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Lågt nettoinflöde till sparkontona
under tredje kvartalet 2014
Under årets tredje kvartal var tillskottet av pengar till hushållens sparkonton snålt. Nettoinflödet på 3,8 miljarder
kronor är mindre än hälften av fjolårets notering och endast en sjättedel av motsvarande under 2012. Storbankerna
uppvisar också för första gången under innevarande decennium ett nettoutflöde tredje kvartalet vilket tidigare bara
har uppträtt under årens första kvartal, vilket återkommande är det svagaste sparkvartalet. De mindre bankerna
på marknaden har inte påverkats i samma grad vilket innebär att marknadsandelarna fortsätter att jämnas ut.
Rapporten baseras på SCB:s statistik över svenskarnas bankkonton
under de senaste fem åren. Med dessa kan vi presentera en intressant
spegling av hushållens ekonomi.

Hushållens sparande på sparkonto, marknadsandelar 2010-2014

Storbankernas marknadsandel fem procent lägre än 2012
Storbankernas andel av den totala inlåningen har fortsatt sjunka och
låg i september på 65 procent. Så sent som i januari 2012 stod de för
70 procent vilket måste ses som ett markant och snabbt fall. Fallet
upplevs dock som mildare då total inlåning samtidigt har ökat så
snabbt att den räknat i kronor ökat markant även för storbankerna.
Storbankernas totala inlåning i september 2014 var 871 miljarder kronor vilket är 11 procent mer än vid årsskiftet 2011/12, de övriga bankernas summerade inlåning i september 2014 ligger samtidigt på 460
miljarder kronor vilket är hela 35 procent högre än vid ovan nämnt
årsskifte
Svagt nettoinflöde på sparkontona under tredje kvartalet 2014
Under det tredje kvartalet har inflödet till sparkontona varit svagt, endast 3,8 miljarder kronor har satts in under juli, augusti och september.
Det kan jämföras med 9,0 miljarder kronor tredje kvartalet 2013 och
hela 22,0 miljarder kronor året före dess. Både storbankerna och
övriga banker har påverkats men för de första har nu nettotillskottet
vänt till ett utflöde från sparkontona vilket är unikt under perioden.
För landets övriga banker har fallet varit betydligt mindre dramatiskt
då inflödet minskat från ungefär 10 miljarder kronor under tredje
kvartalet 2010-2012 till omkring hälften i år. Vilket alltså kan jämföras
med ett fall från cirka 15 miljarder till ett minusvärde för storbankerna. Ett annat sätt att uttrycka det är att från 2011, då det totala nettoinflödet under tredjekvartalet var 26,6 miljarder, till motsvarande
2014 då inflödet var 3,8 miljarder kronor har storbankerna stått för
18,5 miljarder av de totalt 22,8 miljarderna kronorna av ”uteblivet”
tillskott på sparkontona.
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Swedbank och Nordea tappar till mindre utmanare
Diagrammet till höger visar hur flödet i rena pengar har sett ut sedan
årsskiftet 2011/2012, dvs. från tiden när storbankerna började tappa
marknadsandelar i högre tempo. Som visas har samtliga banker utom
Danske Bank lyckats öka inlåningen tack vare det starka sparandet
hos hushållen. I listans övre del framgår samtidigt att storbankerna har
fått lämna plats åt några betydligt mindre aktörer vilket innebär att
dessa har tagit stora marknadsandelar. Den största vinnaren är SBAB
som vid en hypotetiskt bibehållen marknadsandel sedan årsskiftet
2011/2012 endast skulle haft ett nettoinflöde på sina sparkonton på 1,4
miljarder kronor istället för 38,6 miljarder kronor som verkligheten visar.
Utöver SBAB finns ytterligare tre stora vinnare – Länsförsäkringar
Bank, Resurs Bank och Volvofinans Bank som alla har haft ett inflöde
flerfaldigt över vad som blivit fallet vid oförändrade marknadsandelar.
På motsatt sida finns självfallet förlorare där inflödet blivit mindre. Utfallet ser dock mycket olika ut för storbankerna, Handelsbanken och SEB
har i princip behållit sin marknadsandel medan den negativa effekten
för Nordea och Swedbank är desto större. I Swedbanks fall hade inflödet behövt vara drygt det tredubbla för att motsvara marknadsandelen
och Nordeas inflöde skulle varit 150 procent högre för att inte banken
skulle tappa relativt.

Netto Inflöde/utflöde till sparkonton från årsskiftet
2011/2012 till sept 2014

Storbankernas dominans fortfarande stor
Trots stor omfördelning av nettotillskottet rör sig de totala marknadsandelarna endast mycket sakta och det är ett stort avstånd mellan de främsta
utmanarna och storbankerna. Både Swedbank och Nordea har dock tappar ungefär en tiondel av sina marknadsandelar vilket inte minst har betydelse gentemot Handelsbanken och SEB som i princip varit opåverkade.
En legitim fråga är därför vad SEB och Handelsbanken gör som inte
Swedbank och Nordea förmår då alla storbanker rimligen är utsatta för
den hårdnande konkurrenssituationen som ett antal mindre banker utsatt
dem för.

Bankernas inlåning, marknadsandel per bank årsskiftet 2011/2012 och september 2014
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För mer information, vänligen kontakta:
Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se
Karin Hellgren, Presschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se
Andreas Leifsson, analytiker SBAB
Telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se

Inlåning & Sparande är en publikation från SBAB. Rapporten har sammanställts av SBAB:s Ekonomiska Sekretariat. Ansvarig för brevet är Andreas
Leifsson, tfn 070- 788 99 45. Det har baserats på källor som Sekretariatet bedömer som tillförlitliga. Rapporten är inte gjort för att utgöra det enda
redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. SBAB påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av beslut grundade på
detta dokument. Citera gärna Inlåning & Sparande men ange alltid källa.
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