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Höjd ränta förväntas inte påverka
bostadspriserna

Under de senaste månaderna har bostadsmarknaden i framför allt
storstäderna präglats av osäkerhet. De nya skatte- och uppskovsreglerna, det
stora utbudet av bostäder i slutet av 2007 samt osäkerheten om hur räntan
ska komma att utvecklas har gjort att många spekulanter har avvaktat med
sitt bostadsköp. Mäklarstatistik som presenterades på morgonen i dag visar
dock på en stabilisering av bostadspriserna och även en fortsatt uppgång i
vissa områden. – Att Riksbanken nu höjer räntan kommer endast att ha en
marginell inverkan på bostadspriserna. Den svenska konjunkturen är fortsatt
stark och många bostadsspekulanter har redan räknat in en höjning av räntan.
I och med skattesänkningen som gjordes vid årsskiftet har många trots
dagens räntehöjning mer pengar i plånboken i dag än för några månader
sedan. Vi tror därför att priserna kommer att vara stabila eller svagt stigande
under de kommande månaderna, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk
Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker
och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala
butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700
medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och
i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat
mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32
000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag
av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.
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