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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

Útlit er fyrir að hagvöxtur á fyrri hluta ársins hafi verið meiri en spár gerðu 
ráð fyrir sem rekja má til innlendrar eftirspurnar. Heldur hægði á vexti 
eftirspurnar í lok sumars og vegna þróunar á útbreiðslu kórónuveirunnar 
að undanförnu hafa efnahagshorfur versnað og óvissa er mikil. Þrátt fyrir 
þetta hefur ávöxtun verið viðunandi í flestum eignaflokkum. Áfram er 
reiknað með því að Seðlabankinn munu bregðast við verri tímabundnum 
horfum í hagkerfinu með lækkun vaxta og með magnbundinni íhlutun á 
ríkisskuldabréfamarkaði. Auk þess hefur ríkisstjórn Íslands brugðist hratt 
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Hófleg áhætta

Meiri áhætta

Lítil áhætta

Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um samsvarandi ávöxtun í framtíð

Tölur miðast við 30.09.2020

við með ýmsum stuðningsaðgerðum. Seðlabankar og ríkisstjórnir víða um 
heim hafa einnig brugðist við með sambærilegum hætti á viðkomandi 
mörkuðum. Krónan veiktist um 10% á tímabilinu en þá greip Seðlabankinn 
inn í og tilkynnti auk þess um reglubundna gjaldeyrissölu frá og með  
1. október. Þetta er gert í þeim tilgangi að styðja við gengi krónunnar og 
draga úr mögulegri verðbólgu. Við þessa aðgerð styrktist krónan lítillega 
og endaði tímabilið í 7% veikingu. Þróun efnahagsmála mun að töluverðu 
leyti ráðast af framvindu farsóttarinnar á næstu mánuðum.


