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0. Lýsigögn Hrávöruverð 

0.1 Heiti 

 

Vísitala hrávöruverðs 

  

0.2 Efnisflokkur 

 

Vísitölur á Sarpi – Áskriftarleið 2 og fyrirtækjaáskrift 

 

0.3 Umsjón; stofnun, deild, sérfræðingur o.s.frv. 

Rannsóknasetur verslunarinnar 

Sigrún Ösp Sigurjónsdóttir 

Netfang: sigrun@rsv.is  

 

0.4 Tilgangur og aðdragandi 

Vísitalan sýnir þróun heimsmarkaðsverðs í nokkrum völdum vöruflokkum hrávöru. 

Tilgangurinn er að fylgjast með þróun heimsmarkaðsverðs í vöruflokkum sem tengjast 

innlendri verslun og þjónustu og gefa vísbendingar um þróun vöruverðs fyrir innflutning. 

  

0.5 Notendur og notkunarsvið 

Vísitala hrávöruverðs getur nýst bæði opinberum aðilum og einkaaðilum við mat á 

verðlagsþróun til skamms tíma þar sem hún er tiltölulega kvikur mælikvarði á vöruverð. 

Vísitalan getur einnig nýst við ákvarðanatöku um rekstur verslana, til dæmis við verðbreytinga. 

  

0.6 Heimildir 

Rannsóknasetur verslunarinnar safnar upplýsingum frá The World Bank: Commodities Price 

Data (The Pink Sheet) um heimsmarkaðsverð í nokkrum völdum vöruflokkum. The World 

Bank sækir heimildir sínar um heimsmarkaðsverð til ýmissa aðila m.a. til Bloomberg, Markit 

Group Limited, International Tropical Timber Organization, International Coffee 

Organization, International Cocoa Organization Secretariat, International Monetary Fund, 

International Financial Statistics og US Department of Agriculture.  

 

0.7 Svarbyrði við innsöfnun 

Engin. 

  

1. Efni 

1.1 Efnislýsing 

Vísitalan er verðvísitala og mælir þróun á heimsmarkaðsverði fyrir valda vöruflokka hrávöru 

sem hún nær til. Vísitalan er birt á breytilegu verðlagi og miðast við einingaverð í íslenskum 

krónum. 
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1.2 Tölfræðileg hugtök 

 

Vöruflokkar: Notast er við eftirfarandi vöruflokka frá The World Bank: Commodities Price 

Data (The Pink Sheet): 

 

- Kol - Coal (South Africa), from January 2015, f.o.b. Richards Bay, NAR, 6,000 kcal/kg, sulfur 

less than 1%, forward month 1;  from February 13, 2017 to December 2017, thermal NAR 

netback assessment f.o.b. Richards Bay 6,000 kcal/kg; during 2006-February 10, 2017 thermal 

NAR; during 2002-2005 6,200 kcal/kg (11,200 btu/lb), less than 1.0%, sulfur 16% ash; years 

1990-2001 6390 kcal/kg (11,500 btu/lb) 

- Olía Brent - Crude oil, UK Brent 38` API. 

- Kakó - Cocoa (ICCO), International Cocoa Organization daily price, average of  the first three 

positions on the terminal markets of New York and London, nearest three future trading 

months. 

- Kaffi - Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, 

average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock 

- Te - Tea , average three auctions, arithmetic average of quotations at Kolkata, Colombo and 

Mombasa/Nairobi. 

- Kókosolía - Coconut oil (Philippines/Indonesia), from January 2021, crude, CIF Rotterdam; 

January 1999 to December 2020, crude, CIF NW Europe; previously, bulk, c.i.f. Rotterdam 

- Fiskimjöl - Fishmeal, from January 2021, German Fishmeal, Danish 64% Pro, FOB Bremen; 

January 1999 to December 2020, German, 64% protein, EXW Hamburg 

- Hnetur - Groundnuts (U.S.), Runners 40/50, CFR N.W. Europe. Europe beginning January 

1999; previously (US), Runners 40/50 shelled basis, c.i.f. Rotterdam 

- Maís - Maize (U.S.), no. 2, yellow, f.o.b. US Gulf ports 

- Hrísgrjón - Rice (Thailand), 100% broken, A.1 Super from 2006 onwards, government 

standard, f.o.b. Bangkok; prior to 2006, A1 Special, a slightly lower grade than A1 Super. 

- Hveiti -  Wheat (U.S.), no. 2 hard red winter Gulf export price; June 2020 backwards, no. 1, 

hard red winter, ordinary protein, export price delivered at the US Gulf port for prompt or 30 

days shipment 

- Bananar - Bananas (Central & South America), major brands, free on truck (f.o.t.) Southern 

Europe, including duties; prior to October 2006, f.o.t. Hamburg.  

- Nautakjöt - Meat, beef (Australia/New Zealand), mixed trimmings 85%, East Coast, 7-45 day 

deferred delivery, FOB port of entry, beginning January 1995; previously cow forequarters 

- Kjúklingakjöt - Meat, chicken (US), Urner Barry North East weighted average for broiler/fryer, 

whole birds, 2.5 to 3.5 pounds, USDA grade "A" from 2013 onwards; 1980-2012, Georgia 

Dock weighted average, 2.5 to 3 pounds,wholesale; previously World Bank estimates. 

- Lambakjöt - Meat, sheep (New Zealand), frozen whole carcasses Prime Medium (PM) 

wholesale, Smithfield, London  beginning January 2006; previously Prime Light (PL) 

- Appelsínur - Oranges (Mediterranean exporters) navel, European Union indicative import price, 

c.i.f. Paris 

- Rækjur - Shrimp , (U.S.), brown, shell-on, headless, in frozen blocks, source Gulf of Mexico, 

26 to 30 count per pound, wholesale US beginning 2004; previously New York. 

- Sykur - Sugar (World), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw,  f.o.b. and stowed 

at greater Caribbean ports 

- Sagaður viður - Sawnwood (Africa), sapele, width 6 inches or more, length 6 feet or more, 

f.a.s. Cameroonian ports 
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- Bómull - Cotton (Cotton Outlook "CotlookA index"), middling 1-3/32 inch, traded in Far East, 

C/F beginning 2006; previously Northern Europe, c.i.f. 

- Tóbak - Tobacco (any origin), unmanufactured, general import , cif, US 

- Ál - Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, 

minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price 

- Gull - Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates 

- Silfur - Silver (UK), 99.9% refined, London afternoon fixing; prior to July 1976 Handy & 

Harman.  Grade prior to 1962 unrefined silver.   

Gengi: Notast er við upplýsingar um gengi USD gagnvart ISK, miðgengi fyrir meðaltal 

mánaðar, frá Seðlabanka Íslands.  

 

Meiri upplýsingar um heimsmarkaðsverð The World Bank má nálgast hér: 

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets 

 

2. Tími 

2.1 Viðmiðunartími talnaefnis 

Vísitala hrávöruverðs er reiknuð mánaðarlega og er viðmiðunartími hennar næstliðinn 

mánuður. Vísitala febrúarmánaðar, sem birt er í mars, byggir því á vísitölustigi í janúar og 

veltubreytingum milli janúar og febrúar. 

  

2.2 Vinnslutími 

Vísitala fyrir hvern mánuð er jafnan reiknuð og birt fyrir miðjan næsta mánuð. 

  

2.3 Stundvísi birtingar 

Birting vísitölunnar er ekki tímasett með birtingaráætlun að svo stöddu heldur er talnaefni birt 

jafnóðum og vinnslu þess líkur. 

  

2.4 Tíðni birtinga 

Vísitalan er birt mánaðarlega. 

  

3. Áreiðanleiki og öryggismörk 

3.1 Nákvæmni gagna og áreiðanleiki 

Gagnalindin er The World Bank: Commodities Price Data (The Pink Sheet). Áreiðanleiki 

gagna er háður því að sú stofnun standi vel að gagnaöflun og vandi til verka. 

 

3.2 Skekkjuvaldar í gögnum 

Ef um fleiri en eina gagnauppsprettu er að ræða fyrir hvern vöruflokk, í gögnum The World 

Bank, er valin sú gagnauppspretta sem líklegust þykir til að hafa þýðingu fyrir innflutning 

hingað til lands. Horft er til lýsingar vörunnar, nálægð Íslands við upprunaland o.fl. Mögulegt 

er að aðrar gagnauppsprettur vöruflokka, í gögnum The World Bank, gefi aðra mynd að 

þróun heimsmarkaðsverð fyrir valda vöruflokka RSV.     

 

3.3 Tölur um öryggismörk/skekkjumælingar 

Ekki verða áætluð skekkjumörk fyrir vísitöluna.  

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
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4. Samanburður 

4.1 Samanburðarhæfi milli tímabila 

Gögn sem notuð eru við vinnslu vísitölunnar eru almennt samanburðarhæf milli tímabila innan 

árs og milli ára þar sem samræmdum aðferðum er beitt frá ári til árs við vinnslu gagna. 

Vinnslu vísitölunnar er ekki breytt með þeim hætti að samanburður milli tímabila verði 

ómögulegur  

  

5. Aðgangur að upplýsingum 

5.1 Miðlunarleiðir 

· Fréttir, birtar á vef Rannsóknaseturs verslunarinnar RSV 

            Vefslóð: www.rsv.is 

· Rafræn áskrift að fréttatilkynningum 

· Talnaefni aðgengilegt í áskrift á innri vef RSV, www.sarpur.rsv.is. 

 

5.2 Grunngögn; varðveisla og notkunarmöguleikar 

Grunngögn eru varðveitt hjá The World Bank. 

  

5.3 Skýrslur 

Gerð er grein fyrir þróun vísitölunnar með reglulegum fréttatilkynningu og vísitölur eru 

aðgengilegar áskrifendum að innri vef rannsóknasetursins, https://www.sarpur.rsv.is.  

  

5.4 Aðrar upplýsingar 

Nánari upplýsingar um vísitölu hrávöruverðs er hægt að fá með því að senda tölvupóst á 

rsv@rsv.is eða sigrun@rsv.is. 
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