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Ástæðu þessarar miklu sveiflu í ávöxtun sl. tvö ár má að mestu rekja til sömu eignanna. Styrking
krónunnar og þar með neikvæð ávöxtun erlendra eigna um -8,3% reiknað í krónum, ásamt lækkun -15.00%
úrvalsvísitölu innlendra hlutabréfa um -9,0% skilaði sjóðnum okkar neikvæðri niðurstöðu á árinu 2016.
Það er að segja, sömu eignir og skiluðu sjóðnum afburða góðri ávöxtun árið 2015 skila honum þessari
lækkun núna. Íbúðabréf, sem eru helstu eignir sjóðsins í innlendum skuldabréfum skiluðu hins vegar
ávöxtun upp á 4,3% - 4,7% sem vegur á móti lækkun ofangreindra eigna og niðurstaðan varð 0,2%
nafnávöxtun eða -1,9% raunávöxtun.
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Hrein eign til greiðslu lífeyris nam um 31.6 m.a. í árslok
samanborið við 30,7 m.a. í lok fyrra árs. Sjóðurinn stækkaði
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Iðgjöld og lífeyrir
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