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Mer populärt att binda bolåneräntan på något års sikt
Under mars valde de flesta bolåntagarna liksom tidigare den kortaste
räntebindningstiden, tremånadersränta. Bindningstider på ett till fyra år ökade dock i
popularitet till en andel på 28 procent, vilket är den högsta noteringen sedan 2012. Det
visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner under mars 2014.
Under mars valde 71 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sitt nytecknade bolån.
Andelen har minskat fem månader i följd. Även de långa bindningstiderna på minst fem år
minskar, sedan juli 2013 har dessa tappat nästan tre fjärdedelar och står nu bara för 1,5
procent av nyutlåningen. Det innebär att räntebindningstiderna på ett till fyra år tar
marknadsandelar från båda håll.
Ökningen av dessa bindningstider är främst koncentrerad till den treåriga boräntan vars
andel av totalutlåningen, som fördubblats sedan november 2013, stod för 9 procent under
mars – mot endast 4 procent för fem månader sedan. Andelen som väljer ettårsräntan och
tvåårsräntan har endast ändrats marginellt. Det innebär att det är ungefär lika många som
väljer 1-, 2-, och 3-åring bindningstid för sina bostadslån.
-

Räntebindningstiderna som ligger mellan ett och fyra år ökar i popularitet på
bekostnad av både kortare och längre räntebindningstider. Räntebindningstider på
fem år och längre är nu väldigt ovanligt, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

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

SBAB:s affärsidé är att skapa en ny bankupplevelse med det bästa kundbemötandet och genom att vara enklast att nå och
förstå. Idag erbjuds lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Under 2014 lanseras även
vardagsnära banktjänster, som lönekonto och bankkort. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår
till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 480. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank,
www.facebook.com/sbabbank.

Räntekänsliga bolåntagare
Den minskade andelen som väljer den allra kortaste räntebindningstiden har endast fått
marginellt genomslag på den genomsnittliga bindningstiden som var 10 månader under
mars, en liten uppgång från föregående månader. En minskad popularitet för de riktigt långa
bindningstiderna balanserar effekten av att något färre väljer rörliga boräntor. Det innebär att
vi fortfarande har en mycket kort genomsnittlig bindningstid, jämfört med hur det sett ut
tidigare. Framtida ränteförändringar kommer därför att få ett snabbt genomslag i
bolåntagarnas privatekonomi.
-

Under ett antal år har skulderna stigit i förhållande till inkomsten samtidigt som
räntebindningstiden minskat. Det innebär att Riksbankens ränteförändringar och
andra svängningar på räntemarknaden slår igenom i hushållens plånböcker på ett
helt annat sätt än tidigare, säger Tor Borg.

Genomsnittlig räntebindningstid för nytecknade bolån, 2000 - 2014

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

jan-14
73
25
2
100

feb-14
72
26
2
100

mar-14
71
28
1
100

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