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Spáum 0,2% lækkun VNV 

Gangi spáin eftir lækkar ársverðbólgan úr 

1,9% í 1,4% 

Hagstofan birtir nóvembermælingu vísitölu 

neysluverðs (VNV) miðvikudaginn 26. nóvember nk. 

Hagfræðideild Landsbankans spáir 0,2% lækkun 

vísitölunnar milli mánaða. Gangi spáin eftir mun 

ársverðbólgan lækka úr 1,9% í 1,4%. 

Helstu áhrifavaldar milli mánaða: 

Til hækkunar: 

 Reiknuð húsaleiga (+0,03% áhrif): 

Hækkandi húsnæðisverð hefur verið 

aðaldrifkraftur verðbólgunnar að 

undanförnu. Við gerum ráð fyrir 

áframhaldandi verðhækkun milli mánaða, en 

teljum að þessu sinni verði hækkunin minni 

en að meðaltali það sem af er ári. 

Til lækkunar: 

 Flugfargjöld til útlanda (-0,16% áhrif): 

Samkvæmt verðmælingu okkar hafa 

flugfargjöld til útlanda lækkað um 10% milli 

mánaða. Flugfargjöld hafa þá lækkað um 

30% síðan í ágúst. 

 Bensín (-0,08% áhrif): Samkvæmt 

verðkönnun okkar lækkaði bensínverð um 

tæp 2% milli mánaða. Bensín hefur lækkað 

um 6% frá því í ágúst og díselolía um 3%. 

Heimsmarkaðsverð á olíu hefur farið 

lækkandi undanfarna mánuði. Frá ágúst 

hefur verð á Brent Norðursjávarolíu lækkað 

um 20%.  

Aðrir liðir breytast minna milli mánaða. 

Verðbólga verður áfram undir markmiði  

Frekar lítill verðbólguþrýstingur er í kortunum það 

sem eftir lifir árs. Bráðabirgðaspá okkar gerir ráð 

fyrir 0,3% hækkun í desember, 0,3% lækkun í 

janúar á næsta ári og 0,4 hækkun í febrúar. Gangi 

spá okkar eftir verður tólf mánaða verðbólga 1,1% í 

lok desember og 1,1% í lok febrúar. Búast má við því 

að verðbólgan færist í aukana í kjölfar 

kjarasamninga um mitt ár 2015.  
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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. 

 


