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Mäklarna eniga om utvecklingen på bostäder i Malmö
Hälften av mäklarna i Malmö upplever att priserna på både bostadsrätter och småhus
steg under årets sista månader, visar SBAB:s Mäklarbarometer. Minskat utbud i
kombination med bibehållen stark efterfrågan avslutade förra året. En del av
förklaringen ligger i att en av de tre månaderna som ingick i bedömningen var
december, då färre transaktioner brukar ske eftersom människor har annat att göra än
att köpa och sälja bostäder.
Sista kvartalet 2015 var förmedlingstiden densamma
72 procent av mäklarna i Malmö upplevde det som att förmedlingstiden för bostadsrätter var
oförändrad. 25 procent att den blivit kortare. 48 procent upplevde att förmedlingstiden för
småhus var oförändrad, 34 procent att den blev kortare.
9 av 10 uppfattade det som att efterfrågan på småhus och bostadsrätter i Malmö var
oförändrad eller ökade (59 procent respektive 38 procent) under årets sista månader.
Hälften av mäklarna upplever att skillnaden mellan utbudspris och slutpris ökade på småhus
under årets sista kvartal, men bara 32 procent upplevde detta på bostadsrättsmarknaden.
Prognos kommande tre månader
Prognosen över kommande tre månader ser likadan ut för bostadsrätter och småhus, vilket
är unikt för Malmö. Prognosen är stillastående till ökande priser på både bostadsrätter och
småhus, 53 respektive 47 procent.
75 procent gör prognosen att förmedlingstiderna kommer att vara oförändrade för
bostadsrätter, övriga att den blir kortare. 64 procent av fastighetsmäklarna gör prognosen att
förmedlingstiderna kommer att vara oförändrade för småhus, övriga att den blir kortare.
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Det utmärkande för Malmö är att utvecklingen bedöms så lika för både bostadsrätter
och småhus. En bidragande orsak kan vara att Malmös bostadsmarknad är ganska
liten geografiskt, inte så utspridd, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB.
Nu bedöms utbudet komma igång igen efter den årliga och naturliga
temposänkningen över jul och nyår och både efterfrågan och utbud ökar.

Jämförelse storstadsregionerna
Fastighetsmäklarna gör en ganska samstämmig prognos där efterfrågan och utbud följs åt i
storstadsregionerna och bedöms öka. Särskilt tydligt är detta i Malmö där mäklarna hyser en
något större tilltro till en positiv utveckling, framför allt gällande utbudet på
bostadsmarknaden.
Fastighetsmäklarna i Stockholm ger en mycket mer spretig prognos över prisutvecklingen på
både bostadsrätter och småhus. Mer samstämmig prognos bland mäklarna i Malmö och
Göteborg.
I Malmö och Stockholm delar fler fastighetsmäklare bilden av att både bostadsrätter och
småhus kommer att säljas snabbare än i Göteborg, där en övervägande majoritet bedömer
att förmedlingstiden kommer att bli oförändrad.
SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och
fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet
medarbetare till cirka 450. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014 och 2015 enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs
mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 221 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och
Stor-Malmö. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 7 till 19 januari.
Svarsfrekvensen var 74 procent. Mäklarbarometern har genomförts på samma vis sedan 2005. Det finns därmed
tillräckligt med data för att statistiskt uppskatta sambandet mellan mäklarnas kvalitativa bedömning av
prisutvecklingen och den prisstatistik för bostadsrätter och småhus som sammanställs av Valueguard.
Mäklarbarometern kvartal 4, 2015 finns i sin helhet på:
https://www.sbab.se/2/analys__rapporter/maklarbarometern_.html
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