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Förbättrad kreditmarknad och stigande 
optimism bland fastighetsbolagen 
I marsupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 48,6 
till 50,3, vilket indikerar en något förbättrad kreditmarknad. Fastighetsbolagen 
har en fortsatt positiv syn på marknaden, samtidigt som räntorna fallit till en ny 
rekordlåg nivå. 
 
”Årets första CREDI-enkät visar på ett positivt skifte i kreditmarknaden, där förbättrad tillgång till 
skuldfinansiering och längre löptider upphäver effekten av något högre kreditmarginaler. Huvudindex 
höjs framför allt av en ökad optimism bland fastighetsbolagen, vars index för den kommande 
utvecklingen når sin högsta nivå på nästan fyra år. Vidare fortsätter börsbolagens genomsnittliga ränta 
att falla till en ny rekordlåg nivå om 1,9 procent”, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella. 
 
”Börsen har återhämtat sig under första kvartalet 2019, där OMX 30 har ökat med 12 procent. Det här 
är framför allt ett resultat av mer duvaktiga centralbanker som har bemött en försämrad tillväxt i USA 
och globalt. Om vi blickar framåt bör svenska fastighetsbolag fortsatt kunna dra nytta av låga realräntor 
under en längre tid”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella. 
 
”Den låga långräntan reflekteras även i fastighetsbolagens preferensaktier, där det genomsnittliga 
avkastningskravet har fallit till 6 procent sedan årsskiftet. Dessutom har den begränsade tillväxten av 
företagsobligationer inneburit att obligationernas andel av fastighetsbolagens skuld har mattats av”, 
avslutar Martin Malhotra. 
 
Den tjugosjätte upplagan av Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) finns 
bifogad och går även att ladda ned från catella.com/sv/nyheter-och-pressmeddelanden/analys. CREDI 
består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, 
dels en uppsättning index och analyser baserade på allmänt tillgängliga uppgifter. 
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