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Verðbólgan 3,4% í janúar 
Vísitala neysluverðs lækkaði um 0,41% milli mánaða í janúar skv. tölum 

Hagstofunnar og mælist 12 mánaða verðbólga nú 3,4%, samanborið við 3,7% 

í desember. VNV án húsnæðis lækkaði um 0,94% milli mánaða og á þann 

mælikvarða mælist 2,7% verðbólga. 

Lækkunin var ekki fjarri væntingum, en opinberar 

spár lágu á bilinu -0,2% til -0,5%. Við spáðum -0,5%. 

 Helstu áhrifaþættir milli mánaða: 

 Föt og skór lækkuðu vegna áhrifa frá 

janúarútsölum. Lækkunin milli mánaða var svipuð 

og síðustu ár. Venju samkvæmt má búast við að 

þessi lækkun gangi til baka í febrúar og mars. 

 Liðurinn húsgögn og heimilisbúnaður lækkaði 

einnig vegna janúarútsala. Ólíkt fötum og skóm var 

lækkunin ívið minni en síðustu ár. 

 Matur og drykkjarvörur hækkuðu milli 

mánaða og mælist nú 4,8% ársverðbólga á þessum 

undirlið. Síðustu tólf mánuði hafa annars vegar 

olía og feitmeti (+8,9%) og hins vegar grænmeti, 

kartöflur o.fl. (+8,8%) hækkað mest á meðan 

sykur, súkkulaði og sælgæti (+1,7%) hækkaði 

minnst. 

 Húsnæðisliðurinn án reiknaðrar húsaleigu 

hækkaði aðallega vegna gjaldskrárhækkana. 

Þannig hækkaði sorphirða um 5,7% milli mánaða, 

holræsi um 5,5%, rafmagn um 1,0% og hiti um 

1,6%. 

Gerum ráð fyrir 3,5% verðbólgu í apríl 

Við búumst við að vísitalan hækki um 0,7% í 

febrúar, um 0,5% í mars og 0,1% í apríl. Gangi spá 

okkar eftir verður ársverðbólgan 3,5% í apríl. 

Stýrivaxtaákvörðun kynnt í næstu viku 

Peningastefnunefnd fundar í byrjun næstu viku og 

verður ákvörðun hennar tilkynnt klukkan 9 á 

miðvikudagsmorgun. Þetta er því síðasta 

verðbólgumælingin sem nefndin mun hafa til 

hliðsjónar við vaxtaákvörðunina. Við gerum ráð fyrir 

að senda út stýrivaxtaspá í lok vikunnar.  
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Heimild: Hagfræðideild Landsbankans, Hagstofa Íslands

milli 

mánaða

tólf 

mánaða

Matur og drykkjarv. 11,3% 0,62% 4,80%

Áfengi og tóbak 2,4% 0,85% 3,08%

Föt og skór 3,6% -11,08% 0,04%

Húsn. án reikn. húsaleigu 13,2% 1,47% 4,37%

Reiknuð húsaleiga 21,4% 0,02% 5,52%

Húsgögn og heimilisb. 3,9% -4,92% 5,05%

Heilsa 3,9% 0,80% 2,51%

Ferðir og flutningar - annað 3,9% -0,10% 0,22%

Kaup ökutækja 8,7% -1,68% 5,70%

Bensín og díselolía 3,2% -0,42% 4,74%

Flugfargjöld til útlanda 1,4% -5,99% -5,69%

Póstur og sími 2,1% 0,67% -9,10%

Tómst. og menning 9,7% -0,09% 1,13%

Menntun 0,7% 1,02% -1,75%

Hótel og veitingast. 5,0% 0,68% 2,95%

Aðrar vörur og þjónusta 5,7% 0,66% 2,37%

Heimild: Hagstofa Íslands
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Hækkað Staðið í stað Lækkað

Alls 168 undirliðir.
Heimild: Hagstofa Íslands
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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. 

 


