
Gongdin á virðisbrævamarknaðum í 2022 

Sum vit hava greitt frá í undanfarnum frágreiðingum, so hevur 

helst størsta evnið á fíggjarmarknaðum seinasta árið verið hø-

ga inflatiónin, og hvussu tjóðbankar við pengapolitiskum 

tiltøkum dúgliga hava roynt at tálma henni. Hetta hava tjóðban-

kar í høvuðsheitum gjørt við at støðga afturkeypum av láns-

brøvum og við hækkingum av tjóðbankarentum. Ígjøgnum árið 

eru tjóðbankarentur í serliga vesturheiminum hækkaðar við 

høgari ferð, eisini tá samanborið verður við rentuhækkingar í 

undanfarnum tíðarskeiðum. Leiðandi tjóðbankarentur í USA og 

ES eru í 2022 hækkaðar úr ávikavist 0,13% og -0,50% upp í 

4,38% og 2,00%. Danska tjóðbankarentan, sum aloftast fylgir 

somu gongd sum tjóðbankarentan hjá ES, er hækkað úr -

0,60% upp í 1,75%. Við framhaldandi rentuhækkingunum eru 

avkastkrøv hjá íleggjarunum eisini hækkaði, og samsvarandi 

eru bæði partabrøv og lánsbrøv fallin í virði. 

Eisini onnur viðurskifti hava verið við til at mynda afturgongdina 

á virðisbrævamarknaðum seinasta árið. Vit kunnu eitt nú nevna 

ófriðin í Eysturevropa og koronufarsóttina. Viðvíkjandi koro-

nufarsóttini er tað serliga í Kina, at koronuleiðreglur framhal-

dandi hava verið strangar, men við ársenda eru leiðreglurnar tó 

linkaðar nakað. 

Tilsamans eru alheimspartabrøv í 2022 fallin við -17,74%, 

ímeðan donsk statslánsbrøv, sum hava 5 ár til lokadag, eru 

fallin við -11,67%. Fallið í statslánsbrøvum, sum ofta hava verið 

sædd sum tryggur grundarsteinur í tíðum við niðurgongd á par-

tabrævamarknaðum, er serstakt. 

Búskaparútlit 

Vit hava ímóti endanum á 2022 eisini sæð fyrstu tekin um, at 

royndin hjá tjóðbankum at tálma inflatiónini kann fara at 

eydnast, tí hon er so smátt farin at lækka aftur summastaðni. 

Eitt nú í USA eru ein røð av inflatiónstølum í fjórða ársfjórðingi 

lægri, enn greinarar høvdu roknað við. Eisini í Evropa síggjast 

tekin um, at inflatiónin helst hevur rokkið toppin á hesum sinni.  
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Inflatión verður óivað framvegis evni á fíggjarmarknaðum ko-

mandi tíðina, tí inflatiónstøl eru enn høg, hóast tey í seinastuni 

eru lækkaði eitt vet. 

Eitt annað evni, ið eisini hevur verið nógv umrøtt í kjalavørri-

num á gongdini við inflatión og hækkandi rentum, er 

yvirskipað búskaparlig afturgongd (resessión). Við hækkingum 

í tjóðbankarentum er tað nevnliga ikki bara virðið á virðis-

brøvum, ið kemur undir trýst. Rentur á lánum av ymsum slagi 

hækka við tjóðbankarentunum, og harvið økist trýstið eisini á 

fíggjarliga rásarúmið hjá bæði húsahaldum, vinnulívi og sam-

felagi sum heild. Við hægri lánikostnaði er, alt annað líka, min-

ni peningur tøkur til eitt nú forbrúk, og tá minkar eftirspurnin-

gurin. Hetta er í roynd og veru ein av orsøkunum til, at hæk-

kandi rentur eru mettar at kunna tálma inflatión – at javnvág 

aftur kemur í útboð og eftirspurning. 

Í einum samfelag við minkandi fíggjarligum rásarúmi mugu 

sannlíkindini fyri búskaparligari afturgongd metast at vera økt. 

Metingar um BTÚ og inntøkur hjá fyritøkum í framtíðini eru 

eisini lækkaðar, sum árið er fráliðið. Eisini hava tøl fyri vin-

nuálit og brúkaraálit í seinasta ársfjórðingi givið ábendingar 

um, at búskapurin kanska er á veg niður í ferð. Við øktum 

sannlíkindum fyri búskaparligari afturgongd eru langar rentur á 

statslánsbrøvum í dag lægri enn stuttar rentur í fleiri londum. 

Hetta er eyðkent fyribrigdi, tá marknaðurin roknar við búska-

parligari afturgongd. 

Við atliti at øktum sannlíkindum fyri búskaparligari afturgongd, 

hava vit ígjøgnum 2022 tillagað íløgusamansetingarnar fyri-

bils, soleiðis at tær eru betur førar fyri at standa ímóti hesi 

møguligu afturgongd. Tillagingarnar fevna eitt nú um keyp av 

partabrøvum, ið søguliga hava klárað seg lutfalsliga væl í 

tíðum við búskaparligari afturgongd, og keyp av donskum 

stats- og realkredittlánsbrøvum, sum eftir stóru rentuhækkin-

garnar nú hava betur líkindi til at veita íleggjarum positivt av-

kast.  
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Disclaimer 
 
Hendan útgávan er ikki ein íløgugreining sambært § 2, nr. 11 í kunngerð hjá Fíggjareftirlitinum um tey bygnaðarligu krøv til og 

fortreytir fyri rakstri av fyritøku sum virðisbrævahandlara. Tað er sostatt einki forboð ímóti at keypa og selja, áðrenn hendan 

útgávan verður kunngjørd. 

  

Tað er BankNordik, ið hevur gjørt hesa útgávu við støði í tilfari, sum er alment og atkomuligt hjá øllum. Metingar og viðmæli eru 

gjørd við støði í kunning, sum BankNordik hevur fingið frá keldum, sum BankNordik metir eru álítandi. BankNordik kann tó ikki 

tryggja, at tilfarið í síni heild er fullfíggjað ella neyvt. 

 

Harafturat eru metingarnar og viðmælini í hesi útgávu bygd á ta kunningina frá keldum, sum fyriliggur BankNordik ásettu 

dagfesting, og kunnu broytast uttan fráboðan. 

  

Hendan útgávan er ikki eitt tilboð um ella ein eggjan til at keypa og selja virðisbrøv, gjaldoyra ella onnur fíggjarlig tól. Metingarnar 

í hesi útgávu koma ikki í staðin fyri metingarnar hjá kundanum, tað vil siga, at tað er upp til kundan sjálvan at meta um, hvørt 

hann ella hon vil fylgja metingunum og viðmælunum í hesi útgávu ella ikki. 

  

BankNordik kann ikki ábyrgdast fyri, hvørt metingarnar og viðmælini í hesi útgávu um kurs- og rentugongd í framtíðini verður 

tann sama ella ikki sum veruliga kurs- og rentugongdin. BankNordik kann sostatt heldur ikki ábyrgjast fyri møguligum tapi, 

orsakað av avgerðum, ið eru tiknar við støði í metigunum og vilmælunum í hesi útgávu. 

  

Útgávan er til persónliga nýtslu hjá kundum hjá BankNordik. Útgávan skal ikki kopierast ella almannakunngerast. 
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