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Nya rekordförväntningar på redan het bostadsmarknad
- Boprisindikatorn fortsätter uppåt
Riksbankens räntesänkning påverkade inte
hushållens förväntningar på bopriserna

Hushållens förväntningar på bostadspriserna ökar med 2 enheter till den nya
rekordnivån 68. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,39 procent om
ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker något från 7 till 6
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20 punkter över dagens reporänta på 0,25 procent.
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Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de
har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är
visserligen en mycket låg andel men ändå en fördubbling från förra månadens 2 procent.
Boprisindikatorn ökar till ny högsta nivå i Stockholm men faller i Norrland
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet.
Boprisindikatorn för Stockholmsområdet stiger till den nya rekordnivån 72 från 70 förra
månaden. I Skåne ligger indikatorn nu på 51, vilket är uppgång med åtta enheter från 43
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inte hushållens förväntningar i linje med Riksbankens eller marknadens, men för
varje månad rör sig ränteförväntningarna nedåt vilket också pressar
boprisförväntningarna uppåt, säger Jens Magnusson.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de
har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en
nedgång med en enhet från förra månadens sju procent.
Boprisindikatorn ökar i alla regioner utom Östra Götaland där den faller
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet.
Boprisindikatorn ökar mest i Skåne från förra månadens 45 till 57. Stockholm och
Norrland ökar med tre respektive två enheter till 79 respektive 59, Svealand (exkl.
Stockholm) från 63 till 71 och Västra Götaland från 62 till 66. I Östra Götaland faller
indikatorn till 59, vilket är en nedgång med tre enheter från förra månaden.
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen
Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under
perioden 23 februari till 4 mars.
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