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COVID‐19‐farsóttin hefur gerbreytt stöðunni
• Spáð er verulegum efnahagssamdrætti.
• Sterk viðbrögð á mörkuðum – bæði hér á landi og
erlendis. Flótti í öruggar eignir.
• Fordæmalausar aðgerðir stjórnvalda víða um heim til
að bregðast við afleiðingum farsóttarinnar.
• Lækkun vaxta, aukið framboð lausafjár og stóraukin
magnbundin íhlutun hefur stutt við fjármálamarkaði sl.
vikur.
• Minni sóttvarnaraðgerðir hafa sumstaðar birst í
auknum fjölda smita – ekki sér fyrir endann á
farsóttinni.
• Áhrif á fjármálastöðugleika að mjög litlu leyti komin
fram enn sem komið er. Dregið hefur úr aðhaldi
fjármálastöðugleikastefnunnar.

Gripið hefur verið til aðgerða vegna fjármálastöðugleika
• Fjármögnunarkostnaður lækkaður
• Vaxtalækkanir
• Magnbundin íhlutun

• Bönkum auðveldað að mæta útlánatöpum og aðgengi að fjármagni aukið






Lækkun eiginfjárkrafna
Frestun arðgreiðslna
Lækkun og breytt meðferð bindiskyldu
Lausafjárfyrirgreiðsla gegn veðum, útvíkkað hæfi veða
Stuðningslán með fullri ríkisábyrgð fjármögnuð af Seðlabankanum

• Stuðningur við heimili og lífvænleg fyrirtæki
•
•
•
•
•

Greiðsluhlé á lánum
Hlutastarfaleið og laun á uppsagnafresti
Frestun á opinberum gjöldum
Lokunarstyrkir
Brúar‐ og stuðningslán

Útlánatöp og skert aðgengi að fjármögnun
• Eiginfjárkröfur hafa lækkað – skapar svigrúm til að takast á við útlánatöp án þess að skerða aðgengi að lánsfé.
• Ríkisábyrgðir á lánum – skapa hvata fyrir banka til útlána.
• Vextir hafa jafnframt lækkað – eykur eftirspurn eftir útlánum og lækkar fjármögnunarkostnað heimila og fyrirtækja.

Greiðsluhlé veita tímabundið skjól
• Einstaklingum og fyrirtækjum auðveldað að komast í gegnum tímabundinn tekjumissi með greiðsluhléum á lánum.
• Rúmlega 8% húsnæðislána til einstaklinga hafa fengið greiðsluhlé.
• Hjá fyrirtækjum sker ferðaþjónustan sig úr þar sem um 50% útlána hafa fengið greiðsluhlé – þjónustufyrirtæki koma þar á eftir
þar sem hlutfallið er um 20%.

Hrun í ferðaþjónustu
• Rekstrarerfiðleikar fjölda ferðaþjónustuaðila gætu leitt til gjaldþrota að óbreyttu ástandi.
• Rekstrarskilyrði hótela hafa versnað umtalsvert síðustu ár með auknu framboði og nú mikilli fækkun ferðamanna.
• Offramboð á gistirými, einkum á höfuðborgarsvæðinu.

• Afar ólíklegt að greinin fái viðspyrnu á þessu ári.
• Um 10% af útlánum viðskiptabankanna eru til fyrirtækja í ferðaþjónustu.

Óvissa um gjaldeyristekjur þjóðarbúsins hefur leitt til
aukinna sveiflna á gjaldeyrismarkaði
• Nafngengi krónunnar hefur lækkað um 11% frá áramótum.
• Flökt í gengi krónunnar hefur verið nokkuð það sem af er ári, sem hefur kallað á inngrip Seðlabankans á
millibankamarkaði með gjaldeyri.
• Heildarvelta bankans nemur 32 ma.kr. (kaup 9 ma.kr. og sala 23 ma.kr.) það sem af er ári.
• Lækkun á nafngengi krónunnar hefur leitt til nokkuð skarprar lækkunar á raungenginu, eða um 11,2% frá áramótum m.v. gildi í lok
maí, og fór það undir 30 ára meðaltal í apríl sl.

Engin merki um fjármagnsflótta og staða forða sterk
• Þrátt fyrir aukna markaðsóvissu á erlendum fjármálamörkuðum hefur hrein nýfjárfesting verið jákvæð um 2 ma.kr.
frá því að farsóttin barst til landsins.
• Sala erlendra aðila á innlendum skráðum bréfum var vegin upp af fjárfestingu erlends aðila í innlendu leigufélagi.

• Gjaldeyrisforði þjóðarbúsins er auk þess traustur m.v. næmnigreiningu á hlutfalli forða og forðaviðmiðs AGS.
• Hlutfallið fer ekki undir 130% þrátt fyrir verulegt útflæði af auðseljanlegum eignum og innlendum hlutabréfum í eigu erlendra aðila.

Vaxtalækkanir halda uppi eftirspurn á íbúðamarkaði
• Árshækkun raunverðs íbúðarhúsnæðis var 1,1% í maí, drifin áfram af hækkun fjölbýlis.
• Áfram er mikið af nýbyggingum að koma inn á markaðinn. Hluti íbúða sem áður var í skammtímaútleigu til
ferðamanna kemur inn á markaðinn eða í langtímaleigu. Leiguverð hefur lækkað á síðustu mánuðum.
• Umsvif á byggingamarkaði hafa dregist saman – íbúðum á fyrstu byggingarstigum hefur fækkað um 42% á
höfuðborgarsvæðinu frá fyrra ári skv. talningu Samtaka iðnaðarins.
• Vaxtalækkanir virðast hafa örvað eftirspurn þrátt fyrir versnandi efnahagshorfur.

Verðvísitala atvinnuhúsnæðis lækkar
• Raunlækkun verðvísitölu atvinnuhúsnæðis var um 12% á ársgrundvelli í lok fyrsta ársfjórðungs.
• Áhrif farsóttarinnar munu líklega koma enn frekar fram á öðrum ársfjórðungi.
• Framboð í hótelum og gistiheimilum heldur áfram að aukast – 51 þúsund fermetrar í byggingu á
höfuðborgarsvæðinu sem nemur um fimmtungi af því rými sem til staðar er.
• Útlánaáhætta tengd gistirýmum eykst.

Takmarkað flæði nýs fjármagns til fyrirtækja
• Raunvöxtur skulda heimilanna mældist 4,1% í lok mars. Heimilin sækja í auknum mæli lánsfjármagn til bankanna.
Bankarnir bjóða nú lægri vexti á óverðtryggðum lánum en flestir lífeyrissjóðir.
• Flæði nýs fjármagns til fyrirtækja er mjög takmarkað og eftirspurn eftir lánsfé til arðbærra verkefna virðist lítil.
• Gengisáhrif vega þungt hjá fyrirtækjum, en gengis‐ og verðlagsleiðréttur vöxtur var ‐0,3% í lok mars.

Heimilin vel í stakk búin til að mæta áföllum
• Sparnaður hefur verið í sögulegu hámarki á síðustu árum og heimilin hafa markvisst greitt niður skuldir.
• Vanskil heimila hafa aukist nokkuð á síðustu mánuðum og rúmlega 8% af húsnæðislánum til heimila eru í
greiðsluhléi. Búast má við auknum vanskilum í takt við aukið atvinnuleysi.
• Lágt vaxtastig ýtir undir fjárfestingaráform heimila.
• Greiðslugeta hefur aukist.

Vanefndir fyrirtækja aukast
• Samdráttar gætir í nær öllum atvinnugreinum en víðtækustu áhrifin eru í ferðaþjónustu og tengdum greinum.
• Fjöldi fyrirtækja hefur nýtt sérúrræði stjórnvalda og fjármálastofnana vegna farsóttarinnar.
• Fjárhæð lána í greiðsluhléi nam rúmum 17% af heildarútlánum KMB til fyrirtækja 10. júní sl.
• Aukning í vanefndum fyrirtækjaútlána KMB og virðisrýrnun – áhrifin þó ekki komin fram nema að litlu leyti.

Fjármálakerfið

KMB ‐ Aukin virðisrýrnun útlána
•
•
•
•

Tap á fyrsta ársfjórðungi var 7,2 ma.kr. Útlit fyrir frekari virðisrýrnun útlána.
Vaxtalækkanir Seðlabankans hafa miðlast í útláns‐ og innlánsvexti. Vaxtamunur lækkar lítið eitt.
Vaxtalækkanir miðlast frekar til einstaklinga en fyrirtækja; áhættuálag nýrra útlána til fyrirtækja að hækka.
Stór hluti innlána kominn nærri 0% vöxtum.

KMB ‐ Eiginfjárstaðan er sterk
• Eiginfjárhlutföll 5‐9 prósentum fyrir ofan lágmarks eiginfjárkröfu sem Seðlabankinn gerir.
• Aflétting sveiflujöfnunaraukans ásamt því að hætt var við arðgreiðslur, hefur styrkt eiginfjárstöðu á árinu.

KMB – Vaxtaálag á erlendum mörkuðum hefur hækkað
verulega

• Aukin ásókn í óverðtryggð útlán hjá bönkunum hefur aukið óverðtryggða fjármögnunarþörf.
• Seðlabankinn hefur útfært sérstakan tímabundinn veðlánaramma stuðningslána á sömu kjörum og sjö daga innlán á
hverjum tíma.
• Vaxtaálag á erlendum útgáfum hækkaði hratt í kjölfar útbreiðslu farsóttarinnar, en hefur lækkað aftur síðustu vikur.
• Vaxandi endurfjármögnunarþörf á erlendri fjármögnun á komandi árum.

KMB ‐ Lausafjárstaðan sterk
• Lausafjárhlutföll allra bankanna eru vel yfir lágmarkskröfum Seðlabankans og fóru hækkandi frá áramótum samhliða
aðgerðum Seðlabankans.
• Lausafjáreignir bankanna í krónum hafa hækkað – lausafjárforðinn hefur færst að hluta yfir í ríkisskuldabréf.
• Seðlabankinn hefur lækkað bindiskyldu og víkkað tímabundið hæfi veða í veðlánaviðskiptum við bankann.

Sviðsmyndagreining
Sviðsmyndagreining af stöðu kerfislega
mikilvægu bankanna, byggð á nýjustu
þjóðhagsspá Seðlabankans og fráviksdæmum
sem birt voru í Peningamálum 2020/2

Sviðsmyndirnar byggja á þjóðhagsspá og fráviksdæmum
sem birt voru í Peningamálum 2020/2
• Grunnspá gerir ráð fyrir 8,0% samdrætti í landsframleiðslu í ár, en fráviksdæmin sýna samdrátt frá 5,6% upp í 10,4%.
• Í árslok 2022 verða uppsöfnuð áhrif á landsframleiðslu frá því að vera jákvæð um 1,7% í betra fráviksdæminu yfir í neikvæð um
2,6% í því verra.
• Atvinnuleysi nær hámarki í ár og verður á bilinu 7,4‐10%.
• Takmörkuð verðbólga og lágir vextir setja aukinn þrýsting á afkomu bankanna.

Niðurstöður – aukin virðisrýrnun og minni tekjur
• Bankarnir verða reknir með tapi í tvö ár vegna aukinnar virðisrýrnunar og lækkandi tekna.
• Virðisrýrnun gæti orðið allt að 7% af útlánasafninu samanlagt á næstu tveimur árum eða allt að 210 ma.kr. (samanborið við 0,3‐0,5%
árlega virðisrýrnun í viðskiptaáætlunum bankanna).
• Aðgerðir bankanna ættu þó að milda áhrifin talsvert frá því sem sviðsmyndagreiningin hér gefur til kynna.

• Eiginfjárhlutfall almenns þáttar 1 gæti lækkað frá árslokum 2019 til ársloka 2021 úr 22,3% í allt að 16,6%.
• Sviðsmyndagreiningin sýnir hvað efnahagsreikningur bankanna er sterkur, sem veitir þeim bæði svigrúm til afskrifta og að
viðhalda útlánagetu gegnum efnahagsáfallið.
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