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Upplýsingablað séreignar           fjórði ársfjórðungur 2020

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 árinu hafi verið meiri en spár gerðu ráð fyrir 
sem rekja má til innlendrar eftirspurnar. Jákvæðar fréttir af bólusetningum 
hleypa von í landann en ennþá er mikil óvissa um það hvenær bólusetning 
utan forgangshópa hefst bæði hér og erlendis. Mikil óvissa er því áfram um 
efnahagshorfur næstu mánuði. Þrátt fyrir það hefur ávöxtun verið viðunandi í 
flestum eignaflokkum og hækkuðu innlend hlutabréf mikið á síðasta ársfjórðungi. 
Áfram er reiknað með að Seðlabankinn muni bregðast við verri tímabundnum 
horfum í hagkerfinu með lágum vöxtum og mögulega magnbundinni íhlutun 
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Hófleg áhætta

Meiri áhætta

Lítil áhætta

Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um samsvarandi ávöxtun í framtíð

Tölur miðast við 31.12.2020

á ríkisskuldabréfamarkaði eða stuðningi við gengið. Samhliða hefur ríkið 
brugðist við versnandi horfum með stuðningsaðgerðum. Sama má segja um 
erlenda seðlabanka og ríkisstjórnir enda staða farsóttarinnar víða verri en hér 
á landi þessa dagana. Þrátt fyrir stöðu mála í efnahagslífinu hefur ávöxtun á 
árinu verið góð í flestum eignaflokkum. Innlend hlutabréf hafa hækkað einna 
mest en ávöxtun erlendra eigna hefur einnig verið ágæt, sem skýrist þá bæði 
af hækkun á erlendum mörkuðum sem og veikingu krónu. Þróun efnahagsmála 
mun að töluverðu leyti ráðast af framvindu farsóttarinnar á næstu mánuðum.


