
47%

65%

100%

14%

7%

14%

6%

23%

Innlán

Innlend hlutabréf

Innlán

Ríkisskuldabréf

Innlend hlutabréf

Erlend hlutabréf

Innlán

Nafnávöxtun á ársgrunni

Nafnávöxtun á ársgrunni

1 ár 3 ár 5 ár 10 ár

1 ár 3 ár 5 ár 10 ár

Ríkisskuldabréf

Erlend hlutabréf

24%

13,9%

9,1%
8,3%

8,7%

13,0%

8,9% 8,3%
9,4%

Nafnávöxtun á ársgrunni

1 ár 3 ár 5 ár

3,4% 3,8% 4,1%

innlána safnið

varfærna safnið

áræðna safnið 47%

65%

100%

14%

7%

14%

6%

23%

Innlán

Innlend hlutabréf

Innlán

Ríkisskuldabréf

Innlend hlutabréf

Erlend hlutabréf

Innlán

Nafnávöxtun á ársgrunni

Nafnávöxtun á ársgrunni

1 ár 3 ár 5 ár 10 ár

1 ár 3 ár 5 ár 10 ár

Ríkisskuldabréf

Erlend hlutabréf

24%

13,9%

9,1%
8,3%

8,7%

13,0%

8,9% 8,3%
9,4%

Nafnávöxtun á ársgrunni

1 ár 3 ár 5 ár

3,4% 3,8% 4,1%

innlána safnið

varfærna safnið

áræðna safnið

47%

65%

100%

14%

7%

14%

6%

23%

Innlán

Innlend hlutabréf

Innlán

Ríkisskuldabréf

Innlend hlutabréf

Erlend hlutabréf

Innlán

Nafnávöxtun á ársgrunni

Nafnávöxtun á ársgrunni

1 ár 3 ár 5 ár 10 ár

1 ár 3 ár 5 ár 10 ár

Ríkisskuldabréf

Erlend hlutabréf

24%

13,9%

9,1%
8,3%

8,7%

13,0%

8,9% 8,3%
9,4%

Nafnávöxtun á ársgrunni

1 ár 3 ár 5 ár

3,4% 3,8% 4,1%

innlána safnið

varfærna safnið

áræðna safnið

Upplýsingablað séreignar           þriðji 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 ráð fyrir lækkandi hagvexti, sem m.a. skýrist af fækkun ferðamanna 
milli ára, sem og verri hagvaxtarhorfum í helstu viðskiptalöndum 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 

Orðsending fjárfestingaráðs:

Stapi lífeyrissjóður Strandgötu 3, 600 Akureyri  Sími 460 4500 www.stapi.is                
 Hafnarbraut 20, 740 Neskaupstað   stapi@stapi.is

Hófleg áhætta

Meiri áhætta

Lítil áhætta

Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um samsvarandi ávöxtun í framtíð
Tölur miðast við 30.09.2019

eignamarkaði hefur verið mjög góð, bæði á hluta- og skuldabréfamarkaði. 
Hægst hefur á fasteignamarkaði en hækkanir á húsnæðisverði hafa 
síðustu ár verið helsti áhrifavaldur verðbólgu. Verðbólga um þessar 
mundir er yfir markmiðum Seðlabankans. Greiningaraðilar gera ráð fyrir 
því að það dragi úr henni á næstu mánuðum, hún fari í lok árs undir 
markmið Seðlabankans og haldist við verðbólgumarkmið á næsta ári.


