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Sju av tio bolåntagare väljer rörlig ränta
Sju av tio bolåntagare valde den kortaste räntebindningstiden för sina nytecknade
bolån under januari. Reaktionerna under och efter SBAB:s kampanjerbjudande på
femårig räntebindning tyder dock på att det finns en viss räntekänslighet hos
bolåntagarna. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.
Under januari valde 71 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sina nytecknade bolån
hos SBAB. Detta är 17 procentenheter högre än under december, då en tillfällig sänkning av
femårsräntan medförde att många valde femårig räntebindning. Andelen som valde
räntebindningstider på ett till fyra år ökade från 10 procent under december till 16 procent
under januari samtidigt som andelen som valde längre räntebindningstider minskade från 36
till 14 procent. I princip samtliga som valde längre räntebindningstider valde den femåriga.
Den tredje vanligaste räntebindningstiden var den ettåriga som valdes av 8 procent.
Listräntorna låg still under januari, tremånadersräntan var 2,15 procent och tvåårsräntan 2,24
procent. Femårsräntan, som tillfälligt sänktes från 2,75 till 2,10 procent mellan mitten av
november och december, låg också still på 2,75 procent.
-

Den kraftiga uppgången i andelen som valde femårsränta i december, under den
tillfälliga räntesänkningen, och efterföljande nedgång i januari, indikerar att det finns
en medvetenhet och en viss räntekänslighet hos bolåntagarna. Det krävs dock rätt
stora ränteändringar för att påverka låntagarnas val, säger Tor Borg, Chefsekonom
SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt
genomsnitt 2000-2014

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av
svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 430.
SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014 enligt Svenskt Kvalitetsindex.
Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Samband mellan räntenivåer och efterfrågan på bindningstider
Sannolikt väljer bolåntagarna räntebindningstider utifrån en rad faktorer som lånets storlek,
hushållets ekonomiska och finansiella ställning, inställningen till risk, tro på framtida
ränteutveckling osv. En viktig parameter är dock räntenivåerna vid den tidpunkt räntebeslutet
fattas. Samvariationen mellan andelen som väljer kortaste bindningstiden och räntenivåerna
har varit hög under de senaste 10-15 åren. Framför allt verkar skillnaden mellan femårs- och
tremånadersräntan vara viktig. Förändringar i denna skillnad verkar kunna förklara mer än
hälften av variationerna i andelen som väljer tremånadersränta. Sambandet har dock
försvagats de senaste åren.
-

En låg ränteskillnad innebär en låg kostnad för att skydda sig mot framtida
ränteuppgångar. Den långa perioden med låga och sjunkande räntor har dock
förmodligen inneburit att bolåntagarna successivt blivit mindre intresserade av detta
skydd, säger Tor Borg.

Andelen nytecknade bolån med 3 månaders räntebindningstid och skillnad mellan
femårig och tremånaders boränta

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider
Bindningstid
3 månader
1-4 år
5-10 år
Totalt

2012
63
33
4
100

2013
71
24
5
100

2014
71
21
8
100

nov-14
73
15
12
100

dec-14
54
10
36
100

jan-15
71
16
14
100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.
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