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Hushållen tror på högre bostadspriser
SEB:s boprisindikator för oktober visar att hushållen för fjärde månaden i följd blivit
mer optimistiska om prisutvecklingen på villor och bostadsrätter. Den genomsnittliga
prisökningen uppskattas till knappt 4 procent. Men mätningen visar också att
stockholmare är lite mindre optimistiska än landet som helhet.
Hushållen fortsätter att vara positiva till rörlig ränta. Endast 10 procent av dem som har
lån med rörlig ränta tror att de kommer att binda räntan inom den närmaste
tremånadersperioden.
-

I juli månad trodde 54 procent av de tillfrågade på stigande bostadspriser. Därefter
har andelen optimister ökat successivt och i oktobermätningen trodde hela 65
procent på stigande bostadspriser. De regionala skillnader i prisutvecklingen på
bostäder som märkts på senare tid, med högre prisökningar i landet som helhet än i
stockholmsområdet, avspeglar sig också i synen på prisutvecklingen framåt.
Stockholmarna är lite mindre optimistiska än landet som helhet. Bland tillfrågade
stockholmare räknar 54 procent med att priserna på bostäder kommer att öka det
närmaste året, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.

-

Att så få avser att binda sina räntor inom den närmaste tremånadersperioden är inte
förvånande utan får ses i ljuset av att de flesta som trivs med bunden ränta redan
har passat på att binda tidigare i år när ränteläget varit så lågt, säger Gunilla
Nyström.

Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning
bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter
samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
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