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Fasteignaverð fylgir þróun kaupmáttar  

Hækkun í takt við þróun kaupmáttar 

Í nýrri þjóðhagsspá hagfræðideildar Landsbankans 

er því spáð að fasteignaverð hækki um 8,5% í ár frá 

fyrra ári, um 9,5% 2015, 6,5% 2016 og 6,2% á árinu 

2017.  

Við höfum lengi spáð því að niðurstöður lækkunar 

höfuðstóls verðtryggðra skulda myndu skapa 

töluverða hreyfingu á fasteignamarkaði, en 

megindrifkrafturinn í hækkun fasteignaverðs kemur 

samt til af hefðbundnum áhrifaþáttum eins og 

þróun kaupmáttar, tekna og atvinnustigs. 

Kaupmáttur launa hefur aukist mikið á 

undanförnum mánuðum og slík þróun leitar yfirleitt 

yfir í fasteignaverð. Sé litið á langtímasamhengi 

fasteignaverðs og kaupmáttar má sjá að þessar 

stærðir hafa fylgst nokkuð náið að á síðustu árum og 

því ekki hægt að segja að fasteignaverð sé að þróast 

mikið úr takt við það sem eðlilegt má teljast. Við 

spáum áframhaldandi hækkun kaupmáttar á næstu 

árum og fasteignaverð mun fylgja þeirri þróun, en 

þó ekkert í líkingu við það sem gerðist fyrir rúmum 

10 árum síðan þegar fasteignaverð tók á skrið án 

tengsla við aðrar raunstærðir hagkerfisins. Bætt 

atvinnustig og áhrif lægri skulda heimilanna og þar 

með aukið veðrými mun styðja þessa þróun og valda 

því að fasteignaverð mun hækka eitthvað umfram 

verðbólgu og kaupmátt, sérstaklega árið 2015.  

Nýjustu tölur af markaði 

Nýjustu tölur um þinglýsingu kaupsamninga í 

nóvember benda til þess að viðskipti hafi tekið kipp 

nú í nóvember Svona stökk hafa reyndar komið áður 

án sérstakra skýringa,  þannig að rétt er að bíða með 

að slá einhverju föstu um þróunina fyrr en fleiri 

tölur berast. Eins og áður segir höfum við talið að 

lækkanir á höfuðstól verðtryggðra skulda og 

samsvarandi lækkun á greiðslubyrði muni hafa 

töluverð áhrif á markaðinn. Óvissa heimilanna 

minnkar og einhver þeirra hugsa sér væntanlega til 

hreyfings. Telja verður líklegt að heimilin vilji fá 

fullvissu um sín mál áður en þau taka stórar 
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ákvarðanir og að þær upplýsingar sem nú eru 

komnar fram séu ekki nógu afgerandi.  

Verð hefur hækkað stöðugt 

Fasteignaverð hefur hækkað nokkuð stöðugt síðustu 

ár og á það einkum við um fjölbýlið. Vegna 

tiltölulega lágrar verðbólgu hefur raunverð einnig 

hækkað umtalsvert. Hækkun á verði fjölbýlis hefur 

verið sérlega mikil síðasta árið, en mun meiri 

sveiflur eru í verði sérbýlis og hækkanir minni. Nú í  

október hafði raunverð fjölbýlis á 

höfuðborgarsvæðinu hækkað um 7,8% á einu ári og 

raunverð sérbýlis um 0,6%. Árshækkun fjölbýlis 

hefur aldrei verið minni en 6% síðustu tvö ár. Ætla 

má að erfitt sé nú að fjármagna stökkið úr fjölbýli í 

sérbýli og því eru stærri eignir þungar í sölu.  

Viðskipti hafa staðið í stað, en...  

Viðskipti með íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu 

hafa verið nokkuð sveiflukennd síðustu mánuði eins 

og oftast er. Salan náði miklum toppi í júlí, en hefur 

síðan dalað aftur. Sé hins vegar litið á 12 mánaða 

meðaltal, sem sýnir langtímaþróunina betur, hafa 

viðskiptin næstum staðið í stað síðustu fjóra 

mánuði.  

... allra síðustu tölur benda til aukningar 

Eins og áður segir benda allra síðustu tölur til þess 

að viðskiptin á höfuðborgarsvæðinu hafi tekið 

verulega við sér. Þannig voru meðalviðskiptin 

síðustu 2 vikurnar 102 eignir, en síðustu 12 vikurnar 

þar á undan var meðaltalið 66 eignir. Svona stökk 

hafa sést áður án þess að nokkurt sérstakt væri á 

ferðinni. Við teljum hins vegar að bíða þurfi eftir 

fleiri mælingum áður en hægt sé að slá því föstu að 

miklar breytingar séu komnar af stað.  
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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. 


