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Två och treårsräntorna fortsatt billigast
Krisen i Europa fortsätter att sätta nedåtpress på räntorna. Sänker Riksbanken reporäntan till 1,25
procent i september kan tremånadersräntan bli ännu lägre. Men knappast bli så billig som dagens tvåoch treårsränta. Välj därför övervikt åt två- och treårsränta på bolånen.
Krisen i Eurozonen fortsätter att fördjupas och
det slår mot Sverige på olika sätt. Exporten och
industrin påverkas negativt eftersom våra
viktigaste handelspartners finns i Europa. Och
den negativa syn på den ekonomiska
framtiden som skuldkrisen drar med sig
hämmar både lusten att investera och
konsumera.
Den senaste konjunkturbarometern från
statliga Konjunkturinstitutet visar på fortsatt
försvagning, även om bilden är lite splittrad.
Företagen blir allt deppigare samtidigt som
hushållen visserligen misströstar om
utvecklingen av svensk ekonomi men ändå ser
lite ljusare på den egna privatekonomin.

De bundna räntorna har pressats ner
ytterligare den senaste tiden. Om de nått den
absoluta botten är omöjligt att veta. Så
småningom väntas de bundna räntorna röra
sig långsamt uppåt.
Blir det en sänkning från Riksbanken kan
tremånadersräntan sänkas ytterligare. Men
den kommer med stor sannolikhet fortfarande
att vara högre än dagens två‐ och treårsränta.
Bunden ränta bör därför bli billigast.

Att vi hushåll har en mer positiv syn på
utvecklingen för den egna plånboken beror
sannolikt på tre saker. För det första räknar de
flesta med att få behålla jobben, visar en färsk
SEB‐undersökning. För det andra fortsätter
boräntorna att ligga låga och stabila. Och för
det tredje har Stockholmsbörsen gått något
bättre den senaste tiden.
Riktigt svag tillväxt och låg inflation gör att det
finns utrymme för Riksbanken att sänka
reporäntan. Än så länge håller Riksbanken fast
vid sin prognos att låta reporäntan ligga kvar
på dagens 1,5 procent ett år till. Men räkna
med att det kan bli en sänkning till 1,25
procent i september.
Gunilla Nyström
SEB:s Privatekonom

