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• Líta þarf bæði til áhættu og getu til að mæta áhættu

Mat á fjármálastöðugleika:

Helstu áhættuþættir

• Ferðaþjónustan
• Fasteignamarkaðurinn

Viðnámsþróttur:
Geta til að mæta áhættu

• Starfsumhverfi fjármálafyrirtækja
• Kerfislega mikilvægir bankar
• Aðrir lánveitendur



Helstu áhættuþættir



• Dregur úr sætaframboði og gistinóttum fækkar á milli ára
• Með gjaldþroti WOW air má reikna með að samdráttur yfir sumartímann verði enn meiri
• Ekki er ljóst að hve miklu leyti næst að mæta samdrættinum með nýju sætaframboði

Vöxtur ferðaþjónustu snýst í samdrátt



• Raunverð á höfuðborgarsvæðinu er stöðugt á milli ára
• Íbúðaverð er enn hátt miðað við undirliggjandi þætti

Spenna á íbúðamarkaði minnkar lítillega



• Fasteignum á markaði fjölgar og eftirspurn er svipuð milli ára 
• Íbúðaskuldir vaxa en aðrar skuldir heimila dragast saman

Íbúðaskuldir vaxa hóflega



• Misvægi milli verðs og helstu áhrifaþátta eykst
• Veltan minnkar
• Framboð eykst hægt og rólega en þó hröð aukning í hótelrými

Ekkert lát á verðhækkunum atvinnuhúsnæðis



• Útlánavöxtur í krónum er mestur í verslun og þjónustu, byggingar- og fasteignageirum
• En veðhlutföll lækka á milli ára

Mikill vöxtur útlána með veði í atvinnuhúsnæði



Viðnámsþróttur – geta til að mæta áhættu

• Starfsumhverfi 
fjármálafyrirtækja

• Fyrirtæki á fjármálamarkaði 
og aðrir lánveitendur

Rammagreinar

Gjaldeyrismarkaður

Lánamarkaður íbúðalána

Fjármálasveiflur

Áhættuálag, álagning og vaxtamunur

Sameining SÍ og FME



• Hægir á hagvexti, gjaldþrot Wow air mun leiða til minni umsvifa en reiknað var með

• Órói á gjaldeyrismarkaði, losun aflandskróna, lækkun sérstakrar bindiskyldu í 0

• Viðskiptaafgangur fer þverrandi

Innlent umhverfi



• Enn eru miklar sviptingar á erlendum fjármagnsmörkuðum

• Hlutabréfaverð hefur flökt talsvert mikið og vaxtahækkanir hafa haft áhrif á markaði

Erlendir fjármagnsmarkaðir



• Skuldir heimilanna vaxa hóflega og eiginstaða er sterk
• Vanskilahlutföll eru lág
• En það hægir á vexti einkaneyslu og efnahagshorfur fara versnandi

Staða heimilanna er almennt sterk
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• Ný íbúðalán hafa í auknum mæli verið óverðtryggð og á föstum vöxtum
• Raunvextir nýrra óverðtryggðra lána hagstæðari en verðtryggðra undanfarið

Ný íbúðalán – þróun vaxtakjara og lánategunda
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• En viðnámsþróttur þeirra er að minnka lítillega
• Skuldavöxtur er þróttmikill

Staða fyrirtækja hefur almennt verið sterk

1



• Þrjár breytur

1. Fasteignaverð                           
á móti ráðstöfunartekjum

2. Skuldir heimila                          
á móti ráðstöfunartekjum

3. Erlend fjármögnun 
bankanna á raunvirði

Fjármálasveiflan er enn á uppleið en hægir á upptakti



Kerfislega mikilvægir bankar



• Áskoranir í kostnaðaraðhaldi
• Útlán til heimila og fyrirtækja jukust um 12% á árinu, á kostnað lausra eigna

Vægi reglulegra tekna eykst



• Arðgreiðslur námu 73 ma.kr. 
• Eiginfjárhlutföll nú lítið umfram kröfur

Kröftugur útlánavöxtur 2018 og töluverðar arðgreiðslur



• Fáar útgáfur erlendis undanfarið samhliða versnandi kjörum, en síðustu 2 mánuði hafa kjörin þó batnað

• Endurfjármögnunaráhætta næstu 12 mánuði er takmörkuð

Endurfjármögnunaráhætta í erlendum gjaldmiðlum lítil



• Lausafjárhlutfall vel yfir lágmarki… 

• …en er í auknum mæli haldið uppi af lausu fé í erlendum gjaldmiðlum

Laust fé í krónum minnkar



• Öllu meiri útlánavöxtur til fyrirtækja en til heimila

Kröftugur útlánavöxtur hjá bönkum og vanskil lítil



• Áhættuálag sértryggðra bréfa nú tæplega 0,5%. Við það bætist um 1.5% í tilfelli íbúðarlána
• Hærri stýrivextir veita meira svigrúm til að stýra vaxtamuni út frá innlánum 
• Vaxtamunur heildareigna hærri eftir því sem vaxtastig og eiginfjárhlutfall er hærra

Áhættuálag, álagning og vaxtamunur bankanna



• Íbúðalánasjóður var rekinn með tapi 2018 en eiginfjárhlutfall hefur ekki verið hærra

• Lífeyrissjóðir auka við erlendar eignir og sjóðsfélagalán

Aðrir aðilar á fjármálamarkaði



• Áhættan hefur verið hófleg – hluti áhættunnar hefur raungerst
• Óvissa hefur aukist en áhrifin á fjármálakerfið eru ekki enn komin fram

Samantekt

• Ferðaþjónustan: Vöxtur snýst í samdrátt og með gjaldþroti 
Wow air er líklegt að samdráttur verið meiri en vænst var. Á 
komandi misserum kemur í ljós hvort áætlanir að baki 
fjárfestingum hafi verið of bjartsýnar

• Íbúðarhúsnæði: Verð er sögulega hátt en hefur lítið hækkað
síðastliðið ár, skuldavöxtur heimilanna hóflegur enn sem komið 
er, framboð fasteigna er að aukast 

• Atvinnuhúsnæði: Verð sögulega hátt og en er að hækka hratt, 
skuldavöxtur fyrirtækja hefur verið nokkuð kröftugur

• Áhætta í ferðaþjónustu og á fasteignamarkaði er tengd, líklegt 
er að Airbnb íbúðum fækki, með minni umsvifum vegna færri
ferðamanna gæti verið erfiðara að standa undir háu verði 
atvinnuhúsnæðis 

• Staða heimila og fyrirtækja sterk enn sem komið er með 
hóflega skuldsetningu

• Eiginfjárstaða viðskiptabankanna ekki lengur langt yfir kröfum 
Fjármálaeftirlitsins en viðnámsþróttur er þó góður.



Takk fyrir


