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Árið sem leið 
Árið 2020 var viðburðarríkt í alla staði á fjármála-
mörkuðum. Það einkenndist af hraðri atburðarás, öfga-
fullum sveiflum og gríðarlegri óvissu sem fjárfestar þurftu 
að glíma við. Þrátt fyrir mikla aukningu í atvinnuleysi, 
hrun í mörgum atvinnugreinum (s.s. ferðaiðnaði) 
og efnahagslega óvissu var ávöxtun á hlutabréfum og 
öðrum áhættumeiri eignum, bæði innlendum og 
erlendum, töluverð á liðnu ári.  
 
Stofndagur Atlas var 2. september 2020 en á þeim degi 
náðu markaðir tímabundnu hámarki og við tók tveggja 
mánaða tímabil af lækkunum og sveiflum. Markmið Atlas 
er að skila hárri ávöxtun yfir meðallöng tímabil en sjóður-
inn getur sveiflast nokkuð umfram sveiflur á mörkuðum. 
Árangur sjóðsins á liðnu ári var góður og samkvæmt 
markmiðum en ávöxtun ársins 2020 (eftir þóknanir) nam 
15,1% (frá og með 2. september) samanborið við 0,0% 
fyrir heimsvísitölu hlutabréfa (mælt í íslenskum krónum 
og arðsleiðrétt). Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í 
seljanlegum alþjóðlegum eignum og hefur eignasafn 
sjóðsins frá stofnun verið að meðaltali um 95% í eignum 
utan Íslands. 
 
Efnahagslægðin sem COVID-19 leiddi af sér er annars um 
margt mjög sérstök. Húsnæðisverð víða um heim hóf að 
hækka í kjölfar faraldursins, sparnaður heimila í mörgum 
löndum hefur aukist umtalsvert og margir einstaklingar í 
Bandaríkjum fengu sem dæmi hærri útgreiddar tekjur 
þrátt fyrir að vera atvinnulausir. Á sama tíma og margar 
atvinnugreinar, s.s. ferðamennska, hafa hrunið, hafa 
aðrar atvinnugreinar s.s. tæknigeirinn blómstrað. Gríðar-
lega hröð og umfangsmikil viðbrögð seðlabanka og ríkis-
fjármála um heim allan við efnahagslegum áhrifum far-
aldursins studdi við fjárhag heimila (og fyrirtækja) og 
tryggði þannig áframhaldandi umsvif í hagkerfum. Til-
koma bóluefna hafa einnig aukið almenna bjartsýni 
neytenda og stjórnenda fyrirtækja gagnvart árinu sem nú 
er gengið í garð.  
 
Horfur fyrir árið 2021 
En hverjar eru horfurnar fyrir árið 2021 og hvað þurfa 
fjárfestar helst að hafa í huga? Verðlagning áhættu-
meiri eigna (m.v. vænt efnahagsumsvif árið 2021) hefur 
sjaldan verið hærri en ef verðlagning hlutabréf er leiðrétt 
fyrir vaxtastigi þá er hún nálægt sögulegu meðaltali. Þá er 
verðlagning hlutabréfa utan Bandaríkjanna undir sögu-
legu meðaltali m.t.t. vaxtastigs. Ef bólusetningar á heims-
vísu ganga hratt og vel fyrir sig eru forsendur fyrir 
sterkum efnahagsbata að okkar mati, m.a. þar sem von er 
á stórum efnahagsaðgerðum í Bandaríkjunum (í kjölfar 
þess að Demókratar náðu völdum á Öldungardeild 

bandaríska þingsins) auk þess sem kaupmáttur heimila 
hefur víða aukist. Þá er stuðningur seðlabanka mikill 
þrátt fyrir vísbendingar um að verðbólgukraftar séu að 
færast í aukana. 
 
Verði ofangreint að veruleika er ljóst að tækifæri eru til 
staðar á mörkuðum, þá helst í hlutabréfum sem njóta 
góðs af sterkara hagkerfi og því að neysla fólks færist nær 
því sem hún var áður en faraldurinn hófst. Þetta eru m.a. 
hlutabréf banka, lánafyrirtækja, olíufyrirtækja og hluta-
bréf utan Bandaríkjanna. Eignasafn Atlas er líklegt til að 
taka mið af ofangreindu í bland við önnur tækifæri sem 
eru óháð þessari sviðsmynd. Eitt einkenni stýringar í 
Atlas er að keppst er að því að hafa opinn huga fyrir öllum 
mögulegum útkomum og vera þannig tilbúnir að skipta 
um skoðun ef þörf er á. Eitt áhyggjuefni til skamms tíma 
er að (a) bjartsýni fjárfesta er orðin mikil, (b) stöðutaka 
stærstu fjárfesta er í flestum tilfellum orðin sögulega há 
og því lítið kaupsvigrúm til skamms tíma og (c) bólu-
myndun er byrjuð að gera vart við sig innan hlutabréfa-
markaða, þótt það sé enn sem komið er innan afmarkaðra 
svæða. 
 
Ljóst er að árið 2021 verður mjög áhugavert. Ef bólusetn-
ingar takast vel eru forsendur fyrir góðu ári, sérstaklega í 
ákveðnum tegundum hlutabréfa. Aftur á móti ef bólusetn-
ingar takast illa, þá gætu markaðir verið berskjaldaðir 
fyrir lækkunum enda verðlagning áhættumeiri skulda-
bréfa og hlutabréfa í efri mörkum, sérstaklega ef það 
kemur bakslag í efnahagsbatann. Ljóst er að bólumyndun 
er hafin á afmörkuðum svæðum innan hlutabréfa-
markaða og er það þróun sem við fylgjumst vel með sem 
og framgangi bólusetninga.  
 
Eignasafn sjóðsins til næstu mánaða er líklegt til að taka 
mið af eftirfarandi þáttum: (a) tækifæri eru til staðar ef 
efnahagsbatinn verður kröftugur, (b) stök tækifæri sem 
við kortleggjum og eru óháð lið (a) s.s. tækifæri í sér-
völdum tæknifélögum, (c) ef við teljum möguleikann á 
lækkunum á hlutabréfamörkuðum (um meira en 10%) 
vera hálíkindaatburð mun eignasafnið taka mið af því 
(sjóðurinn þarf ekki að eiga hlutabréf, má eiga aðrar 
eignir s.s. ríkisskuldabréf og má skortselja) . 
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Helstu upplýsingar 

Rekstrarform    Fjárfestingasjóður  

Stofnár     2020 

Rekstraraðili    Akta sjóðir hf. 

Stærð sjóðs    607 m.kr. 

Áhættuflokkun    6 af 7 

Sjóðsjórar    Davíð Stefánsson 

Gjaldmiðill    ISK 

Lágmarkskaup    10.000 kr. 

Sölutímabil    9:00 - 12:00  

Gengisuppreikningur   Daglega 

Uppgjör    T+2 

Skráning    Rafrænt hjá VS 

Auðkenni    AKTAATLAS 

ISIN     IS0000031946 
 

Þóknanir og gjöld 

Innlausnargjald   0 kr. 

Afgreiðslugjald    0 kr. 

Umsýsluþóknun   1,25% 

Gengismunur    1,0% 

Viðmið     Depo + 2%* 

*Vextir á viðskiptareikningum innlánssfofnana hjá SÍ + 2% álag 

Árangurstengd þóknun   15% 
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 Jan. Feb. Mar. Apr. Maí Jún. Júl. Ágú. Sep. Okt. Nóv. Des. YTD 

2020         -6.8% 0,6% 12,7% 9,0% 15,1% 

Nafnávöxtun eftir mánuðum*              Heimild: Akta sjóðir hf. 

Stærstu útgefendur (% af heildareignum) 

Útgefandi Samtals Hlutabréf þ.a. 

iShares Brazil ETF 14,3% 14,3% 

Whole Earth Brands 10,7% 10,7% 

Amazon 10,1% 10,1% 

Banco Bradesco 8,6% 8,6% 

Vroom 7,4% 7,4% 

Wells Fargo & Co. 7,3% 7,3% 

Walt Disney Co. 7,2% 7,2% 

Alibaba Group 7,0% 7,0% 

Facebook 6,6% 6,6% 

Teledoc Health 5,0% 5,0% 

Eignayfirlit (% af NAV) 

Ofangreint yfirlit miðast við brúttó undirliggjandi áhættu eigna og afleiðna.   

(1) Ríkisskuldabréf í heimamynt (Iðnríki og Ísland), íslensk sértryggð skuldabréf, íslensk og erlend (iðnríki) sveitarfélaga skuldabréf  í heimamynt. 

Nánari upplýsingar um þóknanir má finna í reglum og útboðslýsingu sjóðsins 
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Uppsöfnuð nafnávöxtun frá stofnun*             Heimild: Akta sjóðir hf. 
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Um sjóðinn 

Akta Atlas er fjárfestingasjóður sem hefur það að markmiði að nýta þau tækifæri á innlendum og 

erlendum fjármálamörkuðum sem á hverjum tíma eru talin skila bestri ávöxtun með tilliti til áhættu.  

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

bréfum, skuldabréfum og sjóðum.  

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 markaðs-

aðstæður. Beitt er virkri stýringu með það að markmiði að skila fjárfestum betri ávöxtun en vextir á við-

skiptareikningum innlánastofnana hjá Seðlabanka Íslands (depo) auk 1% 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. Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlut-

deildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Helstu áhættu-

þættir 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 hrávöru-

verði 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 við-

skipti, 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 sam-

kvæmt 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 ráð-

lagt að leita sérfræðiráðgjafar og kynna sér vel þá fjár-

festingarkosti 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 fjár-

magnstekjur 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.  

Fjáfestingaheimildir  Vægi Erlent 

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

Skráð skuldabréf og víxlar   0-100% 0-100% 

Skráð hlutabréf    0-100% 0-100% 

Hlutd.skírteini verðbréfasjóða 0-100% 0-100% 

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

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

   - þar af fagfjárfestasjóðir  0-20% 0-20% 

Óskráð hlutabréf   0-20% 0-20%   

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

Innlán fjármálafyrirtækja  0-50% 0-50% 

Peningamarkaðsgerningar  0-100% 0-100% 

Skorsala skráðra verðbréfa  0-20% 0-20% 

Afleiður    0-80% 0-80% 

Ávöxtun frá stofnun: 15,1%      Söguleg árleg ávöxtun: -      Staðalfrávik ávöxtunar: 20,4%      Hámarkslækkun (e. max drawdown): -9,9%  

15,1% 


