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Samantekt – áhætta fer vaxandi
• Ferðaþjónustan gengur í gegnum samdrátt – áhætta
sem er til staðar hefur aðeins að hluta raungerst
• Aukið framboð íbúðarhúsnæðis fer saman við
dvínandi vöxt eftirspurnar. Mikið framboð
nýbygginga er á leið inn á markaðinn
• Verð atvinnuhúsnæðis hækkar enn. Gistirýmum á
höfuðborgarsvæðinu gæti fjölgað um allt að
fjórðung á næstu þremur árum
• Hægt hefur á vexti skulda einkageirans, einkum hjá
fyrirtækjum
• Bankarnir vinna að því að lækka kostnað.
Virðisrýrnun útlána hefur aukist. Lausafjárstaða
þeirra í krónum kann að vera hamlandi fyrir aukin
útlán
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Ferðaþjónusta – úr vexti í vörn
• Brottförum erlendra aðila fækkaði um rúmlega 14% á fyrstu níu mánuðum ársins og um 18% eftir fall WOW Air …
• … en velta á erlendum kortum mæld í krónum er nánast óbreytt á milli ára
• Í lok júní sl. var ársvöxtur útlán stóru bankanna til greinarinnar um 8% – lítið um útlán vegna nýframkvæmda

Íbúðamarkaður – aukið framboð
•
•
•
•

Verð hefur nánast staðið í stað sl. 12 mánuði. Íbúðum á sölu hefur fjölgað um 38% á milli ára
Kaupsamningar voru 12% færri á fyrstu átta mánuðum ársins m.v. sama tíma í fyrra
Mikið af nýbyggingum eru að koma inn á markað. Kaupsamningum með nýbyggingar fækkar um 26% milli ára
Enn kröftugur raunvöxtur í útlánum stóru viðskiptabankanna til byggingarstarfsemi – 16% ársvöxtur m.v. lok ágúst sl.

Atvinnuhúsnæði – aukið framboð gistirýmis
• Í lok annars ársfjórðungs hafði verðvísitala atvinnuhúsnæðis hækkað um tæplega 15% að raungildi á 12 mánuðum
• Aukin eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði gæti skýrst að hluta af lækkandi vaxtastigi
• Horfur eru á að gistirýmum á höfuðborgarsvæðinu fjölgi um fjórðung á næstu þremur árum – aukin eftirspurn er
nauðsynleg til að koma í veg fyrir offramboð

Þjóðhagslegt umhverfi, ytri staða, heimili og fyrirtæki
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Þjóðhagslegt umhverfi – aukin óvissa
• Verulega hefur hægt á þjóðarbúskapnum og útlit er fyrir að landsframleiðslan standi nánast í stað á árinu
• Aukinnar óvissu og svartsýni gætir í alþjóðlegum efnahagsmálum …
• … sem birtist í auknu flökti á mörkuðum og flótta í áhættuminni eignir

Lægra raungengi og góð ytri staða þjóðarbúsins
• Raungengi lækkaði haustið 2018. Það styður við útflutningsatvinnugreinar
• Enn er verulegur afgangur af viðskiptum við útlönd
• Erlendar eignir þjóðarbúsins umfram erlendar skuldir eru 22% af landsframleiðslu – staðan hefur aldrei verið betri

Heimili – hert lánaskilyrði á íbúðalánamarkaði
• Hægt hefur á vexti ráðstöfunartekna, einkaneyslu og auðs heimilanna
• Vanskil einstaklinga hafa ekki aukist, hvorki fjöldi einstaklinga á vanskilaskrá né vanskil útlána í fjármálakerfinu
• Vöxtur skulda heimilanna hefur verið nokkuð stöðugur sl. misseri, í ár eru um 80% af nýjum útlánum óverðtryggð

Fyrirtæki – fjölgun á vanskilaskrá
• Fyrirtækjum á vanskilaskrá fjölgar, einkum í byggingageiranum og í ferðaþjónustu
• Verulega hefur hægt á vexti skulda fyrirtækja
• Raunvöxtur var 3,2% í lok annars ársfjórðungs eða 1,1% gengis- og verðlagsleiðréttur

• Hægt hefur á vexti útlána stóru bankanna til allra atvinnugreina, enn er þó ör vöxtur í útlánum til byggingarstarfsemi
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KMB rekstur – minni vaxtamunur og lægri arðsemi
•
•
•
•

Vaxtamunur hefur lækkað. Vaxtatekjur eru um 70% af tekjum
Lækkandi vaxtastig setur að öðru óbreyttu þrýsting á arðsemi vegna minni vaxtamunar
Arðsemi eigin fjár var 6,2% á fyrstu 6m ársins – 1,5 prósentu minni en á sama tímabili í fyrra
Virðisbreytingar útlána voru neikvæðar um 6,3 ma.kr. á fyrstu 6m ársins – í takt við áætluð 0,3-0,5% útlánatöp á ári

KMB eigið fé – sterk eiginfjárstaða
• Eiginfjárhlutfall bankanna er að meðaltali óbreytt á milli ára
• Bankarnir eru allir nokkuð yfir kröfum FME
• Svigrúm til frekari víkjandi útgáfu undir eiginfjárþætti 2 er takmarkað – útgáfa undir eiginfjárþætti 1 virðist ekki enn
fýsileg

KMB fjármögnun og útlánavöxtur
• Vaxtaálag á erlendum útgáfum hækkaði sl. vetur en tók að lækka aftur á vormánuðum, lítið breyst sl. mánuði
• Vaxandi endurfjármögnunarþörf á erlendri fjármögnun á komandi árum
• Verulega hefur dregið úr útlánavexti til fyrirtækja – gengis- og verðlagsleiðréttur ársvöxtur einungis 0,5% í lok ágúst

KMB laust fé – vel yfir lágmarkskröfum
• Lausafjárhlutföll allra bankanna eru vel yfir lágmarkskröfum Seðlabankans
• Lausafjáreignir bankanna í krónum hafa lækkað – lausafjárforðinn í krónum nánast allur geymdur í Seðlabankanum
• Seðlabankinn fyrirhugar að setja reglur um lágmark lausafjárhlutfalls í íslenskum krónum um næstu áramót

Aðrir lánveitendur – vaxtamunur ÍLS neikvæður
• Ekkert lát er á uppgreiðslum hjá Íbúðalánasjóði – vaxtamunur heildareigna sjóðsins er orðinn neikvæður
• Vægi erlendra eigna í eignasafni lífeyrissjóðanna heldur áfram að aukast
• Sjóðsfélagalán lífeyrissjóðanna námu 9,8% af heildareignum í lok júní sl., samanborið við 9,2% í lok júní 2018

Álagspróf Seðlabankans 2019
Mikill samdráttur í útflutningi, gengi
krónunnar lækkar, verðbólga eykst,
fjárfesting minnkar og atvinnuleysi eykst

Álagspróf – tilbúin sviðsmynd, ekki spá
• Byggir á óhagstæðri framvindu efnahagsmála
bæði hér á landi og erlendis
• Markmið:
• Að sjá hvernig rekstur og efnahagur bankanna
þróast við áfall
• Kanna viðnámsþrótt
• Þróun hagstærða í sviðsmyndinni er fengin með
hermun á þjóðhagslíkani Seðlabankans
• Niðurstöður álagsprófa eru hafðar til hliðsjónar
við beitingu þjóðhagsvarúðartækja

Sviðsmyndin
• Útflutningur ferðaþjónustu dregst saman um 35%, verð
sjávarafurða lækkar um 25% og álverð um 35%
• Viðskiptakjör versna töluvert
• Lánshæfi Íslands lækkar og fjármögnunarkostnaður
eykst

• Eignaverð lækkar, m.a. íbúðarhúsnæði um 11% og
atvinnuhúsnæði um 40%
• Atvinnuleysi eykst verulega og verður allt að 8%
• Landsframleiðsla dregst saman um tæp 6% fyrstu tvö
ár áfallssviðsmyndarinnar

Niðurstöður – aukin virðisrýrnun veldur tapi
• Bankarnir verða reknir með tapi fyrstu tvö ár áfallssviðsmyndarinnar vegna aukinnar virðisrýrnunar og lækkandi tekna
– heildar virðisrýrnun fyrstu tvö árin verður 165 ma.kr. og tapið 73 ma.kr.
• Virðisrýrnun verður að meðaltali 2,1% á ári - viðskiptaáætlanir bankanna gera ráð fyrir 0,3-0,5% árlegri virðisrýrnun

Niðurstöður – þróun almenns eiginfjárþáttar 1
• Eiginfjárhlutfall almenns þáttar 1 lækkar frá árslokum 2018 til ársloka 2020 um 4,9 prósentur – úr 21,8% í 16,9%
• Lækkun vegna taps í áfallssviðsmyndinni er 2,5 prósentur og 1,7 prósenta vegna hækkunar áhættugrunns
• Eiginfjárkrafa FME á bankana vegna almenns eiginfjárþáttar 1 er á bilinu 14,5%-15,4%
• þar af eru eiginfjáraukar um 9 prósentur
• heildarkrafa FME er á bilinu 18,8%-20,4% – meðaltal á öðru ári álagsprófsins var 18,3%
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