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Umfjöllun sjóðstjóra 

Mánuðurinn sem leið hafði í för með sér töluverðar verðsveiflur innan 

skuldabréfamarkaða hérlendis sem og erlendis. Einnig dró til tíðinda á 

íslenska gjaldeyrismarkaðnum í kjölfar þess að Seðlabankinn ákvað að 

draga línu í sandinn varðandi frekari gengisveikingu og hóf reglulega sölu á 

gjaldeyri. Ljóst er að krónan er stýritækið sem Seðlabankinn hyggst beita til 

skemmri tíma til þess að kveða niður verðbólguþrýstinginn sem hefur 

myndast á þessu ári í kjölfar snarprar gengisveikingar. Það bendir því allt til 

þess að veikingarfasa krónunnar sé að mestu lokið á þessari stundu. 

VaxtaVeröld hefur þannig dregið verulega úr óvarinni gjaldeyrisáhættu en 

hún nam um 6% af eignum sjóðsins í lok september. 

Heimsvísitala erlendra hávaxtaskuldabréfa lækkaði um –1,9% í september 

eftir að hafa hækkað fimm mánuði í röð, en til samanburðar má nefna að 

heimsvísitala hlutabréfa lækkaði um tæp –3,0%. Tryggari skuldabréf gáfu 

sömuleiðis eftir (-0,4%) en það sem stóð upp úr í mánuðinum er hversu litla 

vörn var að sækja í löng bandarísk ríkisskuldabréf í gegnum þessar miklu 

verðsveiflur á erlendum fjármálamörkuðum. Millilöng og löng ríkissbréf 

voru gott sem óbreytt í september. Verðnæmnin virðist því ósamhverf á 

núverandi ávöxtunarkröfu og hefur sjóðurinn því tekið skortstöðu í löngum 

bandarískum ríkisskuldabréfum. Auk þessa bendir margt til þess að Joe 

Biden vinni forsetakosningarnar í Bandaríkjunum og sviðsmyndin þar sem 

flokkur Demókrata tekur yfir allt þingið hefur orðið líklegri síðustu vikur. 

Slíkt hefði í för með sér stóraukin ríkisútgjöld og hærri hagvöxt en ella sem 

gæti þannig sett þrýsting á löng ríkisskuldabréf.        

Stærstu undirflokkar í eignasafni VaxtaVeraldar í lok september voru 

fyrirtækjaskuldabréf (40,2%), ríkisskuldabréf (28,0%) og sértryggð 

skuldabréf (14,5%). Innlendar eignir vógu 49,5% í safninu á meðan hlutfall 

erlendra eigna hækkaði upp í 58,6%. Meðallíftími eigna lækkaði milli 

mánaða og var 4,0 (meðallíftíminn var 6,0 í ágústlok). 
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 Jan. Feb. Mar. Apr. Maí Jún.* Júl. Ágú. Sep. Okt. Nóv. Des. YTD 

2020      0,2% 0,6% 0,7% -0,4%    1,1% 

Ávöxtun eftir mánuðum 

Stærstu útgefendur 

Útgefandi  Samtals 

Ríkissjóður Íslands   10,5% 

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF  7,5% 

Íslandsbanki  6,8% 

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF  5,3% 

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF  5,1% 

Vanguard Short-Term Inflation Protected Securities ETF  5,0% 

Reykjavíkurborg  4,5% 

Arion banki  4,3% 

iShares MBS ETF  4,2% 

Kvika banki  4,1% 

Heimavellir  3,7% 

Eik fasteignarfélag  3,7% 
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*Sjóðurinn hóf starfsemi 26. júní  2020 
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Um sjóðinn 

Akta VaxtaVeröld er fjárfestingarsjóður sem hefur það að markmiði að nýta þau tækifæri á innlendum 

og erlendum skuldabréfamörkuðum sem eru talin skila bestri ávöxtun með tilliti til áhættu.  

Fjárfestingarheimildir - sjóðurinn hefur m.a. heimildir til að fjárfesta í innlendum og erlendum 

skuldabréfum, sjóðum og gjaldmiðlum.  

Virk stýring - mikil áhersla er lögð á hreyfanleika þar sem brugðist er skjótt við breyttum aðstæðum. 

Sjóðstjórar mynda sér skoðun eftir ítarlega greiningarvinnu og leggja mat á væntingar og 

markaðsaðstæður. Beitt er virkri stýringu með það að markmiði að skila fjárfestum betri ávöxtun en vextir 

á viðskiptareikningum innlánastofnana hjá Seðlabanka Íslands (depo) auk 0,5% álags. Sjóðurinn hentar 

vel fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt á fjármálamörkuðum til lengri tíma með virkri stýringu. Gengi 

sjóðsins getur sveiflast töluvert. 

Fyrirvari 

Fjárhagsleg áhætta fylgir fjárfestingum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu skv. lögum nr. 128/2011 

um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra 

sjóða. Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur 

fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Helstu áhættuþættir eru eftirfarandi:  

Markaðsáhætta: Hættan á tapi sjóðs vegna sveiflna á markaðsvirði eigna í eignasafni sjóðsins sem rekja 

má til breytinga á markaðsbreytum, svo sem vöxtum, gengi erlendra gjaldmiðla, hlutabréfa- og 

hrávöruverði eða lánshæfi útgefanda.  

Lausafjáráhætta: Hættan á að ekki sé hægt að selja, innleysa eða loka stöðu í eignasafni sjóðsins, með 

takmörkuðum kostnaði og innan ásættanlegs tímaramma.  

Rekstraráhætta: Hættan á tapi sjóðs vegna ófullnægjandi innri ferla og mistaka í tengslum við mannauð 

og kerfi rekstrarfélagsins, eða vegna ytri atburða þ.m.t. lagaleg áhætta og áhætta vegna verklags við 

viðskipti, miðlun, uppgjör og mat sem innt er af hendi fyrir hönd sjóðsins.  

Verðbólguáhætta: Hættan á að verðbólga lækki raunvirði eigna sjóðsins.  

Mótaðilaáhætta og áhætta tengd innlánum fjármálafyrirtækja: Hættan á tapi sjóðs sökum þess 

að mótaðili viðskipta stendur ekki við skuldbindingar sínar áður en lokauppgjör sjóðstreymis viðskiptanna 

á sér stað. Þá er bent á að innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingaverndar 

samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta.  

Stjórnmálaáhætta: Hættan á tapi sjóðsins vegna lagabreytinga, stjórnvaldsákvarðana og stjórnmálalegs 

óstöðugleika.  

*Söguleg ávöxtun er hvorki áreiðanleg vísbending um 

né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestum er 

ráðlagt að leita sérfræðiráðgjafar og kynna sér vel þá 

fjárfestingarkosti sem í boði eru. Jafnframt eru 

fjárfestar hvattir til að kynna sér reglur og 

útboðslýsingar sjóða. Skattlagning hlutdeildarskírteina 

fellur undir lög um tekjuskatt nr. 90/2003 um 

staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996. 

Eigendur hlutdeildarskírteina í sjóðum eru hvattir til að 

kynna sér skattalega stöðu sína og leita ráðgjafar 

sérfræðinga s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.  

Fjáfestingarheimildir  Vægi Erlent 

Ríkistryggð skuldabréf og víxlar 0-100% 0-100% 

Önnur skuldabréf og víxlar   0-100% 0-100% 

Hlutdeilarskírteini verðbréfasjóða 0-100% 0-100%  

Hlutd.skírteini AIF sjóða  0-100% 0-100% 

   - þar af fjárfestingasjóðir  0-100% 0-100% 

   - þar af annarra sjóða  0-20% 0-20% 

Óskráð skuldabréf og víxlar  0-30% 0-30% 

Innlán fjármálafyrirtækja  0-50% 0-50% 

Peningamarkaðsgerningar  0-100% 0-100% 

Skortsala skráðra verðbréfa 0-20% 0-20% 

Afleiður    0-70% 0-70% 
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