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Fler bolånekunder valde att binda räntan under november
Även om november månads bindningstider fortfarande visar att en majoritet av
bolånekunder väljer tremånaders bindningstid, noteras en svag ökning i andelen som
väljer att binda sin ränta. Detta visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till
privatpersoner.
Under november valde 74 procent av bolåntagarna tremånadersräntan, som är kortast
möjliga räntebindningstid och därför brukar kallas rörlig ränta, för sina nytecknade bolån hos
SBAB. Det är tre procentenheter lägre än under oktober. Andelen som valde bindningstider
på mellan ett och fyra år ökade från 22 till 24 procent och andelen som valde bindningstider
på mellan fem och tio år ökade från 1 till 2 procent. De mest populära valen efter
tremånaders bindningstid är ettårig och tvåårig bindningstid på vardera drygt 9 procent, samt
treårig bindningstid på drygt 4 procent.
-

Möjligen är det så att oron från bostadsmarknaden nu spiller över i
räntebindningsvalet. Fler bolånekunder väntar ut turbulensen och passar på att
trygga sin framtida boendekostnad genom att gardera sig mot den ränteuppgång som
de tror kommer, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1–3 månaders, 1–4 års och 5–10 års räntebindningstid samt
genomsnitt 2008–2017

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 500. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014, 2015 och 2016 enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex.
Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Även befintliga bolåntagare väljer rörligt i mindre utsträckning
Bolåntagare som har låneavtal som villkorsändras, d v s de lån där låntagaren kan välja ny
räntebindningstid, väljer även de i störst utsträckning kortast möjliga räntebindningstid. Men
de som valde bindningstider på mellan ett och fyra år var nästan två procentenheter högre
än i oktober.
-

Det viktiga är att göra ett aktivt val som passar din boendeekonomi. Det låga
ränteläget är ett ypperligt tillfälle att antingen spara eller amortera oavsett om du har
bundet eller rörligt. Med en del av bolånet bundet på längre löptider och en del rörligt
kan du göra extraamorteringar på det rörliga lånet, samtidigt som du garderar en del
av din boendekostnad mot stigande räntor, säger Emma Persson.

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

2014
71
21
8
100

2015
82
16
2
100

2016
78
21
1
100

sep-17
77
22
1
100

okt-17
77
22
1
100

nov-17
74
24
2
100

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