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1 Forsendur samtryggingardeildar 

 
1.1 Grunnforsendur 

 
Forsendur sem stjórn Lífsverks leggur til grundvallar við gerð fjárfestingarstefnu fyrir árið 2018 er að 
finna í köflum 1.1.1-1.4. Fjallað er um stöðu markaða og horfur fyrir komandi ár í kafla 1.1.1, mat á 
ávöxtun og áhættu eignaflokka auk núverandi eignastöðu má finna í köflum 1.1.2 og 1.1.3. Kafli 1.2 
fjallar um mat á skuldbindingum. Kafli 1.3 fjallar um innri ferla Lífsverks og kafli 1.4 er niðurstöðukafli. 
 
1.1.1 Staða markaða og horfur 

 
Efnahagshorfur 
Árið 2016 var hagvöxtur 7,2% og er það mesti hagvöxtur sem verið hefur frá því árið 2008 og næst 
mesti hagvöxtur sem verið hefur á þessari öld. Samfellt hagvaxtarskeið á Íslandi hefur nú staðið yfir í 
tæp sjö ár og samkvæmt spám greiningaraðila er búist við að hagvöxtur verði jákvæður í a.m.k. tvö ár 
til viðbótar1, án þess þó að ná þeirri hæð sem hann náði á árinu 2016. Hann verði að mestu leyti drifin 
áfram af einkaneyslu og ferðaþjónustu. 
 
Mikil aukning hefur verið á árinu í einkaneyslu. Það skýrist einna helst af vaxandi kaupmætti launa og 
bættri fjárhagsstöðu heimilanna. Á síðastliðnum árum hefur skuldahlutfall einstaklinga og fyrirtækja 
lækkað samfellt, en nú fyrst eru útlán að vaxa hraðar en landsframleiðsla og telur Seðlabanki Íslands 
að það merki viðsnúning í aukningu útlána. Einnig er búist því að vöxtur einkaneyslu fari minnkandi2. 
 
Viðskiptaafgangur hefur verið mjög jákvæður undanfarin 4 ár og hefur hann aldrei verið meiri en árið 
2016 þegar hann mældist 7,8% af vergri landsframleiðslu. Stærsti drifkrafturinn á bak við þennan mikla 
afgang hefur verið vöxtur í ferðaþjónustu. Áfram er búist við að viðskiptaafgangur verði jákvæður, en 
fari lækkandi á næstu árum.  
 
Íslenskri ferðaþjónustu hefur vaxið mjög fiskur um hrygg undanfarin ár. Samkvæmt Seðlabankanum 
eru útlán til ferðaþjónustunnar nú orðin svipuð og útlán til sjávarútvegs eða um 17% af heildarútlánum 
stóru viðskiptabankanna. Á móti hefur hægt á fjölgun ferðamanna til landsins og voru nýjustu tölur um 
fjölda ferðamanna frá Ferðamálastofu fyrir október talsvert undir væntingum. Hver ferðamaður virðist 
einnig eyða minna og benda nýjustu tölur frá Rannóknarsetri verslunarinnar til þess að meðaleyðsla á 
hvern ferðamann sé um 10% lægri en fyrir ári síðan. 
 
Atvinnuleysi er enn sem komið er mjög lágt og mældist 1,8% í september. Vinnumálastofnun gerir ráð 
fyrir að atvinnuleysi aukist lítillega á næstu mánuðum sökum árstíðabundinna sveiflna í 
mannvirkjagerð, verslunar og gistingu. Annars er hvorki að merkja aukið atvinnuleysi almennt né 
samdrátt í komu erlendra starfsmanna til landsins3, en erlendir starfsmenn hafa verið undirstaða 
starfsfólks í flestum geirum sem snúa að ferðaþjónustu. Það er jákvætt og bendir frekar til þess að 
ferðaþjónustfyrirtæki búist við hægari vexti í komu ferðamanna, en ekki samdrætti. 
 
Af ofangreindu má ráða að það séu ákveðin teikn á lofti um að toppi hagsveiflunar hafi verið náð á 
árunum 2016 og 2017. Seðlabankinn telur þó litlar líkur á kerfislegum óstöðugleika, enda séu 
fjármálastofnanir bæði betur fjármagnaðar nú en áður og seinni að taka við sér eftir hrun, heldur en 
aðrir geirar. Seðlabankinn bendir samt sem áður á að einstakar greinar séu líklegri en aðrar til að hafa 
neikvæð áhrif á efnahag og nefnir í því sambandi ferðaþjónustu og fasteignamarkaði sem helstu 

                                                           
1 Greiningardeild Íslandsbanka spáir 4,5% hagvexti á árinu 2017, 2,8% á árinu 2018 og 2,3% á árinu 2019. Seðlabankinn spáir 3,7% hagvexti á árinu 2017, 2,5% á árinu 2018 og 

langtímahagvexti upp á 2,5% á árunum 2019-2020. 

2 Einkaneysla á árinu 2016 var 7,4%, en Seðlabankinn spáir 6,6% vexti árið 2017, 4,2% á árinu 2018 og 3,5% árið 2019. 
3 Yfirlit, horfur og þjónusta Vinnumálastofnunar – september 2017. 
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áhættuþætti við fjármálastöðugleika. Þessir geirar hafi vaxið hve hraðast og hraðri hækkun fylgir 
óumflýjanlega meiri hætta á bólumyndun. Einnig séu þessir geirar samantvinnaðir og því mun áfall í 
öðrum fljótt smitast yfir í hinn og magna áhrifin. 
 
Vextir, verðbólga og gengi gjaldmiðla 
Þann 24. ágúst 2016 hóf Seðlabanki Íslands lækkunarferli stýrivaxta, sem líklegast er ekki lokið enn. Þá 
voru vextir lækkaðir í 5,25% og hefur lækkunin staðið yfir nokkuð samfellt þangað til þeir voru nú síðast 
lækkaðir í 4,25% þann 4. október 2017. Með þeirri lækkun var Seðlabankinn að bregðast við auknum 
verðbólguvæntingum og nýta svigrúm til lækkunar vaxta vegna minnkandi spennu í hagkerfinu. 
 
Það er ekki ólíklegt að Seðlabankinn haldi áfram að lækka vexti. Seðlabankinn hefur áður minnst á að 
pólitísk óvissa spili inn í vaxtaákvarðanir, en samt sem áður lækkaði Seðlabankinn vexti í desember 
2016 þegar ekki var búið að mynda ríkisstjórn. Nú nýlega hafa ákvarðanir Seðlabankans frekar verið að 
taka mið af raunverulegum hagtölum, en ekki hvaða áhrif ríkisstjórn muni hafa á þær. 
 
Verðbólga í október mældist 1,9% á ársgrunni og hækkar frá 1,4% í september. Það sem hefur haldið 
verðbólgu uppi undanfarna mánuði og ár er áhrif fasteignaverðshækkana. Í október hækkaði vísitala 
neysluverðs um 0,63% án húsnæðis en hins vegar um 0,47% með húsnæði. Fasteignaþáttur er því í 
fyrsta skipti núna að hafa að einhverju ráði áhrif til lækkunar verðbólgu. Þrátt fyrir að verðbólga sé farin 
að aukast spá markaðsaðilar því að hún verði nærri verðbólgumarkmiði á árinu 2018. Íslandsbanki spáir 
að verðbólga verði 3% á árinu 2018 og 2,8% á árinu 2019. Landsbankinn spáir verðbólgu að meðaltali 
1,9% á árunum 2018 og 2019. Flestir mælikvarðar benda til þess að verðbólguvæntingar verði á bilinu 
2,5-3% á næstu tveimur árum. 
 
Gengisvísitala krónunnar hefur nokkuð staðið í stað á árinu. Óvíst er að segja til um hvernig hún mun 
taka breytingum á næsta ári. Minnkandi vaxtamunur á móti erlendum myntum og minni 
viðskiptaafgangur munu hafa neikvæð áhrif, á móti er viðskiptaafgangur jákvæður, hagvöxtur ennþá 
sterkur og Ísland virðist ennþá vera áhugaverður fjárfestingarkostur. Einnig er stutt síðan óheft 
fjármagnsflæði var gefið frjálst þannig að það er erfitt að spá fyrir um þróun krónunnar á komandi ári. 
Seðlabankinn gerir samt sem áður ráð fyrir hægri áframhaldandi styrkingu á árunum 2018-2020. 
 
Fjármagnsmarkaðir 
Fyrstu níu mánuði ársins hafa hlutabréf skráð í Kauphöll Íslands gefið slaka ávöxtun. Vísitala 
Kauphallarinnar, OMXI8GI, með tilliti til arðgreiðslna lækkaði um tæp 4% á þessu tímabili. Þessi 
neikvæða ávöxtun hefur verið í ósamræmi við undirliggjandi forsendur því nýleg uppgjör skráðra félaga 
hafa heilt á litið verið í samræmi við væntingar markaðarins og almenn skoðun greiningaraðila hefur 
verið sú að þessi félög séu ekki hátt verðlögð. Vandamálið virðist vera bæði skortur á framboði og 
eftirspurn. Lífeyrissjóðir hafa frekar verið að bæta við sig skuldabréfum og erlendum eignum heldur en 
innlendum hlutabréfum sem hefur dregið úr eftirspurn eftir hlutabréfum. Fáir virðast hins vegar vera 
að selja hlutabréf inn á markaðinn og bendir það til þess að verðlagning sé lág. Greiningaraðilar eru 
auk þess almennt með nokkuð hærri verðmöt á félögum á markaði en markaðsverð segir til um. 
 
Vonir eru bundnar við að erlendir fjárfestar auki fjárfestingar sínar á innlendum markaði. Það er ljóst 
að ekki þarf mikið fjármagn til að hreyfa við markaðnum. Hins vegar er óvíst hvernig erlendir aðilar 
meta pólitíska óvissu á Íslandi og óvissu vegna gengis krónunnar. Þessir þættir virðast ekki hafa áhrif á 
alla því síðastliðin 2 ár hafa erlendir aðilar aukið við innlenda hlutabréfaeign sína um sem nemur 26 
ma.kr. og á meðan hefur gengi krónunnar sveiflast mikið og tvisvar hefur verið boðað til kosninga vegna 
stjórnarslita. Líklega munu erlendir fjárfestar sjá tækifæri á íslandi, en mögulega fjárfesta með þeim 
hætti að verja sig gegn veikingu krónunnar. 
 
Búist var við því að Arion banki yrði skráður á markað á árinu 2017 og jafnvel fleiri bankar. Kröfuhafar 
Kaupþings halda á um 55% hlut í Arion banka og munu þurfa að selja hann fyrir árslok 2018. Takist það 
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ekki mun ríkissjóður leysa þennan hlut til sín og þar með eiga meirihluta allra viðskiptabankanna 
þriggja, því fyrir eiga þeir Landsbankann og Íslandsbanka. Komi aðrir kaupendur að á ríkið kauprétt á 
bankann. Miðað við skoðanir og stefnumál flokka sem voru kosnir inn á þing er algjörlega óljóst hvernig 
eignarhaldi bankana verður háttað eftir árið 2018. Mjög líklegt er þó að eignarhald einhverra þeirra 
muni skipta um hendur. 
 
Markaðsvirði hlutabréfa á aðallista Kauphallar Íslands var í lok þriðja ársfjórðungs 2017, 960 ma.kr., en 
í lok þriðja ársfjórðungs 2016, 919 ma.kr. 
 
Mikil virðisaukning hefur verið á skuldabréfamörkuðum á árinu og sérstaklega vegna vaxtalækkana 
Seðlabankans. Vaxtaferill óverðtryggðra ríkisskuldabréfa hefur hliðrast niður, en hallar nú upp á við, 
ólíkt því ástandi sem myndaðist árið 2016. Svipaða sögu er að segja af verðtryggðum bréfum, en þó 
hafa vaxtalækkanir ekki haft jafnmikil áhrif á verðtryggða vaxtaferilinn. Innbyggt verðbólguálag 
ríkisbréfa er um 2,5-2,8% til 3-10 ára. 
 
Heldur hefur hægt á hækkunum fasteignaverðs á árinu. Hækkanirnar hafa fyrst og fremst verið drifnar 
áfram af auknum kaupmætti og mikilli eftirspurn umfram framboð. Einnig hafa lánakjör farið batnandi 
og aukning í eftirspurn ferðamanna á gistingu. Þá hafa fyrirtæki, svo sem leigufélög og rekstraraðilar 
gistingar orðið umsvifameiri og þurrkað upp framboð á almennum markaði. Telja verður líklegt að nýtt 
framboð vinni hægt á uppsöfnuðum framboðsskorti og fjármögnun íbúðarkaupa verði áfram hagstæð. 
Þrátt fyrir að  vöxtur ferðaþjónustu muni hafa áhrif á verðlagningu ákveðinna svæða og íbúðagerða, þá 
er erfitt að sjá fyrir endann á hækkunum markaðarins í heild. Líklegra er að hægjast muni á hækkunum 
fasteignaverðs með auknu framboði og jafnvægi muni myndast með hækkunum fasteignaverðs og 
þeim efnahagslegu þáttum sem hafa áhrif á kaupgetu. 
 
1.1.2 Mat á ávöxtun og áhættu eignaflokka 

 
Við mat á innlendum og erlendum hlutabréfum er m.a. horft til erlendra rannsókna á ávöxtun 
hlutabréfa umfram löng ríkisskuldabréf (sjá t.d. „Stock Market Returns in the Long Run“, Roger G. 
Ibbotson, Peng Chen, 2002) sem og aðrar niðurstöður rannsókna á meðalávöxtun hlutabréfa (t.d. 
Dimson, Marsh, Staunton, 2002).  Jafnframt er horft til sögulegrar ávöxtunar á MSCI world vísitölunni 
til dagsins í dag.  Við mat á ávöxtun erlendra skuldabréfa er stuðst einkum við BarCap Aggregate TR 
Bond Index. Við mat á ávöxtun erlendra fasteignasjóða er stuðst við DJ Global Real estate vísitöluna. 
Við mat á ávöxtun hrávörusjóða er stuðst við RICI Total Return vísitöluna.  

 Við mat á ávöxtun innlendra skuldabréfa er stuðst við núverandi ávöxtunarkröfu á markaði sem 
og mat sjóðsins og sérfræðinga á markaði. Í töflu 1-1 er yfirlit yfir fimm ára meðalársávöxtun helstu  
eignaflokka, mat á væntri ávöxtun, sögulega áhættu fyrir sama tímabil og vegna áhættu. Til að meta 
áhættu einstakra eignaflokka er stuðst við vegna áhættu sem er vegin þannig að nýrri gögn vega þyngra 
en eldri.   
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Tafla 1-1: Mat á nafnávöxtun eignaflokka fyrir framfall 

 
Gögn í töflu 1-1 eru síðan notuð til að setja saman framfall sjóðsins og reikna vænta ávöxtun á árinu 
2018. Stuðst er við fimm ára gögn vegna þess að sé tekið lengra tímabil, t.d. 10 ára tímabil, þá munu 
óeðlilegar hreyfingar um og eftir 2008 ýkja flökt of mikið. Það ber samt að hafa í huga að tímabilið sem 
skoðað er hér að ofan inniheldur ekki neina afar sjaldgæfa atburði, líkt og bankahrunið 2008, og þar af 
leiðandi getur áhætta í einhverjum tilfellum verið vanmetin.  
 
Erlendir markaðir eru hins vegar þróaðri og eru söguleg gögn mun aðgengilegri. Í töflu 1-2 má sjá 
samskonar gögn og í töflu 1-1 fyrir erlenda markaði, nema fyrir 20 ára tímabil, eða eins langt tímabil 
og undirliggjandi gögn ná. 
 

  
Söguleg ársávöxtun í 

heimamynt 

Vænt 
ársávöxtun (í 
heimamynt) 

Söguleg 
áhætta 

Vegin áhætta 

Erlend hlutabréf (20ár) 5,89% 9,50% 16,97% 13,54% 

Erlend lánshæf skuldabréf (20ár) 5,04% 2,50% 13,94% 11,71% 

Erlend hávaxtaskuldabréf (19ár) 5,35% 3,50% 13,62% 11,33% 

Erlendir fasteignasjóðir (20ár) 7,66% 7,00% 19,13% 14,67% 

Erlendir hrávörusjóðir (11ár) -3,50% 2,00% 19,08% 15,72% 

Aðrar fjárfestingar (20ár) 4,02% 4,00% 13,35% 12,08% 

 
Tafla 1-2: Mat á nafnávöxtun erlendra eignaflokka fyrir lengra tímabil 

 
Síðastliðin ár hafa verið eitt hagfelldasta skeið samfelldra hækkana á erlendum hlutabréfamörkuðum. 
Ef erlend hlutabréf í töflum 1-1 og 1-2 eru borin saman er áberandi að söguleg ávöxtun hlutabréfa er 
hærri til skamms tíma heldur en til langs tíma. Söguleg ávöxtun lánshæfra skuldabréfa er lægri til 
skamms tíma heldur en til langs tíma, enda vextir í sögulegu lámarki um þessar mundir. Að lokum sést 
að söguleg áhætta er í flestum tilfellum hærri til lengri tíma en skamms tíma, enda hafa markaðir 

 
Söguleg ársávöxtun 

(síðustu 5 ár, frá 
30.09.2017 í 
heimamynt) 

Vænt 
ársávöxtun (í 
heimamynt) 

Söguleg 
áhætta (sl. 5 

ár) 
Vegin áhætta 

Ísl. skuldabréf 3ja mán. óverðtryggt 3,32% 4,0% 0,38% 0,41% 

Ísl. skuldabréf 1 árs óverðtryggt 4,18% 4,3% 1,03% 0,93% 

Ísl. skuldabréf 5 ára óverðtryggt 7,39% 4,5% 4,62% 4,46% 

Ísl. skuldabréf 5 ára verðtryggt 4,06 % 5,0% 3,70% 3,14% 

Ísl. skuldabréf 10 ára verðtryggt 5,10% 5,0% 5,38% 5,12% 

Íslensk hlutabréf 10,63% 11,0% 12,84% 12,11% 

Íslenskir fasteignasjóðir 10,94% 8,0% 2,41% 3,18% 

Erlend hlutabréf 10,92% 9,5% 12,29% 13,34% 

Erlend lánshæf skuldabréf 2,05% 2,5% 10,09% 11,60% 

Erlend hávaxtaskuldabréf 5,37% 3,5% 9,92% 11,31% 

Erlendir fasteignasjóðir 7,71% 7,0% 14,23% 14,44% 

Erlendir hrávörusjóðir -9,99% 2,0% 13,34% 15,32% 

Aðrar fjárfestingar 3,71% 4,0% 10,45% 12,08% 
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almennt verið línulegri síðast liðin ár. Gögnin í töflu 1-2 eru ekki notuð við útreikninga af þeirri ástæðu 
að við gerð framfalls verða öll gögn að vera til jafnlangs tíma. Tilgangurinn með töflunni er hins vegar 
að benda á að ef til vill er áhætta erlendra verðbréfa vanmetin til skemmri tíma. 
  
Ef borin er saman áhætta á milli erlendra og innlendra eignaflokka ber að hafa í huga að sjóðurinn er 
skuldbundinn í krónum og því er áhætta erlendra eigna í raun hærri en kemur fram í töflunum að ofan, 
þar sem ekki er tekið tillit til gjaldeyrisáhættunnar sem myndi annars ýkja flökt erlendra eigna.   
 
1.1.3 Eignastaða 

 
Eignastaða sjóðsins skv. FME flokkun þann 30. september 2017 var eftirfarandi: 

 

FME flokkun VERÐBRÉF  Eignastaða 30.9.2017 

A.a Ríkisvíxlar og ríkisskuldabréf  20,8% 

A.b Fasteignaveðtryggð skuldabréf4 20,5% 

B.a Skuldabréf sveitarfélaga 4,8% 

B.b Innlán viðskiptabanka og sparisjóða 0,7% 

B.c Sértryggð skuldabréf  2,9% 

C.a Skuldabréf og víxlar lánastofnana 0,5% 

C.b Hlutir eða hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða 10,7% 

D.a Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl félaga 9,9% 

D.b Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl sjóða 1,5% 

E.a Hlutabréf félaga 20,7% 

E.b Hlutir eða hlutdeildarskírteini annarra sjóða 7,0% 

E.c Fasteignir 0,0% 

F.a Afleiður sem draga úr áhættu 0,0% 

F.b Aðrir fjármálagerningar 0,0% 

 
Tafla 1-3: Eignastaða 

 
Hámark samkvæmt lögum nr. 129/1997 auk hlutfalla Lífsverks má sjá í töflu 1-4 að neðan: 

 

Hámark skv. lögum nr.129/1997 Lífsverk  
Eignir skv. flokki C til F skulu samanlagt vera innan við 80% heildareigna. 50,2%  
Eignir skv. flokki D til F skulu samanlagt vera innan við 60% heildareigna. 39,1%  
Eignir skv. flokki F skulu samanlagt vera innan við 10% heildareigna. 0,0% 

 
Tafla 1-4: Hámark skv. lögum og staða Lífsverks þann 30. september 2017. 

 

1.2 Mat á skuldbindingum 

 
1.2.1 Umfjöllun um réttindakerfið 

 
Réttindaöflun í samtryggingardeild er aldurstengd og felur þannig í sér að því yngri sem sjóðfélagar eru 
þegar þeir greiða iðgjöld þeim mun meiri lífeyrisrétt ávinna þeir sér. Forsendur réttindataflna gera ráð 
fyrir 3,5% raunávöxtun skv. reglugerð. Til að sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar vegna réttinda 
sem myndast samkvæmt réttindatöflum þarf hann því að ná 3,5% raunávöxtun.  Reynsla undanfarinna 
ára hefur þó sýnt það að sökum hækkandi lífaldurs eru skuldbindingar sjóðsins að vaxa eitthvað hraðar.  

                                                           
4 Að hámarki 75% af markaðsvirði íbúðarhúsnæðis eða 50% af markaðsvirði annarra fasteigna við lánveitingu. 
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Sjóðurinn ráðstafar að lágmarki 10% af skylduframlagi sjóðfélaga í samtryggingu, sem nægir til 
lágmarkstryggingaverndar samkvæmt lögum nr. 129/1997. Sjóðfélagi hefur val um að leggja það sem 
umfram er í séreignarsjóð. Samkvæmt flestum kjarasamningum á almennum vinnumarkaði hækkaði 
mótframlag launagreiðenda í 10% þann 1. júlí 2017 og hækkar í 11,5% þann 1. júlí 2018. Heildariðgjöld 
á almennum vinnumarkaði verða þá orðin 15,5% til samræmis við iðgjöld á opinberum markaði. Ekki 
er skylt samkvæmt lögum að verðtryggja lífeyrisréttindin, einungis lífeyrinn. 

 
Ellilífeyrir 
Almennur ellilífeyrisaldur er við 67 ára aldur. Heimilt er að flýta töku ellilífeyris um allt að fimm ár og 
fara þannig á lífeyri við 62 ára aldur en þegar töku lífeyris er flýtt lækkar lífeyririnn um ákveðinn 
hundraðshluta fyrir hvern mánuð. Einnig er heimilt að fresta töku lífeyris um allt að 5 ár og hækkar 
lífeyririnn um ákveðinn hundraðshluta fyrir hvern mánuð frestunar. Ellilífeyrir greiðist til æviloka.  

 
Örorkulífeyrir 
Sjóðfélagi sem vegna örorku er ekki metinn hæfur til þess að gegna starfi sínu á rétt á örorkulífeyri úr 
sjóðnum. Skilyrði er að örorka hans sé metin meira en 40% og er þá litið til getu sjóðfélagans til þess 
að stunda starf sitt. Eigi sjóðfélagi rétt á örorkulífeyri úr sjóðnum fær hann sama hlutfall af fullum 
örorkulífeyri og örorkan er metin. 

 
Örorkulífeyrir vegna 100% örorku er jafnhár þeim ellilífeyri sem sjóðfélaginn hefði öðlast við 65 ára 
aldur ef hann hefði greitt viðmiðunariðgjald til sjóðsins frá upphafi örorku og til 65 ára aldurs. 
Viðmiðunariðgjaldið er meðaltal tekna sjóðfélagans síðustu þrjú almanaksár fyrir orkutapið, verðbætt 
með vísitölu neysluverðs. Þannig samanstendur örorkulífeyririnn af áunnum lífeyrisrétti sem þegar 
inngreidd iðgjöld skapa og af framreiknuðum lífeyrisrétti vegna þess tíma sem eftir er fram til 65 ára 
aldurs.  

 
Makalífeyrir 
Makalífeyrir er greiddur til maka látins sjóðfélaga í minnst 60 mánuði og lengur ef eitt af eftirfarandi 
skilyrðum er uppfyllt: 

 
1. Yngsta barn sjóðfélaga er yngra en 19 ára. 
2. Makinn er 50% öryrki. 
3. Makinn hefur náð 67 ára aldri og er ekki í hjónabandi eða sambúð. 
 

Fullur makalífeyrir er 60% af þeim örorkulífeyri sem hinn látni sjóðfélagi hefði hlotið ef hann hefði orðið 
100% öryrki á dánardægri. Hafi hinn látni verið ellilífeyrisþegi verður lífeyrir makans 60% af ellilífeyri 
hans. 

 
Makalífeyrir getur fallið niður eftir fimm ár hafi maki ekki náð 67 ára aldri. Við 67 ára aldur maka látins 
sjóðfélaga öðlast hann á ný rétt til makalífeyris enda hafi makalífeyrir fallið niður áður og makinn ekki 
gengið í hjónaband eða hafið sambúð á ný. Við þessar aðstæður skal makalífeyrir vera 60% af þeim 
ellilífeyrisrétti sem hinn látni ávann sér fyrir 1. janúar 2007. Þessi lífeyrisréttur helst til æviloka nema 
maki sjóðfélaga gangi í hjónaband eða hefji sambúð á ný. Áunnin réttindi eftir 1. janúar 2007 veita rétt 
til makalífeyris í fimm ár frá dánardægri. 

 
Barnalífeyrir 
Barnalífeyrir er greiddur með börnum og kjörbörnum sjóðfélaga sem er látinn eða verður fyrir örorku 
og fær örorkulífeyri úr sjóðnum. Sama rétt eiga einnig fósturbörn og stjúpbörn hafi sjóðfélaginn séð 
um framfærslu þeirra að mestu eða öllu leyti. 

  
Barnalífeyrir er greiddur til 19 ára aldurs barns. Ef barnið á foreldri, kjörforeldri eða fósturforeldri á lífi 
sem sér um framfærslu þess er lífeyrir þess 15% af þeim örorkulífeyri sem hinn látni sjóðfélagi hefði 
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hlotið ef hann hefði orðið 100% öryrki á dánardægri. Hafi hinn látni verið ellilífeyrisþegi er lífeyrir 
barnsins 15% af ellilífeyri hans. Barnalífeyrir barna, kjörbarna og fósturbarna sjóðfélaga sem verður 
öryrki og fær örorkulífeyri úr sjóðnum skal vera 15% af þeim örorkulífeyri sem sjóðfélaginn fær.  
 
Fullur barnalífeyrir skal að lágmarki vera 5.500 kr. á mánuði með hverju barni örorkulífeyrisþega. Við 
andlát sjóðfélaga skal barnalífeyrir að lágmarki vera 7.500 kr. Þessar fjárhæðir breytast árlega í hlutfalli 
við breytingu á vísitölu neysluverðs miðað við grunnvísitölu 173,5 stig. 
 
Tryggingafræðileg staða 

Tryggingafræðileg heildarstaða sjóðsins í árslok 2016 var jákvæð um 0,1%. Áfallin staða var jákvæð um 
1,2% en framtíðarstaða var hins vegar neikvæð um 1,5%. Samkvæmt samþykktum sjóðsins skulu 
réttindatöflur taka mið af því að jafnvægi sé milli verðmætis iðgjalda og framtíðarskuldbindinga. Vegna 
neikvæðrar framtíðarstöðu verða því gerðar breytingar á réttindatöflum frá og með 1. janúar 2018. 
Munur milli eignaliða og heildarskuldbindinga lífeyrissjóða má samkvæmt ákvæðum laga nr. 129/1997 
ekki reiknast yfir 5% samfellt í fimm ár mælt sem hlutfall af skuldbindingum.   
   
1.2.2 Framtíðargreiðsluflæði 

 
Á mynd 1-1 er áætlað framtíðargreiðsluflæði fyrir sjóðinn, byggt á tryggingafræðilegri úttekt m.v. 
31.12.2016.  Myndin sýnir framtíðargreiðsluflæði ef hætt yrði að taka á móti iðgjöldum frá nýjum 
sjóðfélögum.  Gert er ráð fyrir óbreyttum launum og 3,5% raunávöxtun.  Eins og sést á myndinni má 
gera ráð fyrir að eignir sjóðsins vaxi stöðugt fram til ársins 2038 en fari eftir það minnkandi. 
 

 
 

Mynd 1-1: Framtíðargreiðsluflæði sjóðsins. Eign er sýnd á hægri ás myndarinnar. 

  
Á mynd 1-2 hér að neðan eru sýndar áfallnar og framtíðar skuldbindingar sjóðsins m.v. 
tryggingafræðilega stöðu sjóðsins í lok árs 2016. Ekki er gert ráð fyrir neinni nýliðun. Eins og sést á 
myndinni er sjóðurinn ungur.  
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Mynd 1-2: Áfallnar skuldbindingar og framtíðarskuldbindingar 

  
1.2.3 Áætluð lífeyrisbyrði og nettó innstreymi 

 
Á mynd 1-3 má sjá áætlaða lífeyrisbyrði sjóðsins, þ.e. hlutfall iðgjalda á móti lífeyri (elli,maka- og 
örorkulífeyri).  Ekki er gert ráð fyrir neinni nýliðun. Eins og sést á þessari mynd er lífeyrisbyrði sjóðsins 
lág í dag eða um 31%. Lífeyrisbyrði nær jafnvægi í kringum árið 2027, þegar lífeyrisgreiðslur eru 
áætlaðar svipaðar og greidd iðgjöld.   

 
 

Mynd 1-3: Lífeyrisbyrði sjóðsins 
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Mynd 1-4: Nettó innstreymi 

 
Mynd 1-4 sýnir nettó innstreymi fyrir sjóðinn (iðgjöld að frádregnum greiddum lífeyri).  Ekki er tekið 
tillit til nýliðunar í sjóðnum né afborgana eða vaxta af eignum sjóðsins.  Þrátt fyrir það er jákvætt 
innstreymi til sjóðsins fram til ársins 2027.    
 
1.2.4 Aldurssamsetning 

 
Mynd 1-5  sýnir aldursdreifingu virkra sjóðfélaga og kynjaskiptingu í lok árs 2016.  Rúmlega fimmtungur 
virkra sjóðfélaga eru konur.  Meðalaldur virkra sjóðfélaga var rétt tæplega 38 ár fyrir kvenkyns 
sjóðfélaga á meðan meðalaldur virkra karlkyns sjóðfélaga var rétt tæplega 45 ár. 
      

 
Mynd 1-5: Aldursdreifing hjá virkum sjóðfélögum 2016.  
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1.3 Innri ferlar Lífsverks 

 
1.3.1 Áhættugreining eigna og skuldbindinga 

 
Áhætta er skilgreind sem hætta á atburði er dregur úr líkindum á því að lífeyrissjóðurinn nái 
markmiðum sínum en meginmarkmið lífeyrissjóðsins er að greiða lífeyri samkvæmt samþykktum. 
Áhætta er því öll þau atvik er geta marktækt haft áhrif á getu lífeyrissjóðsins til að standa við 
skuldbindingar sínar, þ.e. að tryggingafræðileg staða verði neikvæð til skemmri eða lengri tíma, 
samanber 2. mgr. 39. laga nr. 129/1997. Áhætta samkvæmt þessari skilgreiningu nær sér í lagi yfir 
hættuna á fjárhagslegu tapi sem leiðir af atburði og fellur undir einn eða fleiri af þeim áhættuþáttum 
sem sjóðurinn skilgreinir og leiðir ekki til jafn mikillar eða meiri lækkunar skuldbindinga á sama tíma.  
 
Stjórn sjóðsins setur sjóðnum áhættustefnu til þriggja ára í senn þar sem skipulag, umsjón og ábyrgð 
er varða framkvæmd áhættustýringar er sett. Í samræmi við áhættustefnu sjóðsins er fjárhagsleg 
áhætta, mótaðilaáhætta og lífeyristryggingaráhætta skilgreind sem áhætta tengd eignum og 
skuldbindingum sjóðsins (efnahagsreikningi sjóðsins) og áhætta tengd sjóðstreymi. Áhættustefna 
sjóðsins er sett í samræmi við reglugerð nr. 590/2017 um eftirlitskerfi með áhættu lífeyrissjóða. 
Hlutverk fjárfestingarstefnu í áhættustýringu sjóðsins er að skilgreina áhættuþol sjóðsins og 
áhættuvilja stjórnar, setja fram þau eignastýringarviðmið fyrir áhættuþætti sem sjóðurinn hyggst nota, 
sem og að fjalla um og greina helstu áhættuþætti sjóðsins. Saman ná áhættustefna sjóðsins og 
fjárfestingarstefna yfir áhættustefnu og áhættustýringarstefnu sbr. reglugerð nr. 590/2017.   
 
Áhættugreining byggir m.a. á gögnum um eignastöðu sjóðsins og sögulegum gögnum um ávöxtun og 
áhættu einstakra eignaflokka og væntingum um framtíðarávöxtun sömu eignaflokka. Við mat á 
eignasafni er fylgni áhættu einstakra eigna og eignaflokka metið. Greiningin tekur einnig mið af horfum 
varðandi verðbólgu og gengi og frávikum frá væntri þróun þessara þátta. Við mat á einstaka 
fjárfestingum er áhætta tengd fjárfestingunni metinn og eignin áhættuflokkuð. 

 
1.3.2 Verkferlar, eigið áhættumat og eftirlit 

 
Auk virkrar áhættustýringar er innri ferlum Lífsverks ætlað að draga úr áhættu við fjárfestingar. Þar má 
nefna verkferla og reglur, aðgreiningu starfa og reglulegt eftirlit frá stjórn og eftirlitsaðilum. Stjórn fer 
mánaðarlega yfir eignastöðu sjóðsins og breytingar sem verða milli mánaða, úttekt innri og ytri 
endurskoðenda fer fram árlega og sjóðurinn lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins, sem m.a. felst í reglulegri 
skýrslugjöf. Auk áhættumats og áhættustýringarmats ber stjórn sjóðsins ábyrgð á að framkvæmt sé 
eigið áhættumat a.m.k. árlega og hvenær sem verulegar breytingar verða á áhættusniði sjóðsins. 
Framkvæmastjóri leggur skýrslu um eigið áhættumat fyrir stjórn fyrir lok maí ár hvert. 
 
1.3.3 Heimildir eignastýringar 

 
Ákvarðanir um eignastýringu sem eru óvenjulegar eða mikils háttar má framkvæmdastjóri aðeins taka 
með sérstakri ákvörðun stjórnar eða samkvæmt áætlun sem samþykkt hefur verið af stjórninni. Stjórn 
sjóðsins hefur skilgreint óvenjulegar fjárfestingar sem þær fjárfestingar sem falla utan ramma 
hefðbundinna fjárfestinga og meiri háttar fjárfestingar eða þær fjárfestingar sem nema a.m.k. 1,50% 
af hreinni eign samtryggingardeildar. Undanþegnar þessum takmörkunum eru þó fjárfestingar í 
skuldabréfum með ríkisábyrgð. Forstöðumaður eignastýringar mótar áætlun í fjárfestingum til 
skemmri tíma og innan ramma fjárfestingarstefnu í samráði við framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri 
hefur veitt eignastýringu heimild til lausafjárstýringar og verðbréfaviðskipta upp að ákveðnu marki en 
viðskipti sem falla utan þeirra heimilda skulu framkvæmd með samþykki framkvæmdastjóra. 
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1.3.4  Siðferðisleg viðmið 

 
Lífsverk hefur lagt aukna áherslu á siðferðileg viðmið í fjárfestingum og hefur m.a. í þeim tilgangi gerst 
aðili að samtökum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (UN PRI eða Principles of Responsible 
Investment). Með aðild sinni skuldbindur sjóðurinn sig til að leggja áherslu á samfélagsleg og 
umhverfisleg sjónarmið við ákvarðanir um fjárfestingar, auk góðra stjórnarhátta þeirra fyrirtækja sem 
fjárfest er í. Sjóðurinn skuldbindur sig einnig til að skila árlegri skýrslu til PRI um virkni í samfélagslega 
ábyrgum fjárfestingum. Sjóðurinn er stofnaðili að IcelandSIF, íslenskum umræðuvettvangi fyrir ábyrgar 
og sjálfbærar fjárfestingar. Þá hefur sjóðurinn sett sér stefnu í samfélagslegri ábyrgð, sem birt er á 
vefsvæði sjóðsins. Hluthafastefna sjóðsins er jafnframt birt á vefsvæði sjóðsins en þar kemur fram að 
sjóðurinn leitist við að kanna hvort fyrirtæki sem sjóðurinn fjárfesti í fylgi viðurkenndum leiðbeinandi 
reglum um góða stjórnarhætti, ábyrgar fjárfestingar, samfélagslega ábyrgð og samskipta- og siðareglur 
á fjármagnsmarkaði. 
 
1.4 Niðurstaða skoðunar á grunnforsendum 

 
Fjárfestingaumhverfi innanlands á árinu hefur einkennst nokkuð af stórauknum lánveitingum 
lífeyrissjóða til íbúðarkaupa og uppsafnaðri fjárfestingaþörf lífeyrissjóða í erlendum eignum. Lítið 
svigrúm hefur verið hjá lífeyrissjóðum til þess að fjárfesta á innlendum markaði og hefur það helst 
komið niður á hlutabréfamarkaði. Einhverjir lífeyrissjóðir hafa þó verið að herða lánareglur sínar upp á 
síðkastið og því má gera ráð fyrir að svigrúm skapist brátt fyrir lífeyrissjóði að fjárfesta í auknu mæli 
erlendis og/eða á innlendum hlutabréfamarkaði. 
 
Líkur eru á að ein til þrjár nýskráningar hlutabréfa muni eiga sér stað hérlendis á árinu 2018. Væntingar 
eru um myndarlegan hagvöxt samhliða aukinni einkaneyslu sem ætti að styðja við 
hlutabréfamarkaðinn eftir fremur slaka ávöxtun markaðarins það sem af er ári. Hlutabréfamarkaður 
hefur helst verið undir pressu vegna versnandi rekstrarumhverfis Icelandair og Haga, auk þess sem 
heimild lífeyrissjóða til erlendra fjárfestinga og mikið útflæði vegna nýrra sjóðfélagalána hefur leitt til 
þess að minna fé hefur leitað inn á hlutabréfamarkað. Innkoma erlendra aðila inn á hlutabréfamarkað 
hefur verið að taka við sér það sem af er ári sem hefur þó ekki náð að skapa stemmningu á markaði. 
Innkoma erlendra aðila hefur leitt til tímabundinna verðhækkana en lítil önnur eftirspurn hefur leitt til 
þess að verð hafa gefið eftir. Efnahagsástand á Íslandi hefur líklegast aldrei verið sterkara og 
heilbrigðara en þó má telja líklegt að hægja taki á hagkerfinu á komandi árum. Áframhaldandi styrking 
krónunnar gæti leitt til bakslags í fjölgun ferðamanna og versnandi hag útflutningsfélaga. Líkur eru á 
ofþenslu og bólumyndun á íbúðamarkaði á næstu árum ef taktur launahækkana og hækkun 
fasteignaverðs heldur sem áfram sem horfir. Góð og síbatnandi skuldastaða ríkisins, fyrirtækja og 
heimila bendir þó til að eitthvað sé í það að efnahagsástand versni svo um munar. 

 
Verðbólgan hefur verið lægri á árinu en væntingar stóðu til. Helstu ástæður þess eru þær að krónan 
hefur styrkst og verð innfluttra afurða, eins og olíu, hefur verið lágt. Innlendur verðbólguþrýstingur er 
þó nokkur og breytist ytri aðstæður má gera ráð fyrir allnokkurri verðbólgu í kjölfarið. Miðað við 
verðbólgutölur í október mælist tólf mánaða verðbólga 1,9%. Óvissa um verðbólgu á næsta ári er 
nokkur. Óróleiki í kjaramálum er gömul saga sem gæti þó skotið upp kollinum á ný. Sjóðurinn mun því 
halda áfram að reyna að leggja áherslu á öruggar fjárfestingar.  
 
Nokkur óvissa er um framvindu á erlendum fjármálamörkuðum, viðvarandi lágir vextir hafa leitt af sér 
mikla ásókn í hlutabréf þar sem skuldabréf og innlán skila slakri ávöxtun. Slíkt viðvarandi ástand gæti 
eðlilega leitt til eignabólu á hlutabréfamarkaði. Þó hafa hlutabréfamarkaðir skilað góðri ávöxtun þar 
sem fyrirtæki á markaði hafa skilað sterkum uppgjörum. Nýbirtar framleiðsluvísitölur í vestrænum 
iðnríkjum hafa verið sterkar en vöxtur í Asíu hefur aðeins verið að hjaðna. Hlutabréf í nýmarkaðsríkjum 
hafa þó skilað góðri ávöxtun það sem af er ári. Bandaríkin eru það vestræna ríki sem hefur leitt brautina 
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í átt að efnahagsbata en þó eru horfur til betri vegar fyrir Evrópu á komandi árum. Væntingar eru um 
að stýrivextir í Bandaríkjunum verði hækkaðir aftur á næstu misserum, mögulega á þessu ári. Útganga 
Breta úr Evrópusambandinu leiðir til aukinnar efnahagsóvissu þar og aukinnar hættu á sundrungu 
meðal þeirra ríkja sem ennþá eru í sambandinu. 
 
Út frá kennitölum er verðlagning erlendra hlutabréfa lítillega hærri en fyrir ári síðan auk þess sem 
arðgreiðsluhlutfall hefur lækkað. Framvirkar kennitölur eru nokkuð lægri sem gefur til kynna að 
væntingar eru um sterk uppgjör næstu tólf mánuði. Rætist væntingar um góð uppgjör ættu hlutabréf 
að gefa betri ávöxtun en skuldabréf.  
 

2 Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar 

 
2.1 Markmið og áherslur fjárfestingarstefnu 

 
Stjórn Lífsverks lífeyrissjóðs skal sjá til þess að fé sjóðsins sé ávaxtað með hliðsjón af þeim kjörum sem 
best eru boðin á hverjum tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu.  Ný lög um fjárfestingarheimildir tóku 
gildi þann 1. júlí 2017 og endurspeglar eignasamsetning sjóðsins þær skorður sem honum eru settar 
samkvæmt VII. kafla laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 
með síðari breytingum. Lífsverk er innan heimilda í öllum tilfellum samkvæmt þessari nýju flokkun.  
 
Á árinu 2018 verður aukin áhersla á erlendar fjárfestingar og er langtímamarkmið um hlutfall þeirra 
nokkuð hærra en í núverandi eignasafni. Svigrúm til þess að auka þetta hlutfall er þó að ákveðnu leyti 
takmarkað, án þess að komi til mikilla breytinga á milli eignaflokka. Þrátt fyrir að nettó innflæði sjóðsins 
sé hlutfallslega hátt þá hefur mikil ásókn í sjóðfélagalán hefur dregið úr fjárfestingagetu erlendis. 
Erlendar fjárfestingar eru tímafrekari í skoðun. Þær krefjast að öllu jöfnu dýpri greiningavinnu en 
innlendar fjárfestingar og hefur eignastýring unnið að því að auka aðgengi sitt að vönduðu 
greiningarefni. Fjárfestingarstefna ársins 2018 endurspeglar þessar skorður sem eignasafnið er bundið 
en hlutfall erlendra eigna er þó aukið nokkuð.  
 
Á mynd 2-1 gefur að líta framfall sjóðsins en á myndinni má m.a. sjá punktstöðu safnsins þann 
30.9.2017 ásamt punktstöðu m.v. fjárfestingarstefnu 2017 og 2018. Á Y-ás má sjá vænta nafnávöxtun 
og á X-ás má sjá flökt safnsins (hvort tveggja m.v. uppgjör á markaðskröfu). Framfallið sýnir að miðað 
við eignasafnið í dag er vænt nafnávöxtun 6,75% og flökt 4,5%. Ný fjárfestingarstefna gefur vænta 
nafnávöxtun upp á 6,85% og flökt 4,52%. Ný fjárfestingarstefna er því að auka vænta nafnávöxtun um 
0,1% á meðan áhætta eykst um 0,02% aðallega vegna aukinnar vigtar í erlendum hlutabréfum. 
Framfallið er sett fram með þeim fyrirvara að ávöxtun og áhætta miðast við uppgjör undirliggjandi 
verðbréfa á markaðskröfu, en skuldabréfasafn Lífsverks er að stórum hluta gert upp á kaupkröfu. Þar 
af leiðandi gefur framfallið hér að neðan ekki nákvæma mynd af stöðu eignasafnsins á hverjum tíma. 
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Mynd 2-1: Framfall sjóðsins og þrjú önnur söfn til hliðsjónar. 

 
Mynd 2-2 sýnir að vænt nafnávöxtun er 6,8%  m.v. uppgjör á markaðskröfu. Sex prósent líkur eru á því 
að nafnávöxtun verði neikvæð og tæplega 24% líkur á því að hún verði undir fjögur prósent. Gert er 
ráð fyrir að verðbólga verði 2,75% á árinu 2018 og samkvæmt markmiðum og væntri ávöxtun ættu 
fjárfestingarmarkmið því að skila um 4,0% raunávöxtun fyrir árið 2018. 
 

 
Mynd 2-2: Líkindadreifing fyrir nafnávöxtun nýrrar eignasamsetningar 

 
Til greina kemur að verja hluta af erlendu eignasafni fyrir lækkunum. Æ fleiri raddir heyrast sem benda 
á að núverandi uppgangsskeið á erlendum mörkuðum sé eitt það lengsta í sögunni og að kennitölur 
benda til þess að verðbréf séu orðin mjög dýr, sérstaklega í Bandaríkjunum. Tekið verður til skoðunar 
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á árinu 2018 hvort draga megi úr áhættu á erlendum hlutabréfamörkuðum með að kaupa sölurétti á 
hlutabréfavísitölur. 
 
Samkvæmt fjárfestingarstefnunni er markmið í erlendum skuldabréfum og hlutabréfum aukið um 
samtals 2,7%. Þrátt fyrir að ávöxtunarkrafa erlendra skuldabréfa sé enn nokkuð lág verður leitað leiða 
til að fjárfesta erlendis í tryggari eignum heldur en í hlutabréfum. Því er gert ráð fyrir að á árinu muni 
hlutfall erlendra hlutabréfa af öllum erlendum eignum lækka með aukinni áherslu á vaxtaberandi 
verðbréf og rauneignir, svo sem innviði og fasteignir. Markmið erlendra skuldabréfa er aukið um 1% og 
erlendra hlutabréfa um 1,7%. Ástæðan fyrir því að hlutabréfavægi hækkar meira þrátt fyrir minni 
áherslu á hlutabréf er sú að form ýmissa annarra fjárfestinga, svo sem skuldabréfasjóða og sjóða um 
sameiginlegar fjárfestingar, er oftar en ekki hlutabréf eða hlutdeildarskírteini þrátt fyrir að eignirnar að 
baki séu áhættuminni. Markmið hvað varðar erlendar eignir er að auka gæði safnsins, lækka flökt og 
draga úr áhættu. 

 
Gjaldeyrishöft voru afnumin á árinu, en gerð afleiðusamninga á gjaldeyri eru ennþá háðir leyfi 
Seðlabanka Íslands. Lífsverk hefur sótt um slíkt leyfi til að gera afleiðusamninga til að verja 
gjaldeyrisáhættu og fengið jákvætt svar. Á árinu 2018 mun sjóðurinn því leggja áherslu á 
gjaldeyrisvarnir við erlendar fjárfestingar. Gerð afleiðusamninga mun þó vera háð ákvörðun stjórnar 
hverju sinni. 
 
Ef borin er saman eignasamsetning sjóðsins þann 30.9.2017 við fjárfestingarstefnu sjóðsins fyrir árið 
2017 eru helstu breytingar þær að eignahlutfall í skuldabréfum er umfram markmið á kostnað 
sérsniðinna fjárfestinga. Skoðun á markmiðum fyrir árið 2018 leiðir af sér að hlutabréf munu fá aukið 
vægi samhliða erlendum fjárfestingum. Hlutfall hlutabréfa er aukið um 3% frá fyrra markmiði og hlutfall 
erlendra hlutabréfa ákveðið 40% af heildar hlutabréfasafni. Á móti verður ekki bætt við stöður í 
ríkisskuldabréfum og því mun það hlutfall lækka frá því sem nú er. 

 

Eignaflokkur Staðan 
30.9.2017 

Markmið 
2018 

Markmið 
20175 

Vikmörk 

Lausafé6 0,8% 0,8% 1% 0-10 % 

Skuldabréf 63,4% 61,4% 62% 55-70% 

Veðskuldabréf 24,2% 25,2% 
 

20-30% 

Sjóðfélagalán 19,4% 20,3% 
  

Veðskuldabréfasjóðir og önnur veðskuldabréf  4,8% 4,8% 
  

Innlend skuldabréf 36,7% 32,7% 
 

30-40% 

Ríkisskuldabréf 20,1% 17,6% 
  

Fyrirtækjaskuldabréf 8,4% 7,6% 
  

Skuldabréf lánastofnana 3,7% 3,4% 
  

Skuldabréf sveitafélaga 4,6% 4,1% 
  

Erlend skuldabréf 2,5% 3,5% 
 

1-8% 

Hlutabréf 29,5% 31,0% 29% 25-38% 

Innlend hlutabréf 19,4% 19,2% 
  

Erlend hlutabréf 10,1% 11,8% 
  

Sérsniðnar fjárfestingar7 6,3% 6,8% 8% 6-9% 

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tafla 2-1: Fjárfestingarstefna 2018 

                                                           
5 Hlutföll um markmið vegna 2017 eru ekki fyllilega samanburðarhæf við 2018, þar sem breytingar hafa orðið á flokkun eigna. 
6 Innlánsreikningar og lausafjársjóðir. 
7 Óskráð hlutabréf, vogunarsjóðir og aðrir gíraðir sjóðir. 
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2.2 Nánar um einstaka eignaflokka 

 
a) Lífsverk lífeyrissjóður notar eftirfarandi vísitölur til viðmiðunar um árangur ávöxtunar og eru þær 

jafnframt viðmið sjóðsins varðandi áhættu í viðkomandi eignaflokki: 
 

Eignaflokkur Auðkenni 

Innlán OMXI3MNI 

Veðskuldabréf Kaupkrafa safns við áramót 2017/2018 

Innlend skuldabréf Gamma GBI 

Innlend hlutabréf GAMMA EQI 

Erlend skuldabréf Barclays Global-Aggregate TR 

Erlend hlutabréf MSCI World Index Total Return 

Sérsniðnar fjárfestingar HFRI FoF Composite Index 

 
Tafla 2-2: Viðmið samtryggingardeildar 

 
b) Stefna stjórnar er að styðja við nýsköpun. Fjárfesting í nýsköpunarverkefnum má að hámarki vera 

2% af hreinni eign sjóðsins. 
 

c) Hámarkshlutfall fasteignaveðtryggðra lána er 30% af hreinni eign sjóðsins. Veðsetningarhlutfall 
sjóðfélagalána í lánareglum sjóðsins í nóvember 2017 er 75% af fasteignamati íbúðarhúsnæðis eða 
virði samkvæmt kaupsamningi, 35% af markaðsvirði sumarbústaðar, 65% af markaðsvirði 
húseignar í smíðum.  Sjóðfélagalán eru ekki veitt gegn veði í sérhæfðu atvinnuhúsnæði. Önnur 
fasteignaveðtryggð verðbréf geta verið með veði í íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði sem miðast 
við 50% veðsetningarhlutfall af markaðsvirði. Veðandlag skal metið hæft til þess að afla viðunandi 
tekna og/eða vera hæft til endursölu. 
 

d) Hlutfall eigna í útvistaðri virkri stýringu má ekki fara yfir 40% af hreinni eign.  
 

e) Meðallíftími verðtryggðra sjóðfélagalána er 13,8 og óverðtryggðra 17,8 ár. Meðallíftími 
sjóðsfélagalána í heild er 14,0 ár, burt séð frá formi. Lánstími sjóðfélagalána er nú frá 5 – 40 ár með 
jafngreiðslum eða jöfnum afborgunum. Meðallíftími ríkisskuldabréfa og skuldabréfa með ábyrgð 
ríkisins er 8,5 ár. Markmið um meðallíftíma ríkisskuldabréfa og skuldabréfa með ábyrgð ríkisins er 
7 – 9 ár. Meðallíftími annarra skuldabréfa en með ábyrgð ríkis og veðskuldabréfa er 7,0 ár. 
Markmið um meðallíftíma annarra skuldabréfaflokka er 6 – 9 ár. 
 

f) Markmið sjóðsins um gjaldmiðlasamsetningu á árinu 2018 er 21% í erlendri mynt og 79% í íslenskri 
krónu. Langtímamarkmið sjóðsins um gjaldmiðlasamsetningu er 35% í erlendri mynt og 65% í 
íslenskri krónu. Við ákvörðun myntsamsetningar erlendra eigna verður litið til þess að varðveita 
kaupmátt sjóðsfélaga og því verður leitast til þess að auka vægi EUR á kostnað USD. 
Langtímamarkmið sjóðsins er að vægi USD verði 50% safnsins, vægi EUR 40% og vægi annarra 
mynta 10%. 

 
g) Sjóðurinn leitast eftir því að dreifa fjárfestingum milli atvinnugreina á erlendum mörkuðum til að 

ná fram ákjósanlegu samspili áhættu og ávöxtunar. Sömu sjónarmið gilda einnig um innlendan 
markað, en sökum smæðar hans er erfiðara um vik að atvinnugreinaskipta fjárfestingum. 
 

h) Almennar takmarkanir á fjárfestingum sjóðsins eru í töflu 2-3 að neðan. 
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Almennar takmarkanir Hámark samkvæmt stefnu  

Samanlögð eign í hlutabréfum* 38% 
Samanlögð eign í skuldabréfum* 70% 
Samanlögð eign fjármálagerninga sem ekki eru skráðir á skipulegan 
verðbréfamarkað* 

20% 

Samanlögð eign í fasteignaveðtryggðum skuldabréfum* 30% 
Samanlögð eign í verðbréfum tengdra aðila* 10% 
Samanlögð eign í afleiðum sama útgefanda* 5% 
Samanlögð eign í verðbréfum í nýsköpunarverkefnum* 2% 
Samanlögð eign í erlendum myntum* 50% 
Samanlögð eign í fjármálagerningum og innlánum sama viðskiptabanka 
eða sparisjóðs* 

25% 

Samanlögð eign í sértryggðum skuldabréfum sama útgefanda* 10% 
Hlutfall af hverjum verðbréfasjóð 25% 
Eign af hlutafé í félagi sem eingöngu sinnir þjónustuverkum fyrir 
lífeyrissjóðinn 

20% 

Hver stök eign í hlutabréfum óskráðs félags* 5% 
Eign af hlutafé í hverju fyrirtæki, hlutdeildarskírteini eða hlutum annarra sjóða 20% 

 
Tafla 2-3: Almennar takmarkanir (* % af hreinni eign sjóðsins) 
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Lífsverk lífeyrissjóður 
Fjárfestingarstefna  samtryggingardeildar 2018 

 
Skipting fjárfestinga eftir tegundaflokkum 1.-6. töluliðar 36. gr. laga nr. 129/1997. 

Markmið um samsetningu eigna skv. formi FME. 
 

 

   I II  III IV V VI 
 Í hlutfalli af hreinni eign til greiðslu lífeyris Markmið um eigna-

samsetningu1 Vikmörk* 

Núverandi eigna- 
samsetning2 

Gengisbundin 
verðbréf Vikmörk 

Óskráð 
verðbréf Vikmörk 

A.a Ríkisvíxlar og ríkisskuldabréf  19% 15-25% 20,8% 0,5% 0-5%   
A.b Fasteignaveðtryggð skuldabréf 22% 15-30% 20,5% 0,0% 0-1%   
B.a Skuldabréf sveitarfélaga 4% 0-10% 4,8% 0,0% 0-1% 0,5% 0-2% 
B.b Innlán viðskiptabanka og sparisjóða 1% 0-10% 0,7% 0,5% 0-5%   
B.c Sértryggð skuldabréf  3% 0-6% 2,9% 0,0% 0-5% 0,0% 0-1% 

C.a Skuldabréf og víxlar lánastofnana 0% 0-3% 0,5% 0,0% 0-3% 0,5% 0-1% 
C.b Hlutir eða hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða 12% 5-20% 10,7% 12,0% 0-20%   
D.a Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl félaga 10% 5-20% 9,9% 1,5% 0-15% 0,0% 0-2% 
D.b Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl sjóða 2% 0-4% 1,5% 0,0% 0-3% 0,5% 0-2% 

E.a Hlutabréf félaga 20% 15-25% 20,7% 2,0% 0-6% 6,0% 0-10% 
E.b Hlutir eða hlutdeildarskírteini 7% 4-10% 7,0% 4,0% 0-10% 7% 0-10% 
E.c Fasteignir 0% 0-2% 0,0%     

F.a Afleiður 0% 0-2% 0,0% 0,0% 0-2% 0,0% 0-2% 
F.b Aðrir fjármálagerningar 0% 0-2% 0,0% 0,0% 0-2% 0,0% 0-2% 

 Samtals: 100%  100% 20,5%  14,5%  
         
 Hámark samkvæmt lögum nr. 129/1997:    50%  20%  
         
        
         
 

 

       
        

* Vikmörk þýða hámarks- og lágmarksfjárfestingu í viðkomandi flokki fjárfestinga 
1 Markmið um eignasamsetning er miðað við árslok 2018 
2 Núverandi eignasamsetning er miðuð við stöðu 30.09.2017 
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3 Fjárfestingarstefna séreignardeildar og tilgreindrar séreignardeildar 

 
Séreignardeild og tilgreind séreignardeild Lífsverks lífeyrissjóðs samanstendur af þremur 
fjárfestingarleiðum sem allar eru útvistaðar í virkri stýringu; Lífsverki 1, Lífsverki 2 og Lífsverki 3.   
 
Lífsverk 1 er áhættumesta leiðin, Lífsverk 2 er með milliáhættu og Lífsverk 3 er áhættuminnsta leiðin. 
Almenna reglan er sú að því yngra sem fólk er því meira áhættuþol hefur það þar sem 
fjárfestingartímabil þess er lengra og þolir meiri sveiflur.  Lífsverk 1 hentar því best fólki sem hefur bæði 
gott áhættuþol og áhættuvilja. Áhættuvilji er sú óvissa sem einstaklingar eru tilbúnir til að taka á sig til 
að ná settum markmiðum. Lífsverk 2 hentar fólki sem hefur minna áhættuþol en er þó tilbúið til að 
takast á við einhverja áhættu. Lífsverk 3 hentar fólki sem vill helst enga áhættu og er tilbúið til að gefa 
eftir mögulega umframávöxtun fyrir öryggið. 

 
Val á fjárfestingum miðast við langan fjárfestingartíma. Velja þarf auðseljanleg bréf þar sem rétthafar 
geta óskað eftir flutningi innistæðna til annarra vörsluaðila eða á milli leiða með skömmum fyrirvara. 
Stuðst er við sama mat á ávöxtun og áhættu eignarflokka og kemur fram í kafla 1.1.2-1.1.3.   

 
Við ákvörðun markmiða fyrir fjárfestingarleiðir séreignardeilda var horft til þess að Lífsverk gæti boðið 
upp á bæði breiða línu af leiðum og samkeppnishæfar við séreignarleiðir annarra sjóða. Samkvæmt sex 
mánaða uppgjöri séreignarleiða annarra lífeyrissjóða var Lífsverk 1 frekar áhættulítil leið, miðað við 
vera í flokki með áhættumestu leiðum annarra lífeyrissjóða. Sömu sögu er að segja af Lífsverki 2, sem 
var áhættuminnsta leiðin í flokki leiða með meðaláhættu. Almennt er því svigrúm til fjárfestinga í 
hlutabréfum aukið í Lífsverki 1 og 2. Áhrifin eru þau að leiðirnar færast ofar á framfallið samhliða 
aukningu í flökti, sjá mynd 3-1 að neðan. Leiðirnar eru þar með að verða samkeppnishæfari kostur við 
séreignarleiðir annarra lífeyrissjóða og vörsluaðila séreignarsparnaðar. 

 

 
Mynd 3-1: Staðsetning séreignaleiða á framfallinu og breytingar milli ára. 

 
Helstu breytingar á fjárfestingarstefnu leiðar 1 og 2 fyrir árið 2018, samhliða aukningu vægis 
hlutabréfa, eru því þær að vægi skuldabréfa er lækkað á móti. Í leið 1 er vægi hlutabréfa hækkað í 50% 
og vægi skuldabréfa lækkað í 50%. Markmið um vægi veðskuldabréfa er lækkað í leið 1. Ástæðan er sú 
að miðað við stærð leiðarinnar næst ekki ásættanlega dreifð fjárfesting í veðskuldabréfum. Vikmörk 
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eru þó ennþá til staðar ef tækifæri skapast til að fjárfesta í safni sem er með dreifða áhættu. Í leið 2 er 
vægi hlutabréfa aukið upp í 20% og  vægi skuldabréfa lækkað í 80%. Að öðru leyti er fjárfestingarstefna 
fyrir leiðir 1 og 2 nánast óbreytt. Markmið um hlutfall erlendra hlutabréfa af heildar hlutabréfaeign er 
40% fyrir báðar leiðir. Helstu breytingar á leið 3 eru að dregið eru úr markmiði um vægi lausafjár. Vægi 
bankavíxla og skuldabréfa er aukið á móti. Þar er horft til þess að stýringaraðili geti valið á milli innlána 
og víxla útgefnum af sömu fjármálastofnunum, eftir kjörum hverju sinni, þar sem áhætta er sú sama 
því innlán og víxlar fjármálafyrirtækja bera jafna áhættu fyrir stofnun sem ekki er varin skv. lögum um 
innistæðutryggingar. Hins vegar er flökt innlána í eðli sínu minna og því virðist svo sem áhætta aukist 
lítillega á framfallinu. Allar séreignaleiðir eru að megninu til í mjög seljanlegum eignum og því er ekki 
þörf fyrir að vera með háar upphæðir í lausu fé.  
 
3.1.1 Fjárfestingarstefna Lífsverks 1 
 

Eignaflokkur Staðan 
30.9.2017 

Markmið 
2018 

Markmið 
2017 

Vikmörk 

Lausafé8 1,4% 0% 1% 0-50% 

Skuldabréf 45,4% 50% 53% 20-80% 

Ríkisskuldabréf 41,5% 35% 30% 
 

Fyrirtækjaskuldabréf 1,1% 1% 1% 
 

Skuldabréf lánastofnana 1,5% 12% 13% 
 

Skuldabréf sveitafélaga 1,2% 2% 4% 
 

Veðskuldabréf 0% 0% 5% 0-5% 

Hlutabréf 53,2% 50% 46% 0-60% 

Innlend hlutabréf 33,4% 30% 
  

Erlend hlutabréf 19,7% 20% 
  

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Tafla 3-1: Fjárfestingarstefna Lífsverk 1 fyrir árið 2018 

 
a) Viðmið leiðarinnar er samsett úr nokkrum vísitölum sbr. töflu 3-2. Viðmið áhættu er staðalfrávik 

ávöxtunar af viðmiðinu. Vænt nafnávöxtun leiðarinnar er 7,79%. Miðað við 2,75% verðbólgu á 
árinu 2017 er raunvaxtarmarkmið leiðarinnar 5,04%. Nánari útlistun á áhættumati og vöktun 
leiðarinnar má sjá í áhættustefnu Lífsverks. 
 

Eignaflokkur Auðkenni Hlutfall 

Skuldabréfavísitala GAMMA  GAMMA GBI 35% 

Vísitala fyrirtækjaskuldabréfa GAMMA GAMMA CBI 15% 

Hlutabréfavísitala GAMMA GAMMA: EQI 30% 

Morgan Stanley World Equity Index í ISK MXWO 20% 
 

Tafla 3-2: Viðmið Lífsverks 1 
 

b) Hámarksfjárfesting í verðbréfum útgefnum af sama aðila, tengdum aðilum eða aðilum sem tilheyra 
sömu samstæðunni er 10%. Þessi takmörkun gildir þó ekki um verðbréf með ríkisábyrgð. 
 

c) Hámarkshlutfall fasteignaveðtryggðra lána er 5% af hreinni eign leiðarinnar. Hámarks 
veðsetningarhlutfall skuldabréfs útgefnum af einstaklingi er 75% af fasteignamati eða virði 
íbúðarhúsnæðis samkvæmt kaupsamningi, 35% af markaðsvirði sumarbústaðar eða 65% af 
markaðsvirði húseignar í smíðum. Veð í sérhæfðu atvinnuhúsnæði er ekki heimilt. Önnur 
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fasteignaveðtryggð verðbréf geta verið með veði í íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði sem miðast 
við 50% veðsetningarhlutfall af markaðsvirði. Veðandlag skal metið hæft til þess að afla viðunandi 
tekna og/eða vera hæft til endursölu. 
 

d) Hámarkshlutdeild í hlutafé einstakra fyrirtækja er 10%. 
 

e) Hámarkshlutdeild í hlutdeildarskírteinum útgefnum af verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði er 30%. 
 

f) Hámarksfjárfesting í verðbréfasjóðum eða fjárfestingarsjóðum innan sama rekstrarfélags er 30%. 
 

g) Hlutfall eigna í virkri stýringu er frá 50-100%. 
 

h) Takmarka skal markaðsáhættu skuldabréfa með því að meðallíftími skuldabréfahluta safnsins fari 
ekki yfir 8 ár. 
 

i) Lausafé skal að hámarki vera 50% á hverjum tíma. 
 

j) Miða skal að gjaldmiðlasamsetningu sem veitir sjóðsfélögum mestan ávinning m.t.t. ávöxtunar og 
áhættu. 

 
k) Miða skal að atvinnugreinaskiptingu sem veitir sjóðsfélögum mestan ávinning m.t.t. ávöxtunar og 

áhættu. 
 

l) Notkun afleiðna er óheimil. 
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Lífsverk lífeyrissjóður 
Fjárfestingarstefna séreignar og tilgreindrar séreignar Lífsverks 1 2018 

 
Skipting fjárfestinga eftir tegundaflokkum sbr. 36. gr. og 36. gr. a. laga nr. 129/1997. 

Markmið um samsetningu eigna. 

 
 

 
 

 

   I II  III IV V VI 
 Í hlutfalli af hreinni eign til greiðslu lífeyris Markmið um eigna-

samsetningu1 Vikmörk* 

Núverandi eigna- 
samsetning2 

Gengisbundin 
verðbréf Vikmörk 

Óskráð 
verðbréf Vikmörk 

A.a Ríkisvíxlar og ríkisskuldabréf  35% 20-80% 41,6% 0% 0-5%   
A.b Fasteignaveðtryggð skuldabréf 0% 0-5%     0% 0-5% 
B.a Skuldabréf sveitarfélaga 2% 0-4% 1,2%   0% 0-4% 
B.b Innlán viðskiptabanka og sparisjóða 0% 0-50% 1,4% 0% 0-5%   
B.c Sértryggð skuldabréf  12% 0-15% 1,5% 0% 0-1%   
C.a Skuldabréf og víxlar lánastofnana 0% 0-3%     0% 0-3% 
C.b Hlutir eða hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða 20% 0-30% 19,7% 20,0% 0-30%   
D.a Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl félaga 1% 0-5% 1,1% 0% 0-2% 0% 0-3% 
D.b Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl sjóða 0% 0-4%   0% 0-3%   
E.a Hlutabréf félaga 30% 0-40% 33,4% 0% 0-4% 0% 0-3% 
E.b Hlutir eða hlutdeildarskírteini 0% 0-5%   0% 0-2%   
E.c Fasteignir         
F.a Afleiður         
F.b Aðrir fjármálagerningar         

 Samtals: 100%  100% 20,0%  0%  
         
 Hámark samkvæmt lögum nr. 129/1997:      20%  
         
        
         
 

 

       
        

* Vikmörk þýða hámarks- og lágmarksfjárfestingu í viðkomandi flokki fjárfestinga 
1 Markmið um eignasamsetning er miðað við árslok 2018 
2 Núverandi eignasamsetning er miðuð við stöðu 30.09.2017 
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3.1.2 Fjárfestingarstefna Lífsverks 2 
 

Eignaflokkur Staðan 
30.9.2017 

Markmið 
2018 

Markmið 
2017 

Vikmörk 

Lausafé9 0,6% 0% 1% 0-50% 

Skuldabréf 86,6% 80% 89% 20-100% 

Ríkisskuldabréf 57,1% 48% 50% 20-80% 

Fyrirtækjaskuldabréf 6,9% 5% 5% 0-10% 

Skuldabréf lánastofnana 13,5% 15% 20% 0-20% 

Skuldabréf sveitafélaga 8,3% 7% 9% 0-12% 

     Veðskuldabréf 0,9% 5% 5% 0-10% 

Hlutabréf 12,8% 20% 10% 0-30% 

Innlend hlutabréf 9,9% 12% 
 

0-20% 

Erlend hlutabréf 2,9% 8% 
 

0-15% 

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Tafla 3-3: Fjárfestingarstefna Lífsverks 2 fyrir árið 2018 

 
a)  Viðmið leiðarinnar er samsett úr nokkrum vísitölum sbr. töflu 3-4 hér að neðan. Viðmið áhættu er 

staðalfrávik ávöxtunar af viðmiðinu. Vænt nafnávöxtun leiðarinnar er 5,59%. Miðað við 2,75% 
verðbólgu á árinu 2017 er raunvaxtarmarkmið leiðarinnar 2,84%. Nánari útlistun á áhættumati og 
vöktun leiðarinnar má sjá í áhættustefnu Lífsverks. 
 

Eignaflokkur Auðkenni Hlutfall 

Skuldabréfavísitala GAMMA  GAMMA GBI 48% 

Vísitala fyrirtækjaskuldabréfa GAMMA GAMMA CBI 32% 

Hlutabréfavísitala GAMMA GAMMA: EQI 12% 

Morgan Stanley World Equity Index í ISK MXWO 8% 
 

Tafla 3-4: Viðmið Lífsverks 2 

 
b) Notkun afleiðna er óheimil. 

 
c) Hámarksfjárfesting í verðbréfum útgefnum af sama aðila, tengdum aðilum eða aðilum sem tilheyra 

sömu samstæðunni er 10%. Þessi takmörkun gildir þó ekki um verðbréf með ríkisábyrgð. 
 

d) Hámarkshlutdeild í hlutafé einstakra fyrirtækja er 10%. 
 

e) Hámarkshlutdeild í hlutdeildarskírteinum útgefnum af verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði er 30%. 
 

f) Hámarksfjárfesting í verðbréfasjóðum eða fjárfestingarsjóðum innan sama rekstrarfélags er 30%. 
 

g) Hámarkshlutfall fasteignaveðtryggðra lána er 10% af hreinni eign leiðarinnar. Hámarks 
veðsetningarhlutfall skuldabréfs útgefnum af einstaklingi er 75% af fasteignamati eða virði 
íbúðarhúsnæðis samkvæmt kaupsamningi, 35% af markaðsvirði sumarbústaðar eða 65% af 
markaðsvirði húseignar í smíðum. Veð í sérhæfðu atvinnuhúsnæði er ekki heimilt. Önnur 
fasteignaveðtryggð verðbréf geta verið með veði í íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði sem miðast 
við 50% veðsetningarhlutfall af markaðsvirði. Veðandlag skal metið hæft til þess að afla viðunandi 
tekna og/eða vera hæft til endursölu. 
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h) Hlutfall eigna í virkri stýringu er frá 50-100%. 

 
i) Markmið um meðallíftíma skuldabréfahluta safnsins er að hámarki 9 ár. 

 
j) Lausafé skal að hámarki vera 50% á hverjum tíma. 

 
k) Miða skal að gjaldmiðlasamsetningu sem veitir sjóðsfélögum mestan ávinning m.t.t. ávöxtunar og 

áhættu. 
 

l) Miða skal að atvinnugreinaskiptingu sem veitir sjóðsfélögum mestan ávinning m.t.t. ávöxtunar og 
áhættu. 
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Lífsverk lífeyrissjóður 
Fjárfestingarstefna séreignar og tilgreindrar séreignar Lífsverks 2 2018 

 
Skipting fjárfestinga eftir tegundaflokkum sbr. 36. gr. og 36. gr. a. laga nr. 129/1997. 

Markmið um samsetningu eigna. 

 
 
 
 

 
 
 
 

   I II  III IV V VI 
 Í hlutfalli af hreinni eign til greiðslu lífeyris Markmið um eigna-

samsetningu1 Vikmörk* 

Núverandi eigna- 
samsetning2 

Gengisbundin 
verðbréf Vikmörk 

Óskráð 
verðbréf Vikmörk 

A.a Ríkisvíxlar og ríkisskuldabréf  48% 20-80% 48,1% 0,5% 0-5%   
A.b Fasteignaveðtryggð skuldabréf 5% 0-10%  0,9%     
B.a Skuldabréf sveitarfélaga 7% 0-12% 7,9%   0% 0-5% 
B.b Innlán viðskiptabanka og sparisjóða 0% 0-50% 0,1% 0% 0-5%   
B.c Sértryggð skuldabréf  11% 0-20% 10,5% 0% 0-1%   
C.a Skuldabréf og víxlar lánastofnana         
C.b Hlutir eða hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða 12% 0-30% 17,8% 8,0% 0-15%   
D.a Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl félaga 5% 0-10% 5,3% 0% 0-2% 0% 0-3% 
D.b Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl sjóða         
E.a Hlutabréf félaga 12% 0-20% 9,4% 0% 0-4% 0% 0-3% 
E.b Hlutir eða hlutdeildarskírteini 0% 0-5%   0% 0-2%   
E.c Fasteignir         
F.a Afleiður         
F.b Aðrir fjármálagerningar         

 Samtals: 100%  100% 8,5%  0%  
         
 Hámark samkvæmt lögum nr. 129/1997:      20%  
         
        
         
 

 

       
        

* Vikmörk þýða hámarks- og lágmarksfjárfestingu í viðkomandi flokki fjárfestinga 
1 Markmið um eignasamsetning er miðað við árslok 2018 
2 Núverandi eignasamsetning er miðuð við stöðu 30.09.2017 
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3.1.3 Fjárfestingarstefna Lífsverks 3 
 

Eignaflokkur Staðan 
30.9.2017 

Markmið 
2018 

Markmið 
2017 

Vikmörk 

Innlán 32,3% 20% 30% 0-50% 

Skuldabréf 67,8% 80% 70% 20-80% 

Skuldabréf og víxlar með ábyrgð ríkissjóðs 41,5% 40% 35% 20-80% 

Skuldabréf og víxlar banka 26,3% 40% 35% 0-60% 

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Tafla 3-5: Fjárfestingarstefna Lífsverks 3 fyrir árið 2018 

 

a) Viðmið leiðarinnar eru vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana samkvæmt Seðlabanka 
Íslands. Vænt nafnávöxtun leiðarinnar er 4,26%. Miðað við 2,75% verðbólgu á árinu 2017 er 
raunvaxtarmarkmið leiðarinnar 1,51%. 
 

b) Notkun afleiðna er óheimil. 
 

c) Hámarksfjárfesting í verðbréfum útgefnum af sama aðila, tengdum aðilum eða aðilum sem tilheyra 
sömu samstæðunni er 20%. Þessi takmörkun gildir þó ekki um verðbréf með ríkisábyrgð. 
 

d) Ekki er heimilt að fjárfesta í hlutabréfum. 
 

e) Hámarkshlutdeild í hlutdeildarskírteinum útgefnum af verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði er 30%. 
 

f) Hámarksfjárfesting í verðbréfasjóðum eða fjárfestingarsjóðum innan sama rekstrarfélags er 30%. 
 

g) Ekki er heimilt að fjárfesta í fasteignaveðtryggðum skuldabréfum. 
 

h) Hlutfall eigna í virkri stýringu er frá 0-100%. 
 

i) Takmarka skal markaðsáhættu skuldabréfa með því að meðallíftími ríkisskuldabréfahluta safnsins 
fari ekki yfir 3 ár. Þá skal takmarka meðallíftíma skuldabréfa og víxla með ábyrgð banka, sparisjóða 
og annarra lánastofnana við 7 mánuði.  

 
j) Lausafé skal að hámarki vera 50% á hverjum tíma. 
 
k) Eingöngu er fjárfest í íslenskum krónum. 
 
l) Að hámarki 60% af hreinni eign leiðarinnar má fjárfesta í skuldabréfum og víxlum banka, sparisjóða 

og annarra lánastofnana.  
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Lífsverk lífeyrissjóður 
Fjárfestingarstefna séreignar og tilgreindrar séreignar Lífsverks 3 2018 

 
Skipting fjárfestinga eftir tegundaflokkum sbr. 36. gr. og 36. gr. a. laga nr. 129/1997. 

Markmið um samsetningu eigna. 

 
 

 
 

 
 

 

   I II  III IV V VI 
 Í hlutfalli af hreinni eign til greiðslu lífeyris Markmið um eigna-

samsetningu1 Vikmörk* 

Núverandi eigna- 
samsetning2 

Gengisbundin 
verðbréf Vikmörk 

Óskráð 
verðbréf Vikmörk 

A.a Ríkisvíxlar og ríkisskuldabréf  40% 20-80% 41,5%     
A.b Fasteignaveðtryggð skuldabréf         
B.a Skuldabréf sveitarfélaga        
B.b Innlán viðskiptabanka og sparisjóða 5% 0-25% 5,7%     
B.c Sértryggð skuldabréf         
C.a Skuldabréf og víxlar lánastofnana 40% 0-60% 26,3%     
C.b Hlutir eða hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða 15% 0-35% 26,6%     
D.a Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl félaga        
D.b Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl sjóða        
E.a Hlutabréf félaga        
E.b Hlutir eða hlutdeildarskírteini         
E.c Fasteignir         
F.a Afleiður         
F.b Aðrir fjármálagerningar         

 Samtals: 100%  100%     
         
 Hámark samkvæmt lögum nr. 129/1997:      20%  
         
        
         
 

 

       
        

* Vikmörk þýða hámarks- og lágmarksfjárfestingu í viðkomandi flokki fjárfestinga 
1 Markmið um eignasamsetning er miðað við árslok 2018 
2 Núverandi eignasamsetning er miðuð við stöðu 30.09.2017 
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4 Undirskrift stjórnar og framkvæmdastjóra 

 
Stjórn Lífsverks lífeyrissjóðs og framkvæmdastjóri staðfesta hér með fjárfestingarstefnu 
samtryggingar- og séreignardeilda sjóðsins fyrir árið 2018. 
 
 

 
 

Reykjavík, 23. nóvember 2017 
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