
Töluverðar hækkanir voru einnig á 
innlendum hlutabréfamarkaði á fyrri 
helmingi ársins. OMXI10GI, sem tek-
ur tillit til tíu stærstu félaga á mark-
aði, hækkaði um 28,6% á tímabilinu. 
Árangur einstakra félaga í safni LSR 
var hins vegar breytilegur. Marel hf. 
skilaði 48,4% ávöxtun og Sjóvá hf. 
35,7% á meðan Sýn hf. og Eimskip 
hf. lækkuðu um 16%. 

Seðlabanki Íslands lækkaði vexti á fyrri 
helmingi ársins um 0,75% sem leiddi 
til áframhaldandi kröfulækkunar á inn-
lendum skuldabréfamarkaði. Aðalvísi-
tala skuldabréfa, NOMXIBB, hækkaði 
um 8,4% á tímabilinu. Ársverðbólga 
er 3,1% og er því yfir 2,5% verðbólgu-
markmiði Seðlabanka Íslands. 

Fjárfestingarleiðir Séreignar LSR 
skiluðu góðri ávöxtun á fyrri helm-
ingi ársins 2019. Leið I hækkaði um 
16,7%, Leið II hækkaði um 12,4% og 
Leið III hækkaði um 2,5%. 

Miklar hækkanir voru á erlendum 
hlutabréfamörkuðum á fyrstu sex 
mánuðum ársins. Hagvaxtarspár 
heimsins eru almennt jákvæðar og 
atvinnuleysi er í sögulegu lágmarki 
en töluverðrar óvissu gætir þó 
meðal neytenda og fjárfesta. Vextir 
eru lágir á heimsvísu og neikvæðir 
í sumum löndum Evrópu. Heims-
vísitala hlutabréfa (MSCI) hækkaði 
um 16,9% á tímabilinu en vegna 
veikingar krónunnar nam hækkunin 
25,1% í íslenskum krónum. 

Ávöxtun og markaðir
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Allt frá 1. júlí 2014 hefur þeim sem 
greiða í séreignarsjóð staðið til boða 
að nýta séreignarsparnað til kaupa á 
íbúðarhúsnæði til eigin nota eða að 
ráðstafa greiðslum sínum beint inn á lán 
vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Úr-
ræðið sem gilti áður til 30.06.2019 hefur 
nú verið framlengt til júníloka 2021.

Þeir sjóðfélagar sem hafa nýtt sér að 
ráðstafa greiðslum inn á lán, þurfa að taka 
afstöðu til þess hvort að þeir óski eftir 
framlengingu. Óskað er eftir framlengingu 
á vef ríkisskattstjóra www.leidretting.is. 
Með nýrri umsókn er hægt að hefja ráð-
stöfun að nýju allt til loka júní 2021.

Til viðbótar við þessi úrræði þá hefur 
verið í boði frá 1.7.2017 nýting á séreignar-
sparnaði við kaup á fyrstu fasteign. Ráð-
stöfun á séreignarsparnaði skattfrjálst 
vegna fasteignakaupa skiptist því í þrennt:

• Séreign inn á lán – úrræði frá 01.07.2014, 
 gildir til 30.06.2021.
• Húsnæðissparnaður – úrræði frá 01.07.
 2014, gildir til 30.06.2021.
• Stuðningur við kaup á fyrstu fasteign 
 - hægt að sækja um frá 01.07.2017.

Hægt er að sækja nánari upplýsingar á 
vef LSR, www.lsr.is.

Skattfrjáls séreign 
inn á lán – úrræði 
framlengt til 2021
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Gengisþróun

Séreign LSR

Fjárfestingarstefna

 Leið I  Leið II    Leið III
 Stefna       Frávik Stefna Frávik   Stefna

Skuldabréf með ríkisábyrgð 10% 0% 20% 18% 0% 30% 0%

Skuldabréf með ábyrgð sveitarfélaga 3% 0% 10% 5% 0% 10% 0%

Innlán 5% 0% 20% 5% 0% 20% 100%

Sértryggð skuldabréf 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

Skuldabréf lánastofnana 2% 0% 5% 2% 0% 5% 0%

Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða 50% 30% 80% 40% 20% 80% 0%

Skuldabréf fyrirtækja 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

Hlutabréf 15% 10% 20% 10% 0% 20% 0%

Hlutd.skírt. sjóða um sameiginlega fjárf. 15% 0% 30% 20% 0% 40% 0%

 Þar af gengisbundnar eignir 44% 35% 55% 27% 20% 40% 0%

 

Ávöxtun og eignir 

*Ávöxtun er á ársgrundvelli fyrir tímabil lengra en 1 ár

Eignir í lok júní (m.kr.) 8.384 2.204 8.126

Gengisbreyting frá áramótum 16,7% 12,4% 2,5%

Nafnávöxtun sl. 1 ár 18,1% 15,3% 5,5%

Nafnávöxtun sl. 3 ár 10,4% 9,3% 4,5%

Nafnávöxtun sl. 5 ár 9,0% 8,2% 4,2%

Leið I            Leið II            Leið III

Nánari upplýsingar um fjárfestingarstefnu Séreignar LSR 
má finna á vef LSR www.lsr.is.

Upplýsingayfirlit 30.06.2019    
   


