
 

Hagsjá  17. október 

Spáum 0,1% hækkun VNV í október 

Gangi spáin eftir hækkar ársverðbólgan úr 

1,8% í 1,9% 

Hagstofan birtir októbermælingu vísitölu 

neysluverðs (VNV) miðvikudaginn 29. október nk. 

Hagfræðideild Landsbankans spáir 0,1% hækkun  

vísitölunnar milli mánaða. Gangi spáin eftir mun 

ársverðbólgan hækka lítillega, eða úr 1,8% í 1,9%. 

Helstu áhrifavaldar milli mánaða: 

Til hækkunar: 

 Flugfargjöld til útlanda (+0,15% áhrif): 

Samkvæmt verðmælingu okkar hafa 

flugfargjöld til útlanda hækkað um 9%. 

Mesta hækkunin milli mánaða var í 

flugmiðum hjá WOW sem keyptir voru 

tveimur mánuðum fyrir brottför, en þeir 

miðar voru mjög ódýrir í 

septembermælingunni. 

 Reiknuð húsaleiga (+0,14% áhrif): 

Hækkandi húsnæðisverð er aðaldrifkraftur 

verðbólgunnar nú. Við gerum ráð fyrir 

áframhaldandi verðhækkun milli mánaða. 

 Föt og skór (+0,05% áhrif): Föt og skór 

hækka lítillega í kjölfar útsöluloka. 

Til lækkunar: 

 Bensín (-0,11% áhrif): Samkvæmt 

verðkönnun okkar kostar lítrinn af bensíni 

nú að meðaltali 7 krónum minna en í 

september og díselolía þremur krónum 

minna. 

 Húsgögn og heimilisbúnaður (-0,08% 

áhrif): Boðuð lækkun vörugjalda í 

fjárlagafrumvarpinu er þegar farin að hafa 

áhrif, en svo virðist sem seljendur 

heimilistækja hafi séð sig knúna til að lækka 

vörur strax til að koma í veg fyrir samdrátt í 

sölu. 

Heildaráhrif annarra liða eru 0,05% til lækkunar.  

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

 Niðurbrot á spá Hagfræðideildar  

Heimild: Hagfræðideild Landsbankans 

% 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Vísitala neysluverðs 

Mánaðarbreyting (v.ás) Spá

Ársbreytingar (h.ás) Spá

% 

Heimild: Hagstofa Íslands, Hagfræðideild Landsbankans 

% 



 

Hagsjá  17. október 

Verðbólga verður áfram undir markmiði  

Aðaldrifkraftur verðbólgunnar núna er 

húsnæðisliðurinn. Seinustu tólf mánuði hefur sá 

liður hækkað um 6,7% og má útskýra 1,4 

prósentustig af verðbólgunni með þeim lið. 

Árshækkun þjónustu er 3,0% og skýrir sá liður 0,9 

prósentustig af verðbólgunni. Innlendar vörur hafa 

nokkurn veginn staðið í stað undanfarið ár en 

innfluttar vörur hafa lækkað um 1,8% á sama tíma. 

Þar sem kjarasamningar eru almennt ekki lausir fyrr 

en í lok febrúar gerum við ekki ráð fyrir miklum 

verðbólguþrýstingi frá þjónustu. Við gerum ráð fyrir 

að krónan verði áfram á því þrönga bili sem hún 

hefur verið á síðan í vor, m.a. vegna inngripa 

Seðlabankans á gjaldeyrismarkaði. Það mun duga til 

að halda verðhækkunum á innfluttum vörum í 

skefjum. Eini liðurinn sem við búumst við að skapi 

verðbólguþrýsting næstu mánuði er 

húsnæðisliðurinn, drifinn áfram af hækkandi 

húsnæðisverði. 

Bráðabirgðaspá okkar gerir ráð fyrir 0,2% hækkun í 

nóvember, 0,3% hækkun desember og 0,3% lækkun 

í janúar á næsta ári, janúartalan fer þó að miklu leyti 

eftir niðurstöðu fjárlaga. Gangi spá okkar eftir 

verður tólf mánaða verðbólgan 1,5% í lok árs og 1,9% 

í janúar á næsta ári.  

 

 

Innihald og form skjals þessa er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild @landsbankinn.is) 

og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum 

endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst 

án fyrirvara.  

Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru 

settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.  

Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög 

hans eða fyrir hönd viðskiptamanna, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar 

sjálfstætt af Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru 

aðgengilegar á vef bankans. 

 

6,7 

3,0 

0,5 

-1,8 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Undirliðir VNV 

Húsnæði (23%) Þjónusta (31%)

Innlendar vörur (13%) Innfluttar vörur (36%)

12 m. breyting (%) 

Heimild: Hagstofa Íslands 


