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07.00 Di Morgonkoll J 
Malin Toverud går igenom 
morgonens nyheter och 
dagens viktigaste hållpunkter. 
08.45 Börsmorgon 
Programledare Anna Ekelund 
gästas av Ellinor Hult. förval
tare Öhman, och Agnetha 
Jönsson, Di, och sammanfat
tar en skakig börsvecka. 
09.30 Quest means 

j:j'hjel4j.j 
CNN:s affärsmagasin, del 1. 
10.00 Di Nyheter 
Senaste nytt. 
10.05 Quest means 

j:ji@,141-i 
CNN:s affärsmagasin., del 2. 
10.30 Världens Affärer 
Ekonominyheter från Bloom
berg, CNNMoney och AP. 
11.00 Di Nyheter 
Senaste nytt. 
11.05 Börsmorgon (R) 
Repris från morgonen. 
12.00 Di Nyheter 
Senaste nytt. 
12.05 Business Traveller 
CNN:s Richard Quest utfors
kar världen som affärsresenär. 
12.30 Världens Affärer 
Ekonominyheter från Bloom
berg, CNNMoney och AP. 
13.00Di Nyheter 
Senaste nytt. 
13.05 Business Traveller (R) 
Repris av lunchprogrammet. 
13.30 Världens Affärer 
Ekonominyheter från Bloom
berg, CNNMoney och AP. 
14.00 Di Nyheter 
Senaste nytt. 
14.30 Ekonomistudion 
Programledare Jesper Nor
berg och Pontus Herin gästas 
av Magnus Billing, vd Alecta, 
och diskuterar finansbran
schens inställning till hållbara 
investeringar. 
15.40 Världens Affärer 
Ekonominyheter från Bloom
berg, CNNMoney och AP. 
16.00 Di Nyheter 
Senaste nytt. 
17.00 Di Nyheter 
Senaste nytt. 
17.15 Closing Bell 

Programledare Jon Åsberg 
följer fredagens börsstäng
ning. 
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■ I gårdagens artikel om
spelbolagen blev det fel
i aktiegraferna. Di ber om
ursäkt för detta.
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Energipriserna stö 
oron för bo dsägare 
Höjda nätavgifter och stigande spotpriser 
har fått hushållen att frukta elräkningarna. 

I dag är ökade energikostnader, tillsam
mans med stigande räntor, det som oroar 
bostadsägarna mest. 

Det är Demoskop, som på 
uppdrag av SEB, i slutet av 
september frågade hushållen 
om vilka händelser som inne
bär störst risk att allvarligt 
försämra den egna boende
ekonomin. Var femte hushåll 
är obekymrat och oroar sig 
inte alls. 
Är hushållen realistiska? 

"Det kan nog vara både 
och. Många hushåll har goda 
marginaler. Yngre är meroro
ade än äldre vilket är rimligt 
då de oftast inte har samma 
stabila ekonomi som äldre", 
säger Jens Magnusson, privat
ekonom på SEB. 

Var tredje över 65 år ser 
inga hot alls mot boende
ekonomin. 

"Många äldre hushåll har 
ägt sin bostad under många 
år och har sett kapitalet 
i bostaden öka samtidigt som 
lånen har minskat och boen
dekostnaderna är små. Sam
mantaget är det rimligt att 
många äldre, trots att pen
sionsinkomsterna är lägre än 
arbetsinkomsterna, känner 
sig trygga." 

Orosfaktorn nummer ett är 
ökade energi- och uppvärm
ningskostnader, som var 
åttonde bostadsägare anger. 
Det är ett kliv uppåt från i fjol 
då bara 12 procent angav 
energin. De stora elnäts bola
gens kraftiga avgiftsökningar 
över flera år har höjt elräk-

ningar med flera tusenlappar 
om året för miljontals kunder. 
Samtidigt har sommarens 
prischock påel satt ytterligare 
fokus på frågan. Det rörliga 
elpriset,före skatter, var 38 öre 
per kilowattimme för ett år 
sedan. I september var priset 
uppe i 64 öre, efter ha fallit 
tillbaka under sensommaren. 
Kan det få konsekvenser? 

"Ja, det kommer bli mer 
fokus på energi och uppvärm
ningskostnader. Politiken 
styr mot mer energieffektiva 
och miljömässiga styrmedel 
genom exempelvis energi
skatter och subventioner av 
solceller. Konsumenterna blir 
alltmer medvetna." 

Undersökningen visar också 
att det finns en viss oro för 
höjd fastighetsskatt,hårdare 
amorteringskrav, fallande 
priser och slopade ränte
avdrag. 

"Det är inte konstigt då 

debatten handlar om att det 
måste till olika åtgärder för 
att komma tillrätta med sti
gande bostadspriser och 
ökande skuldsättning hos 
hushållen. De flesta räknar 
nog med olika åtgärder som 
kommer att påverka både 
bostadskostnaden och pris
bilden", säger Jens Magnus
son. 

"För ansvariga politiker 
och myndigheter är det en 
balansgång. Å ena sidan vill 
man bromsa skuldsättningen 
ochminskariskerna.Åandra 
sidan vill man inte sänka 
en för närvarande ganska 
instabil bostadsmarknad 
eller införa alltför politiskt 
kontroversiella åtgärder. Jag 
tror att det är klokt av hushål
len att ta höjd för fortsatta 
åtgärder men jag tror inte att 
de blir dramatiska." 

I gruppen hyresgäster är 
det varannan som ser hyres
höjningar eller en avreglerad 

v 

v 

Viktigt meddelande till samtliga företag 
som är listade på Stockholmsbörsen! 

hyresmarknad som det 
största hotet. 
Är det rimligt att oroa sig 
för marknadshyror? 

"Jag tror inte på en total 
hyresavreglering där en helt 
fri hyressättning införs från 
ett år till ett annat. Däremot 
tror jag att en omreglering 
kan ligga i korten. De flesta 
som analyserat bostads
marknaden lyfter fram att 
dagens systemmåste föränd
ras för att åstadkomma en 
bättre fungerande hyres
marknad." 
Är oron för hyreshöjningar 
befogad? 

"Att hyrorna skulle börja 
öka kraftigt inom ramen för 
existerande system är 
osannolikt så länge vi har 
låg inflation och låga räntor", 
säger Jens Magnusson. 

HANS BOLANDER 

hans.bolander@di.se 
08-573 65119 
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!januari 2019 går startdatumet för rapporterings
kravet IFRS 16, med krav att företagets hyresavtal
och leasingavtal skall in i balansräkningen i enlighet 
med IFRS 16. 

Med vår unika IFRS 16 lösning, registreras och 
förvaltas alla företagets hyresavtal och leasingavtal. 
Lösningen genererar en snabb och korrekt 
beräkning av alla IFRS 16 klassificerade avtal. v 
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Kontakta oss idag på 073-400 50 27 eller ifrs16@houseofcontrol.se 
v v v v 


