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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

Þróun í hagkerfinu hefur farið fram úr björtustu vonum það sem af er ári. Hvort 
heldur sem horft er til ferðaþjónustunnar, einkaneyslu innanlands, lækkunar 
atvinnuleysis og bjartsýni almennt og síðast en ekki síst framgangi bólusetningar, 
þá hafa þessir þættir allir þróast mun hraðar og jákvæðar en gert var ráð fyrir í 
upphafi árs. Ávöxtun á fjórðungnum var viðunandi í öllum eignaflokkum. Innlend 
hlutabréf hafa hækkað einna mest en ávöxtun erlendra eigna hefur einnig verið 
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Hófleg áhætta

Meiri áhætta

Lítil áhætta

Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um samsvarandi ávöxtun í framtíð

Tölur miðast við 30.06.2021

ágæt, þrátt fyrir styrkingu krónu á tímabilinu. Áskoranir næstu mánaða snúa 
meðal annars að því að ná niður verðbólgu. Miklar hækkanir á fasteignaverði 
hafa þar verið stór þáttur og hefur Seðlabankinn nú gripið til vaxtahækkana auk 
breytinga á hámarksveðhlutföllum. Þrátt fyrir góðan árangur í bólusetningum 
hér á landi eru mörg önnur lönd komin skemur á veg og því líkur á að þróun 
efnahagsmála hér á landi muni áfram litast af stöðu farsóttar á næstu mánuðum.


