

Reál áron a 2008-as szintet értük el

© 2017 Deloitte Magyarország
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Lakások elérhetősége – Van még tér az árnövekedésre?
Bruttó bér megtakarítási szükséglet egy 70 m2-es lakás vásárláshoz – 2015
(év)

•

15.4%-os növekedés 2016-ban (MNB – 2017. május)

•

Bruttó reálbér növekedés 10.7% (2017. február)

•

MNB szabályozói „fékek”

Forrás: Nemzeti Statisztikai Hivatalok, Deloitte számítás
* ajánlati ár ** Használt lakások *** Használt és új lakások
© 2017 Deloitte Magyarország
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Lakások elérhetősége
200 eEUR összegből megvásárolható lakások mérete az egyes országokban

Forrás: Nemzeti Statisztikai Hivatalok, Deloitte számítás
© 2017 Deloitte Magyarország
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Ingatlanfedezetek értékelése

„Jövőben elérhető ár”

A

B

Hitelbiztosítéki
érték

Fedezeti érték

© 2017 Deloitte Magyarország

Hitelbiztosítéki érték: „a hitelbiztosítéki érték valamely ingatlannak az
óvatos becslés alapján meghatározott értéke. A hitelbiztosítéki érték
megállapítása során a jelzálog-hitelintézet által folyósított kölcsönök hosszú
lejáratából származó sajátos kockázatokat, valamint az ingatlannak csak
azon tulajdonságait és hozamait veszik figyelembe, amelyek várhatóan a
jövőben bármelyik tulajdonost megilletnek”.
25/1997. (VIII.1.) PM rendelet 2. § (1) bekezdés, és az 54/1997 (VIII. 1.)
FM rendelet 3 § (1)

Ingatlan fedezeti értéke: „Az az érték, amelyet az ingatlan jövőbeni
értékesíthetőségének gondos értékelésével állapítanak meg, számításba
véve az ingatlan hosszú távú fenntarthatósági szempontjait, a rendes és
helyi piaci viszonyokat, az ingatlan jelenlegi használatát és megfelelő
alternatív felhasználási módjait.”
196/2007. (VII.30.) Korm. rendelet 3. § 13. pont

58

Piaci ciklusok „fizikai” fázisai
Market Cycle Quadrants
Phase II - Expansion

Phase III - Hypersupply

Declining vacancy

Increasing vacancy

New construction

New construction

Long-Term
Occupancy Average

Declining vacancy

Increasing vacancy

No new construction

More completions

Phase I - Recovery

Phase IV - Recession

Source: Mueller, Real Estate Finance, 1995
© 2017 Deloitte Magyarország
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Kitüntetett pontok a ciklusban
Physical Market Cycle Characteristics
Demand/Supply

Occupancy

Equilibrium

- Space
difficult to find
- Rents rise
rapidly toward
new
construction
level

Long-Term
Occupancy Average

New demand
not confirmed
in marketplace
(Mixed
Expectations)

Supply growth higher
than demand growth
pushing vacancies up

Cost Feasible New Construction
Low or negative
demand growth
- Construction starts
slow but completions
push vacancies
higher

New demand
confirmed
Excess space
absorbed
(Parallel
expectations)

Source: Mueller, Real Estate Finance, 1995
© 2017 Deloitte Magyarország

Demand growth
continues
- New construction
begins (Parallel
Expectations)

Time
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Piaci ciklusok „hangulati” fázisai
Real Estate Cycle of Emotions

Euphoria

Denial

Excitement

Low Risk
High Opportunity

Low Opportunity
High Risk

Optimism

Fear

Optimism

Panic

Hope
Depression

Forrás: MSCI
© 2017 Deloitte Magyarország
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Lakóingatlanpiaci ciklusok az USA-ban

Peaks in
land value

Peaks in
Construction
interval

Start of
Depressions

interval

interval

1818

-

-

-

1819

-

1836

18

1836

-

1837

18

1854

18

1856

20

1857

20

1872

18

1871

15

1873

16

1890

18

1892

21

1893

20

1907

17

1909

17

1918

25

1925

18

1925

16

1929

11

1973

48

1972

47

1973

44

1979

6

1978

6

1980

7

1989

10

1986

8

1990

10

2006

17

2006

20

2008?

18?

Forrás: The Depression of 2008, Fred E. Foldvary
2. kiadás, 2007. szept. 18. 3. oldal, The Gutenberg Press
© 2017 Deloitte Magyarország
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Értékelés és ár eltérésének piaci trenden túli okai
Ingatlan műszaki állapotában bekövetkező változás

Szabályozás változása (pl. adók, övezeti besorolás)

Alapadatokban való eltérés (pl. méret)

Piaci adatokhoz való hozzáférés, értékelő képességei

Értékelés körülményei (pl. tömegértékelés, asztal mellőli értékelés, idő, stb.)

Értékesítési idő és csatorna

Fedezetérvényesítés során elérhető ár eltérése
© 2017 Deloitte Magyarország
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Érték és ár viszonya

Ár
_____________________

-1

Piaci trenddel indexált értékelés

Forrás: Deloitte
© 2017 Deloitte Magyarország
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Érték és ár viszonya

Forrás: MSCI
© 2017 Deloitte Magyarország
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