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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni mitt til BS gráðu í Viðskiptafræði með áherslu 

á fjármál við Háskóla Íslands. Verkefnið var unnin með það í huga að það gæti nýst bæði 

höfundi og öðrum sem áhuga kunna að hafa á því að fjárfesta í fasteignamarkaðnum í 

Montréal. Á meðan á námi mínu við Háskóla Íslands stóð nýtti ég mér það einstaka 

tækifæri að stunda skiptinám við McGill háskólann í eitt ár. Sú reynsla var mér dýrmæt og 

kynntist ég fjölda fólks sem hefur nú útskrifast úr námi þaðan og hafið búsetu þar á eigin 

fótum. Á sama tíma og ég var að festa kaup á minni fyrstu íbúð í Reykjavík voru 

samnemendur mínir úr skiptináminu margir hverjir í sömu sporum í Montréal. Það var 

þess vegna sem áhugi minn kviknaði á því að skoða hvernig fasteignaverð hefur þróast 

þar undanfarið og hvert útlitið sé á fasteignamarkaðnum þar. 

 Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Snjólfur Ólafsson og þakka ég honum kærlega fyrir 

þá afbragðs leiðsögn sem hann veitti. Einnig vil ég nýta tækifærið og þakka Davíð Ólafi 

Ingimarssyni vini mínum innilega fyrir alla þá aðstoð sem hann veitti mér við vinnu 

ritgerðarinnar sem og í námi mínu síðastliðin þrjú ár.  
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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um hvort fasteignir séu almennt undirverðlagðar á stór Montréal svæðinu 

í Quebéc fylki í Kanada. Þetta efni hefur verið mér hugleikið undanfarna mánuði þar sem 

ég festi nýlega kaup á fasteign í Reykjavík. Í því ferli bar ég mín kjör reglulega saman við 

þau kjör sem buðust samnemendum mínum sem ég kynntist í skiptinámi við McGill 

háskólann í Montréal. Það kom mér gífurlega á óvart hversu lágt fasteignaverð var á þeim 

tíma sem ég bjó í borginni í samanburði við höfuðborgarsvæðið á Íslandi. Umfjöllunin fer 

yfir eðli fasteigna sem hluta af eignasafni einstaklinga, áhættur sem því tengjast og hvaða 

áhrifavaldar það eru sem spila inn í fasteignaverð. Einnig er farið yfir hvort greining á þeim 

sé nothæf í þeim tilgangi að leggja mat á það hvort fasteignir á svæðinu séu almennt 

undirverðlagðar.  

 Niðurstaða ritgerðarinnar leiddi í ljós að á sama tíma og efnahagurinn í Montréal 

hefur styrkst undanfarið og atvinnuleysi mælst í lægsta móti síðan í upphafi 21. aldarinnar 

hefur framboð fasteigna verið stöðugt bæði á sölumarkaði og leigumarkaði. Strangari 

skilyrði um lán frá fjármálastofnunum ásamt hækkandi vöxtum undanfarin misseri virðast 

til skemmri tíma hafa leitt til þess það að ungt fólk sæki í ríkari mæli á leigumarkaðinn 

frekar en að fjárfesta í fasteign.    
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1  Inngangur  

Markmið ritgerðarinnar er að kanna hver þróun fasteignaverðs í Montréal hefur verið 

undanfarið og hvort vísbendingar séu um að fasteignir séu undirverðlagðar. Fréttir frá 

fjölmiðlum erlendis hafa bent til þess að bóla ríki á ákveðnum svæðum í landinu og því 

hefur fasteignaverð mikið verið á milli tannanna á fólki í Kanada. Þessi mál hafa verið 

rækilega skoðuð af ýmsum fagaðilum og því ekki víst að þessi athugun komi til með að 

leiða í ljós nýjar upplýsingar eða afgerandi niðurstöðu. Verkefnið er þó áhugavert í ljós 

umræðunnar sem ríkir um stöðu fasteignamarkaðarins bæði hér á Íslandi sem og í Kanada 

enda umfang fasteigna í eignarsafni einstaklinga í þróuðum ríkjum hlutfallslega hátt svo 

eðli málsins samkvæmt varðar það stóran part þjóðfélagsins. 

Í verkefninu er beitt megindlegum aðferðum til þess að athuga hver staða efnahagsins 

í Kanada og Montréal er og hverjar framtíðarhorfur hans eru til skamms tíma litið. Aðrir 

áhrifaþættir sem líklegir eru til þess að ýta undir annað hvort hækkun eða lækkun 

fasteigna verða kynntir ásamt greiningu á þróun þeirra undanfarið og hver hún kann að 

vera til skamms tíma litið.  

Verkefnið hefst á því að fasteigna fjárfestingar einstaklinga er kynntar og farið er yfir 

hvaða hlutverki þær kunna að skipa í lífi fólks.  Einnig er farið er yfir þá ólíku þætti  sem 

kunna að hafa áhrif á verð fasteigna ásamt því að greina stöðu efnahagsins lauslega í 

Montréal og Kanada. Það er gert í þeim tilgangi að sjá hvort framtíðarspár sem ná yfir alla 

þjóðina reynist nothæfar þegar kemur að því að spá fyrir um stöðuna í Montréal. 

Í þriðja kafla er farið yfir hvert framboð fasteigna hefur verið í borginni síðan um 

aldarmót ásamt því sem reynt er að segja til um hvert það kann að vera til skamms tíma 

litið.  

Fjórði kafli fjallar um eftirspurn fasteigna og þróun eftirspurnarþátta sem kunna að 

hafa áhrif á hvernig fasteignaverð kemur til með að þróast á svæðinu í framtíðinni. 

Verkefninu líkur á því að niðurstöður eru settar fram, hvaða áhrifaþátta mætti horfa 

sérstaklega til með tilliti til verðþróunar ásamt því að farið er yfir hvað betur mætti fara 

ef sambærilegt verkefni yrði endurtekið. Taka skal fram að ekki er notast við nein spálíkön 

í ritgerðinni.  
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2 Fasteignakaup 

Það þarf ekki að líta langt aftur til þess að sjá að fasteignaviðskipti geta haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér þegar markaðsbrestir eiga sér stað. Áhættusöm staða Lehman 

Brothers í húsnæðislánum og lausafjárskortur árið 2008 er talið einn þeirra þátta sem 

settu af stað efnahagshrunið á Íslandi það sama ár. Samt eru fjárfestingar enn stór hluti 

eignasafns einstaklinga en eins og Woodall (2003) sýndi var hlutfall þeirra í þróuðum 

ríkjum um 54% af heildareignum og er ólíklegt að það komi til með að breytast til skamms 

tíma litið. 

Palmer (2011) benti svo á að ástæða þess að fasteignir væru áhættusöm fjárfesting 

væri meðal annars hlutfallsleg stærð fjárfestingarflokksins en virði eigna sem fjölskyldur í 

Bandaríkjunum áttu þegar fasteignaverð náði hæstu hæðum árið 2006 var yfir 22 trilljónir 

bandaríkjadala en þar á eftir komu eignir í lífeyrissjóðum sem voru um 13 trilljónir 

bandaríkjadala. Önnur ástæða þess að fjárfestingar í fasteignum eru áhættusamar sagði 

hann að væri hversu mikil skuldsetning felst í fasteignakaupum en meðal einstaklingurinn 

skuldsetur sig sjaldan til þess að versla með verðbréf en þegar kemur að fasteignakaupum 

er hlutfall skuldsetningarinnar oft á bilinu 80 til 90 prósent af virði eignarinnar.  

Brueggeman og Fisher (2010) bentu á að margir einstaklingar í Bandaríkjunum sjái það 

sem mikilvægt markmið að eignast fasteign en auk þess sem þær veita húsaskjól líta þeir 

einnig á þær sem mikilvægan þátt í því að skapa auð og séu fasteignir því oft hugsaðar 

bæði sem neysla og fjárfesting. Að auki bentu þeir á að sögulegt hlutfall þeirra sem eiga 

eigið húsnæði í Bandaríkjunum sé um 67% á móti 33% einstaklinga sem eru á 

leigumarkaði. 

2.1 Áhrifaþættir á verð fasteigna 

Shiller (2007) sýndi fram á að fylgni sé á milli fasteignaverðs og gengi hagkerfisins, með 

öðrum orðum benti hann á að ef vöxtur er í hagkerfinu hækki verð á fasteignum og ef 

samdráttur á sér stað lækki verð fasteigna að öllu öðru óbreyttu.  

Nauðsynlegt er þó að hafa í huga að fleiri þættir hafa áhrif á verðlag fasteigna en 

hagvöxtur einn og sér. Síðastliðin ár hafa fjölmiðlar reglulega fjallað um hækkandi 

fasteignaverð tveggja borga í Kanada, Toronto og Vancouver. Hluti ástæðu þess að 
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fasteignaverð þar hefur hækkað langt umfram það sem sést hefur í öðrum borgum 

landsins er rakin til þess að erlendir fjárfestar sæki í auknum mæli í fasteignakaup í 

Toronto og Vancouver sem leiddi til þess að í kjölfarið hækkaði fasteignaverð gríðarlega 

og stendur nú í sögulegu hámarki. Hér verður ekki farið nánar út í það hvort þau rök haldi 

ein og sér en í ljósi þess að auknir skattar voru lagðir á fasteignakaup erlendra fjárfesta í 

báðum borgunum má vissulega áætla að fjölmiðlaumfjallanir hafi eitthvað til síns máls.  

Ásgeir Jónsson (2003) bendir á í grein sinni að tengsl séu á milli fasteignaverðs og launa 

meðal annars vegna þess að ef húsnæðisverð hækkaði hlutfallslega mikið í samanburði 

við launakjör myndaðist hvati fyrir verktaka til þess að byggja fasteignir. Áætla má út frá 

því að fyrir vikið aukist framboð þeirra. 

Brueggeman og Fisher (2010) telja að þættir sem hafi áhrif á fasteignaverð séu 

fólksfjölgun, fjölskyldusamsetning, atvinna, tekjur, vextir, skattar og leigukostnaður.  

Í nýlegri grein Wu og Brynjolfsson (2015) er bent á að greining á gögnum frá 

leitarvélum á borð við Google hafi betra spádómsgildi um fasteignaverð heldur en spár 

sem gefnar hafa verið út af Samtökum fasteignasala (e. National Association of Realtors). 

Skýringin felst að einhverju leiti í því að þær hefðbundnu aðferðir sem yfirleitt hafa verið 

notaðar reiða á gögn sem þegar eru orðin gömul þegar farið er að rýna í þau. Þess vegna 

innihaldi gögn frá leitarvélum upplýsingar sem gefa betra spádómsgildi um þróun 

fasteignaverðs, þá sérstaklega til skamms tíma, heldur en hefðbundnari tölfræðileg 

greining sem reiðir sig meðal annars á gögn frá opinberum aðilum, fyrirtækjum og 

einstaklingum. 

Það er því ljóst að ýmsir þættir eru taldir hafa áhrif á verð fasteigna. Verð fasteigna 

stýrist af fjölda mismunandi þátta sem geta verið breytilegir eftir því hver tegund 

eignarinnar er, hvaða landi hún er í  og jafnvel hvaða borg. Þar að auki er ómögulegt að 

segja með afgerandi hætti að einhver ein leið henti betur en aðrar en almennt má þó ætla 

að verð stýrist af samspili einhverra þeirra þátta sem taldir voru upp hér að ofan. 

2.2 Efnahagurinn í Montréal 

Í ljósi þess að Shiller (2007) sýndi fram á að sterk tengsl væru milli fasteignaverðs og gengi 

hagkerfisins er ástæða til þess að rýna í hver þróun hagkerfisins hefur verið í Montréal 

undanfarin ár í samanburði við hagkerfið í Kanada. Það er gert í þeim tilgangi að athuga 

hvort mögulegt sé að nýta efnahagshorfur í Kanada til þess að segja til um efnahagshorfur 
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í Montréal. Hér verður einkum litið til þróunar á ráðstöfunartekjum heimilanna, vísitölu 

neysluverðs, atvinnuleysis ásamt vergrar landsframleiðslu á svæðinu. 

2.2.1 Ráðstöfunartekjur heimilanna 

Ráðstöfunartekjur heimilanna (e. personal disposable income) eru reiknaðar með því að 

draga skatta og önnur launatengd gjöld frá tekjum einstaklinganna og sjá hvað stendur 

eftir. Viðskiptaráð Montréal tekur þessar upplýsingar saman og deilir samtölu 

ráðstöfunartekna allra einstaklinga Montréal með höfðatölu (The Chamber of Commerce 

of Metropolitan Montréal, 2018b).  

Þegar litið er til þróunar ráðstöfunartekna heimilanna hafa þær aukist að meðaltali um 

2,63% á ári milli áranna 2006 og 2016. Á sama tíma hafa þær aukist um 2,96% á landsvísu. 

Ef þessar tölur eru síðan leiðréttar með tillit til verðbólgu hafa þær aukist um 1,13% að 

meðaltali á ári í Montréal en 1,38% á landsvísu. Árið 2017 voru ráðstöfunartekjur 

heimilanna í Montréal alls 29.523 kanadadalir (e. CAD) en upphæðin var 32.839 CAD á 

landsvísu (The Chamber of Commerce of Metropolitan Montréal, 2018). 

2.2.2 Vísitala neysluverðs 

Frá árinu 2001 til 2017 hækkaði vísitala neysluverðs í Kanada úr 97.8 í 130.4 á meðan hún 

hækkaði úr 98 í 127.3 í Montréal. Á mynd 1 má sjá að vísitala neysluverðs hefur hækkað 

jafnt og þétt frá árinu 2001 bæði í Kanada og Montréal. Sambandið milli vísitölunnar í 

Montréal og á landsvísu er mjög jákvætt en að meðaltali hefur hækkun vísitölu 

neysluverðs í Kanada að meðaltali verið 1,82% á ári en 1,65% á ári í Montréal. Þetta sýnir 

að þrátt fyrir að ráðstöfunartekjur heimilanna hafi hækkað minna í Montréal í samanburði 

við Kanada hefur vöruverð að sama skapi ekki hækkað jafn mikið í Montréal í samanburði 

við Kanada (Statistics Canada, 2018). 
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Mynd 1. Þróun vísitölu neysluverðs í Kanada og Montréal frá 2001 til 2017.  

2.2.3 Verg landsframleiðsla 

Á landsvísu hefur verg landsframleiðsla aukist úr 1.468.926 CAD árið 2007 í 1.736.385 

CAD. Á sama tíma jókst hún í Montréal úr 150.920 CAD í 176.283 CAD. Verg 

landsframleiðsla í prósentum jókst um 18,21% á landsvísu frá árinu 2007 til 2017 eða um 

að meðaltali 1,71% á ári. Verg landsframleiðsla í Montréal hefur aukist um 16,81% síðan 

árið 2007 sem samsvarar að meðaltali 1,57% aukningu á ári síðastliðin 10 ár. Tölurnar sem 

notaðar eru við þessa greiningu eru bundnar við 2002 gengi gjaldmiðilsins til þess að 

leiðrétta fyrir verðbólgu (The Chamber of Commerce of Metropolitan Montréal, 2018a). 

2.2.4 Atvinnuleysi 

Líkt og Brueggemann og Fisher (2010) bentu á getur atvinnuleysi haft áhrif á verð 

fasteigna og í Montréal hefur atvinnuleysi ekki mælst jafn lágt síðastliðin 17 ár og það 

gerði í janúar 2018 þegar það mældist 5,6%.  

Mynd tvö sýnir þróun atvinnuleysis í Montréal frá árinu 2002 og til janúar 2018. 

Útreikningur á gögnunum notast við þriggja mánaða fljótandi meðaltal (Statistics Canada, 

2018b). 
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Mynd 2. Þróun atvinnuleysis í Montréal frá janúar 2002 til janúar 2018. 
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3 Framboð 

Þegar fasteignaverð er hlutfallslega hærra en kostnaðurinn við að byggja fasteignir má 

leiða líkur að því að byggingaraðilar leggi kapp á það að byggja sem flestar fasteignir og 

að sama skapi ef kostnaður við að byggja fasteignir nálgast virði fasteignanna dregur úr 

þeim hvata. Það má því ætla að framboð fasteigna stýrist að miklu leiti af ákvörðunum 

byggingaraðila sem verða fyrir áhrifum launakostnaðar, verði lands og efniskostnaðar 

(Shiller, 2007). 

3.1 Fólksfjölgun 

Ákveðið var að athuga hver fjöldi íbúa á aldursbilinu 24 til 74 ára væri til þess að ná yfir 

sem víðtækastan hóp mögulegra kaupanda. Í kringum 45 prósent þeirra sem kaupa 

fasteignir árlega í Kanada eru þeir sem eru að kaupa fasteign í fyrsta skipti en flestir í þeim 

hóp eru á milli 25 til 34 ára gamlir þó svo að aldur einstakra kaupenda sem eru að fjárfesta 

í fasteign í fyrsta skipti teygi sig einnig til 64 ára aldurs (Canadian Association of Accredited 

Mortgage Professionals, 2015). 

Á aldursbilinu 24 til 74 ára hefur verið nokkuð stöðug aukning í Kanada síðastliðna 

áratugi en eins og sjá má á mynd þrjú er jákvætt samband á milli fólksfjölgunar á landsvísu 

og í Montréal á þessu aldursbili. Þó er undantekning þar á milli 2003 til 2007. Alls varð 

aukning í þessum aldurshópi að meðaltali um 1,31% á ári í Kanada en 1,11% á ári í 

Montréal (Statistics Canada, 2018c). 
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Mynd 3. Samband fólksfjölgunar (í prósentum) í Kanada og Montréal frá árinu 2002 til 2017. 

3.2 Nýbyggingar 

Til þess að skoða framboð fasteigna í Montréal er notast við gögn sem Canada Mortgage 

and Housing Corporation hefur birt um nýbyggingar í Montréal. Statistics Canada notar 

sömu gögn í sínum greiningum á húsnæðismarkaðnum þarlendis. Í þessum hluta er rýnt í 

tvö mismunandi stig nýbygginga, upphaf nýrra húsbygginga og síðan fullkláraðar íbúðir. 

3.2.1 Upphaf nýrra húsbygginga 

Upphaf nýrra húsbygginga er samkvæmt skilgreiningu Canada Mortgage and Housing 

Corporation þær húsbyggingar þar sem framkvæmdir teljast hafnar. Það miðast yfirleitt 

við að hafist sé handa við að steypa grunninn á húsinu (Canada Mortgage and Housing 

Corporation, e.d.). 

Á mynd fjögur má sjá að upphaf nýrra húsbygginga í Montréal lækkaði milli 2012 og 

2013 þar sem fjöldinn fór úr tæplega 20.600 niður í rúmlega 15.600. Nýjum húsbyggingum 

hefur þó fjölgað stöðugt síðan og árið 2017 var alls hafist handa við 27.456 nýjar 

húsbyggingar. Á þessu 17 ára tímabili hafa þær ekki verið fleiri síðan 2004 og 2005 þegar 

þær voru 28.637 og 25.317. Alls telja nýjar húsbyggingar í Montréal síðan árið 2001 

360.338 og hefur þeim fjölgað um að meðaltali 5,69% á ári (Statistics Canada, 2018d). 
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Mynd 4. Fjöldi upphafs nýrra húsbygginga í Montréal frá 2001 til 2017. 

3.2.2 Fullkláraðar íbúðir 

Canada Housing and Mortgage Corporation skilgreinir fullkláraðar íbúðir á þann veg að 

allri þeirri framkvæmdarvinnu sem stóð til að vinna í upphafi við byggingu íbúðarinnar sé 

lokið. Undir sérstökum kringumstæðum getur íbúð þó talist fullkláruð ef undir 10 prósent 

af þeirri framkvæmdarvinnu sem stóð til að vinna er óframkvæmd (Canada Mortgage and 

Housing Corporation, e.d.). 

Á mynd fimm má sjá samanburð á upphafi nýrra húsbygginga og fullkláraðra íbúða á 

tímabilinu 2001 til 2017. Alls voru 342.021 fullkláraðar íbúðir á þessu 17 ára tímabili sem 

þýðir að hlutfallið af fullkláruðum íbúðum er 94,92% af upphafi allra nýrra húsbygginga 

(Statistics Canada, 2018d). 
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Mynd 5. Samanburður á fjölda upphafs nýrra húsbygginga og fullkláraðra íbúða í Montréal 2001-2017. 

3.2.3 Fólksfjölgun og upphaf nýrra húsbygginga 

Af þeim upplýsingum sem komið hafa fram í þessum kafla er áhugavert að skoða 

sambandið milli fjölda nýbygginga og fólksfjölgunar til þess að greina hvort 

umframframboð sé á fasteignum eða ekki en taka skal fram að vissulega kaupa sér ekki 

allir fasteign sem flytja til Montréal. 

Mynd sex sýnir þróun sambandsins milli fullkláraðra íbúða og fólksfjölgunar í 

aldurshópi 25 til 79 ára í Montréal frá árinu 2002 til 2017. Eins og búast mætti við hefur 

fólkfjölgun verið talsvert hærri en fjöldi fullkláraðra íbúða, að undanskildu tímabilinu milli 

2004 til 2008, en sambandið milli þessa tveggja þátta virðist vera jákvætt síðan árið 2009 

(Statistics Canada, 2018c, 2018d). 
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Mynd 6. Þróun sambands fullkláraðra íbúða og fólksfjölgunar í Montréal frá 2002 til 2017.  

  

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fullkláraðar íbúðir Fólksfjölgun



 

19 

4 Eftirspurn 

Eftirspurn eftir fasteignum til skamms tíma litið virðist vera óteygin, það er að breytingar 

á verði hafa lítil áhrif á hversu mikið er keypt af fasteignum, þar sem flestar fjölskyldur og 

einstaklingar leiti eingöngu eftir því að versla eitt húsnæði og þar að auki sé erfið og flókin 

framkvæmd að ætla að breyta tveimur húsum í eitt stærra hús og eins að breyta stærra 

húsi í margar litlar íbúðir án þess að kostnaðurinn við framkvæmdina sé gífurlegur. Í 

kjölfarið geta hlutfallslega litlar breytingar á fjölda húsnæðis á markaði orsakað miklar 

verðsveiflur til skamms tíma (Shiller, 2007a).  

4.1 Seldar íbúðir 

Seldar íbúðir eru samkvæmt skilgreiningu Canada Mortgage and Housing Corporation 

þær íbúðir sem teljast fullunnar og búið er að skrifa undir bindandi kaupsamning á 

eigninni. Hlutfallið er ekki bara nothæft til þess að sjá hversu margar íbúðir af þeim sem 

fullkláraðar eru seljast heldur er söluandvirði íbúðanna einnig nýtt í þeim tilgangi að spá 

fyrir um þróun íbúðaverðs á nýjum íbúðum á svæðinu (Canada Mortgage and Housing 

Corporation, e.d.). 

Mynd sjö sýnir óseldar nýlega fullkláraðar íbúðir í Montréal frá árinu 2001 til ársins 

2016 í samanburði við fullkláraðar íbúðir. Þar sést að af þeim fullkláruðu íbúðum sem 

tilbúnar eru á tilteknu ári er lágt hlutfall þeirra sem selst ekki að hverju sinni eða rúmlega 

12 prósent að meðaltali. Þetta gefur til kynna að eftirspurn eftir íbúðum hafi haldist 

nokkuð stöðug undanfarin ár (Statistics Canada, 2018d, Canada Mortgage and Housing 

Corporation 2017b). 
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Mynd 7. Fjöldi fullkláraðra íbúða í samanburði við fjölda óseldra nýlega fullkláraðra íbúða í Montréal frá 
2001 til 2017. 

Tölfræðin á óseldum nýlega fullkláruðum íbúðum gefur svipaða mynd af ástandi 

markaðarins og skýrsla samtaka fasteignanefnda í Quebéc en skýrslan tekur að auki tillit 

til endursölu eldri eigna á markaðnum. Í henni kom fram að á fyrsta ársfjórðungi 2018 

hafði fjöldi seldra íbúða aukist fimmtánda ársfjórðunginn í röð. Jafnframt var fyrsti 

ársfjórðungur ársins 2018 umfangsmesti ársfjórðungur síðastliðinna sjö ára. Þar var einnig 

tekið fram að fjöldi íbúða á sölu færi lækkandi og hefði gert það síðastliðna tíu 

ársfjórðunga en að meðaltali voru um 26 þúsund íbúðir á sölu, sem samsvarar lækkun um 

16% miðað við fyrsta ársfjórðung 2017. Að auki er Montréal það stórborgarsvæði í 

Quebéc fylki sem hefur stysta meðaltíma fasteigna á sölu, en stórborgarsvæði eru 

skilgreind sem svæði þar sem búa að minnsta kosti hundrað þúsund manns og þar af 

fimmtíu þúsund í þéttbýli (Québec Federation of Real Estate Boards, 2018). 

4.2 Leigumarkaður 

Í könnunum á leigumarkaðinum í Kanada eru íbúðir flokkaðar í tvo ólíka hópa, annars 

vegar frummarkað og hins vegar eftirmarkað.  

Íbúðir á frummarkaði eru skilgreindar sem leiguíbúðir í fjölbýlishúsum sem telja þrjár 

eða fleiri íbúðir. Allar íbúðir í þeim fjölbýlum hafa verið byggðar eða keyptar í þeim tilgangi 

að stunda þar leigustarfsemi (Canada Mortgage and Housing Corporation, 2016). 
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Eftirmarkaðs íbúðir eru svo allar aðrar íbúðir. Þar má sem dæmi taka íbúðir í fjölbýlum 

þar sem eignarhald er ýmist í höndum einstaklinga sem hafa þar búsetu eða leigusala, 

niðurgreiddar leiguíbúðir (sem hér á landi eru nefndar félagsíbúðir) og leiguíbúðir í húsum 

sem telja færri en þrjár íbúðir.  Árið 2016 var hlutfall eftirmarkaðs leiguíbúða 39,5% af 

markaðnum svo rúmlega helmingur allra þeirra íbúða sem eru á leigumarkaðinum í 

Montréal eru í húsnæði sem gagngert er keypt undir leigustarfsemi, þá oft í eigu 

svonefndra leigufélaga (Canada Mortgage and Housing Corporation, 2016a).  

Til þess að meta hver eftirspurnin er á leigumarkaðnum er gagnlegt að skoða hlutfall 

lausra íbúða á frummarkaði en árið 2017 lækkaði hlutfallið í einungis 2,8%. Það samsvarar 

lækkun um nærri því 2% frá árinu áður. Slík hlutfallsleg lækkun hefur ekki átt sér stað á 

markaðnum síðan í kringum árið 2000 og þykir bera merki um að eftirspurn eftir 

leiguíbúðum í Montréal sé að aukast hraðar en framboðið. Tímabilið sem lækkunin telur 

er frá  október 2016 til október 2017. Þessi lækkun er að hluta til talin skýrast af aukinni 

fólksfjölgun meðal erlendra ríkisborgara sem flytja til Montréal til þess að stunda 

háskólanám. Einnig er bent á að ungt fólk kjósi í ríkara mæli að leigja frekar en að kaupa 

fasteign sem rakið er til strangari skilyrða til lánveitinga auk hærri vaxta á húsnæðislánum 

en nánar verður farið út í það síðar í þessari ritgerð. Í nýjustu skýrslu Canada Mortgage 

and Housing Corporation sem tekur saman upplýsingar á leigumarkaði er þó reiknað með 

að hlutfall lausra íbúða komi til með að hækka talsvert milli 2017 og 2019 og enda í 

kringum 4,4% árið 2019. Spáð er að um 4.000 leiguíbúðir bætist við á markaðinn árlega 

þar til 2019 sem er um það bil tvöfalt magn íbúða í samanburði við árið 2016 og skýrir það 

að hluta til hvers vegna talið er að hlutfall lausra íbúða komi til með að hækka (Canada 

Mortgage and Housing Corporation, 2017, 2017a). 

4.2.1 Leiguverð 

Leiguverð í Montréal hækkaði að meðaltali um 20,66% frá árinu 2007 til ársins 2017. 

Þegar búið er að leiðrétta þessa hækkun fyrir verðbólgu hefur leiga þó ekki hækkað nema 

um 0,43% á ári að meðaltali. Leiguverð hefur hækkað hvað mest á stúdíó íbúðum á þessu 

tímabili eða úr 491,5 CAD upp í 603,5 CAD. Minnsta hækkun hefur verið á þriggja 

svefnherbergja íbúðum eða úr 814 CAD upp í 919 CAD. Mynd átta sýnir hver þróunin hefur 

verið á leiguverði eftir herbergisfjölda íbúða frá árinu 2007 til 2017 (Statistics Canada, 

2017). 
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Mynd 8. Leiguverð í Montréal eftir fjölda svefnherbergja frá 2007 til 2017. 

4.3 Fasteignaverð 

Á fyrsta ársfjórðungi 2018 hafði miðgildi fjölbýlishúsa hækkað um 3% samanborið við 

fyrsta ársfjórðung 2017 og miðgildi einbýlishúsa hækkað um 5% (Québec Federation of 

Real Estate Boards, 2018). Þegar þetta er borið saman við fyrsta ársfjórðung 2017 var 

hækkun miðgildis á fjölbýlishúsum 4% en 5% á einbýlishúsum í samanburði við fyrsta 

ársfjórðung 2016. Fasteignaverð virðast því vera að færast upp á við í kjölfar styrkingar 

efnahagsins í Montréal (Québec Federation of Real Estate Boards, 2017). 

Vísitala nýrra íbúða hefur hækkað jafnt og þétt síðan 2001 eins og sjá má á mynd níu 

sem sýnir þróun vísitölunnar frá árinu 2001 til ársins 2018. Vísitalan hefur síðan í 

desember 2016 ekki hækkað nema um 2,2 stig. Fasteignaverð á nýjum íbúðum hefur því 

lítið hækkað undanfarin 2 ár ef tekið er tillit til verðbólgu sem hefur verið í kringum 1% 

síðan 2016 enda framboð nýrra fasteigna haldist stöðugt undanfarin ár eins og farið var 

yfir í kafla þrjú (Statistics Canada, 2018e). 
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Mynd 9. Þróun á vísitölu nýrra íbúða í Montréal frá janúar 2001 til janúar 2018. 

4.4 Vextir 

Eins og áður hefur komið fram bentu Brueggeman og Fisher (2015) á að vextir væru einn 

af þeim þáttum sem hefðu áhrif á fasteignaverð. Almennt leiða lægri vextir í bland við 

auðvelt aðgengi að fjármagni til þess að aukið svigrúm skapast fyrir einstaklinga til þess 

að fjárfesta í fasteignum eins og sjá mátti hér á Íslandi á árunum fyrir efnahagshrunið þar 

sem bankastofnanir buðu upp á talsvert hátt veðsetningarhlutfall í húsnæðislánum. Þessi 

aukna eftirspurn á fasteignamarkaði getur því haft þau áhrif að húsnæðisverð hækki. 

Í skýrslu sem gefin var út haustið 2017 var reiknað með að vextir á húsnæðislánum í 

Kanada komi til með fara hækkandi til ársins 2019. Þessi hækkun er í samræmi við aukinn 

hagvöxt í landinu og hækkun á stýrivöxtum Seðlabanka Kanada í kjölfar hækkunar vaxta 

á heimsvísu (Canada Mortgage and Housing Corporation, 2017).  

Þessi spá virðist ætla að ganga eftir en eins og Alexander og Hertzberg (2018) bentu á 

hafa húsnæðislán sem ekki krefjast heimilistryggingar hækkað og hafa ekki verið hærri í 

átta ár. Alls skipa húsnæðislán sem ekki krefjast heimilistryggingar um 53% af öllum 

húsnæðislánum í landinu. Nú síðast í apríl vakti Evans (2018) athygli á því að Seðlabanki 

Kanada hefði enn hækkað stýrivexti til þess að sporna við aukinni verðbólgu og standast 

verðbólgumarkmið peningastefnu þjóðarinnar en í apríl mældist verðbólga 2% sem er 

verðbólgumarkmið bankans. Hann benti einnig á að útlit væri fyrir hækkanir á næstu 

misserum og er því líklegt að byggingarkostnaður komi til með að aukast enn frekar til 

skemmri tíma sem myndi skila sér í hærra verði á nýjum fasteignum. 
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5 Niðurstöður og umræður 

Líkt og kom fram í upphafi ritgerðarinnar stóð til að athuga hvort fasteignir í Montréal 

væru undirverðlagðar þrátt fyrir að líkur væru á því að niðurstöður athugunarinnar kæmu 

ekki til með að leiða í ljós afgerandi svar sem hægt væri að ábyrgjast.  

Við athugun á þeim þáttum sem taldir eru áhrifavaldar á þróun fasteignaverðs kom 

fram að mjög virkur markaður er til staðar á bæði sölu og leigumarkaði. Þrátt fyrir að 

samdráttur hafi verið undanfarin tvö ár í nýjum fullkláruðum íbúðum hefur fjöldi seldra 

fasteigna farið hækkandi á sama tíma sem bendir til þess að fólk sé í auknum mæli eða 

fjárfesta í eignum sem eru í endursölu. Núverandi staða markaðarins gefur því til kynna 

að verðlag á fasteignum stýrist af góðu jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Þær 

hækkanir sem hafa átt sér stað á fasteignamarkaðnum skýrast að mestu leyti af gangi 

hagkerfisins í Montréal sem hefur styrkst undanfarið. Tekið var fram að líklegt væri að 

vextir kæmu til með að halda áfram að hækka fram til ársins 2019. Sú ákvörðun 

Seðlabanka Kanada um að hækka vexti veldur því að fasteignaverð á nýjum fasteignum 

kann að hækka svo lengi sem eftirspurnin breytist ekki. Dragist úr eftirspurn eftir nýjum 

fasteignum í kjölfarið er líklegt að verktakar bregðist við hærri byggingarkostnaði með því 

að draga úr uppbyggingum á nýjum fasteignum. Fasteignir í endursölu ættu þó að lækka 

í verði ef hækkun vaxta hefur þau áhrif að eftirspurn dragist saman.   

Það sem vakti sérstaka athygli við þetta verkefni var hversu aðgengilegar upplýsingar 

um ástand fasteignamarkaðsins eru, bæði í landinu og eins svæðisbundnar upplýsingar. 

Hagstofa landsins birtir reglulega tölfræðileg gögn sem gagnast hverjum þeim sem 

hyggjast greina stöðu markaðarins og eins eru starfrækt hagsmunasamtök sem greina 

þessar upplýsingar og spá fyrir um komandi gengi í borginni sjálfri. Kenningin um skilvirka 

markaði (e. Efficient Market Hypothesis) er stundum yfirfærð yfir á fasteignir. Hún heldur 

því fram að verð endurspegli allar fáanlegar upplýsingar og því ættu verð að vera 

sanngjörn og lítið að vera um högnunartækifæri sökum þess að verðmynstur sem sjáanleg 

væru af markaðsaðilum yrðu fullnýtt og fyrir vikið myndu þau leiðrétta sig og verð ná 

jafnvægi. Shiller (2015) benti á það að kenningin héldi ekki alltaf á verðbréfamarkaði og 

væri jafnvel fjær því að halda þegar kemur að fasteignamarkaði. Ástæður þess væru 

meðal annars þær að þeir einstaklingar sem versla með verðbréf eru oft fagfjárfestar sem 

valda því að markaðir hegða sér á skilvirkan máta. Á fasteignamarkaðinum væru aftur á 
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móti fáir einstaklingar sem skilja hvernig framboð á húsnæði bregst við breytingum á 

eftirspurn og að auki væri eina leiðin til þess að taka skortstöðu á verðbólum á 

markaðnum sú að fara út í það að byggja fasteignir og selja þær áður en að verðbólan 

gengur yfir, sem í eðli sínu tekur tíma og er því gífurlega áhættusöm framkvæmd.  

Utanaðkomandi þættir á borð við umfangsmiklar fjárfestingar alþjóðlegra fjárfesta í 

fasteignum, sem átt hafa sér stað í Toronto og Vancouver í Kanada, eru þættir sem nær 

ómögulegt er að spá fyrir um en vissulega virðist afleiðing þess skila sér í því að 

fasteignaverð kæmi til með að hækka í Montréal. Morri og Mazza (2015) bentu á að 

alþjóðlegir fjárfestar eru að auki betur í stakk búnir til þess að bregðast við sveiflum í verði 

fasteigna í ljósi þess að þeir dreifa eignarhaldi sínu milli ólíkra þjóða til þess að lágmarka 

áhrif verðsveiflna á eignarsafn sitt. Það væri því óskynsamlegt af einstaklingum sem 

hyggjast kaupa fasteignir að vanmeta þær sveiflur sem kynnu að koma í kjölfar aðkomu 

erlendra fjárfesta á markaðinn. 

Horfur til áframhaldandi fólksfjölgunar í borginni í takt við styrkingu efnahagsins gefa 

einnig vísbendingu um það að fasteignaverð komi til með að hækka í nánustu framtíð en 

þar sem ekki sér fram á sambærilega stöðu og ríkir á fasteignamarkaði í Reykjavík þar sem 

framboð nær ekki að annast eftirspurn er ólíklegt að sú hækkun komi til með að verða 

nógu mikil til þess að segja að hagnaðartækifæri sé til staðar til skamms tíma litið. Að 

sjálfsögðu veltur það einnig á því hver það er sem hyggst fjárfesta hvort um sé að ræða 

tækifæri til þess að hagnast eða ekki. Sem dæmi er fjölskylda í Montréal sem kemur til 

með að taka fasteignalán hjá þarlendri bankastofnun til þess að fjármagna kaup sín fjarri 

því að vera í sömu stöðu og til dæmis einstaklingur eða fagfjárfestir sem greitt getur fyrir 

kaupin með eigið fé og forðast þannig áhrif vaxta við kaupin. Að sama skapi myndi 

erlendur fjárfestir vera mun viðkvæmari fyrir gjaldeyrisáhrifum heldur en einstaklingar 

sem fá tekjur sínar í kanadadollar. 

Það er því erfitt að ætla að ljúka ritgerðinni með afgerandi  svari um hvort  fasteignir í 

borginni séu undirverðlagðar og hvort högnunartækifæri leynist í fjárfestingu í þeim enda 

þeir mögulegu fjárfestar sem koma að markaðnum þar jafn ólíkir og þeir eru margir og 

ómögulegt að ætla að greina alla þá þætti sem þeir geta mögulega orðið fyrir áhrifum af.  

Eitt er þó víst og það er að sterkar vísbendingar eru um það að fasteignaverð í borginni 

komi til með að hækka á næstu árum og væri því hagur einstaklinga sem hyggst fjárfesta 



 

26 

í húsnæði til lengri tíma falinn í því að ganga frá þeirri fjárfestingu áður en til hækkana 

kemur.   

Að lokum er ástæða til að benda þeim mögulegu lesendum sem  hyggjast rannsaka 

hvort mögulegt sé að hagnast á fasteignafjárfestingum til skamms tíma að kynna sér 

rannsókn Wu og Brynjolfsson frá 2015. Þar er bent er á að með tiltölulega einfaldari 

tölulegri greiningu á gögnum frá leitarvélum sé hægt að  öðlast nákvæmari  upplýsingar 

um hver þróun undirliggjandi efnahagsþátta sem hafa áhrif á fasteignamarkaðinn kunna 

að vera heldur en með notkun hefðbundinna rannsókna. Eftir á að hyggja tel ég að sú 

aðferð hefði reynst öflugt tól í nálgun á viðfangsefninu sem ég hefði kosið að reyna á ef 

ekki væri fyrir takmarkaða tæknilega kunnáttu á leitarvélum og virkni þeirra.  



 

27 

Heimildaskrá 

Ásgeir Jónsson. (2003). Húsnæðismarkaðurinn. Sótt 18. mars 2018 af 
https://notendur.hi.is/ajonsson/sveifla/Fasteignamarkadur2.pdf 

Brueggeman, W.B. og Fisher, J.D. (2010). Real Estate Finance and Investment: 
Fourteenth Edition. New York: McGraw-Hill. 

Canada Mortgage and Housing Corporation. (e.d.). Starts & Completions Survey 
Methodology. Sótt 28. apríl 2018 af https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-
pimh/en/TableMapChart/ScsMasMethodology 

Canada Mortage and Housing Corporation. (2017). Housing Market Outlook. Sótt 15. 
mars 2018 af https://www.cmhc-
schl.gc.ca/odpub/esub/64291/64291_2017_B02.pdf?fr=1526144122614 

Canada Mortage and Housing Corporation. (2017a). Rental Market Report. Sótt 15. 
mars 2018 af https://www.cmhc-
schl.gc.ca/odpub/esub/64411/64411_2017_A01.pdf?fr=1526082539083 

Canada Mortgage and Housing Corporation. (2017b). Housing Market Indicators, 
Montréal [tafla]. Sótt 26. apríl 2018 af https://www.cmhc-
schl.gc.ca/en/hoficlincl/homain/stda/data/data_001.cfm 

Canada Mortage and Housing Corporation. (2016). Our New Report Examines Purpose-
Built Rental Housing across the Country. Sótt 15. mars 2018 af https://www.cmhc-
schl.gc.ca/en/hoficlincl/observer/observer_065.cfm 

Canada Mortage and Housing Corporation. (2016a). The Secondary Rental Market in 
Canada — Estimated Size and Composition. Sótt 15. mars 2018 af 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/hoficlincl/observer/observer_068.cfm 

Canada's banks increase prime lending rates. (13. júlí, 2017). BNN Bloomberg. Sótt 22. 
apríl af https://www.bnnbloomberg.ca/canada-s-banks-increase-prime-lending-
rates-1.803123 

Canadian Association of Accredited Mortgage Professionals. (2015). A Profile of Home 
Buying in Canada. Sótt af https://mortgageproscan.ca/docs/default-source/default-
document-library/a-profile-of-home-buying-in-canada.pdf?sfvrsn=e54ef47e_0 

Edward L. Glaeser, Joshua D. Gottlieb, og Joseph Gyourko. (2013). Can Cheap Credit 
Explain the Housing Boom? Sótt 12. febrúar 2018 af 
http://www.nber.org/chapters/c12622.pdf 

Evans, P. (18. apríl, 2018). Canadian Broadcasting Corporation. Sótt 25 apríl af 
http://www.cbc.ca/news/business/bank-of-canada-rate-decision-1.4624580 



 

28 

Morri, G. og Mazza, A. (2015). Property Finance: An International Approach. West 
Sussex: John Wiley & Sons. 

Palmer, A. (3. mars 2011). Bricks and slaughter. Sótt 22. mars af 
https://www.economist.com/node/18250385 

Shiller, R. J. (2007). Understanding Recent Trends in House Prices and Home Ownership. 
National Bureau of Economic Research. Sótt 24. mars af 
http://www.nber.org/papers/w13553.pdf 

Shiller. R. J. (2007a). Historic Turning Points in Real Estate. Sótt 3. apríl 2018 af 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.334.3363&rep=rep1&ty
pe=pdf 

Shiller, R. J. (2015). The Housing Market Still Isn‘t Rational. The New York Times. Sótt 14. 
apríl 2018 af https://www.nytimes.com/2015/07/26/upshot/the-housing-market-
still-isnt-rational.html?abt=0002&abg=0 

Statistics Canada (2017). Table 027-0040 – Canada Mortgage and Housing corporation, 
average rents for areas with a population of 10,000 and over. CANSIM 
[gagnagrunnur]. Sótt 20. apríl af 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&id=270040 

Statistics Canada. (2018). Table 326-0021 – Consumer Price Index (CPI). CANSIM 
[gagnagrunnur]. Sótt 14. mars af 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&id=3260021 

Statistics Canada. (2018b). Table 282-0135 -  Labour Force Survey estimates (LFS), by 
census metropolitan area based on 2011 Census boundaries.  CANSIM 
[gagnagrunnur]. Sótt 14. mars 2018 af 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&id=2820135 

Statistics Canada (2018c). Table 051-0056 – Estimates of population by census 
metropolitan area. CANSIM [gagnagrunnur]. Sótt 15. mars af 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&id=510056 

Statistics Canada. (2018d). Table 027-001 – Canada Mortgage and Housing Corporation, 
housing starts, under construction and completions in centres 10,000 and over. 
CANSIM [gagnagrunnur]. Sótt 14. apríl 2018 af 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&id=270001 

Statistics Canada (2018e). Table 327-0056 – New Housing price index, monthly. CANSIM 
[gagnagrunnur]. Sótt 17. apríl 2018 af 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&id=3270056 

The Chamber of Commerce of Metropolitan Montréal. (2018). Annual inflation rate. 
Sótt 12. febrúar 2018 af 
http://www.ccmm.ca/en/publications/statistiqueseconomiques/taux-annuel-d-
inflation/ 



 

29 

The Chamber of Commerce of Metropilitan Montréal. (2018a). Gross Domestic Product 
(GDP). Sótt 22. febrúar 2018 af 
http://www.ccmm.ca/en/publications/statistiqueseconomiques/produitinterieurbr
ut/ 

The Chamber of Commerce of Metropolitan Montréal. (2018b). Personal disposable 
income per capita. Sótt 22. febrúar 2018 af 
http://www.ccmm.ca/en/publications/statistiqueseconomiques/revenupersonneldi
sponiblepercapita/ 

Woodall, P. (29. maí, 2003). House of Cards. Sótt 14. apríl 2018 af 
https://www.economist.com/node/1794873 

Wu, L. og Brynjolfsson, E. (2015). The Future of Prediction: How Google Searches 
Foreshadow Housin Prices and Sales. National Bureau of Economic Research. Sótt 
15. mars 2018 af http://www.nber.org/chapters/c12994.pdf 

Québec Federation of Real Estate Boards. (2018). Barometer QFREB Redential market 
1st Quarter 2018. Sótt 2. maí 2018 af http://www.fciq.ca/pdf/bar/201801-bar-mtl-
en.pdf#page=7  

Québec Federation of Real Estate Boards. (2017). Montréal‘s Residential Real Estate 
Market Off to a Good Start in 2017. Sótt 2. maí 2018 af 
http://cms.centris.ca/medias/nouvelles/7495montreal_en_171.pdf 


