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Historisk sänkning från Riksbanken!
Riksbanken sänker räntan med 0,25 procentenheter. Det betyder att vi nu har
den lägsta reporänta någonsin i Sverige. Kommer bankerna att sänka
bolåneräntorna nu? Och vad händer med sparkontoräntan som redan ligger
nära eller på noll procent?
Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen sänker alltså reporäntan till 0,00
procent och reviderar samtidigt ned räntebanan (den egna prognosen om den
framtida reporäntan) rejält. Den första räntehöjningen förväntas nu komma i
mitten på 2016.
En räntesänkning ska få fart på ekonomin när det blir billigare att låna

Riksbanken motiverar sänkningen med att man måste få fart på inflationen,
prisökningarna, som är Riksbankens viktigaste mål. Två procent anses vara
den optimala nivån i en väl fungerande ekonomi. I år har priserna inte ökat
alls utan snarare sjunkit. Företagen och hushållen konsumerar för lite för att
priserna ska öka.
Vilken effekt får sänkningen på bostadsmarknaden?
Vissa ekonomer anser att bostadsmarknaden i Sverige är oroande och pratar
om en bubbla. Priserna stiger snabbt påeldade av den låga räntan.
Riksbanken skriver i sitt pressmeddelande nu på morgonen att riskerna med
hushållens skuldsättning måste hanteras. ”För att minska riskerna krävs
åtgärder riktade direkt mot hushållens efterfrågan på krediter”. Förslaget om ett
skärpt amorteringskrav kan vara en sådan åtgärd.
Bankerna har redan sänkt bolåneräntan – kommer de sänka mer?
Bankerna sänkte listräntorna med mellan 0,05 % och 0,20 % i oktober. Nu är
de bundna räntorna billigare än tremånadersräntan. Dagens sänkning
kommer troligtvis att påverka vissa räntor hos bankerna eftersom sänkningen
var större än förväntat – men det återstår att se vilka och hur mycket.
Sänks sparkontoräntorna?
I dag ligger sparkontoräntorna hos storbankerna redan på noll eller nära noll
– bäst sparränta får du hos SEB med 0,2 procent. Bäst ränta hos kreditinstitut
just nu ger 1,85 procent i sparränta. Det troliga är dock att räntan på
sparkonton nu sänks – hur mycket återstår dock att se.
Viktigt råd: Spara när räntorna är låga
Att våra bolåneräntor så småningom kommer att stiga kan vi vara säkra på.
Passa på att spara nu när räntan är låg. Om du t.ex. har två procent i ränta på
ditt bostadslån, räkna ut vad du skulle betala med en tre-procentig ränta och
spara mellanskillnaden. Amortera, spara i fonder med låga avgifter eller på
ett sparkonto med över 1,5 procent i ränta. Eller lite av allt.
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Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi och hjälper
konsumenter spara pengar på att göra smartare val. Compricer är helt gratis
för dig som konsument och varje månad hjälper vi tusentals svenskar att
förbättra sin privatekonomi. På Compricer kan du hitta en bättre bilförsäkring,
lägre elpriser och bättre villkor när du ska låna pengar. Dessutom kan du
exempelvis jämföra räntor för bolån och hitta bästa sparräntan för Sveriges
alla sparkonton. Compricer har även kostnadsfri telefonrådgivning och kan
hjälpa dig med bytet av leverantör.
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