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Trenden med allt mer rörlig boränta fortsatte under oktober
Andelen bolåntagare som valde den kortaste räntebindningstiden för sina nya bolån
fortsatte öka under oktober. Även de befintliga bolåntagarna väljer i stor utsträckning
rörlig boränta när deras räntebindningstider går ut. Det visar SBAB:s månadsstatistik
över utlåningen till privatpersoner.
I omkring fyra år har trenden varit att allt fler väljer rörlig ränta för sina bolån. Efterfrågan på
rörliga boräntor fortsatte öka även under oktober vilket innebär att trenden är intakt. En andel
på 85 procent valde tremånadersränta, som är den kortaste räntebindningstiden för sina
nytecknade bolån hos SBAB. Detta var en procentenhet högre än under september och väl
över de senaste årens genomsnitt på 74 procent. Andelen som valde räntebindningstider på
mellan ett och fyra år minskade marginellt till 15 procent under oktober medan andelen som
valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.
-

Goda marginaler i hushållsekonomin och en tro på fortsatt låga räntor är sannolikt de
drivande faktorerna bakom bolåntagarnas förkärlek för rörlig boränta, säger Tor Borg,
Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2015

Även befintliga bolåntagare gillar rörlig ränta
Det är inte bara de som nytecknar bolån som väljer rörlig boränta. Även de som väljer
räntebindningstider i samband med villkorsändringar väljer rörlig boränta i hög utsträckning.
Villkorsändring sker när räntebindningstiden är slut och ny räntebindningstid ska väljas.

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 400. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Dock inte oftare än årligen, så för de som har rörlig boränta sker villkorsändringen en gång
om året. I och med att lånen med långa räntebindningstider villkorsändras mer sällan än de
med kort bindning så kommer andelen som väljer rörlig ränta vid villkorsändringar per
automatik att bli högre än vad den är vid nyteckning av bolån. Under de senaste tre
månaderna har 91 procent av de villkorsändrade lånen fått rörlig boränta. Denna andel är i
nivå med tidigare toppnivåer under 2009 och en bra bit över snittet på 80 procent.
-

Uppenbarligen finns det ingen oro för stigande boräntor bland bolåntagarna. Tron på
fortsatt låga räntor verkar vara grundmurad. Det innebär att känsligheten för
ränteförändringar är större än någonsin, säger Tor Borg.

Andel bolån med 1-3 månaders räntebindningstid, villkorsändrade lån respektive nyutlåning,
tre månaders genomsnitt

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

aug-15
82
16
1
100

sep-15
84
15
1
100

okt-15
84
15
1
100

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