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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

Það sem af er ári hefur staða hagkerfisins verið með ágætum og í raun framar 

björtustu vonum. Myndarlegur vöxtur innlendrar eftirspurnar leiðir hagvöxt í ár 

en einnig var ferðasumarið mjög gott með auknum komum erlendra ferðamanna 

sem bæði dvöldu lengur og eyddu meira en oft áður.  Ávöxtun á fjórðungnum 

var viðunandi í öllum eignaflokkum, þrátt fyrir sveiflur á tímabilinu m.a. vegna 

alþingiskosninga. Innlend hlutabréf hafa hækkað einna mest en ávöxtun erlendra 

eigna hefur einnig verið ágæt, þrátt fyrir styrkingu krónu á tímabilinu. Áskoranir 
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Hófleg áhætta

Meiri áhætta

Lítil áhætta

Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um samsvarandi ávöxtun í framtíð

Tölur miðast við 30.09.2021

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 

aðgerða til að reyna að slá á áframhaldandi hækkanir. Auk vaxtahækkana þá hafa 

verið gerðar breytingar á hámarksveðhlutföllum og reglum um greiðslubyrði 

sem hlutfall af ráðstöfunartekjum. Þrátt fyrir góðan árangur í bólusetningum 

hér á landi eru mörg önnur lönd komin skemur á veg og því áfram líkur á að 

þróun efnahagsmála hér á landi muni litast af stöðu farsóttar á næstu mánuðum.


