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Veruleg lækkun vaxta – mikil áhrif á tryggingafélög

Stýrivextir Seðlabanka Íslands

Stýrivextir SÍ frá 1994

Lækkun vaxta hefur mikil áhrif á tryggingafélög

• Fjárfestingaeignir
• Eignir hækka í verði sökum lægra vaxtastigs
• Ávöxtun hefur verið góð undanfarin ár
• Lækkun grunnvaxta þýðir lægri væntar

fjárfestingatekjur að öðru óbreyttu

• Skuldbindingar
• Vátryggingaskuld er núvirt út frá markaðsvöxtum 

hverju sinni
• Lækkun grunnvaxta hefur haft í för með sér hækkun 

á núvirðingu vátryggingaskuldar
• Áhrif fara eftir líftíma skuldbindinga 



Þróun markaða verið hagstæð – vænt ávöxtun lægri

Þróun helstu markaða undanfarin 10 ár Árleg nafnávöxtun yfir mismunandi tímabil

Covid-19



Fjárfestar leita í áhættufjárfestingar í lágu vaxtastigi

Markaðsvirði skráðra innlendra hlutabréfa

Markaðsvirði í m.kr. og sem % af VLF

Mikill áhugi á framtakssjóðum



Markaður með fyrirtækjaskuldabréf að mótast

Spurn eftir fyrirtækjaskuldabréfum og framtakssjóðum

Skráð verðbréf - vænt ávöxtun og áhætta

Mikill vöxtur í skuldabréfaútgáfu á Norðurlöndunum
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Hávaxtaskuldabréf á Norðurlöndunum – útistandandi í NOK ma.



Erlendir markaðir veita aukna möguleika

Huga þarf að gjaldeyrisáhættu

EURISK og vaxtamunur milli ISK og EUR frá 2009

Verðlagning markaða - staða í dag og þróun síðustu 20 ár

Hlutabréf – V/H gildi m.v. væntan hagnað

Skuldabréf – Ávöxtunarkrafa og álag

Hrávara - verð
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AVG



Helstu áherslur í lágvaxtaumhverfi

• Áhættudreifing

• Stýring meðallíftíma skuldabréfasafns
• Innlend fyrirtækjaskuldabréf og útlán
• Erlend fyrirtækjaskuldabréf varin fyrir 

gjaldeyrisáhættu

• Aukið vægi skráðra hlutabréfa – tækifærum 
fjölgar á innlendum hlutabréfamarkaði

• Óskráð hlutabréf og framtakssjóðir
• Stýring markaðsáhættu og áhersla á arðsemi 

eigin fjár

Ávöxtun fjáreigna VÍS frá 2017
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Helstu áherslur VÍS undanfarin ár í fjárfestingum
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