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Kreditmarknaden stabiliseras men 
fastighetsaktier överträffar  
I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI minskar huvudindex 
från 56,3 till 49,5, vilket indikerar en något försvagad kreditmarknad. Samtidigt 
har fastighetsbolagen haft en stark utveckling på börsen vilket resulterar i en 
genomsnittlig substanspremie på över 30 procent.  
 
”Årets fjärde CREDI-enkät indikerar en stabiliserad kreditmarknad där respondenter förväntar sig 
ökade kreditmarginaler framöver. CREDIs huvudindex minskar till strax under 50-strecket vilket är det 
största fallet under ett enskilt kvartal sedan december 2015. Emellertid stiger det totala börsvärdet för 
de noterade fastighetsbolagen till över 580 miljarder kronor och den implicita direktavkastningen går 
under 4 procent”, säger Carl Wingmark, partner på Catella. 
 
”Den svenska aktiemarknaden är en god ledande indikator för CREDIs huvudindex. Även om indexet 
har fallit tillbaka sedan oktober indikerar den starka utvecklingen på aktiemarknaden under hösten en 
stabil kreditmarknad och bankutlåning till fastighetssektorn framöver”, säger Arvid Lindqvist, 
analyschef på Catella. 
 
”Under kvartalet ökar volymen av utställda obligationer med hela 15,5 procent, vilket gör att 
obligationer nu utgör nästan 34 procent av de noterade bolagens totala räntebärande skuld. Intresse för 
skuldfinansiering via obligationsmarknaden kommer troligen att öka ytterligare framöver då 
Finansinspektionen har indikerat skärpta kapitalkrav för bankutlåning till fastighetssektorn”, avslutar 
Arvid Lindqvist. 
 
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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