Räntan stiger – där banken gör bäst affär
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EKONOMI

• Det var få som blev förvånade när riksbankschefen Stefan

Ingves i går berättade att reporäntan ligger kvar på 1,0 procent.
– Vi vill ge konjunkturuppgången en skjuts framåt och räknar
därför inte med att höja räntan förrän om ett år, säger Stefan
Ingves till DN.
Men marknaden ligger före. Långräntorna har stigit kraftigt och
de svenska hushållen har på många håll sett sina bolåneräntor
stiga.
Det innebär däremot inte att de svenska spararna får skörda
frukterna av bättre ränta på sina sparkonton. Tvärtom.
I en jämförelse mellan de fyra storbankerna visar det sig att
bankerna som bäst legat kvar på en låg nivå, som sämst har
sänkt räntorna på sina sparkonton. Det innebär att ett hushåll
med otur kan betala mer för sitt bolån, samtidigt som det får
mindre avkastning på sparkontot.
– Det sätts in väldigt mycket pengar på storbankernas
sparkonton trots att de knappt har någon ränta. Med tanke på
det allmänna ränteläget borde det definitivt komma till en
höjning nu, säger Christina Söderberg på Compricer som jämför
bankernas sparräntor.
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Swedbanks ränta på sparpengar som är bundna i ett år är i dag
på 1,85 procent. Banken skyller den låga räntan på Riksbanken.
– Generellt kan man säga att sparräntorna är mer beroende av
reporäntan än vad bolåneräntorna är och där har det inte skett
någon förändring. Det är klart att om vi ser anledning till att
höja räntan ytterligare så kommer vi att göra det, säger
presschefen Anna Sundblad.
På Nordea har man en högre ränta än hos konkurrenten
men den har å andra sidan sänkts sedan våren, från 2,20 till
2,05 procent för pengar bundna under ett år. Mikael Skytt som
är produktchef för lån och konton på banken tycker att det är
vanskligt att jämföra de korta sparräntorna med långräntor och
bolån.
– På sparkonton finns pengar som låntagarna vill kunna ha
tillgång till snabbt, då är räntan givetvis lägre. Att de långa
räntorna dragit i väg så mycket beror på en ökad optimism
inom både Europa och USA, men det påverkar inte
sparräntorna i samma grad, säger han.
Lägst ränta får tolvmånaders-spararen hos Handelsbanken.
Presschefen Henrik Westman säger precis som Swedbank att de
korta sparräntorna kommer att fortsätta att vara låga så länge
Riksbanken inte höjer reporäntan.
– Ju längre man är beredd att låsa in sina pengar, ju mer
avkastning får man. Men visst, vi har haft låga räntor åt båda
håll under lång tid. Det kommer troligtvis att ändras nu när
konjunkturen stiger, säger han.
Christina Söderberg på Compricer är kritisk mot
storbankernas ”följa John”-lek, som gör det möjligt att hålla
nere sparräntorna av den enkla anledningen att de stora
konkurrenterna också gör det.
– Sparkonton kan definitivt vara en god affär, men inte hos
storbankerna, säger hon.
Det innebär inte att de mindre bankerna låtit sina sparräntor
skena. Banken Avanza låg i april på över 3 procent i ränta, men
har nu sjunkit till 2,37 procent.
– Efterfrågan på pengar är helt enkelt mindre nu. Det lånas inte
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lika mycket till konsumtion. I stället avvaktar man att
västvärlden ska återhämta sig efter krisen. Då kommer även de
korta räntorna att ta fart, säger sparekonom Claes Hemberg på
Avanza.
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