
 

Hagsjá  31. október 

Hagfræðideild Landsbankans spáir 
óbreyttum stýrivöxtum 

Stýrivextir Seðlabankans hafa staðið óbreyttir í 

bráðum tvö ár. Hagfræðideild Landsbankans gerir 

ráð fyrir að það muni ekki breytast á næsta 

vaxtaákvörðunardegi þann 5. nóvember 

næstkomandi.  

Verðbólga verður undir markmiði næstu mánuði 

Samkvæmt októbermælingu vísitölu neysluverðs er 

tólf mánaða verðbólgan nú 1,9%. Verðbólga án 

húsnæðis er 0,5% og erum við því að nálgast  

verðhjöðnun á þann mælikvarða. Við teljum líklegt 

að verðbólgan verði í kringum 2% út árið. Fátt 

bendir til verulegrar hækkunar verðbólgu á fyrri 

helmingi næsta árs, kjarasamningar renna út í lok 

febrúar 2015 og væntanlega verður ekki mikið um 

opinberar gjaldskrárhækkanir um áramótin. Þá mun 

fyrirhugað afnám vörugjalda og lækkun efra þreps 

virðisaukaskatts hafa áhrif til lækkunar en hækkun 

lægra skattþrepsins mun vega á móti til hækkunar. 

Auk þess má búast við að krónan verði áfram 

tiltölulega stöðug. Flestar opinberar spár um þróun 

matvælaverðs í heiminum gera jafnframt ráð fyrir 

áframhaldandi lækkun. Því má búast við að innflutt 

verðbólga verði áfram neikvæð, a.m.k. næstu 

mánuði. Raunstýrivextir reiknaðir út frá liðinni 

verðbólgu eru nú um fjögur prósent. Þeir munu því 

ekki breytast ef verðbólga verður áfram í kringum 

2% næstu mánuði.  

Breyttar uppgjörsaðferðir þjóðhagsreikninga 

kunna að ýta á vaxtabreytingu 

Samhliða ákvörðun Peningastefnunefndar (PSÍ) 

koma út Peningamál með nýrri þjóðhags- og 

verðbólguspá Seðlabankans. Við teljum ólíklegt að 

mikil breyting verði á spá bankans a.m.k. varðandi 

árið 2014. Í seinustu yfirlýsingu PSÍ kom hins vegar 

fram að óvissa ríkti um túlkun haggagna sakir 

breyttra uppgjörsaðferða þjóðhagsreikninga sem yki 

tímabundið vandann við mat á æskilegu taumhaldi 

peningastefnunnar. Seðlabankinn hefur nú haft 

tíma til að átta sig betur á nýju uppgjörsaðferðunum 
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og kann það að hafa áhrif t.d. á mat á 

framleiðsluspennu og þar með á mögulega 

vaxtabreytingu.  

Litlar líkur á verulegri lækkun 

langtímaverðbólguvæntinga 

Annar óvissuþáttur er niðurstaða úr 

væntingakönnun markaðsaðila sem kynnt verður 

samhliða vaxtaákvörðuninni. Veruleg lækkun 

langtímaverðbólguvæntinga í átt að 

verðbólgumarkmiði eykur rök fyrir vaxtalækkun en 

við teljum hins vegar að tiltölulega litlar líkur séu á 

stórum breytingum frá síðustu könnun. Lítil 

breyting hefur orðið á verðbólguálagi á 

skuldabréfamarkaði seinustu mánuði en þeir aðilar 

sem svara könnuninni og eiga viðskipti á 

skuldabréfamarkaði eru að hluta til sömu 

einstaklingarnir. 

PSÍ gæti verið umhugað um vaxtamuninn við 

afnám hafta 

Einu rökin sem við sjáum fyrir hugsanlegri hækkun 

vaxta að svo stöddu er að það styttist væntanlega í 

næstu skref varðandi afnám gjaldeyrishafta. Miðað 

við nýlegar yfirlýsingar stjórnvalda teljum við líklegt 

að slökun á höftunum muni gilda jafnt fyrir 

innlenda aðila sem erlenda. Það gæti þýtt að 

nauðsynlegt sé að viðhalda töluverðum vaxtamun 

gagnvart útlöndum til að koma í veg fyrir að 

fjármagn streymi tímabundið of hratt út úr landinu 

með tilsvarandi gengislækkun og aukinni verðbólgu. 

 

 

 

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. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Verðbólguálag á 
skuldabréfamarkaði 
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12 mán verðbólga

Fundið út frá mun á  A) RIKB19 og RIKS21 og B) RIKB25 og 
RIKS21. 
Heimild: Kodiak pro, Hagstofa Íslands 
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