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Upplýsingablað séreignar           fjórði ársfjórðungur 2019

Varfærna safnið - fyrir þá sem vilja taka litla markaðsáhættu

Áræðna safnið - fyrir þá sem vilja taka meiri markaðsáhættu

Innlána safnið - fyrir þá sem vilja ekki taka markaðsáhættu

Ávöxtun séreignasafna var með ágætum á síðasta ársfjórðungi og hefur 
ávöxtun þessa árs verið einkar hagstæð. Markaðs- og greiningaraðilar 
gera áfram ráð fyrir minnkandi hagvexti, sem m.a. skýrist af fækkun 
ferðamanna milli ára, sem og verri hagvaxtarhorfum í helstu viðskipta-
löndum Íslands. Seðlabankinn hefur brugðist við verri horfum með því að 
lækka stýrivexti til þess að styðja við hagkerfið sem hefur þau áhrif að 
ávöxtun á innlendum eignamarkaði hefur verið mjög góð, bæði á hluta- 
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Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um samsvarandi ávöxtun í framtíð
Tölur miðast við 31.12.2019

og skuldabréfamarkaði. Hægst hefur á fasteignamarkaði en hækkanir 
á húsnæðisverði hafa síðustu ár verið helsti áhrifavaldur verðbólgu. 
Um þessar mundir er verðbólga undir markmiðum Seðlabankans en 
hún  kom skarpt niður í desember og er nú um 2%. Greiningaraðilar 
gera ráð fyrir því að verðbólgan hækki óverulega á næstu mánuðum, 
verði nálægt markmiðum Seðlabankans næstu mánuði og haldist við 
verðbólgumarkmið á næsta ári.


