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1. Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands (LTFÍ) starfar samkvæmt lögum nr. 129/1997 um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lífeyrislög) og hefur til þess fullgilt 
starfsleyfi. Hlutverk lífeyrissjóðsins, samkvæmt 2. gr. samþykkta, er að ávaxta iðgjöld 
sjóðfélaga og tryggja þeim og eftirlifandi mökum og börnum lífeyri samkvæmt ákvæðum 
samþykktanna. 
Lífeyrissjóðurinn veitir viðtöku iðgjalds vegna skyldutryggingu lífeyrisréttinda og iðgjalds vegna 
viðbótartryggingaverndar. Lífeyrissjóðurinn nýtir sér heimild skv. 4. gr. lífeyrislaganna þar sem 
kveðið er á um að lífeyrissjóði sé heimilt, í samræmi við tryggingafræðilega athugun, að 
ákveða lágmark tryggingaverndar þannig að iðgjaldi sé varið að hluta til öflunar lífeyrisréttinda 
í séreign og að hluta til öflunar lífeyrisréttinda í samtryggingardeild.  
LTFÍ skiptist í tvær deildir, samtryggingardeild og séreignardeild. Samtryggingardeild veitir 
viðtöku iðgjalds til greiðslu lífeyris vegna elli til æviloka, örorku eða andláts samkvæmt nánari 
ákvæðum samþykkta sjóðsins. Séreignardeild veitir viðtöku þess hluta lágmarksiðgjalds sem 
varið er til öflunar lífeyrisréttinda í séreign og iðgjalds vegna viðbótartryggingaverndar. 
Sjóðfélagar geta valið fjórar greiðsluleiðir við öflun lágmarkstryggingaverndar, leiðir I, II, III og 
IV en munurinn á milli þeirra felst í því hvernig iðgjald skiptist á milli samtryggingar, frjálsrar 
séreignar og bundinnar séreignar. 

2. Lög og reglugerðir 
Fjárfestingarstefnan er byggð á eftirfarandi lögum og reglugerðum:  

• Lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. 
• Reglugerð nr. 916/2009 um fjárfestingarstefnu og úttekt á ávöxtun lífeyrissjóða og 

vörsluaðila séreignarsparnaðar.  
• Reglugerð nr. 590/2017 um eftirlitskerfi með áhættu lífeyrissjóða. 

Fjárfestingarstefnan er einnig tengd áhættustefnu ávöxtunarleiðanna. 

3. Siðferðisleg viðmið 
Í samræmi við ákvæði 5. tölul. 1. mgr. 36. gr. lífeyrislaga hefur stjórn lífeyrissjóðsins sett 
sjóðnum siðferðisleg viðmið í fjárfestingum sem birtast í stefnu sjóðsins um ábyrgar 
fjárfestingar. LTFÍ tekur samfélagsábyrgð alvarlega og vill starfa í sátt við samfélagið. 
Sjóðurinn hefur það markmið að varðveita og ávaxta iðgjöld sjóðfélaga sinna með ábyrgum 
hætti. Við ákvörðun fjárfestinga er lagt til grundvallar að sjóðurinn er langtímafjárfestir og allir 
fjárfestingarkostir metnir sem slíkir. Ábyrgur rekstur, góðir stjórnarhættir, sjálfbærni, 
samfélagsleg ábyrgð og eftirfylgni við lög og reglur er að mati LTFÍ grundvöllur árangurs og 
framfara. Við mat fjárfestingarkosta er litið til framangreindra þátta og þeir lagðir til grundvallar 
fjárfestingarákvarðana auk hefðbundinna arðsemissjónarmiða.  
Með því að setja sér stefnu um ábyrgar fjárfestingar stuðlar LTFÍ að heilbrigðara atvinnulífi og 
bættum samskiptum við hagsmunaaðila. Stefnan tekur mið af reglum og öðrum stefnum 
sjóðsins, svo sem fjárfestingarstefnu, áhættustefnu og áhættustýringarstefnu, starfs- og 
siðareglum og yfirlýsingu um góða stjórnarhætti. 
Ábyrgar fjárfestingar fela í sér:  

• Að LTFÍ fari að lögum og reglum sem gilda á hverjum tíma og á viðkomandi 
markaði. 

• Að með fjárfestingum verði ávallt leitast við að lágmarka neikvæð áhrif og ýta undir 
jákvæð áhrif fjárfestingarinnar á umhverfi, starfsfólk og aðra hagsmunaaðila. 
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• Að LTFÍ skuldbindi sig til að stuðla að stöðugum umbótum á sviði umhverfis- og 
samfélagsmála og stjórnarhátta. 

• Að LTFÍ innleiði áhættumat þar sem meta skal umhverfisþætti, samfélagslega þætti 
og stjórnarhætti fyrirtækja þegar hugað er að fjárfestingum í þeim. 

Stefna sjóðsins varðandi ábyrgar fjárfestingar er sett með hliðsjón af reglum um ábyrgar 
fjárfestingar, Principles for Responsible Investment, (UN PRI) sem eru alþjóðleg samtök 
fjárfesta sem vinna saman að því að innleiða tiltekin grundvallarviðmið um ábyrgar fjárfestingar 
og njóta til þess stuðnings Sameinuðu þjóðanna. 
LTFÍ leggur áherslu á ábyrgar fjárfestingar á Íslandi þar sem slík stefna hefur jákvæð áhrif á 
ávöxtun fjárfestinga til lengri tíma og dregur úr rekstraráhættu hans. Stefnunni er ætlað að 
skilgreina ramma sem gerir lífeyrissjóðnum kleift að samþætta samfélagsábyrgð í 
fjárfestingaákvarðanir. Stefnan á fyrst og fremst við fjárfestingar lífeyrissjóðsins í skráðum og 
óskráðum verðbréfum. 
Stefna LTFÍ um ábyrgar fjárfestingar, auk starfs- og siðareglna, marka siðferðileg viðmið 
sjóðsins í fjárfestingum. Stefnan og reglurnar eru aðgengilegar á heimasíðu sjóðsins, 
www.landsbankinn.is/ltfi 

4. Núverandi staða samtryggingardeildar 
Samkvæmt úttekt tryggingastærðfræðings var tryggingafræðileg staða deildarinnar neikvæð 
um 8,9% í lok árs 2021 sem er mikil breyting frá árinu 2020 þegar tryggingafræðileg staða var 
0,2%. Versnandi tryggingafræðileg staða deildarinnar skýrist af nýjum dánar- og 
eftirlifendatöflum sem gefnar voru út af fjármála- og efnahagsráðherra í lok árs 2021. Mikill 
munur var þó á áfallinni stöðu og framtíðarstöðu en áfallin staða nam 4,4% en framtíðarstaða 
–23,4%. Samkvæmt 2. mgr. 39. gr. lífeyrislaga er lífeyrissjóði skylt að gera nauðsynlegar 
breytingar á samþykktum ef tryggingafræðileg athugun leiðir í ljós að meira en 10% munur er 
á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga hans. Tryggingafræðileg staða samtryggingardeildar 
var þó ekki undir -10% í lok árs 2021 en stjórn sjóðsins fól samt sem áður 
tryggingastærðfræðingi sjóðsins að leggja fram tillögur að nýjum réttindatöflum og koma 
tryggingafræðilegri stöðu deildarinnar í jafnvægi. Nýjar réttindatöflur voru samþykktar á 
stjórnarfundi í nóvember 2022. Eftir þessar breytingar á réttindatöflum var áfallin staða 4,4%, 
framtíðarstaða 0,6% og heildarstaða 2,7% og tryggingafræðileg staða sjóðsins þar með komin 
í jafnvægi. 
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4.1.    Réttindakerfi 

Sjóðfélagar LTFÍ hafa val um fjórar leiðir sem uppfylla skilyrði laga um 
lágmarkstryggingarvernd. Í leið I er öll lágmarkstryggingarvernd veitt sem réttindi í 
samtryggingu, en í leiðum II-IV er hluti réttinda veittur sem bundin séreign þar sem útborgun 
eru settar þrengri skorður en gildir um frjálsa séreign. Á mynd 2 má sjá skiptingu lögbundins 
iðgjalds. Almennur ellilífeyrisaldur er 70 ár en sjóðfélagar hafa heimild til að flýta eða fresta 
töku lágmarksréttinda um allt að fimm árum. Lágmarksiðgjöld til sjóðsins eru 15,5% af 
heildarlaunum. Réttindaöflun í 
sjóðnum er aldurstengd og því háð 
aldri sjóðfélaga við innborgun 
iðgjalds, því yngri sem 
sjóðfélaginn er, því hærri réttindi 
ávinnur hann sér. Hluti iðgjalds í 
leiðum II-IV rennur til þess að 
tryggja greiðslu til áframhaldandi 
bundinnar séreignar til sjóðfélaga 
sem verða öryrkjar. Sjóðfélagi þarf 
að uppfylla ákveðin skilyrði til þess 
að eiga rétt til framreiknings vegna 
örorkulífeyris. Lífeyrisréttindi sem sjóðurinn veitir úr samtryggingu eru örorkulífeyrir til 70 ára 
aldurs, makalífeyrir í tvö ár, eða til 18 ára aldurs yngsta barns eða ef makinn er meira en 50% 
öryrki og er valinn sá kostur sem hagstæðastur er hinum eftirlifandi maka. Einnig er greiddur 
barnalífeyrir til 18 ára aldurs barns við andlát sjóðfélaga eða örorku. Ellilífeyrir er greiddur 
ævilangt og hefst greiðsla við 70-85  ára aldur, eftir því hver útgreiðsluleiðanna fjögurra er 
valin. Þá geta sjóðfélagar í leið II-IV öðlast rétt til áframhaldandi innborgunar í bundna séreign 
ef þeir verða fyrir varanlegri örorku. 

4.2. Aldursdreifing sjóðfélaga 

Myndir 3 - 6 sýna skiptingu sjóðfélaga eftir aldri, réttindum og í hvaða útgreiðsluleið þeir eru. 
Flestir sjóðfélagar og réttindi eru í leið IV, þar sem taka lífeyris úr sameign hefst við 85 ára 
aldur. Veginn meðalaldur með tilliti til réttinda í þeirri leið er 63,5 ár. Nýliðun er þó lítil í þeirri 
leið, en nýliðun er mest í leið I, þar sem taka lífeyris úr sameign hefst við 70 ára aldur.  

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92

þú
s.

kr
.

Aldur

Mynd 3: Réttindi í leið I eftir aldri

4,76%

5,28%

5,59%

6,28%

6,56%

4,69%

2,60%

4,18%

5,53%

7,31%

9,22%

Leið IV

Leið III

Leið II

Leið I

Mynd 2: Skipting lögbundins iðgjalds

Frjáls séreign Bundin séreign Samtrygging



6 

 

 

 

 

Frá byrjun október 2021 til enda september 2022 voru 229 manns sem öfluðu sér réttinda í 
samtryggingardeild, 118 karlar og 111 konur.  
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4.3. Lífeyrisbyrði og framtíðargreiðsluflæði 

Lífeyrisbyrði1 deildarinnar hefur verið nokkuð sveiflukennd á milli ára. Af aldurssamsetningu, 
tryggingafræðilegri stöðu, réttindadreifingu og lífeyrisbyrði má áætla að framtíðargreiðsluflæði 
sjóðsins verði sterkt. Veginn meðalaldur sjóðfélaga m.v. réttindi er tiltölulega hár eða 60 ár en 
á móti hefst taka lífeyris úr sameign seint eða að meðaltali við 78 ára aldur. Samkvæmt því 
getur sjóðurinn leyft sér að horfa til langs tíma í fjárfestingum sínum og tekur 
fjárfestingarstefnan mið af því. 

 

4.4. Framtíðargreiðsluflæði 

Forsendur útreikninga framtíðargreiðsluflæðis eru byggðar á tryggingafræðilegri úttekt í árslok 
2021 ef fyrrgreindar breytingar á réttindatöflum hefðu tekið gildi við lok árs 2021. Á mynd 9 má 
sjá vænt framtíðargreiðsluflæði miðað við núverandi sjóðfélagagrunn. Iðgjöld og tekjur munu 
aukast til ársins 2039 en þá dregur úr þeim á meðan lífeyrir og gjöld aukast jafnt og þétt. Eftir 
2049 verða lífeyrir og gjöld hærri en iðgjöld og tekjur. Greiðslur lífeyris verða hæstar árið 2065. 

 

                                                           
1 Lífeyrisbyrði samtryggingardeildar er reiknuð sem hlutfall lífeyris á móti iðgjöldum. 
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Mynd 10 sýnir endurmetna eign deildarinnar út frá áætluðu greiðsluflæði hennar, þ.e. inn- og 
útborganir.  Samkvæmt því mun stærð deildarinnar ná hámarki árið 2049 og eftir það mun 
höfuðstóllinn dragast saman.  Árið 2086 er gert ráð fyrir því að sjóðurinn muni ná lágpunkti en 
þar sem tryggingafræðileg staða sjóðsins er jákvæð eftir breytingar á réttindatöflum munu 
eignir sjóðsins ekki tæmast heldur vaxa inn í framtíðina. Þessar forsendur gera ráð fyrir því að 
enginn nýliðun verði í sjóðinum á tímabilinu. 

 

5. Núverandi staða séreignardeildar 

5.1.    Aldursdreifing sjóðfélaga 

Af heildareignum lífeyrissjóðsins eru 74,9% í séreignardeild sjóðsins. Leiðir I-IV, við öflun 
lágmarkstryggingaverndar, bjóða upp á mismunandi framlag í bundna og frjálsa séreign. 
Flestir sjóðfélagar greiða nú í leið IV þar sem hæsta hlutfallið er í séreign, bæði bundna og 
frjálsa. 
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Þegar uppsöfnuð séreign sjóðfélaga er skoðuð eftir aldri má sjá að 33,7% af eignum 
lífeyrissjóðsins eru í eigu sjóðfélaga undir 60 ára aldri og því 66,3% í eigu sjóðfélaga sem hafa 
náð 60 ára aldri. 

 

Sú eign er blanda af frjálsri séreign og bundinni séreign en þeir sjóðfélagar sem hafa náð 60 
ára aldri er heimilt að taka út alla frjálsu séreignina sína í eingreiðslu. Þar af leiðandi er frjáls 
séreign sem er í eigu sjóðfélaga sem hafa náð 60 ára aldri laus til úttektar. Af eignum 
séreignardeildarinnar eru um 64,3% frjáls séreign. 
Ef skoðað er hlutfall frjálsrar séreignar af séreignardeild eftir aldri þá eru 19,0% í eigu 
sjóðfélaga undir 60 ára aldri en 45,3% í eigu sjóðfélaga sem eru orðnir 60 ára og geta þar 
með tekið út frjálsa séreign sína út í eingreiðslu. Frjáls séreign í eigu sjóðfélaga sem eru á 
aldrinum 55-59 ára nemur 459,7 m.kr. eða 7,5% af séreignardeild og þeir fjármunir munu 
verða lausir til útgreiðslu á næstu 5 árum. 

 

Að framansögðu er ljóst að stór hluti af eignum sjóðsins þarf að vera seljanlegur þar sem stór 
hluti sjóðfélaga getur nú þegar tekið frjálsu séreignina sína út. Einnig verður sjóðurinn að vera 
undir það búinn að sjóðfélagar geti flutt eign sína til annarra vörsluaðila. Fjárfestingarstefnan 
og eignasamsetning sjóðsins tekur tillit til þess og er stærstur hluti eigna sjóðsins seljanlegur 
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Mynd 12: Uppsöfnuð séreign eftir aldri sjóðfélaga
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Mynd 13: Uppsöfnuð frjáls séreign eftir aldri sjóðfélaga
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á skömmum tíma. Í lok september 2022 voru 79,3% af eignum séreignardeildar seljanlegar 
innan skamms tíma á ásættanlegu verðbili og þar af námu óbundin innlán 2,8%. Sjóðurinn er 
því vel í stakk búinn til þess að bregðast við óvæntu útflæði án þess að það hafi áhrif á þá 
sjóðfélaga sem eftir verða í sjóðnum. 

5.2. Lífeyrisbyrði og framtíðargreiðsluflæði 

Lífeyrisbyrði2 séreignardeildar hefur verið breytileg undanfarin ár en á árunum 2013-2021 var 
hún að meðaltali 61,2%. 

 

Samkvæmt ákvæði til bráðabirgða við lög nr. 129/1997 er rétthöfum séreignarsparnaðar 
heimilt að taka út viðbótariðgjald skattfrjálst og nýta til öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota 
eða greiðslu inn á höfuðstól íbúðalána (SIL). Heimildin takmarkast við kr. 500.000 á 
almanaksári fyrir einstaklinga og kr. 750.000 fyrir hjón. Þá hefur verið lögfest úrræði til 
framtíðar sem veitir kaupendum sem eru að kaupa sína fyrstu fasteign heimild til að safna fyrir 
útborgun og eða greiða inn á fasteignalán sem tryggt er með veði í fyrstu fasteign og tekið var 
vegna kaupanna. Heimildin takmarkast við 500.000 kr. á einstakling á ári og gildir til 10 ára 
fyrir hvern einstakling. Iðgjöld sjóðfélaga munu fara inn í sjóðinn en sjóðurinn mun standa skil 
á greiðslum inn á höfuðstól þeirra lána sem sjóðfélagi hefur valið að greitt sé inn á eigi sjaldnar 
en fjórum sinnum á ári.  

Á árinu 2020 var veitt heimild til sérstakrar útgreiðslu séreignarsparnaðar (SUG) vegna 
COVID. Hámarksútborgun var kr. 12.000.000 yfir 15 mánaða tímabil og útborgun hvers 
mánaðar gat því numið allt að kr. 800.000. Ef sótt var um lægri upphæð en kr. 12.000.000 
dreifast greiðslur á færri mánuði. Heimild til umsóknar um sérstaka útgreiðslu rann út 1. janúar 
2022 að því gefnu að hún verði ekki framlengd. Þær útgreiðslur sem sótt var um í LTFÍ hafa 
nú þegar verið greiddar út. 

Veginn meðalaldur sjóðfélaga séreignardeildar er hár, eða 62,1 ár og eru því margir 
sjóðfélagar á þeim aldri að þeir geti hafið útgreiðslur á séreign. Ef nýliðun í sjóðinn mun ekki 
aukast er líklegt að framtíðargreiðsluflæði verði neikvætt á komandi árum og eignasafn 
sjóðsins taki að minnka. 

                                                           
2 Lífeyrisbyrði séreignardeildar er reiknuð sem hlutfall lífeyris, SIL og SUG á móti iðgjöldum. 
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6. Núverandi eignasamsetning og fjárfestingarstefna 2022 
Í töflum 1 - 4 má sjá stöðu sjóðsins þann 30. september 2022 og fjárfestingarstefnu hans fyrir 
árið 2022. Sjóðurinn er alls staðar innan vikmarka hennar. 

Tafla 1: Fjárfestingarstefna 2022 og eignasamsetning séreignardeildar  

     

LTFÍ - Séreign Lágmark Hámark Stefna 
Staða 

30.9.2022 

Innlán 0,0% 40,0% 0,0% 2,8% 

Innlend skuldabréf 15,0% 100,0% 46,0% 46,5% 

   Ábyrgð ríkis      20,8% 

   Fjármálastofnanir - sértryggð skuldabréf      13,8% 

   Fjármálastofnanir - óveðtryggð skuldabréf      0,6% 

   Sveitarfélög      6,3% 

   Önnur verðbréf      4,4% 

   Sjóðfélagalán       0,4% 

Innlend hlutabréf 0,0% 30,0% 7,0% 10,1% 

Innlendar framt.fjárfestingar 0,0% 12,0% 2,0% 3,4% 

Erlend skuldabréf 0,0% 20,0% 5,0% 3,0% 

Erlend hlutabréf 0,0% 45,0% 40,0% 33,0% 

Erlendar framt.fjárfestingar 0,0% 5,0% 0,0% 1,3% 

 

Tafla 2: Fjárfestingarstefna 2022 og eignasamsetning séreignardeildar - eignaflokkar skv. 
lífeyrislögum 

 
     

Eignaflokkur Lágmark Hámark Stefna 
Staða 

30.09.2022 

A.a. Fjármálagerningar með ábyrgð ríkis 10,0% 80,0% 25,0% 20,8% 

A.b. Veðskuldabréf (sjóðfélagalán) 0,0% 10,0% 1,0% 0,4% 

B.a. Skuldabréf sveitarfélaga 0,0% 15,0% 2,5% 6,3% 

B.b. Innlán 0,0% 40,0% 0,0% 2,8% 

B.c. Sértryggð skuldabréf 0,0% 30,0% 14,0% 13,8% 

C.a. Skuldabréf lánastofnana og tryggingafélaga 0,0% 20,0% 0,0% 0,6% 

C.b. Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða 0,0% 70,0% 42,0% 33,2% 

D.a. Skuldabréf fyrirtækja 0,0% 20,0% 3,5% 4,6% 

D.b. Skuldabréf annarra sjóða 0,0% 15,0% 0,0% 0,3% 

E.a. Hlutabréf félaga 0,0% 45,0% 5,0% 8,3% 

E.b. Hlutdeildarskírteini annarra sjóða 0,0% 40,0% 7,0% 8,8% 

E.c. Fasteignir 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 

F.a. Afleiður 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

F.b. Aðrir fjármálagerningar (þó ekki afleiður) 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

  Samtals       100,0% 
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Tafla 3: Fjárfestingarstefna 2022 og eignasamsetning samtryggingardeildar 

     

LTFÍ - Samtrygging Lágmark Hámark Stefna 
Staða 

30.9.2022 

Innlán 0,0% 40,0% 0,00% 2,0% 

Innlend skuldabréf 15,0% 100,0% 46,00% 50,0% 

   Ábyrgð ríkis      26,0% 

   Fjármálastofnanir - sértryggð skuldabréf      13,8% 

   Fjármálastofnanir - óveðtryggð skuldabréf      0,0% 

   Sveitarfélög      6,9% 

   Önnur verðbréf      3,2% 

   Sjóðfélagalán       0,0% 

Innlend hlutabréf 0,0% 30,0% 7,00% 10,0% 

Innlendar framt.fjárfestingar 0,0% 12,0% 2,00% 2,4% 

Erlend skuldabréf 0,0% 20,0% 5,00% 2,4% 

Erlend hlutabréf 0,0% 45,0% 40,00% 32,1% 

Erlendar framt.fjárfestingar 0,0% 5,0% 0,00% 1,2% 

 

Tafla 4: Fjárfestingarstefna 2022 og eignasamsetning samtryggingardeildar - eignaflokkar skv. 
lífeyrislögum 

 
     

Eignaflokkur Lágmark Hámark Stefna 
Staða 

30.09.2022 

A.a. Fjármálagerningar með ábyrgð ríkis 10,0% 80,0% 25,0% 26,0% 

A.b. Veðskuldabréf (sjóðfélagalán) 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

B.a. Skuldabréf sveitarfélaga 0,0% 15,0% 2,5% 6,9% 

B.b. Innlán 0,0% 40,0% 0,0% 2,0% 

B.c. Sértryggð skuldabréf 0,0% 30,0% 15,0% 13,8% 

C.a. Skuldabréf lánastofnana og tryggingafélaga 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

C.b. Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða 0,0% 70,0% 42,0% 32,4% 

D.a. Skuldabréf fyrirtækja 0,0% 20,0% 3,5% 3,0% 

D.b. Skuldabréf annarra sjóða 0,0% 15,0% 0,0% 0,2% 

E.a. Hlutabréf félaga 0,0% 45,0% 5,0% 8,3% 

E.b. Hlutdeildarskírteini annarra sjóða 0,0% 40,0% 7,0% 7,3% 

E.c. Fasteignir 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 

F.a. Afleiður 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

F.b. Aðrir fjármálagerningar (þó ekki afleiður) 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

  Samtals       100,0% 
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7. Efnahagshorfur 

7.1.    Hagvöxtur 

Eftir samdrátt í landsframleiðslu á árinu 2020 tók landið að rísa á árinu 2021 með hagvexti 
upp á 4,3%. Kröftugur vöxtur einkaneyslu og atvinnuvegafjárfesting voru helstu drifkraftar 
hagvaxtarins. Hagvaxtarspár fyrir árið 2022 eru á nokkuð breiðu bili, Seðlabankinn gerir ráð 
fyrir 5,9% hagvexti og Hagstofan 5,1%. Hagfræðideildir Landsbankans og Íslandsbanka eru 
öllu bjartsýnni en þær spá 6,5% og 7,3% hagvexti. Ferðaþjónustan er komin á gott skrið og 
ferðamönnum fjölgað hraðar en gert var ráð fyrir. Framhaldið ræðst þó af þróun mála beggja 
vegna Atlantshafsins þar sem blikur eru á lofti eins og fram kemur í kafla 7.4. um efnahagsmál 
erlendis. Innlend eftirspurn er einnig sterk sem leggur sitt af mörkum til hagvaxtarins á árinu 
2022. Þegar horft er til ársins 2023 bendir margt til þess að tekið sé að hægja á vexti 
hagkerfisins. Verðbólga er há sem hefur gert það að verkum að vextir hafa hækkað töluvert á 
stuttum tíma. Með hækkandi vaxtastigi er gert ráð fyrir því að vöxtur innlendrar eftirspurnar 
dragist nokkuð saman en á móti að útflutningur verði áfram sterkur. Spárnar eru mjög næmar 
fyrir þeim fjölda ferðamanna sem sækir Ísland heim og hafa spáskekkjur upp á nokkur hundruð 
þúsund manns mikil áhrif. Á árinu 2023 er spáð öllu hóflegri hagvexti eða á bilinu 1,9 - 2,9%. 

 
 

Tafla 5: Undirliðir landsframleiðslu 2023 
     

Undirliðir - Magnbreytingar frá fyrra ári SÍ Íslandsbanki Hagstofa Landsbankinn 

Einkaneysla 2,0% 1,8% 2,6% 2,0% 

Samneysla 1,5% 1,7% 1,5% 1,6% 

Fjármunamyndun -0,1% 0,3% 0,9% 1,1% 

Þjóðarútgjöld alls 1,2% 1,4% 2,0% 1,7% 

Útflutningur 5,3% 5,6% 6,3% 3,7% 

Innflutningur 3,6% 3,7% 4,1% 2,7% 

          

Hagvöxtur 1,9% 2,2% 2,9% 2,1% 

 

7.2. Verðbólga 

Verðbólga hefur aukist verulega en hún fór hæst í 9,9% í júlí 2022. Húsnæðisliðurinn á 
stærstan þátt í að drífa áfram verðbólguna en aðrir liðir s.s. innfluttar vörur, innlendar vörur og 
önnur þjónusta hafa líka töluverð áhrif. Spár benda til þess að hún hafi náð hámarki og taki að 
hjaðna. Verðbólguspár gera ráð fyrir verðbólga verði að meðaltali 6,1% á árinu 2023 en á 
árinu 2024 verði hún að meðaltali 3,8%.   

6,2%

2,3% 2,5%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2022 2023 2024

Í svigum er tilgreindur sá mánuður sem spá er gefin út í.

Mynd 15: Spár um hagvöxt
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7.3. Meginvextir Seðlabankans 

Með hækkandi verðbólgu hefur peningastefnunefnd Seðlabankans hækkað stýrivexti um 3,5 
prósentur á árinu 2022 og stóðu þeir í 5,75% í október 2022. Í tilkynningu samhliða 
ákvörðuninni í október gaf nefndin til kynna að ekki væri tilefni til frekari vaxtahækkana í bili. 
Spár gera ekki ráð fyrir mikilli breytingu á vöxtum á árinu 2023 en taki að lækka og verði að 
meðaltali 4,9% yfir árið 2024. 

7.4. Efnahagshorfur erlendis 

Töluverður viðsnúningur varð í hagkerfum 
heimsins eftir COVID faraldurinn og 
mældist heimshagvöxtur 6,0% á árinu 
2021. Um þessar mundir eru aftur á móti 
blikur á lofti og töluverð ókyrrð er í 
heimshagkerfinu. Innrás Rússa í Úkraínu 
sem hófst í lok febrúar 2022 hefur haft mikil 
áhrif. Magn af gasi frá Rússlandi sem selt 
er til Evrópu er aðeins lítill hluti af því sem 
eðlilegt er sem hefur leitt til mikilla 
hækkana á orkureikningum heimila og 
fyrirtækja í flestum ríkjum Evrópu. Innrásin 
hefur einnig ýtt upp matvælaverði í 
heiminum sem mun bitna harðast á 
fátækari ríkjum. Þrátt fyrir að beinar 
afleiðingar COVID fari þverrandi hefur 
stefna yfirvalda í Kína um engin smit (e. 
zero-COVID strategy) haft þau áhrif að 
útgöngubann hefur verið sett á í fjölda 
borga sem hefur haft neikvæð áhrif á 
hagkerfi landsins og truflandi áhrif á aðfangakeðjur. Fasteignageirinn í Kína hefur einnig 
upplifað erfiðleika og stór fasteignafélög rambað á barmi gjaldþrots. Bandaríkjadollar hefur 
styrkst mikið og ekki verið jafn sterkur síðan í byrjun aldarinnar. Það hefur í för með sér 
áskoranir fyrir mörg nýmarkaðsríki þar sem innflutningsverð hefur hækkað og styrkingin haft 
neikvæð áhrif á efnahagsreikning þeirra ríkja sem eru með hátt hlutfall skulda í 
bandaríkjadollar.   
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (AGS) spáir 
3,2% hagvexti í heiminum á árinu 2022 og 
2,7% á árinu 2023. Þó er minnst 
sérstaklega á það að líkur eru á því að 
hagvöxtur ársins 2023 verði undir 2%. 
Spáin gerir ráð fyrir því að þróuð ríki vaxi 
um 2,4% á árinu 2022 og 1,1% á árinu 
2023 en nýmarkaðsríki muni vaxa um 
3,7% bæði árin. Verðbólga hefur ekki verið 
jafn há í áratugi og hafa sést tveggja stafa 
tölur í verðbólgumælingum í mörgum 
vesturlöndum. Samkvæmt spá AGS verður verðbólga í þróuðum ríkjum 7,2% á árinu 2022 og 
4,4% á árinu 2023. Í nýmarkaðsríkjum er spáð 9,9% verðbólgu á árinu 2022 en lækkar í 8,1% 
á árinu 2023 en hafa verður í huga að verðbólguspár eru á mjög breiðu bili í nýmarkaðsríkjum. 
Seðlabankar flestra ríkja hafa í kjölfarið aukið aðhaldsstig. 

Tafla 6: Hagvaxtarspá AGS 
    
  Spár 
  2021 2022 2023 
Heimshagvöxtur 6,0% 3,2% 2,7% 

Þróuð ríki 5,2% 2,4% 1,1% 
Bandaríkin 5,7% 1,6% 1,0% 
Evrusvæðið 5,2% 3,1% 0,5% 
Japan 1,7% 1,7% 1,6% 
Bretland 7,4% 3,6% 0,3% 
Kanada 4,5% 3,3% 1,5% 
Önnur þróuð ríki 5,3% 2,8% 2,3% 

Nýmarkaðsríki 6,6% 3,7% 3,7% 
Asía 7,2% 4,4% 4,9% 

Kína 8,1% 3,2% 4,4% 
Indland 8,7% 6,8% 6,1% 
ASEAN ríki1 3,4% 5,3% 4,9% 

Evrópa 6,8% 0,0% 0,6% 
Rússland 4,7% -3,4% -2,3% 

Suður Ameríka 6,9% 3,5% 1,7% 
Brasilía 4,6% 2,8% 1,0% 
Mexíkó 4,8% 2,1% 1,2% 

Mið-austurlönd 4,5% 5,0% 3,6% 
Afríka - ríki sunnan Sahara 4,7% 3,6% 3,7% 

Nígería 3,6% 3,2% 3,0% 
Suður Afríka 4,9% 2,1% 1,1% 

Þróunarlönd 4,1% 4,8% 4,9% 

    
         1ASEAN: Association of Southeast Asian Nations 

Tafla 7: Verðbólguspá AGS 
    
 Spár 
  2022 2023 2027 
Þróuð ríki 7,2% 4,4% 1,9% 

Bandaríkin 8,1% 3,5% 2,0% 
Evrusvæðið 8,3% 5,7% 1,8% 
Japan 2,0% 1,4% 1,0% 
Önnur þróuð ríki 6,5% 5,1% 2,0% 

Nýmarkaðsríki 9,9% 8,1% 4,3% 
Asía 4,1% 3,6% 2,8% 
Evrópa 27,8% 19,4% 6,7% 
Suður Ameríka 14,1% 11,4% 5,7% 
Mið-austurlönd 13,8% 13,1% 6,8% 
Afríka - ríki sunnan Sahara 14,4% 11,9% 6,9% 
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8. Fjárfestingarstefna 2023 

8.1.    Forsendur fjárfestingarstefnu 

Fjárfestingarstefnan byggir á flokkun verðbréfa og takmörkunum skv. 36. gr. lífeyrislaga auk 
nánari takmarkana. Fjárfestingarstefnan skal ætíð vera innan ramma laga um lífeyrissjóði. 
Stjórn sjóðsins skal endurskoða fjárfestingarstefnuna að lágmarki einu sinni á ári. 
Fjárfestingarstefnan markast af stöðu sjóðsins, aldri sjóðfélaga, markmiðum og áhættuþoli. 
Markmið um ávöxtun samtryggingardeildar er 3,5% raunávöxtun til framtíðar, svo hún standi 
undir framtíðarskuldbindingum sínum. Staða og framtíðargreiðsluflæði sjóðsins kemur fram í 
tryggingafræðilegri úttekt samtryggingardeildar. Fyrir séreignardeild sjóðsins er markmiðið að 
ná hámarksávöxtun m.v. fjárfestingarstefnu og áhættu deildarinnar. 

8.2. Helstu breytingar frá fyrri fjárfestingarstefnu 

Engar breytingar eru gerðar á fjárfestingarstefnu deilda sjóðsins á milli ára. 

8.3. Fjárfestingarstefnur og vikmörk 

8.3.1. Séreignardeild 

Tafla 8: Fjárfestingarstefna séreignardeildar  skv. 36. gr. lífeyrislaga og takmarkanir á samtölu 
eignaflokka 

     
Eignaflokkar Stefna Lágmark Hámark 

A.a. Fjármálagerningar með ábyrgð ríkis 25,0% 10,0% 80,0% 

A.b. Veðskuldabréf (sjóðfélagalán) 1,0% 0,0% 10,0% 

B.a. Skuldabréf sveitarfélaga 2,5% 0,0% 15,0% 

B.b. Innlán 0,0% 0,0% 40,0% 

B.c. Sértryggð skuldabréf 14,0% 0,0% 30,0% 

C.a. Skuldabréf lánastofnana og tryggingafélaga 0,0% 0,0% 20,0% 

C.b. Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða 42,0% 0,0% 70,0% 

D.a. Skuldabréf fyrirtækja 3,5% 0,0% 20,0% 

D.b. Skuldabréf annarra sjóða 0,0% 0,0% 15,0% 

E.a. Hlutabréf félaga 5,0% 0,0% 45,0% 

E.b. Hlutdeildarskírteini annarra sjóða 7,0% 0,0% 40,0% 

E.c. Fasteignir 0,0% 0,0% 15,0% 

F.a. Afleiður 0,0% 0,0% 10,0% 

F.b. Aðrir fjármálagerningar (þó ekki afleiður) 0,0% 0,0% 10,0% 

  Samtals 100,0%     

     

Takmarkanir - séreign Hámark 
Hlutfall í 
stefnu  

Eignir í eignaflokkum C.a. - F.b. 80,0% 57,5%  
Eignir í eignaflokkum D.a. - F.b. 60,0% 15,5%  
Eignir í eignaflokki F.b. 10,0% 0,0%  
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Tafla 9: Fjárfestingarstefna séreignardeildar - nánari skipting á eignaflokka 

    
Eignaflokkar Stefna Lágmark Hámark 

Innlán 0,0% 0,0% 40,0% 

Innlend skuldabréf 46,0% 10,0% 100,0% 

Innlend hlutabréf 7,0% 0,0% 30,0% 

Innlendar framtaksfjárfestingar 2,0% 0,0% 12,0% 

Erlend skuldabréf 5,0% 0,0% 20,0% 

Erlend hlutabréf 40,0% 0,0% 45,0% 

Erlendar framtaksfjárfestingar 0,0% 0,0% 5,0% 

Samtals 100,0%     

 

8.3.2. Samtryggingardeild 

Tafla 10: Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar  skv. 36. gr. lífeyrislaga og takmarkanir á 
samtölu eignaflokka 

     
Eignaflokkar Stefna Lágmark Hámark 

A.a. Fjármálagerningar með ábyrgð ríkis 25,0% 10,0% 80,0% 

A.b. Veðskuldabréf (sjóðfélagalán) 0,0% 0,0% 10,0% 

B.a. Skuldabréf sveitarfélaga 2,5% 0,0% 15,0% 

B.b. Innlán 0,0% 0,0% 40,0% 

B.c. Sértryggð skuldabréf 15,0% 0,0% 30,0% 

C.a. Skuldabréf lánastofnana og tryggingafélaga 0,0% 0,0% 20,0% 

C.b. Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða 42,0% 0,0% 70,0% 

D.a. Skuldabréf fyrirtækja 3,5% 0,0% 20,0% 

D.b. Skuldabréf annarra sjóða 0,0% 0,0% 15,0% 

E.a. Hlutabréf félaga 5,0% 0,0% 45,0% 

E.b. Hlutdeildarskírteini annarra sjóða 7,0% 0,0% 40,0% 

E.c. Fasteignir 0,0% 0,0% 15,0% 

F.a. Afleiður 0,0% 0,0% 10,0% 

F.b. Aðrir fjármálagerningar (þó ekki afleiður) 0,0% 0,0% 10,0% 

  Samtals 100,0%     

     

Takmarkanir - samtrygging Hámark 
Hlutfall í 
stefnu  

Eignir í eignaflokkum C.a. - F.b. 80,0% 57,5%  

Eignir í eignaflokkum D.a. - F.b. 60,0% 15,5%  

Eignir í eignaflokki F.b. 10,0% 0,0%  
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Tafla 11: Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar- nánari skipting á 
eignaflokka 

    
Eignaflokkar Stefna Lágmark Hámark 

Innlán 0,0% 0,0% 40,0% 

Innlend skuldabréf 46,0% 10,0% 100,0% 

Innlend hlutabréf 7,0% 0,0% 30,0% 

Innlendar framtaksfjárfestingar 2,0% 0,0% 12,0% 

Erlend skuldabréf 5,0% 0,0% 20,0% 

Erlend hlutabréf 40,0% 0,0% 45,0% 

Erlendar framtaksfjárfestingar 0,0% 0,0% 5,0% 

Samtals 100,0%     

  

8.4. Eignadreifing 

Stefnt er að því að eignir í eignasöfnum Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands séu fjölbreyttar 
og fjárfest sé í ólíkum eignaflokkum með lága innbyrðis fylgni, með það að markmiði að koma 
í veg fyrir samþjöppun og uppsöfnun áhættu í eignasafninu. Til þess að ná viðunandi 
eignadreifingu er fjárfestingum háttað á þessa leið: 

• Innlend skuldabréf: Fjárfest er, annað hvort beint eða óbeint í gegnum sjóði, í 
mörgum ólíkum útgefendum innlendra skuldabréfa hvort sem um er að ræða 
skuldabréf útgefnum af ríki, sveitarfélögum, fjármálafyrirtækjum eða fyrirtækjum.  

• Innlend hlutabréf: Fjárfest er, annað hvort beint eða óbeint í gegnum sjóði, í mörgum 
ólíkum útgefendum skráðra og óskráðra innlendra hlutabréfa.  

• Innlendar framtaksfjárfestingar: Lífeyrissjóðurinn hefur skuldbundið sig til 
fjárfestingar í framtakssjóðum sem fjárfesta í óskráðum hlutabréfum og skuldabréfum 
og með því móti næst enn betri áhættudreifing heldur en ef einungis er fjárfest í 
skráðum verðbréfum. Hann fjárfestir einnig í öðrum sérhæfðum sjóðum með fyrir fram 
ákveðnar fjárfestingarstefnur. 

• Erlend skuldabréf: Stærsti hluti safnsins sem fjárfestur er í erlendum skuldabréfum 
er í sjóðum og næst þannig dreifing á fjölda útgefenda.  

• Erlend hlutabréf: Fjárfest er í mörgum ólíkum útgefendum skráðra erlendra 
hlutabréfa. Aðallega er fjárfest í hlutabréfasjóðum með bæði virka stýringu (e. active) 
og hlutlausa stýringu (e. passive). Notast er við sjóði með mismunandi áherslur og 
aðferðir. Með því móti næst dreifing á fjölda útgefenda.  

• Erlendar framtaksfjárfestingar: Lífeyrissjóðurinn getur skuldbundið sig til 
fjárfestingar í framtakssjóðum sem fjárfesta í óskráðum hlutabréfum og skuldabréfum 
og með því móti næst enn betri áhættudreifing en ef einungis væri fjárfest í skráðum 
erlendum verðbréfum.   

Á mynd 16 má sjá framfall þeirra fjárfestingakosta sem LTFÍ fjárfestir í. Framfallið er byggt á 
sögulegum gögnum en atburðir eins og bankahrunið 2008 gera það að verkum að gögnin eru 
með miklum frávikum. Framfallið er sett upp á þann veg að búnir eru til punktar út frá væntri 
ávöxtun þar sem staðalfrávikið er lágmarkað. Þessir punktar eru samsettir út frá mismunandi 
vægi fjögurra eignaflokka, innlendum skuldabréfum, innlendum hlutabréfum, erlendum 
hlutabréfum og erlendum skuldabréfum. Á hverjum punkti er reiknuð vænt ávöxtun og áhætta 
(staðalfrávik) og þeim síðan raðað á grafið. Hægt er að staðsetja LTFÍ á framfallinu m.v. 
fjárfestingarstefnu. Hafa verður í huga að staðsetning sjóðsins á framfallinu er byggð á 
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fyrrgreindum sögulegum gögnum en ekki t.d. núverandi ávöxtunarkröfu skuldabréfa. Því er 
ekki hægt að nota framfallið til þess að spá fyrir um vænta ávöxtun sjóðsins fyrir árið 2023. 

Uppsetning framfalls fjárfestingarkosta gefur góða mynd af því hvernig áhætta verðbréfasafns 
minnkar með því að velja saman verðbréf ólíkra eignaflokka, útgefenda og landsvæða. 

 

8.5. Aðrar takmarkanir í fjárfestingarstefnu 

a) Lífeyrissjóðnum er heimilt að nota afleiður til að draga úr áhættu enda sé viðmið þeirra 
neysluverðsvísitölur, verðbréfavísitölur, vextir eða gengi erlendra gjaldmiðla. Einnig er 
heimild til afleiðunotkunar sem felur aðeins í sér kauprétt eða áskriftarréttindi. Heimilt 
er að nota afleiðusamninga  til að verja erlenda markaðsáhættu og/eða til að verja 
framtíðarskuldbindingar sjóðsins í erlendum gjaldmiðlum. 

b) Lífeyrissjóðnum er heimilt að binda allt að 10% heildareigna í fjármálagerningum sama 
útgefanda sem falla undir 2.-6. tölul. 2.mgr. 36.gr.a. lífeyrislaga. Þar af er sjóðnum 
óheimilt að binda meira en 5% af heildareignum í fjármálagerningum sama útgefanda 
sem falla undir 6. tölul. 2. mgr. 36. gr. a.  

c) Þrátt fyrir takmörkun í lið b) er lífeyrissjóðnum heimilt að binda allt að 10% heildareigna 
í sértryggðum skuldabréfum sama útgefanda skv. c-lið, 2. tölul. 2. mgr. 36. gr. a. 
lífeyrislaga.  

d) Samanlögð eign lífeyrissjóðsins í fjármálagerningum skv. b) og c) lið og innlánum sama 
viðskiptabanka eða sparisjóðs skal vera innan við 25%. 

e) Hámarkshlutdeild lífeyrissjóðsins í einstöku hlutafélagi skal vera 20% af útgefnu 
hlutafé félagsins. Heimilt er þó að eiga stærri hluta en 20% í fyrirtæki sem eingöngu 
sinnir þjónustuverkefnum fyrir lífeyrissjóðinn sjálfan. 

f) Hámarkshlutdeild í hlutdeildarskírteinum útgefnum af sama verðbréfasjóði eða deild 
hans skal vera 25%. 

g) Hámarkshlutdeild í hlutdeildarskírteinum útgefnum af sérhæfðum sjóði eða deild hans 
skal vera 20%.  

h) Hámarkseign í verðbréfasjóðum eða öðrum sjóðum innan sama rekstrarfélags skal 
vera 30% af hreinni eign lífeyrissjóðsins.  

Innl. skuldabr.

Innl. hlutabr.

Erl. hlutabr.
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i) Lífeyrissjóðurinn hefur heimild til þess að lána til sjóðfélaga. Lánið skal vera tryggt með 
veði í fasteign að hámarki 75% af metnu markaðsvirði íbúðarhúsnæðis eða 50% af 
markaðsvirði annarra fasteigna við lánveitingu.  

j) Lífeyrissjóðnum er heimilt að binda allt að 20% heildareigna í fjármálagerningum sem 
ekki eru skráðir á skipulegum verðbréfamarkaði. Að því viðbættu er sjóðnum heimilt 
að binda allt að 5% heildareigna í fjármálagerningum sem eru skráðir á markaðstorg 
fjármálagerninga í ríkjum EES, sem starfar reglulega, er opið almenningi og viðurkennt 
á þann hátt sem Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands metur gildan.  

k) Gerð er krafa til útgefanda verðbréfa sem lífeyrissjóðurinn fjárfestir í að hann skili 
árlega endurskoðuðum ársreikningi sem sjóðurinn hefur aðgang að. Ef útgefandi 
bregst þessum kröfum skal kalla til fundar með forsvarsmönnum útgefanda og fá 
ástæður fyrir misbrestinum. Meta skal aðgerðir í framhaldinu. 

l) Hámarksfjárfesting í erlendum gjaldmiðlum er 50%. 

m) Lausafjárhlutfall skal að jafnaði vera 1% af hreinni eign lífeyrissjóðsins. 

8.6. Viðmið fjárfestingarstefnu sjóðsins 

Tafla 12 sýnir þau viðmið sem sjóðurinn notar til viðmiðunar um eignasamsetningu og árangur 
ávöxtunar. 

• Markmið um atvinnugreinaskiptingu byggir á að fjárfestingar sjóðsins í verðbréfum séu 
vel dreifðar milli helstu atvinnugreina og stefnir sjóðurinn á að viðhalda, án mikilla 
frávika, þeirri samsetningu sem fæst af atvinnugreinaskiptingu þeirra vísitalna og 
hlutfalla sem eru í töflu 12.  

• Markmið sjóðsins um gjaldmiðlasamsetningu í fjárfestingarstefnu þessari, snýr annars 
vegar að þeim eignum í íslenskum krónum sem sjóðurinn stefnir á að eiga samkvæmt 
stefnunni og hins vegar gjaldeyrisskiptingu þeirra erlendu eigna sem sjóðurinn stefnir 
á. Gjaldmiðlasamsetning erlendu verðbréfaeignar sjóðsins tekur mið af þeim vísitölum 
sem sjá má í töflu 12. 

Tafla 12: Viðmið í fjárfestingarstefnu   
   
Viðmið Samtrygging Séreign 
      

Skuldabréf     

NOMXIBB Index 15,0% 15,0% 

NOMXIREALTA Index 10,0% 10,0% 

KVIKAXGOVI Index 21,0% 21,0% 

      

Innlend hlutabréf og framtaksfjárfestingar     

OMXI All-Share Price Index 9,0% 9,0% 

      

Erlend hlutabréf og erlendir framtakssjóðir     

MSCI ACWI Index 40,0% 40,0% 

      

Erlend skuldabréf     

Bloomberg Global-Aggregate TR Index 5,0% 5,0% 

      

Markmið um meðallíftíma skuldabréfasafns 5,7 ár 5,7 ár 

      

Hlutfall eigna í virkri stýringu 100,0% 100,0% 

Markmið um eignasamsetningu í erlendri mynt 45,0% 45,0% 
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8.7. Vænt ávöxtun og áhætta 

Í töflu 13 má sjá vænta ávöxtun og áhættu eignaflokka. Vænt ávöxtun er reiknuð út frá 
forsendum hér að framan um þróun stýrivaxta, ávöxtunarkröfu á skuldabréfamarkaði, 
verðbólgu og sögulegrar ávöxtunar innlendra og erlendra hlutabréfa. Áhætta eignaflokkanna 
er reiknuð sem flökt á árs ávöxtun þeirra.  

Tafla 13: Vænt ávöxtun eignaflokka     

     
Eignaflokkar Lægri mörk3 Vænt ávöxtun Hærri mörk4 Staðalfrávik 

Innlend skuldabréf         

Ábyrgð ríkis / ríkisft. -3,1% 7,8% 14,4% 6,6% 

Fjármálastofnanir - sértryggð skuldabréf -0,2% 8,1% 13,1% 5,0% 

Fjármálastofnanir - óveðtryggð skuldabréf -0,2% 8,1% 13,1% 5,0% 

Sveitarfélög -0,2% 8,1% 13,1% 5,0% 

Fasteignatryggð skuldabréf 2,0% 9,9% 14,7% 4,8% 

Skuldabréf fyrirtækja og önnur verðbréf -0,2% 8,1% 13,1% 5,0% 

Innlend hlutabréf -39,1% 8,5% 37,3% 28,8% 

Innlendar framtaksfjárfestingar -39,1% 8,5% 37,3% 28,8% 

Erlend skuldabréf og innlán -8,4% 4,4% 12,3% 7,8% 

Erlend hlutabréf -23,7% 5,2% 22,7% 17,5% 

Erlendar framtaksfjárfestingar -23,7% 5,2% 22,7% 17,5% 
 

Út frá væntri ávöxtun og staðalfráviki eignaflokka má reikna út vænta ávöxtun og staðalfrávik 
ávöxtunarleiða sjóðsins út frá vægi eignaflokkanna í fjárfestingarstefnu.  

Tafla 14: Vænt ávöxtun deilda LTFÍ     

     
Deild Lægri mörk3 Vænt ávöxtun Hærri mörk4 Staðalfrávik 

Séreign -8,0% 6,7% 15,6% 8,9% 

Sameign -8,0% 6,7% 15,6% 8,9% 

9. Fjárfestingarákvarðanir 
Í öllum fjárfestingum sjóðsins er horft til siðferðislegra viðmiða sem getið er um í 3. kafla.  
Samkvæmt áhættu- og áhættustýringarstefnu sjóðsins skal 65% af heildareignum sjóðsins 
vera í eignum sem flokkaðar eru sem seljanlegar, þ.e. fjármálagerningar sem hægt er að koma 
í verð á innan við tveimur vikum og á ásættanlegu verðbili. Horfa skal til þessa viðmiðs við 
allar ákvarðanir um fjárfestingar.  
Hér á eftir er gerð grein fyrir þeim aðferðum sem stuðst er við í fjárfestingarferli mismunandi 
eignaflokka og vöktun á þeim. 

9.1. Innlend skuldabréf 

Fjárfestingarákvarðanir 
Einkum er horft til útgefandans, þ.e. fjárhagslegs styrkleika og rekstrarsögu og hvort veð séu 
veitt til tryggingar greiðslu. Þegar útgefandi veitir veð til tryggingar greiðslu er 
veðhlutfall/veðþekja skoðuð, tegund og gæði eignarinnar sem sett er að veði og mögulegur 

                                                           
3 Lægri mörk væntrar ávöxtunar er vænt ávöxtun að dregnu 1,65x staðalfráviki. 
4 Hærri mörk væntrar ávöxtunar er vænt ávöxtun að viðbættu einu staðalfráviki. 
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seljanleiki veðsins ef til þess kemur að sjóðurinn gangi að veðinu. Ávöxtunarkrafa 
skuldabréfsins er skoðuð og þá með tilliti til áhættu og álags (e. spread) ofan á vaxtaferla 
skuldabréfa með ábyrgð ríkis.  
Þegar fjárfest er í innlendum skuldabréfum í gegnum verðbréfasjóð eða sérhæfðan sjóð fyrir 
almenna fjárfesta skal horfa til fjárfestingarstefnu sjóðsins, orðspors rekstrarfélags sjóðsins og 
þeirra einstaklinga sem taka ákvörðun um fjárfestingar og sögulegan árangur þeirra við 
eignastýringu.    

Vöktun 
Markaðsvirði fjármálagerninga útgefandans sem eru í eigu lífeyrissjóðsins eru lagðir saman 
og haft er eftirlit með því að hlutfallið á þeirri samtölu og heildareigna lífeyrissjóðsins sé ekki 
yfir hámörkum samkvæmt 36. gr. c lífeyrislaga eða annarra takmarkana samkvæmt 
fjárfestingarstefnu þessari. 

Þar sem hlutfall samtölu fjármálagerninga útgefanda og heildareigna lífeyrissjóðsins er yfir 1% 
er sérstaklega gerð úttekt á lánshæfiseinkunn útgefandans samkvæmt lánshæfislíkani 
rekstraraðila lífeyrissjóðsins. Ef lánshæfiseinkunn útgefanda fer niður fyrir 3 skal gera 
ráðstafanir sem felast annað hvort í sölu á fjármálagerningum útgefanda eða öflun trygginga, 
bakábyrgða eða annarra ráðstafana. Ekki er farið í nýfjárfestingar í fjármálagerningum 
útgefanda ef bæði einkunn hans samkvæmt lánshæfislíkani er undir 3 og fjárfesting vegur 1% 
eða meira af heildareignum lífeyrissjóðsins.  

Ef fjárfestingar í innlendum skuldabréfum eru í gegnum verðbréfasjóð eða sérhæfðan sjóð 
fyrir almenna fjárfesta er haft eftirlit með því að samtala hlutdeildarskírteina sjóðsins í öllum 
sjóðsdeildum lífeyrissjóðsins sem hlutfall af útistandandi hlutdeildarskírteinum sjóðsins sé ekki 
hærri en kveðið er á um í 6. og 7. mgr. 36. gr. c lífeyrislaga.  

Skuldabréfaflokkar gefa haft uppgreiðsluákvæði í skilmálum sínum og er þá útgefanda með 
einhliða ákvörðun heimilt að greiða að hluta eða öllu leyti upp útistandandi skuldabréf. Haft er 
eftirlit með uppgreiðsluáhættu, þ.e. virði þeirra skuldabréfa sem eru uppgreiðanleg og á hvaða 
tímapunktum sú uppgreiðsluheimild virkjast. 

9.2. Innlend hlutabréf 

Fjárfestingarákvarðanir 
Einkum er horft á útgefanda hlutabréfanna og verðlagningu. Fjárhagslegur styrkleiki og 
framtíðarhorfur félagsins eru metin og gert er verðmat á félaginu sem stuðst er við þegar tekin 
er ákvörðun um fjárfestingu. 

Ákvarðanir um fjárfestingar í óskráðum hlutabréfum eru lagðar fyrir stjórn til samþykktar.  Eins 
og við fjárfestingar í skráðum hlutabréfum skal horfa til fjárhagslegs styrks og framtíðarhorfa 
félagsins en við verðmat á óskráðum félögum er almennt gerð hærri ávöxtunarkrafa en þegar 
skráð félög eru metin. Sérstaklega skal horfa til skynsemisreglunnar við fjárfestingu í 
óskráðum hlutabréfum þar sem seljanleiki er lítill og skal strax í upphafi fjárfestingar hugsa til 
mögulegrar útgöngu (e. exit), t.d. skráningu félagsins á markað í framtíðinni eða 
samruna/yfirtöku annars félags á téðu félagi.    

Þegar fjárfest er í innlendum hlutabréfum í gegnum verðbréfasjóð eða sérhæfðan sjóð fyrir 
almenna fjárfesta skal horfa til fjárfestingarstefnu sjóðsins, orðspors rekstrarfélags sjóðsins og 
þeirra einstaklinga sem taka ákvörðun um fjárfestingar og sögulegan árangur þeirra við 
eignastýringu.    
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Vöktun 
Markaðsvirði fjármálagerninga útgefandans sem eru í eigu lífeyrissjóðsins eru lagðir saman 
og haft er eftirlit með því að hlutfallið á þeirri samtölu og heildareigna lífeyrissjóðsins sé ekki 
yfir hámörkum samkvæmt 36. gr. c lífeyrislaga eða annarra takmarkana samkvæmt 
fjárfestingarstefnu þessari. 

Þar sem hlutfall samtölu fjármálagerninga útgefanda og heildareigna lífeyrissjóðsins er yfir 1% 
er sérstaklega gerð úttekt á lánshæfiseinkunn útgefandans samkvæmt lánshæfislíkani 
rekstraraðila lífeyrissjóðsins. Ef lánshæfiseinkunn útgefanda fer niður fyrir 3 skal gera 
ráðstafanir sem felast annað hvort í sölu á fjármálagerningum útgefanda eða öflun trygginga, 
bakábyrgða eða annarra ráðstafana. Ekki er farið í nýfjárfestingar í fjármálagerningum 
útgefanda ef bæði einkunn hans samkvæmt lánshæfislíkani er undir 3 og fjárfesting vegur 1% 
eða meira af heildareignum lífeyrissjóðsins.  

Haft er eftirlit með því að samtala hluta útgefanda í öllum sjóðsdeildum lífeyrissjóðsins sem 
hlutfall af útistandandi hlutum útgefandans sé ekki hærri en kveðið er á um í 7. mgr. 36 .gr. c 
lífeyrislaga.  

Ef fjárfestingar í innlendum hlutabréfum eru í gegnum verðbréfasjóð eða sérhæfðan sjóð fyrir 
almenna fjárfesta er haft eftirlit með því að samtala hlutdeildarskírteina sjóðsins í öllum 
sjóðsdeildum lífeyrissjóðsins sem hlutfall af útistandandi hlutdeildarskírteinum sjóðsins sé ekki 
hærri en kveðið er á um í 6. og 7. mgr. 36. gr. c lífeyrislaga.  

9.3. Innlendir framtaksfjárfestingar 

Fjárfestingarákvarðanir 
Innlendar framtaksfjárfestingar eru að megninu til í gegnum sérhæfða sjóði fyrir fagfjárfesta 
(framtakssjóði). Dæmi um undirliggjandi eignir slíkra sjóða eru óskráð hlutabréf og skuldabréf, 
fasteignir og innviðir. Horft er til fjárfestingarstefnu framtakssjóðsins og skoðað hvort þær 
tegundir eigna sem fyrirhugað er að fjárfesta í henti inn í eignasafn lífeyrissjóðsins með tilliti til 
áhættu og væntrar ávöxtunar. Hagfræðilegir mælikvarðar eru skoðaðir og þá hvort fýsilegt sé 
að fjárfesta í þeim eignaflokki sem framtakssjóðurinn mun fjárfesta í t.d. með tilliti til stöðu í 
hagsveiflunni, stöðu þeirra atvinnugreina sem fyrirhugað er að fjárfesta í og fleiri þátta. 
Orðspor rekstrarfélags sjóðsins og þeirra einstaklinga sem taka ákvörðun um fjárfestingar, 
hvort sem um ræðir sjóðstjóra eða fjárfestingaráð er einnig skoðað. Ef sambærilegir sjóðir 
hafa verið reknir af rekstrarfélaginu er saga þeirra og árangur skoðaður. Þar sem líftími flestra 
framtakssjóða er langur og seljanleiki lítill skal horfa sérstaklega til skynsemisreglunnar áður 
en áskriftarloforð eru gefin og huga að seljanleika eignasafns lífeyrissjóðsins. Meta skal hvort 
mat sjóðstjóra framtakssjóðsins á útgöngumöguleikum undirliggjandi eigna er raunhæft. Í 
upphafi skal huga að hlutdeild lífeyrissjóðsins af heildar áskriftarloforðum framtakssjóðsins og 
skal hlutfallið vera innan marka 7. mgr. 36. gr. c lífeyrislaga.  

Vöktun 
Hafa skal eftirlit með því hvort verðlagning undirliggjandi eigna sé með eðlilegum hætti og 
gengi sjóðsins sé rétt reiknað og skráð í bókhaldi lífeyrissjóðsins. Skal það eftirlit framkvæmt 
með rýni á árshlutaskýrslum framtakssjóðsins og skal sú skýrslugjöf og tíðni hennar vera í 
samræmi við samþykktir eða rekstrarsamning sjóðsins.  
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9.4. Erlend skuldabréf 

Fjárfestingarákvarðanir 
Þegar fjárfest er í erlendum skuldabréfum í gegnum verðbréfasjóð eða sérhæfðan sjóð fyrir 
almenna fjárfesta skal m.a. horft til fjárfestingarstefnu sjóðsins og skoða sérstaklega tegund 
undirliggjandi útgefenda (ríki, fjármálafyrirtæki, sveitarfélög o.s.frv.), landsvæðaskiptingu, 
atvinnugreinaskiptingu og markmið um fjölda útgefenda. Orðspor rekstrarfélags sjóðsins er 
skoðað ásamt því að sögulegur árangur er metinn. 

Þegar fjárfest er í stökum erlendum skuldabréfum er einkum horft til útgefandans, þ.e. 
fjárhagslegs styrkleika og rekstrarsögu og hvort veð séu veitt til tryggingar greiðslu. Þegar 
útgefandi veitir veð til tryggingar greiðslu er veðhlutfall/veðþekja skoðuð, tegund og gæði 
eignarinnar sem sett er að veði og mögulegur seljanleiki veðsins ef til þess kemur að sjóðurinn 
gangi að veðinu. Ávöxtunarkrafa skuldabréfsins er skoðuð og þá með tilliti til áhættu og álags 
(e. spread) ofan á vaxtaferla skuldabréfa með ábyrgð ríkis.  

Vöktun 
Markaðsvirði fjármálagerninga útgefandans sem eru í eigu lífeyrissjóðsins eru lagðir saman 
og haft er eftirlit með því að hlutfallið á þeirri samtölu og heildareigna lífeyrissjóðsins sé ekki 
yfir hámörkum samkvæmt 36. gr. c lífeyrislaga eða annarra takmarkana samkvæmt 
fjárfestingarstefnu þessari. 

Þar sem hlutfall samtölu fjármálagerninga útgefanda og heildareigna lífeyrissjóðsins er yfir 1% 
er sérstaklega gerð úttekt á lánshæfiseinkunn útgefandans samkvæmt lánshæfislíkani 
rekstraraðila lífeyrissjóðsins. Ef lánshæfiseinkunn útgefanda fer niður fyrir 3 skal gera 
ráðstafanir sem felast annað hvort í sölu á fjármálagerningum útgefanda eða öflun trygginga, 
bakábyrgða eða annarra ráðstafana. Ekki er farið í nýfjárfestingar í fjármálagerningum 
útgefanda ef bæði einkunn hans samkvæmt lánshæfislíkani er undir 3 og fjárfesting vegur 1% 
eða meira af heildareignum lífeyrissjóðsins.  

Skuldabréfaflokkar gefa haft uppgreiðsluákvæði í skilmálum sínum og er þá útgefanda með 
einhliða ákvörðun heimilt að greiða að hluta eða öllu leyti upp útistandandi skuldabréf. Haft er 
eftirlit með uppgreiðsluáhættu, þ.e. virði þeirra skuldabréfa sem eru uppgreiðanleg og á hvaða 
tímapunktum sú uppgreiðsluheimild virkjast.  

Ef fjárfestingar í erlendum skuldabréfum eru í gegnum verðbréfasjóð eða sérhæfðan sjóð fyrir 
almenna fjárfesta er haft eftirlit með því að samtala hlutdeildarskírteina sjóðsins í báðum 
sjóðsdeildum lífeyrissjóðsins sem hlutfall af útistandandi hlutdeildarskírteinum sjóðsins sé ekki 
hærri en kveðið er á um í 6. og 7. mgr. 36. gr. c lífeyrislaga.  

9.5. Erlend hlutabréf 

Fjárfestingarákvarðanir 
Þegar fjárfest er í erlendum hlutabréfum í gegnum verðbréfasjóð eða sérhæfðan sjóð fyrir 
almenna fjárfesta skal horfa til fjárfestingarstefnu sjóðsins og aðferðarfræði við stýringu m.a. 
út frá landsvæðaskiptingu, hámörk og/eða lágmörk á markaðsvirði undirliggjandi félaga, hvort 
um sé að ræða vaxtarfjárfestingar (e. growth) eða virðisfjárfestingar (e. value), hlutlausa 
stýringu (e.passive) eða virka stýringu (e. active). Orðspor rekstrarfélags sjóðsins er skoðað 
og sögulegur árangur er metinn. 
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Vöktun 
Markaðsvirði fjármálagerninga útgefandans sem eru í eigu lífeyrissjóðsins eru lagðir saman 
og haft er eftirlit með því að hlutfallið á þeirri samtölu og heildareigna lífeyrissjóðsins sé ekki 
yfir hámörkum samkvæmt 36. gr. c lífeyrislaga eða annarra takmarkana samkvæmt 
fjárfestingarstefnu þessari. 

Haft skal eftirlit með því að samtala hlutdeildarskírteina sjóðsins í báðum sjóðsdeildum 
lífeyrissjóðsins sem hlutfall af útistandandi hlutdeildarskírteinum sjóðsins sé ekki hærri en 
kveðið er á um í 6. og 7. mgr. 36. gr. c lífeyrislaga.  

9.6. Erlendar framtaksfjárfestingar 

Fjárfestingarákvarðanir 
Erlendar framtaksfjárfestingar eru að megninu til í gegnum sérhæfða sjóði fyrir fagfjárfesta 
(framtakssjóði). Dæmi um undirliggjandi eignir framtakssjóða eru óskráð hlutabréf og 
skuldabréf, fasteignir og innviðir. Horft er til fjárfestingarstefnu framtakssjóðsins og skoðað 
hvort þær tegundir eigna sem fyrirhugað er að fjárfesta í henti inn í eignasafn lífeyrissjóðsins 
með tilliti til áhættu og væntrar ávöxtunar. Hagfræðilegir mælikvarðar eru skoðaðir og þá hvort 
fýsilegt sé að fjárfesta í þeim eignaflokki sem framtakssjóðurinn mun fjárfesta í t.d. með tilliti 
til stöðu í hagsveiflunni, stöðu þeirra atvinnugreina sem fyrirhugað er að fjárfesta í og fleiri 
þátta. Orðspor rekstrarfélags sjóðsins og þeirra einstaklinga sem taka ákvörðun um 
fjárfestingar, hvort sem um ræðir sjóðstjóra eða fjárfestingaráð er einnig skoðað. Ef 
sambærilegir sjóðir hafa verið reknir af rekstrarfélaginu er saga þeirra og árangur skoðaður. 
Þar sem líftími flestra framtakssjóða er langur og seljanleiki lítill skal horfa sérstaklega til 
skynsemisreglunnar áður en áskriftarloforð eru gefin og huga að seljanleika eignasafns 
lífeyrissjóðsins. Meta skal hvort mat sjóðstjóra framtakssjóðsins á útgöngumöguleikum 
undirliggjandi eigna er raunhæft. Í upphafi skal huga að hlutdeild lífeyrissjóðsins af heildar 
áskriftarloforðum framtakssjóðsins og skal hlutfallið vera innan marka 7. mgr. 36. gr. c 
lífeyrislaga. 

Vöktun 
Hafa skal eftirlit með því hvort verðlagning undirliggjandi eigna sé með eðlilegum hætti og 
gengi sjóðsins sé rétt reiknað og skráð í bókhaldi lífeyrissjóðsins. Skal það eftirlit framkvæmt 
með rýni á árshlutaskýrslum framtakssjóðsins og skal sú skýrslugjöf og tíðni hennar vera í 
samræmi við samþykktir eða rekstrarsamning sjóðsins. 

9.7. Fjárfestingar utan heimilda eignastýringaraðila 

Fjárfestingar sem eignastýringaraðili þarf að fá samþykki stjórnar fyrir: 

• Óskráðir fjármálagerningar sem ekki stendur til að taka til viðskipta á skipulegum 
verðbréfamarkaði innan 6 mánaða frá fjárfestingu. 

• Fagfjárfestasjóðir. 

10. Áhættu- og áhættustýringarstefna 
Í nóvember 2022 samþykkti stjórn nýja áhættu- og áhættustýringarstefnu. Í stefnunni eru settar 
fram verklagsreglur um það hvernig mæla skuli helstu áhættuþætti sem snerta rekstur 
sjóðsins; fjárhagsáhættu, lífeyristryggingaráhættu, mótaðilaáhættu, lausafjáráhættu, 
rekstraráhættu og aðra áhættuþætti sem lífeyrissjóðurinn telur geta haft áhrif á eignir og 
skuldbindingar sjóðsins. Áhættu- og áhættustýringarstefnan gerir ráð fyrir því að fylgst sé með 
breytingum á áhættu sjóðsins með reglubundnum hætti.  
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11. Áhættueftirlit og upplýsingagjöf til stjórnar 
Áhættueftirlit er í höndum ábyrgðaraðila áhættustýringar. Hann hefur daglegt eftirlit með 
sjóðnum þar sem athugun er gerð á því hvort sjóðurinn sé innan ramma laga og 
fjárfestingarstefnu. Ábyrgðaraðili áhættustýringar hefur einnig umsjón með mánaðarlegri og 
ársfjórðungslegri skýrslugjöf til stjórnar. Í mánaðarskýrslum er fjallað um þróun markaða, 
ávöxtun lífeyrissjóðsins í samanburði við aðra valda lífeyrissjóði, helstu rekstrartölur, 
eignasamsetningu og breytingu á henni á milli mánaða. Í ársfjórðungsskýrslu er kafað dýpra 
ofan í eignasafnið og þær mælanlegu áhættur er snerta sjóðinn ásamt umfjöllun er varðar 
sjálfbærni og ábyrgar fjárfestingar.  

12. Birting fjárfestingarstefnunnar 
Fjárfestingarstefnan verður birt á vef LTFÍ, www.landsbankinn.is/ltfi. 
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13. Undirritun stjórnar og framkvæmdastjóra 
Fjárfestingarstefnan er undirrituð af stjórn og framkvæmdastjóra með rafrænni undirritun. 

 

Reykjavík, 24. nóvember 2022 

 

Stjórn 

Sigurgísli Ingimarsson, stjórnarformaður 

 

Gísli Vilhjálmsson, varaformaður stjórnar 

 

Heiðdís Halldórsdóttir 

 

Margrét Helgadóttir 

 

Sæmundur Pálsson 

 

Framkvæmdastjóri 

Ólafur Páll Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
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Viðauki – Fylgiskjöl með fjárfestingarstefnu 

Tafla 15: Fylgiskjal með fjárfestingarstefnu - séreignardeild 

Í hlutfalli af heildareignum lífeyrissjóðs* 

I. II.     III. IV. V. VI. 

  Vikmörk**   
Hámark skv. 

sam- 
þykktum *** 

Gengis- 
bundin 

verðbréf 

Vikmörk   Vikmörk 
Markmið um 
eignasam-
setningu Lægri Efri 

Núverandi 
eigna-

samsetning Lægri Efri 
Óskráð 
verðbréf Lægri Efri 

A.a. 
Ríkisvíxlar, ríkisskuldabréf og skuldabréf með ábyrgð 
ríkissjóðs 

25,0% 10% 80% 20,8% 100% 0,0% 0% 20%       

A.b. Fasteignaveðtryggð skuldabréf 1,0% 0% 10% 0,4% 100% 0,0% 0% 0%       

B.a. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga 2,5% 0% 15% 6,2% 100% 0,0% 0% 15% 0% 0% 15% 

B.b. Innlán 0,0% 0% 40% 2,8% 100% 0,0% 0% 40%       

B.c. Sértryggð skuldabréf 14,0% 0% 30% 13,8% 100% 0,0% 0% 20% 0% 0% 20% 

C.a. 
Skuldabréf og víxlar lánastofnana og vátryggingafélaga, að 
undanskildum víkjandi skuldabréfum 

0,0% 0% 20% 0,6% 80% 0,0% 0% 10% 0% 0% 10% 

C.b. Hlutdeildarskírteini og hlutir í UCITS 42,0% 0% 70% 33,2% 80% 45,0% 0% 50%       

D.a. 
Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl félaga, og víkjandi 
skuldabréf lánastofnana og vátryggingafélaga 

3,5% 0% 20% 4,8% 60% 0,0% 0% 15% 0% 0% 15% 

D.b. 
Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl annarra sjóða um 
sameiginlega fjárfestingu 

0,0% 0% 15% 0,3% 60% 0,0% 0% 15% 0% 0% 15% 

E.a. Hlutabréf félaga 5,0% 0% 45% 8,3% 60% 0,0% 0% 30% 0% 0% 20% 

E.b. 
Hlutdeildarskírteini og hlutir annarra sjóða um sameiginlega 
fjárfestingu 

7,0% 0% 40% 8,8% 60% 0,0% 0% 40% 2,0% 0% 20% 

E.c. Fasteignir 0,0% 0% 15% 0,0% 60% 0,0% 0% 10%       

F.a. Afleiður 0,0% 0% 10% 0,0% 10% 0,0% 0% 10% 0% 0% 10% 

F.b. Aðrir fjármálagerningar 0,0% 0% 10% 0,0% 10% 0,0% 0% 10% 0% 0% 10% 

Eignir í erlendum gjaldmiðli 45,0% 0,0% 50,0% 37,1% 50,0%             

             
* eða annarra vörsluaðila 

 
 

         
** Vikmörk þýða hámarks- og lágmarksfjárfestingu í viðkomandi flokki fjárfestinga 

          
*** Hámark samkvæmt lögum 
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Tafla 16: Fylgiskjal með fjárfestingarstefnu - samtryggingardeild 

Í hlutfalli af heildareignum lífeyrissjóðs* 

I. II.     III. IV. V. VI. 

  Vikmörk**   
Hámark skv. 

sam- 
þykktum *** 

Gengis- 
bundin 

verðbréf 

Vikmörk   Vikmörk 
Markmið um 
eignasam-
setningu Lægri Efri 

Núverandi 
eignasam- 

setning Lægri Efri 
Óskráð 

verðbréf Lægri Efri 

A.a. 
Ríkisvíxlar, ríkisskuldabréf og skuldabréf með ábyrgð 
ríkissjóðs 

25,0% 10% 80% 26,0% 100% 0,0% 0% 20%       

A.b. Fasteignaveðtryggð skuldabréf 0,0% 0% 10% 0,0% 100% 0,0% 0% 0%       

B.a. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga 2,5% 0% 15% 6,9% 100% 0,0% 0% 15% 0% 0% 15% 

B.b. Innlán 0,0% 0% 40% 2,0% 100% 0,0% 0% 40%       

B.c. Sértryggð skuldabréf 15,0% 0% 30% 13,8% 100% 0,0% 0% 20% 0% 0% 20% 

C.a. 
Skuldabréf og víxlar lánastofnana og vátryggingafélaga, að 
undanskildum víkjandi skuldabréfum 

0,0% 0% 20% 0,0% 80% 0,0% 0% 10% 0% 0% 10% 

C.b. Hlutdeildarskírteini og hlutir í UCITS 42,0% 0% 70% 32,5% 80% 45,0% 0% 50%       

D.a. 
Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl félaga, og víkjandi 
skuldabréf lánastofnana og vátryggingafélaga 

3,5% 0% 20% 3,0% 60% 0,0% 0% 15% 0% 0% 15% 

D.b. 
Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl annarra sjóða um 
sameiginlega fjárfestingu 

0,0% 0% 15% 0,2% 60% 0,0% 0% 15% 0% 0% 15% 

E.a. Hlutabréf félaga 5,0% 0% 45% 8,3% 60% 0,0% 0% 30% 0% 0% 20% 

E.b. 
Hlutdeildarskírteini og hlutir annarra sjóða um sameiginlega 
fjárfestingu 

7,0% 0% 40% 7,3% 60% 0,0% 0% 40% 2,0% 0% 20% 

E.c. Fasteignir 0,0% 0% 15% 0,0% 60% 0,0% 0% 10%       

F.a. Afleiður 0,0% 0% 10% 0,0% 10% 0,0% 0% 10% 0% 0% 10% 

F.b. Aðrir fjármálagerningar 0,0% 0% 10% 0,0% 10% 0,0% 0% 10% 0% 0% 10% 

Eignir í erlendum gjaldmiðli 45,0% 0,0% 50,0% 35,5% 50,0%             

             
* eða annarra vörsluaðila 

 
 

         
** Vikmörk þýða hámarks- og lágmarksfjárfestingu í viðkomandi flokki fjárfestinga 

          
*** Hámark samkvæmt lögum 

           
 


