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Extraction 
The Housing Bond system in Iceland is a bond swap system. Homebuyers 

apply for a mortgage bond, which is secured against the property to be 

bought. The Housing Financing Fund then buys this bond from the home-

buyer and pays by issuing to the seller a Housing Bond which can be traded 

in the securities market. This arrangement gives the homebuyer access to 

very liquid funds with a treasury guarantee which ensures the most 

economical terms available in the market. 

In the year 2004 there will be major changes concerning the Housing 

Financing Fund. The objective of these changes is to offer cheaper and 

simpler housing loans than before:  

• The Housing Financing Fund will issue only one type of bonds, 

called HFF bonds (Housing Financing Fund bonds). 

• A traditional mortgage loan system will be applied and housing loans 

raised. 

• HFF bonds will be settled in an international clearing house. 

These changes will simplify the loan system, reduce risk taken by the 

borrower and increase access to cheaper loans. It will also cut costs for the 

Housing Fund, decrease the premium on the issued bonds, stimulate demand 

for Icelandic securities and subsequently lower the interest rate on housing 

loans. 
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Útdráttur  
Húsbréfalán sem sótt er um hjá Íbúðalánasjóði eru bæði þau algengustu og 

hagstæðustu lán til íbúðakaupa hér á landi. Húsbréfakerfið er ekki eiginlegt 

lánakerfi eins og menn þekkja almennt, heldur er það skuldabréfaskiptakerfi. 

Það þýðir að Íbúðalánasjóður kaupir af lántakanda eina tegund skuldabréfa, 

fasteignaveðbréf, og eru þau greidd með því að afhenda aðra tegund 

skuldabréfa, húsbréf, sem greiðslu. Lántakandinn hefur síðan getað selt 

bréfið á markaði, afhent það sem greiðslu eða geymt það. Þetta kerfi er flókið 

og kostnaðarsamt og hefur ekki verið fullkomin sátt um það enda hefur oftar 

en ekki þurft að selja húsbréfin með afföllum. 

Á árinu 2004 munu miklar breytingar eiga sér stað á húsnæðislánakerfinu. Í 

meginatriðum er um þrennskonar breytingar að ræða. Þær eru hækkun 

hámarkslána, skráningu skuldabréfanna í alþjóðlegt uppgjörskerfi og 

breytingu á lánafyrirkomulagi. Jafnframt hefur verið samþykkt að hækka 

hámarks lánshlutfall upp í 90% af markaðsverðmæti fasteignar. 

Markmið breytinganna er að fasteignakaupendur hafi aðgang að láns-

fjármagni á betri kjörum en áður. Breytingunum á lánafyrirkomulaginu er 

ætlað að gera kerfið skilvirkara, ódýrara og einfaldara. Þær munu hafa áhrif á 

ýmsa aðila, svo sem Íbúðalánasjóð, lántakendur, fjármálastofnanir og aðra 

fjárfesta. 

Íbúðalánasjóður mun bjóða út Íbúðabréf á almennum markaði í stað hús- og 

húsnæðisbréfa og fjármagnið sem fæst þaðan verður notað til að veita 

peningalán til fasteignakaupenda. Líklegt er að vextir húsnæðislána muni 

með þessum hætti verða lægri en við sambærilegar aðstæður á markaði ef 

núverandi kerfi er notað. Kostnaður við umsýslu minnkar og áhætta 

bréfanna verður minni. Ef uppbygging nýja húsnæðislánakerfisins er skoðuð 

í samhengi við fræðin um verðlagningu og ávöxtunarkröfu skuldabréfa, má 

ætla að vextir verði nær áhættulausum vöxtum en vextir húsbréfa eru. 

Breytingarnar á húsnæðislánakerfinu verða því lántakendum til góðs. 



LOK 2106  AMI 

- vii -

Efnisyfirlit 
Inngangur.................................................................................................................................. 1 

1 Húsnæðismarkaðurinn og þörf fyrir lánsfé..................................................................... 2 

2 Saga húsnæðislánakerfisins ............................................................................................. 4 

3 Kerfi Íbúðalánasjóðs í dag................................................................................................ 6 

3.1 Húsbréfalán .......................................................................................................................... 6 

3.2 Fasteignaveðbréf .................................................................................................................. 7 

3.3 Húsbréf ................................................................................................................................. 7 
3.3.1 Útdráttur húsbréfa ........................................................................................................................... 8 
3.3.2 Jafngreiðslubréf............................................................................................................................... 9 
3.3.3 Verð húsbréfa ................................................................................................................................ 10 

3.4 Húsnæðisbréf...................................................................................................................... 10 

3.5 Verðmyndun....................................................................................................................... 11 

4 Húsnæðisstefna annarra landa ...................................................................................... 13 

5 Framtíðarlánakerfi Íbúðalánasjóðs ............................................................................... 16 

5.1 Hækkun hámarkslána ....................................................................................................... 16 

5.2 Skráning í alþjóðlegt uppgjörskerfi ................................................................................. 17 

5.3 Breyting á lánafyrirkomulagi ........................................................................................... 18 

6 Vextir................................................................................................................................ 20 

6.1 Áhættulausir vextir, k*...................................................................................................... 21 

6.2 Verðbólguálag, IP .............................................................................................................. 21 

6.3 Vanskilaálag, DRP............................................................................................................. 22 

6.4 Álag vegna seljanleikaáhættu, LP .................................................................................... 22 

6.5 Tímalengdarálag, MRP..................................................................................................... 23 

6.6 Álag vegna uppgreiðsluákvæðis ....................................................................................... 23 

6.7 Bréf útgefin af Íbúðalánasjóði .......................................................................................... 24 

6.8 Vaxtaferlar ......................................................................................................................... 24 

7 Áhrif breytinganna.......................................................................................................... 27 



LOK 2106  AMI 

- viii -

7.1 Íbúðalánasjóður ................................................................................................................. 27 

7.2 Lántakendur....................................................................................................................... 28 

7.3 Fjárfestar ............................................................................................................................ 30 

7.4 Fasteignaverð ..................................................................................................................... 32 

7.5 Fjármálastofnanir landsins............................................................................................... 33 

Umræður.................................................................................................................................. 34 

Niðurstöður.............................................................................................................................. 36 

Heimildaskrá ........................................................................................................................... 38 

Ritaðar heimildir ............................................................................................................................ 38 

Rafrænar heimildir......................................................................................................................... 39 

Munnlegar heimildir ...................................................................................................................... 42 

Viðaukar .................................................................................................................................. 43 

Viðauki 1: Clearstream uppgjörskerfið........................................................................................ 44 

Viðauki 2: Gengi hús- og húsnæðisbréfa ...................................................................................... 45 

Viðauki 3: Kaup erlendra aðila á íslenskum skuldabréfum....................................................... 47 



LOK 2106  AMI 

- ix -

Myndaskrá 
Mynd 1 Velta á fasteignamarkaði á Íslandi ....................................................................................................... 2 

Mynd 2 Skipting fjármögnunar á íbúðarhúsnæði.............................................................................................. 3 

Mynd 3 Velta á skuldabréfamarkaði .................................................................................................................. 8 

Mynd 4 Vaxtaferlar, r = ávöxtunarkrafa.......................................................................................................... 25 

Mynd 5 Vaxtaferill ríkistryggðra bréfa ........................................................................................................... 26 

Mynd 6 Mismunur á vöxtum húsnæðis- og húsbréfa....................................................................................... 28 

Mynd 7 Ávöxtunarkrafa 40 ára húsbréfa síðan 1998. ..................................................................................... 29 

Mynd 8 Ávöxtun á nokkrum skuldabréfamörkuðum heimsins....................................................................... 31 

Mynd 9 Ávöxtunarkrafa hús- og húsnæðisbréfa á markaði síðan 1998......................................................... 34 



LOK 2106  AMI 

- 1 -

Inngangur 
Íslendingar búa við þá sérstöðu samanborið við nálæg lönd að húsnæðiskaup 

á almennum fasteignamarkaði eru að langmestu leyti fjármögnuð af lána-

stofnun í eigu ríkisins, Íbúðalánasjóði. Fyrirkomulag húsnæðislánakerfisins 

má að miklu leyti rekja til sérstakra aðstæðna og sögulegra hefða er ríkt hafa 

hér á landi. Einnig er húsnæði af mörgum talið vera of mikil grundvallarþörf 

allra manna til þess að láta markaðsöflum einum eftir að tryggja almenningi 

viðráðanlegan aðgang að lánsfjármagni. 

Í dag er Íbúðalánasjóður einn stærsti aðilinn á íslenskum fjármálamarkaði og 

nema útlán sjóðsins um 11% útlána á Íslandi og um 54% af heildarlánum til 

einstaklinga. Heildarútlán sjóðsins eru nú um 445 milljarðar og aukning 

útlána sjóðsins nemur á bilinu 30-60 milljörðum ár hvert (Íbúðalánasjóður, 

2004, bls. 3). 

Á árinu 2004 munu breytingar eiga sér stað á húsnæðislánakerfinu. Í megin-

atriðum er um þrenns konar breytingar að ræða. Þær eru hækkun hámarks-

lána, skráningu í alþjóðlegt uppgjörskerfi og breytingu á lánafyrirkomulagi. Í 

þessari ritgerð verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort og þá hvaða 

áhrif þessar breytingar munu hafa á vaxtakjör húsnæðislána. 
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1 Húsnæðismarkaðurinn og þörf fyrir lánsfé 
Samkvæmt húsnæðismálakönnun Gallup árið 2003 býr um 78,2% lands-

manna í eigin húsnæði og 93% landsmanna vill búa í eigin húsnæði. Velta á 

fasteignamarkaði hefur aukist á undanförnum árum og var árið 2003 metár í 

fasteignaviðskiptum og námu viðskipti ársins um 160 ma.kr. Þetta 

samsvarar aukningu sem nemur 24% frá árinu 2002 þegar fasteignaviðskipti 

námu 129 ma.kr. Stöðug aukning hefur verið á veltu í fasteignaviðskiptum í 

krónum talið frá og með árinu 1994 (Íbúðalánasjóður - Félagsmálaráðuneyti, 

bls. 6; Fasteignamat ríkisins, 2003, bls. 21). 

Velta á fasteignamarkaði (á uppreiknuðu verðlagi)
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Mynd 1 Velta á fasteignamarkaði á Íslandi (Fasteignamat ríkisins, 2003, bls. 22). 

Fjöldi kaupsamninga voru um 11.800 á árinu 2003. Það er u.þ.b. 17% 

aukning frá 2002 er þeir voru 10.100. Meðalupphæð hvers kaupsamnings 

hljóðaði upp á um 13,5 m.kr. Miðað við aukna veltu á fasteignamarkaðnum 

má ætla að eftirspurn eftir húsnæðislánum fari einnig vaxandi. Fer það 

saman við aukin útlán Íbúðalánasjóðs en heildarútlán sjóðsins hafa aukist 

um 30-60 ma.kr ár hvert undanfarin ár (Fasteignamat ríkisins, 2004; 

Íbúðalánasjóður, 2004, bls. 3). 

Húsnæðiskaup eru þó ekki einungis fjármögnuð með lánsfé frá Íbúða-

lánasjóði. Hlutfall útborgunar, þ.e. greiðsla með peningum nam tæpum 41% 

af fjármögnuninni árið 2002. Það er hins vegar ekki vitað að hve miklu leyti 

þeir peningar eru teknir að láni annarsstaðar en hjá Íbúðalánasjóði. Hlutdeild 
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húsbréfa var 3,1%, fasteignir og lausafé 2,4%, fasteignaveðbréf skiptanleg 

fyrir húsbréf 24,4%, yfirtekin lán húsbréfakerfis 21,1%, yfirtekin lán 

Byggingarsjóðs 5,4% og önnur fjármögnun 3%. Samkvæmt þessu þá nema 

lán í húsbréfakerfinu, gömul og ný, tæpum 50% af fjármögnun húsnæðis-

kaupa á Íslandi. Vaxtakjör þeirra skipta því að jafnaði verulegu máli fyrir 

húsnæðiseigendur. Þörf fyrir lánsfé er greinilega nokkur enda nemur 

útborgun í beinhörðum peningum einungis rúmum 40% af fjármögnuninni. 

Líklegt verður að teljast að talsverður hluti þess sé lánsfé frá öðrum 

lánastofnunum eða öðrum einstaklingum. Ekki eru til tæmandi upplýsingar 

um hvaðan þetta fé kemur. Samkvæmt heimildum frá fasteignaþjónustum 

bankanna kemur stór hluti afúborgunar frá öðrum lánveitedum (Fasteigna-

mat ríkisins, 2003, bls. 23, Drífa Óskarsdóttir, 2004). 

Fjármögnun húsnæðiskaupa árið 2002
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Annað; 3%

 

Mynd 2 Skipting fjármögnunar á íbúðarhúsnæði (Fasteignamat ríkisins, 2003, bls. 

23). 

Meðalvelta þinglýstra fasteignaveðbréfa á viku síðan í nóvember 2002 er um 

1.130 m.kr. Það þýðir um 58.792 m.kr á ári. Útistandandi skuldir húsnæðis-

eigenda við Íbúðalánasjóð voru um áramótin 2003-2004 um 445 ma.kr. 1% 

lækkun á vaxtakjörum húsnæðislána myndi því þýða 4,5 ma.kr sparnað 

lántakenda á ári í vaxtakostnað á útistandandi skuldum og um 600 m.kr 

sparnað á nýjum lánum á einu ári (Fasteignamat ríkisins, 2004). 
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2 Saga húsnæðislánakerfisins 
Stofnun veðdeildar Landsbanka Íslands árið 1900 var fyrsti vísirinn að 

húsnæðislánakerfi á Íslandi. Tilgangur deildarinnar var að veita lán til langs 

tíma, með vægum vaxtakjörum, gegn veði í fasteignum. Veðdeildin sem slík 

var helsti lánveitandinn til húsnæðismála í þéttbýli til ársins 1955 (Sigurjón 

Ólafsson, 1995, bls. 10-11). 

Lánadeild smáíbúða var stofnuð 1952 um opinbera aðstoð við byggingar 

íbúðahúsa í kaupstöðum og kauptúnum. Það varð til þess að einstaklingar 

sem vildu byggja sín íbúðarhús að nokkru eða verulegu leiti sjálfir gátu 

fengið lán hjá lánadeildinni. Lánadeild smáíbúða var undanfari þess 

húsnæðislánakerfis sem við búum við í dag. Árið 1957 voru Húsnæðis-

málastofnun og Byggingarsjóður ríkisins stofnsett. Með tilkomu Húsnæðis-

málastofnunar var Lánadeild smáíbúða lögð niður og eignir deildarinnar 

lagðar inn í Byggingarsjóð ríkisins. Lagður var grundvöllur að skipulegri 

starfsemi á vegum ríkisins með setningu laga um húsnæðismálastjórn. Þessi 

starfsemi tók bæði til stefnumótunar á sviði húsnæðismála og lánveitinga 

vegna íbúðabygginga. (Sigurjón Ólafsson, 1995, bls. 15, 18). 

Árið 1970 var Byggingarsjóður verkamanna fenginn Húsnæðismálastjórn til 

forsjár og fluttur til stofnunarinnar. Með þessu var öll opinber fjármögnun 

íbúðabygginga færð undir eina stjórn, þó að undanskildum lánveitingum úr 

Stofnlánadeild landbúnaðarins. Húsnæðismálastofnun annaðist þar með 

bæði veitingu lána úr Byggingarsjóði ríkisins og Byggingarsjóði verka-

manna (Sigurjón Ólafsson, 1995, bls. 27). 

Breytingar voru gerðar á húsnæðismálum landsmanna og starfsemi 

stofnunarinnar árið 1980. Stofnunin fékk nýtt nafn, Húsnæðisstofnun 

ríkisins. Breytingar urðu einnig á tekjustofnum Byggingarsjóðs ríkisins með 

því að launaskattur var lagður niður. Hann nam 2% af öllum útborguðum 

launum í landinu, nema í landbúnaði og sjávarútvegi (Sigurjón Ólafsson, 

1995, bls. 32). 

Veigamiklar breytingar á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins fylgdu á eftir 

kjarasamningum milli aðila vinnumarkaðarins árið 1986. Helstu 
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breytingarnar voru þær að hámarksfjárhæð lána frá Húsnæðisstofnun voru 

tvöfölduð og mögulegur lánstími var lengdur í 40 ár. Lífeyrissjóðir 

skuldbundu sig til að nota allt að 55% af ráðstöfunarfé sínu til þess að kaupa 

skuldabréf stofnunarinnar. Skilyrði var einnig sett fyrir því að umsækjandi 

láns frá Byggingarsjóði ríkisins hefði greitt í minnst tvö ár í lífeyrissjóð. 

Kerfi þetta var lagt af árið 1989 en þá hóf húsbréfakerfið göngu sína 

(Sigurjón Ólafsson, 1995, bls. 34). 

Árið 1999 tók Íbúðalánasjóður við hlutverki Húsnæðisstofnunar ríkisins. 

Þessi breyting varð þegar ný lög nr. 44/1998 um húsnæðismál tóku gildi og 

Byggingarsjóður ríkisins og Byggingarsjóður verkamanna voru sameinaðir í 

Íbúðalánasjóð (Íbúðalánasjóður, 2004 a). 
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3 Kerfi Íbúðalánasjóðs í dag 
Samkvæmt lögum nr. 44/1998 sem tóku gildi 1. janúar 1999 annast 

Íbúðalánasjóður stjórn og framkvæmd húsnæðismála. Hann er fjárhagslega 

sjálfstæður og stendur undir fjármögnun með eigin tekjum. Tilgangur 

sjóðsins er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að 

landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að 

fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks til að 

eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum (Félagsmálaráðuneytið, 

2004 a; Íbúðalánasjóður, 2004 a). 

3.1 Húsbréfalán 

Húsbréfalán sem sótt er um hjá Íbúðalánasjóði eru bæði algengustu og 

hagstæðustu lán til íbúðakaupa hér á landi. Húsbréfalán Íbúðalánasjóðs geta 

numið 70% af kaupverði íbúða þegar keypt er í fyrsta sinn, en annars  65%. 

Húsbréfalán er að hámarki 9,2 milljónir fyrir notaðar íbúðir og 9,7 milljónir 

fyrir nýjar. Húsbréfalánið getur hins vegar ekki farið yfir 85% af 

brunabótamati. Þeim sem eru innan ákveðinna tekju- og eignamarka gefst 

kostur á svokölluðum viðbótarlánum sem Íbúðalánasjóður afgreiðir að 

undangenginni umsögn húsnæðisnefnda sveitarfélaga. Sjóðurinn veitir 

viðbótarlán til einstaklinga sem búa við erfiðar aðstæður samkvæmt nánari 

ákvörðun húsnæðisnefndar. Jafnframt þessu annast Íbúðalánasjóður 

lánveitingar til sveitarfélaga, félaga og félagasamtaka vegna byggingar eða 

kaupa á leiguhúsnæði. Sjóðurinn hefur enn fremur það hlutverk að stuðla að 

tækninýjungum og umbótum í byggingariðnaði með lánum eða styrkjum 

(Félagsmálaráðuneytið, 2004 a; Félagsmálaráðuneytið, 2003, bls. 7). 

Húsbréfakerfið er ekki eiginlegt lánakerfi eins og menn þekkja almennt, 

heldur er það skuldabréfaskiptakerfi. Það þýðir að Íbúðalánasjóður kaupir af 

lántakanda eina tegund skuldabréfa, fasteignaveðbréf, sem greidd með því 

að afhenda aðra tegund skuldabréfa, húsbréf, sem greiðslu. Með þessu kerfi 

er Íbúðalánasjóður því ekki að veita hefðbundin lán, eins og tíðkaðist í tíð 

lána Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs verkamanna. 
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Íbúðalánasjóður gerir þannig íbúðarkaupandanum eða húsbyggjandanum 

kleyft að verða sér úti um fjármagn á almennum verðbréfamarkaði með sölu 

skuldabréfa. Einstaklingar geta selt skuldabréf á almennum markaði en það 

er þó takmörkuð eftirspurn eftir bréfum útgefnum af einstaklingum. 

Kostnaðurinn sem því myndi fylgja væri líka nokkur enda ávöxtunarkrafan 

hærri á bréf útgefin af einstaklingum en Íbúðalánasjóði. Því er fasteigna-

kaupendum og byggjendum boðið upp á að skipta fasteignaveðbréfum 

sínum í húsbréf. Með því að selja bréf með ríkisábyrgð á verðbréfa-

markaðnum í stað almennra skuldabréfa, útgefnum af einstaklingum, geta 

menn selt bréfin með mun hagstæðari ávöxtunarkröfu og þar með verða 

vextir bréfanna lægri (Íbúðalánasjóður, 2004 h; Morgunblaðið, 2004). 

3.2 Fasteignaveðbréf 

Fasteignaveðbréf er ein tegund af veðskuldabréfum. Þegar kaupsamningur er 

undirritaður gefa kaupendur út fasteignaveðbréf sem er skiptanlegt fyrir 

húsbréf. Íbúðalánasjóður veitir að öllu jöfnu lán til 25 eða 40 ára sem nú eru 

verðtryggð með 5,1% vöxtum og eru þau jafngreiðslulán. Fasteigna-

veðbréfið er með veði í eigninni sem kaupsamningurinn var gerður um og 

Íbúðalánasjóður eignast það í kjölfar skuldabréfaskipta. Í skiptum fær 

kaupandi húsbréf sem hann getur síðan afhent sem greiðslu fyrir fasteign, átt 

þau áfram eða selt á markaði (Verðbréfastofan, 2004; Vísindavefurinn, 

2004).  

3.3 Húsbréf 

Húsbréf eru skuldabréf sem Íbúðalánasjóður gefur út til ýmist 25 eða 40 ára. 

Þau eru verðtryggð miðað við vísitölu neysluverð, eru með óbeinni ábyrgð 

ríkisins og bera fasta vexti. Bréfin eru eingreiðslubréf, þ.e. hafa aðeins einn 

gjalddaga og því safnast vextir og verðbætur við höfuðstól þeirra frá 

útgáfudegi. Alls hafa verið gefnir út 26 flokkar húsbréfa og teljast aðeins 

fimm af þeim til markflokka. Töluverður kostnaður fylgir umsýslu og 

meðhöndlun hinna eldri og minni flokka og telst það vera mikill ókostur við 

húsbréfakerfið. Aðeins tveir flokkar eru gefnir út í dag og eru þeir 01/1 sem 
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er til 25 ára og 01/2 sem er til 40 ára (Vísindavefurinn, 2004; 

Íbúðalánasjóður, 2004 f; Félagsmálaráðuneytið, 2003, bls. 8 og 10). 

Húsbréf eru markaðsverðbréf og eru skráð í Kauphöll Íslands. Til þess að 

tryggja viðskipti með bréfin á markaðnum hefur Íbúðalánasjóður að 

undanförnu boðið út viðskiptavakt fyrir þau. Þá er gerður samningur við 

einhverja aðila verðbréfamarkaðarins um að annast þessa vakt. Markaður 

fyrir húsbréf er því mjög virkur og eru stunduð mjög lífleg og mikil viðskipti 

með þau. Velta á skuldabréfamarkaði hefur farið vaxandi síðan árið 2000 og 

metvelta, um 340 ma.kr, var á fyrsta ársfjórðungi 2004 (Greiningardeild KB 

banka, 2004 b; Íbúðalánasjóður, 2004 f). 

Mynd 3 Velta á skuldabréfamarkaði (Greiningardeild KB banka, 2004 b). 

Áður fyrr voru húsbréf gefin út á pappír en nú eru þau á rafrænu formi. 

Tilgangurinn með því er að auka öryggi í viðskiptum. Við skipti á 

fasteignaveðbréfum og húsbréfum gefur Íbúðalánasjóður út kvittun til 

eiganda húsbréfanna. Húsbréfin eru skráð á nafn eiganda og lögð inn á 

reikning hjá Verðbréfaskráningu Íslands og eigandi húsbréfsins getur þá 

með milligöngu fjármálastofnunar nálgast hið rafræna bréf (Íbúðalánasjóður, 

2004 f; Verðbréfastofan, 2004; Félagsmálaráðuneytið, 2003, bls. 8). 

3.3.1 Útdráttur húsbréfa 

Fjórum sinnum á ári er dreginn út ákveðinn fjöldi húsbréfa úr heildarútgáfu 

hvers undirflokks og fara endurgreiðslur húsbréfa þannig fram. Númer 

útdreginna bréfa koma til innlausnar rúmum tveimur mánuðum síðar og eru 
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þá greidd út á reiknuðu verði. Reiknað verð er jafnt nafnverði þeirra að 

viðbættum áföllnum vöxtum og verðbótum frá útgáfudegi húsbréfanna til 

innlausnardags. Að útdrætti loknum eru númer bréfanna auglýst. Á síðasta 

innlausnardegi hvers flokks fyrir sig koma þau húsbréf til innlausnar sem 

ekki voru dregin út. Húsbréf eru eingreiðslubréf þannig að þau eru greidd 

upp á gjalddaga ásamt áföllnum vöxtum og verðbótum ef þau hafa ekki 

verið útdregin. Aðeins öðruvísi er háttað með útdrátt á rafrænum bréfum. 

Það má líkja húsbréfum þeirra flokka sem hafa verið rafvæddir við 

jafngreiðslubréf, því dregið er út í svo smáum einingum. Útdráttur fer fram á 

þriggja mánaða fresti og er dreginn út lítill hluti af hverju einasta útgefnu 

rafrænu húsbréfi og greitt inn á reikning eigandans. Þetta þýðir að á 

lánstímanum greiðist allt bréfið upp í smáum skömmtum og er uppgreitt í 

lok lánstímans (Íbúðalánasjóður, 2004 f; Félagsmálaráðuneytið, 2003, bls. 

8). 

Þetta útdráttarfyrirkomulag er talið vera eitt helsta vandamálið í húsbréfa-

kerfinu vegna þess að það er bæði flókið og veldur töluverðri óvissu um 

endurgreiðslutíma húsbréfa. Rafvæðing markflokka húsbréfa dró þó nokkuð 

úr vandamálinu, en þrátt fyrir það er enn um nokkuð flókið fyrirkomulag að 

ræða (Félagsmálaráðuneytið, 2003, bls. 10). 

3.3.2 Jafngreiðslubréf 

Húsnæðislán eru gjarnan jafngreiðslulán, sem þýðir að sama upphæð er 

greidd á hverjum gjalddaga lánsins þar til það er uppgreitt. Á Íslandi eru 

lánin þó einnig verðtryggð miðað við neysluverðsvísitölu og greiðast 

jafnframt verðbætur af láninu. Til þess að finna ávöxtun til loka 

jafngreiðslubréfs eru allar framtíðargreiðslur bréfsins núvirtar þannig að þær 

jafngildi verðmæti bréfsins í dag. Jafngreiðslulán samanstendur af fleiri en 

einni afborgun og er því núvirði þess summa núvirðis allra afborgana 

bréfsins. Almennt má setja það fram sem: 

 

þar sem i = ávöxtunarkrafa og N = fjöldi tímabila.

Ni
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Yfirleitt eru þekktu stærðirnar í jafngreiðsluláni upphæð lánsins, lánstími og 

afborganir. Þessa jöfnu verður því að leysa fyrir i. Við útreikning á verði 

húsbréfa þarf einnig að taka tillit til verðbólgu og fleiri þátta sem nánar er 

farið í gegnum í Viðauka 2 (Mishkin, 1998, bls. 45-46). 

3.3.3 Verð húsbréfa 

Þeir sem hafa komið nálægt fasteignaviðskiptum nýlega hafa eflaust flestir 

velt fyrir sér afföllum húsbréfa en þau hafa sveiflast töluvert undanfarin ár. 

Þar sem húsbréfin bera fasta vexti, en vaxtastig og ávöxtunarkrafa í landinu 

getur verið mjög mismunandi á lifitíma húsbréfanna, leiðréttir markaðurinn 

vexti húsbréfanna í takt við vaxtaþróun með afföllum eða yfirverði. Ef 

ávöxtunarkrafan er hærri en fastir vextir húsbréfanna þá bera húsbréfin 

afföll. Það þýðir að húsbréf að reiknuðu verði að fjárhæð kr. 1.000.000,- 

selst fyrir lægra verð, td. 900.000 krónur. Þá eru afföllin 10% og 

ávöxtunakrafan um 6% ef um er að ræða 25 ára bréf. Þannig má segja að 

húsbréfin beri um 6% vexti en ekki 4,75% vexti eins og fastir vextir 

húsbréfanna segja til um (Íbúðalánasjóður, 2004 h; Seðlabanki Íslands, 2004 

a). 

Ef afföll eru á húsbréfum er því óhagstætt fyrir seljendur fasteigna að fá 

greitt með húsbréfum á þeim tíma. Það eru ýmsir þættir í efnahagslífinu sem 

líklega hafa áhrif á afföllin. Þar má til dæmis nefna verðbólgu, gengis-

vísitölu krónunnar og almennt vaxtastig í þjóðfélaginu (Íbúðalánasjóður, 

2004 h; MP Fjárfestingabanki, 2004 a; Seðlabanki Íslands, 2004 a). 

3.4 Húsnæðisbréf 

Fyrir utan húsbréfalán veitir Íbúðalánasjóður peningalán í nokkrum 

flokkum. Helstu flokkarnir eru viðbótarlán og lán til leiguíbúða. Þessi lán 

eru fjármögnuð með sölu svokallaðra húsnæðisbréfa á almennum fjármagns-

markaði. Húsnæðisbréfin eru verðtryggð skuldabréf með ríkisábyrgð sem 

Íbúðalánasjóður býður til sölu í sérstökum útboðum. Við útboð á 

húsnæðisbréfum upplýsir Íbúðalánasjóður hvaða fjárhæð sjóðurinn hyggst fá 
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út úr útboðinu. Aðilar á fjármagnsmarkaði gera sjóðnum síðan tilboð um 

hvert nafnverð húsnæðisbréfa skuli vera (Íbúðalánasjóður, 2004 e). 

Dæmi: 

Íbúðalánasjóður vill fá 100 m.kr út úr skuldafjárútboði. Besta tilboð sem 

berst er að í skiptum fyrir 127 m.kr í húsnæðisbréfum til 24 ára, er 

kaupandinn reiðubúinn að greiða uppsettar 100 m.kr. Það þýðir að 

ávöxtunarkrafa bjóðanda er um 5,35%. Fjármunirnir sem Íbúðalánasjóður 

fékk út úr skuldabréfaútboðinu, 100 m.kr, eru endurlánaðir til viðskiptavina 

Íbúðalánasjóðs, svo sem í formi viðbótarlána. Endurgreiðslur þær sem 

Íbúðalánasjóður fær frá lántakendum sínum er safnað saman og þær nýttar 

til afborgunar af þeim húsnæðisbréfum sem seld voru til að fjármagna 

lánveitingarnar (Íbúðalánasjóður, 2004 e). 

Á árunum 1998-2004 var meðalávöxtunarkrafa í útboðum húsnæðisbréfa 

Íbúðalánasjóðs um 4,8%. Til að standa undir rekstrarkostnaði vegna 

peningalána sjóðsins og til að jafna hugsanlegar sveiflur á ávöxtunarkröfu 

húsnæðisbréfa eftir útboð bætir sjóðurinn 0,35% vaxtaálagi ofan á útlán sín. 

Stjórn Íbúðalánasjóðs ákvarðaði því til dæmis að vextir af viðbótarlánum 

yrðu 5,7% á árinu 2001, þar sem meðalkrafa árið 2000 var 5,35%. Þess ber 

að geta að á meðan vaxtaálag er 0,35% hjá Íbúðalánasjóði er sambærilegt 

vaxtaálag í bankakerfinu u.þ.b. 2% (Íbúðalánasjóður, 2004 e). 

3.5 Verðmyndun 

Ein af þeim sérréttindum sem Íbúðalánasjóður nýtur felast í ríkisábyrgð á 

útgefnum bréfum sjóðsins. Húsbréfakerfið er einungis 15 ára gamalt og er 

enn í þróun. Verðmyndun á húsbréfum á markaði fór hægt af stað og afföll 

af þeim voru mjög há fyrstu árin. Lántaka var mikil til að byrja með og 

eftirspurn á markaði ekki í samræmi við framboð. Skilvirkni markaðarins 

var ekki eins og hann er í dag en verðbréfamarkaðurinn og aðilar á honum 

hafa þroskast og eflst á síðustu árum. Flokkar hús- og húsnæðisbréfa eru of 

margir og verðmyndun í mörgum þeirra afar slök á markaði. Sala húsbréfa á 

erlendum vettvangi hefur fyrst orðið að veruleika á síðustu þremur árum að 



LOK 2106  AMI 

- 12 -

einhverju marki. Afmörkun og smæð hins íslenska hagkerfis veldur því 

einnig að stærð skuldabréfasafnsins og ríkisábyrgðin eru nauðsynlegar 

forsendur þess að almenningur geti fengið íbúðalán á áþekkum vöxtum og í 

nágrannalöndum (Árni Páll Árnason, 2003, bls. 17; Halldór Sveinn 

Kristinsson, 2004, bls. 36-39). 
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4 Húsnæðisstefna annarra landa 
Í kringum 1980 var mestur hluti húsnæðislána í Evrópu veittur af hinu 

opinbera, beint eða óbeint. Síðastliðin 20 ár hefur þetta tekið miklum 

breytingum og hafa fjármálafyrirtæki nánast yfirtekið þennan hluta lána-

markaðarins. Ástæða þess er opnun fjármálamarkaða heimsins og aukin 

samkeppni milli landa. Í N-Ameríku hefur sama þróun átt sér stað. Hins 

vegar þegar horft er á íslenska húsnæðismarkaðinn er hlutur ríkisins mun 

hærri en þekkist á sömu mörkuðum víða erlendis. Stærsti hluti lánveitinga til 

íbúðakaupa hér á landi eru veittar af hinum ríkisrekna Íbúðalánasjóði. 

Íslendingar hafa í raun verið 20-30 árum á eftir nágrannaþjóðunum í þessum 

efnum. Uppbygging á hinu ríkisrekna lánakerfi var til dæmis ekki hafin af 

verulegum krafti fyrr en eftir 1980. Þetta gerðist á sama tíma og aðrar 

Evrópuþjóðir voru að minnka beina þátttöku ríkisins í fjármögnun 

húsnæðislána (Samtök banka og verðbréfafyrirtækja, 2003, bls. 2 og 8; 

Gagnasafn Morgunblaðsins, 2004 b). 

Í Svíþjóð starfa sérstakar fjármálastofnanir, veðlánabankar, sem gefa út 

skuldabréf gegn tryggingu í fasteignaveðbréfum og eru langstærstu 

lánveitendurnir til húsnæðismála. Árið 2000 voru veðlánabankarnir með 

84% markaðshlutdeild á móti 16% markaðshlutdeild viðskiptabanka. 

Beinum lánveitingum frá sænska ríkinu var hætt árið 1992 og eina aðkoma 

ríkisins að húsnæðislánamarkaðnum er í gegnum SBAB veðlánabankann 

sem hefur um 10% af heildar marakaðshlutdeild veðlánabankanna (Samtök 

banka og verðbréfafyrirtækja, 2003, bls. 8). 

Fjármögnun veðlánabankanna fer fram að stærstum hluta með útgáfu veð-

skuldabréfa sem eru seld á frummarkaði í gegnum bankana. Bankarnir eru 

einnig viðskiptavakar fyrir bréfin á eftirmarkaði. Lántaki fær ekki skuldabréf 

í hendurnar eins og nú er í íslenska húsbréfakerfinu. Hann fær greitt út 

reiðufé eins og gert er ráð fyrir að verði í íslenska kerfinu eftir breytingarnar 

þann 1. júlí 2004 (Samtök banka og verðbréfafyrirtækja, 2003, bls. 8-9). 

Í Noregi hefur Husbanken, sem er í eigu ríkisins, um 12% markaðshlutdeild 

en viðskiptabankar og aðrar lánastofnanir lána stærstan hluta húsnæðislána á 
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markaðnum. Þau lán eru ekki með ríkisábyrgð heldur tryggð með 

fasteignaveði (Samtök banka og verðbréfafyrirtækja, 2003, bls. 10). 

Í Danmörku felst fjármögnun fasteignaviðskipta fyrst og fremst í veðlánum 

og eru sérstakir veðlánabankar sem veita skuldabréfalán fyrir allt að 80% af 

markaðsvirði húsnæðisins. Ríkisábyrgð ekki veitt á húsnæðislán í Danmörku 

(Samtök banka og verðbréfafyrirtækja, 2003, bls. 10-11). 

Í Finnlandi eru bankarnir helstu lánveitendur húsnæðislána. Hins vegar fer 

fjármögnun félagslegra íbúða í gegnum sérstakan Íbúðasjóð. Íbúðasjóðurinn 

er fjármagnaður með skuldabréfaútgáfu, endurgreiðslu af útistandandi lánum 

og með verðbréfun niðurgreiddra húsnæðislána (Samtök banka og 

verðbréfafyrirtækja, 2003, bls. 11). 

Ítarleg lög voru sett í Finnlandi árið 1998 um ríkisábyrgð á útlánum til 

íbúðarhúsnæðis. Á hverjum tíma á ríkisábyrgðin að takmarkast við 20% af 

höfuðstól lánsins, það má þó aldrei vera hærra en €25.250. Af nýjum lánum 

er um fjórðungur þeirra með slíkri ábyrgð og þarf þá í upphafi að greiða 

ábyrgðargjald sem nemur 2,5% af ábyrgðarfjárhæðinni (Samtök banka og 

verðbréfafyrirtækja, 2003, bls. 11). 

Í Bandaríkjunum er fyrirkomulagið nokkuð frábrugðið kerfunum á Norður-

löndunum. Þar er grunnur lánakerfisins sérstök fyrirtæki sem kaupa veð-

skuldabréf af lánveitendum, svo sem bönkum og fjármálastofnunum. 

Lánveitendurnir geta þá notað þann pening til að kaupa fleiri veðskuldabréf 

af lántakendum og þannig lánað meira. Verðbréfunarfyrirtækin steypa þeim 

veðbréfum sem keypt eru saman og mynda skuldabréf sem eru tryggð með 

þessum veðlánum. Þessi bréf eru endurseld til fjárfesta á makaði. Þau bréf 

eru áhættulítil, enda tryggð með safni veðlána og slík bréf eru mjög seljanleg 

á skuldabréfamarkaði í Bandaríkjunum. Þau eru af mörgum talin sambærileg 

við ríkisskuldabréf hvað áhættu varðar. Þetta fyrirkomulag á húsnæðis-

lánamarkaðinum kallast verðbréfunarfyrirkomulag. Hlutverk þessara 

fyrirtækja er því ekki að stunda eiginlega lánastarfsemi, heldur að tryggja 

fjármögnun. Þau safna saman veðlánum í stóra potta sem eru áframseldir og 

geta því boðið betri kjör vegna stærðarhagkvæmni og áhættudreifingar. 

Viðskiptabankar, sparisjóðir og sérhæfðir íbúðalánasjóðir eru lánveitendur 
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(Fannie Mae, 2004; Mishkin, 1998, bls. 281-282; Samtök banka og 

verðbréfafyrirtækja, 2003, bls. 13-14). 

Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) og Federal Home 

Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) eru þau fyrirtæki sem eru 

ráðandi í endurfjármögnun húsnæðislána í Bandaríkjunum. Hvorugt þessara 

fyrirtækja veita lán beint til húsnæðiskaupenda og eru verðbréfunarflokkar 

þeirra ekki með ríkisábyrgð en verðbréfunarfyrirkomulagið vegur að 

einhverju leiti upp á móti því. Húsnæðislánakerfið á Íslandi er því 

frábrugðið kerfinu í þessum löndum sem hér voru nefnd að því leyti að það 

er tryggt af ríkinu (Samtök banka og verðbréfafyrirtækja, 2003, bls. 14). 

 



LOK 2106  AMI 

- 16 -

5 Framtíðarlánakerfi Íbúðalánasjóðs 
Á árinu 2004 er áformað að gera breytingar á húsnæðislánakerfi Íbúða-

lánasjóðs. Alþingi hefur samþykkt einhljóða frumvarp til laga um breytingu 

á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998, með síðari breytingum. Ákvörðunin 

um að ráðast í þessar breytingar byggist á vinnu ráðgjafahóps félagsmála-

ráðuneytis, fjármálaráðuneytis og viðskiptaráðuneytis. Markmið 

breytinganna er að tryggja landsmönnum hagkvæmari húsnæðislán í gegnum 

Íbúðalánasjóð með ódýrari fjármögnun á almennum lánamarkaði. 

Breytingarnar eru í meginatriðum þrenns konar: 

1) Hámarkslán Íbúðalánasjóðs verða hækkuð 

2) Skuldabréfaútgáfa Íbúðalánasjóðs verður skráð í alþjóðlegt uppgjörskerfi 

3) Húsbréfalán verða aflögð og peningalán koma í staðinn 

(Alþingi, 2004 b; Íbúðalánasjóður, 2004 b og c) 

5.1 Hækkun hámarkslána 

Fyrstu skrefin hafa þegar verið tekin og var það þann 2. janúar siðastliðinn 

þegar hámarkslán vegna nýrra íbúða voru hækkuð úr 9 m.kr í 9,7 m.kr. 

Hámarkslán vegna notaðra íbúða hækkuðu einnig eða úr 8 m.kr í 9,2 m.kr. 

Samdægurs lækkuðu nafnvextir viðbótarlána úr 5,6% í 5,3% og nafnvextir 

almennra peningalána úr 5,7% í 5,3%. Ef miðað er við hvert hámark 

húsbréfaláns var árið 1989 þegar húsbréfakerfið var tekið í notkun má færa 

rök fyrir því að hámarkslán Íbúðalánasjóðs ætti að vera 13,5 til 17,5 

milljónir króna í dag (Gagnasafn Morgunblaðsins, 2004 a; Íbúðalánasjóður, 

2003 k). 

Húsbréfakerfið var tekið í notkun árið 1989 og hámarkslán var þá 8 mkr að 

núvirði. Upprunaleg hugsun kerfisins var að landsmönnum væri gefinn 

kostur á aðgengi að sem hagkvæmastri lánsfjármögnun til öflunar 

íbúðahúsnæðis. Viðmið voru á þeim tíma sett þannig að hámarkslán dygði 

til kaupa á fjögurra til fimm herbergja íbúð eða í raun að meirihluti 
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landsmanna hefði aðgang að ódýru lánsfé til húsnæðiskaupa 

(Íbúðalánasjóður, 2003 h). 

Hámarkslán Íbúðalánasjóðs væri í dag 13,5 m.kr ef það hefði fylgt láns-

kjaravísitölu, 14,9 m.kr ef það hefði fylgt byggingavísitölu, 16,9 m.kr ef það 

hefði fylgt verðhækkunum nafnverðs kaupsamninga per fermetra og 17,5 

m.kr ef það hefði fylgt launavísitölunni. Hámarkslán Íbúðalánasjóðs og 

forvera hans hafa því á raunverði verið að lækka nær stöðugt frá upphafi 

kerfisins og núverandi lán duga vart nema til kaupa á tveggja herbergja íbúð 

(Hagstofan, 2004; Íbúðalánasjóður, 2003 k). 

Við athugun á þróun nafnverðs kaupsamninga per fermetra frá 1989, eða frá 

stofnun húsbréfakerfisins, kemur í ljós að yfir lengri tíma litið fylgir 

fermetraverðið þróun launavísitölu. Ekki er hægt að sjá sama samræmi við 

skoðun á þróun hámarkslána Íbúðalánasjóðs og fasteignaverðs. Jafnframt 

hækkun á hámarkslánum ákváðu stjórnvöld að að hækka lánshlutfall 

almennra íbúðalána í 90% af markaðsverði íbúðar (Félagsmálaráðuneytið, 

2004 b; Íbúðalánasjóður, 2003 k). 

5.2 Skráning í alþjóðlegt uppgjörskerfi 

Rafræn hús- og húsnæðisbréf og ríkisvíxlar og skuldabréf verða skráð í 

hinni alþjóðlegu uppgjörsmiðstöð Clearstreami frá og með 5. apríl 2004. 

Þessi skráning auðveldar erlendum fjárfestum verulega að fjárfesta í þessum 

ríkistryggðu íslenskum skuldabréfum og er mikilvæg vegna fyrirhugaðra 

breytinga á skuldabréfaútgáfu Íbúðalánasjóðsin. Þessa áfanga hefur verið 

beðið lengi en uppgjörshæfi íslenskra skuldabréfa í erlendum uppgjörs-

miðstöðvum er ein helsta forsenda fyrir kaupum erlendra fjárfesta á 

íslenskum skuldabréfum. Í raun hafa íslensk ríkisskuldabréf ekki verið 

gjaldgeng á erlendum mörkuðum en nú hefur orðið breyting þar á. Hingað til 

hafa viðskipti með íslensk skuldabréf að langmestu leiti farið fram í gegnum 

framvirka samninga. Þannig hafa erlendir fjárfestar ekki verið beinir 

kaupendur að íslenskum skuldabréfum heldur hafa þeir keypt vaxtaskipta-

 
i Sjá Viðauka Clearstream uppgjörskerfið 



LOK 2106  AMI 

- 18 -

samninga í gegnum íslenskar innlánsstofnanir og þannig fjárfest í íslenskum 

vöxtum. Innlánsstofnanir hafa þannig verið milligöngumenn við erlenda 

fjárfesta en verið í raun eigendur skuldabréfanna. Sá galli hefur þó verið á 

þessum viðskiptum að stór hluti erlendra stofnanafjárfesta hefur ekki 

heimild til kaupa á vaxtaskiptasamningum og á þetta við um flesta 

verðbréfasjóði og lífeyrissjóði. Það má því gera ráð fyrir að fleiri erlendir 

langtímafjárfestar komi nú að íslenska markaðinum. Háir innlendir 

raunvextir og gott lánshæfismat, AAA hjá Standard & Poor´s, hefur laðað 

erlenda fjárfesta að íslenskum skuldabréfamarkaði. Innkoma erlendra 

fjárfesta að innlendum skuldabréfamarkaði hefur án vafa átt stóran þátt í 

mikilli lækkun innlendra raunvaxta sem hafa farið úr um 6% í byrjun árs 

2002 í undir 4% vorið 2004. Raunvaxtamunur við aðrar þjóðir með 

sambærilegt lánshæfismat er enn mikill en hefur þó farið lækkandi. 

Munurinn er rúmlega 3% við Bandaríkin, 2,25% við Svíþjóð og 0,5% við 

Nýja-Sjáland. Líklegt er að þessi munur fari enn lækkandi þegar erlendir 

fjárfestar geta keypt íslensk skuldabréf (Seðlabanki Íslands , 2004 c; 

Clearstream, 2004 a; Oman, Mike, bls. 7). 

5.3 Breyting á lánafyrirkomulagi 

Frá og með 1. júlí 2004 verður breyting á lánafyrirkomulagi Íbúðalánasjóðs. 

Markmið breytinganna er að tryggja landsmönnum hagkvæmari húsnæðislán 

í gegnum Íbúðalánasjóð með ódýrari fjármögnun á almennum lánamarkaði. Í 

stað þess að Íbúðalánasjóður afhendi lántakendum markaðsverðbréf í 

skiptum fyrir fasteignaveðbréf, eins og nú tíðkast í húsbréfakerfinu, verða 

íbúðabréf boðin út á markaði og lántakendur fá andvirði veðbréfsins greitt út 

í peningum. Kjör lánanna miðast við fjármagnskostnað Íbúðalánasjóðs í 

heild, þ.e. vaxtakjör sem ráðast af niðurstöðu útboðs íbúðabréfa og 

fjármagnskjör vegna uppgreiðslna lána Íbúðalánasjóðs. Vaxtaákvörðun mun 

byggja á vegnu meðaltali þessara tveggja þátta. Að auki kemur álag sem 

sjóðurinn bætir við, líkt og nú tíðkast við lánveitingar Íbúðalánasjóðs og 

sölu hans á húsnæðisbréfum. Þetta nýja fyrirkomulag gerir ráð fyrir að vextir 
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af útlánum Íbúðalánasjóðs verði ákvarðaðir eftir hvert útboð og geti þar af 

leiðandi orðið mismunandi á milli tímabila (Alþingi, 2004 b). 

Gert er ráð fyrir að íbúðabréf verði verðtryggð jafngreiðslubréf með fjórum 

endurgreiðslum á ári. Jafngreiðslubréf eru þekkt skuldabréfaform alls staðar 

í heiminum og ættu því að falla að erlendum kerfum sem í dag eru notuð í 

tengslum við verðbréfaviðskipti. Stefnt er að því að íbúðabréf verði gefin út 

í fáum flokkum sem verði opnir allan líftímann og verði stórir og því 

markaðshæfir á alþjóðlegum markaði. Endurskipulagning þessi á að auka 

hagkvæmni fjármögnunar, sníða af helstu agnúa sem eru á núverandi útgáfu 

og skapa grundvöll fyrir trausta verðmyndun á verðbréfamarkaði að mati 

stjórnvalda (Alþingi, 2004 a; Alþingi, 2004 b). 

Með þessum breytingum er stefnt að því að bæta hag lántakenda sjóðsins 

bæði með lægri fjármögnunarkostnaði og minni áhættu í tengslum við 

fasteignaviðskipti. Kerfisbreytingin sem lögð er til í frumvarpinu leiðir til 

þess að íbúðalán verði greidd út í peningum og áhrif affalla við sölu 

verðbréfa verði þar með úr sögunni. Samkvæmt tillögunum munu lánin bera 

vexti í samræmi við ávöxtunarkröfu hverju sinni (Alþingi, 2004 b). 

Með nýju fyrirkomulagi er stefnt að því að auka seljanleika íbúðabréfa á 

verðbréfamarkaði en líkur eru á því að ávöxtunarkrafa fjárfesta lækki vegna 

þessa. Ef svo verður getur Íbúðalánasjóður lækkað vexti á útlánum sínum til 

lántakenda. Væntingar eru því til þess að framangreindar breytingar hafi í 

för með sér lækkun fjármögnunarkostnaðar lántakenda og dragi úr umsýslu-

kostnaði Íbúðalánasjóðs (Alþingi, 2004 b). 

Til að flýta fyrir að íbúðabréf verði markaðshæf verður eigendum húsbréfa 

og húsnæðisbréfa boðið að skipta þeim fyrir íbúðabréf og að haldin verða 

skiptiútboð. Unnið er að útfærslu skiptiútboða og verður útfærslan kynnt 

síðar. Miðað verður við markaðskjör í skiptum, að teknu tilliti til áhættu 

útgefandans. Íbúðalánasjóður mun ekki hafa heimild til innköllunar á 

íbúðabréfum á móti uppgreiddum lánum og er það hluti af þeirri stefnu-

mótun að gera íbúðabréfin eftirsóknarverðari á markaði (Alþingi, 2004 b). 
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6 Vextir 
Vextir eru meðal þeirra breytistærða sem hvað mest er fylgst með í þjóð-

félaginu og einn þeirra þátta sem hefur hvað mest áhrif á daglegt líf okkar og 

það hagkerfi sem við lifum við. Vextir hafa áhrif á ákvarðanatöku 

einstaklinga og skipulagsheilda til dæmis varðandi neyslu, sparnað og fjár-

festingar. Stærsta fjárfestingin í lífi flestra einstaklinga er kaup á eigin 

húsnæði og slík fjárfesting er í flestum tilfellum ekki möguleg nema að fá 

stóran hluta kaupverðsins að láni. Vextir húsnæðislána skipta því miklu máli 

fyrir lífskjör og möguleika fólks til að eignast eigið húsnæði (Mishkin, 1998, 

bls. 41-42). 

Almennt má segja að nafnvextir skuldabréfa byggist á áhættulausum 

vöxtum, k*, að viðbættum ýmsum áhættuþáttum sem endurspegla vænta 

verðbólgu, áhættu og seljanleika viðkomandi bréfs. Mismikil áhætta fylgir 

hverju skuldabréfi og til þess að endurspegla þessa áhættu gerir skuldabréfa-

markaðurinn hærri ávöxtunarkröfu til áhættumeiri bréfa. Í flestum löndum er 

gerð lægri ávöxtunarkrafa til skuldabréfa gefin út af hinu opinbera en 

annarra bréfa. Hversu miklu meiri áhætta fylgir því að eiga áhættuskuldabréf 

frekar en ríkisskuldabréf er mælt með vaxtamun (e. spread) á ávöxtunar-

kröfu þessara bréfa. Því má líta á ávöxtunarkröfu sem fórnarkostnað þess að 

fjárfesta í einu bréfi frekar en öðru (Brigham, 1998, bls. 255-284; MP 

fjárfestingabanki, 2002 b). 

Samsetningu ávöxtunarkröfu á skuldabréf má lýsa með eftirfarandi jöfnu: 

Vextir = k = k* + IP + DRP + LP + MRP 

= kRF + DRP + LP = MRP 

þar sem 

k = nafnvextir viðkomandi bréfs 

k* = áhættulausir raunvextir 

kRF = k* + IP 

IP = verðbólguálag, sem er í samræmi við vænta verðbólgu á líftíma bréfsins 
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DRP = vanskilaálag, sem endurspeglar líkurnar á að skuldari standi ekki í 

skilum 

LP = seljanleikaálag endurspeglar þá áhættu að geta ekki selt bréf þegar á 

þarf að halda 

MRP = tímalengdarálag  

(Brigham, 1998, bls. 127-133). 

6.1 Áhættulausir vextir, k* 

Áhættulausir vextir, k*, eru grunnur ávöxtunarkröfunnar og eru skilgreindir 

sem þeir vextir sem eru á áhættulausu bréfi ef verðbólguvæntingar eru 

engar. Skammtímavíxlar eða bréf gefin út af hinu opinbera í heimi án 

verðbólgu eru dæmi um áhættulausa raunvexti, en yfirleitt er miðað við 

vexti á ríkisvíxlum í viðkomandi landi. Áhættulausir vextir eru breytilegir 

yfir tíma og taka mið af aðstæðum efnahagslífsins á hverjum tíma (Brigham, 

1998, bls. 128 og 255-284; MP fjárfestingabanki, 2002 b). 

6.2 Verðbólguálag, IP 

Verðbólguálag, IP (e. Inflation Premium),  er gert til óverðtryggðra bréfa. 

Ávöxtunarkrafa á óverðtryggt skuldabréf er að minnsta kosti verðbólguálag 

auk raunvaxta. Verðbólga dregur úr kaupmætti og því dregur verðbólga úr 

ávöxtun óverðtryggðs skuldabréfs. Fjárfestar gera kröfu um verðbólguálag 

til óverðtryggðra bréfa jafnt væntri verðbólgu á líftíma þess og ef verðbólga 

hækkar óvænt, hækkar ávöxtunarkrafa bréfanna. Óverðtryggð bréf eru aldrei 

ónæm fyrir verðbólgu hversu áhættulítil sem þau eru og því þarf alltaf að 

taka mið af væntri verðbólgu þegar ávöxtunarkrafan er reiknuð. 

Áhættulausir vextir óverðtryggðra bréfa eru því í raun kRF = k* + IP. Ýmsir 

þættir hafa áhrif á verðbólguvæntingar einkum verðbólgutölur og aðrir 

hagvísar, breyting stýrivaxta og gengi gjaldmiðla. Verðbólguvæntingar 

markaðarins koma fram í mismun verðtryggðra- og óverðtryggðra vaxta. 

Óverðtryggð bréf eru því alltaf áhættusamari en verðtryggð bréf sem veita 



LOK 2106  AMI 

- 22 -

vörn gegn sveiflu í verðbólgu (Brigham, 1998, bls. 129 og 255-284; MP 

fjárfestingabanki, 2002 b). 

6.3 Vanskilaálag, DRP 

Vanskilaálag, DRP (e. Default Risk Premium), er álag vegna hættu á því að 

útgefandi skuldabréfs lendi í erfiðleikum og geti ekki greitt vexti og eða 

höfuðstól. Skuldabréf sem eru í eigin mynt útgáfuríkis og gefin út af ríki 

sem hefur háa lánshæfiseinkunn hafa enga vanskilaáhættu og bera því lægri 

ávöxtunarkröfu en skuldabréf útgefin af einkaaðilum. Almennt er talið að 

bandarísk skammtímaríkisbréf séu öruggustu bréfin og séu næst því að vera 

áhættulaus. Þess ber þó að geta að lánshæfismat Íslands er af mörgum 

matsfyrirtækjum talið vera sambærilegt og lánshæfismat Bandaríkjanna. 

Vanskilaálag er því munur á ávöxtunarkröfu sem fjárfestar gera til ríkisbréfa 

og fyrirtækjabréfa. Skuldabréf rótgróinna og traustra fyrirtækja bera lágt 

vanskilaálag því ólíklegt þykir að þessi fyrirtæki lendi í greiðsluvandræðum 

og geti ekki staðið við skuldbindingar. Fjárfestar gera aftur á móti hærri 

kröfu til fyrirtækja sem líkleg eru til að lenda í greiðsluvandræðum. Slík 

áhættubréf (e. junk bond) bera hátt vanskilaálag og þar af leiðandi gerir 

markaðurinn háa ávöxtunarkröfu til þeirra (Brigham, 1998, bls. 129-130 og 

255-284; MP fjárfestingabanki, 2002 b). 

6.4 Álag vegna seljanleikaáhættu, LP 

Miklu máli skiptir að virkur markaður sé til staðar fyrir skuldabréf og sala 

bréfa sé tryggð. Mikilvægt er að kaupandi sé að skuldabréfi og hægt sé að 

selja það á markaðsverði ef liggur á að losna við bréfin. Ef óvissa ríkir um 

seljanleika skuldabréfs fara fjárfestar fram á álag vegna tregðuáhættu, LP (e. 

Liquidity Risk Premium) í formi hærri ávöxtunarkröfu. Þau skuldabréf sem 

ekki eru skráð í kauphöll og ekki í virkri viðskiptavakt hjá fjármála-

stofnunum eru ekki eins seljanleg og ætti því að gera hærri ávöxtunarkröfu 

til þeirra en sambærilegra bréfa. Ríkisskuldabréf eru yfirleitt seljanlegust. 

Nýlega útgefin skuldabréf (e. on the run) seljast yfirleitt á hærra verði en 

önnur og er það vegna þess að þau eru auðseljanleg og bera því lágt 
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seljanleikaálag (Brigham, 1998, bls. 132 og 255-284; MP fjárfestingabanki, 

2002 b). 

6.5 Tímalengdarálag, MRP 

Fjárfestar krefjast álags vegna vaxtaáhættu og þeim mun lengri líftíma sem 

bréfið hefur þeim mun meiri er áhættan, þ.e. þeim mun líklegra er að 

einhvern tímann á líftímanum muni vextir breytast. Til að vega á móti 

þessarri óvissu krefjast fjárfestar tímalengdarálags, MRP (e. Market Risk 

Premium), á bréf. Verð skuldabréfa hreyfist í öfuga átt við markaðsvexti 

(ávöxtunarkröfu) því að ef vextir hækka þá lækkar verð skuldabréfa að öðru 

óbreyttu. Ef ætlunin er að eiga skuldabréf til gjalddaga skiptir vaxtaáhætta 

engu fyrir fjárfesta að því leyti að fjárfestirinn hefur þá náð fram ákveðinni 

ávöxtunarkröfu í upphafi. Ef gert er ráð fyrir að selja bréf fyrir gjalddaga, 

skiptir vaxtaáhætta miklu því líkur eru á að minna fáist fyrir bréfið en ella ef 

vaxtastig fer hækkandi (Brigham, 1998, bls. 132 og 255-284; MP 

fjárfestingabanki, 2002 b). 

Hversu mikið verð bréfs breytist í kjölfar vaxtabreytingar er mismunandi 

eftir gerð skuldabréfs, eiginleikum og líftíma. Ef tvö skuldabréf hafa sömu 

nafnvexti en mismunandi líftíma er það bréf sem hefur lengri líftíma 

næmara fyrir breytingum í ávöxtunarkröfu og því áhættumeira. Ástæða þess 

er einkum sú að óvissa ríkir um vexti í framtíð. Fjárfestar gera því hærri 

ávöxtunarkröfu til lengri bréfa sem endurspeglar vaxtaáhættu þeirra. Þó ber 

að nefna að þrátt fyrir að lengri bréf bera tímalengdaráhættu þá bera bréf 

með styttri líftíma endurfjárfestingaráhættu (Brigham, 1998, bls. 132 og 

255-284; MP fjárfestingabanki, 2002 b). 

6.6 Álag vegna uppgreiðsluákvæðis 

Krafa um álag er gerð til skuldabréfa með uppgreiðsluákvæði ef líklegt þykir 

að þau verði greidd upp og endurfjármögnuð á lægri vöxtum. Þar af leiðandi 

ættu skuldabréf með uppgreiðsluákvæði að bera hærri ávöxtunarkröfu og 

verð þeirra því lægra en annarra sambærilegra bréfa. Þegar skuldabréf er 
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greitt upp og endurfjármagnað fær eigandi þess lægri vaxtagreiðslur en áður 

og því bætir álag vegna uppgreiðsluákvæðis upp áhættu af innköllun 

(Brigham, 1998, bls. 255-284; MP fjárfestingabanki, 2002 b). 

6.7 Bréf útgefin af Íbúðalánasjóði 

Ef fræðin um ákvörðun vaxta á skuldabréfum eru yfirfærð yfir á þau bréf 

sem gefin eru út af Íbúðalánasjóði má setja fram jöfnu sem sýnir þá vexti 

sem ætla má að þau bréf beri. Vextirnir samanstanda af áhættulausum 

vöxtum auk álags, samanber k = k* + IP + DRP + LP + MRP (Brigham, 

1998, bls. 127). 

Lán Íbúðalánajóðs eru verðtryggð til 25 eða 40 ára og verðbólguálag því 

ekki á bréfunum. Skuldabréfaútgáfa Íbúðalánasjóðs er með ábyrgð ríkisins 

og þar sem lánshæfismat Íslands er mjög gott þá er engin vanskilaáhætta af 

bréfunum. Þá er skuldabréfamarkaður á Íslandi virkur og ríkistryggð bréf 

seljanleg þannig að seljanleikaálag kemur heldur ekki til. Lánin eru til langs 

tíma þannig að tímalengdaráhætta er nokkur enda erfitt að spá um vexti 25-

40 ár fram í tímann. Hins vegar þarf Íbúðalánasjóður að standa undir sér og 

því eðlilegt að álag verði á vextina til að standa undir þeim kostnaði. Það má 

því setja fram þá vexti sem eðlilegt væri að greiða af fasteignalánum Íbúða-

lánasjóðs með jöfnunni: 

KHúsnæðislán = kÍbúðabréf + kostnaður Íbúðalánasjóðs 

6.8 Vaxtaferlar 

Tímaróf vaxta (e. term structure of interest rates) lýsir sambandi langtíma- 

og skammtímavaxta. Tímaróf vaxta er mjög mikilvægt fyrir eigendur 

skuldabréfa því það er vísbending um þróun framtíðarvaxta og þar af 

leiðandi metur fjárfestir hvort hagstæðara sé að kaupa stutt eða löng bréf. 

Mynd 4 sýnir mismunandi vaxtaferla (e. yield curves) sem lýsa 

ávöxtunarkröfu sem falli af tíma (Hull, 2000, bls. 90-95). 
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Mynd 4 Vaxtaferlar, r = ávöxtunarkrafa (Hull, 2000, bls. 90-95). 

Vaxtaferill lýsir þróun ávöxtunarkröfu sambærilegra bréfa. Sögulega hafa 

langtímavextir oftast verið hærri en skammtímavextir vegna meiri áhættu 

lengri bréfa og því er upphallandi vaxtaferill oft nefndur venjulegur vaxta-

ferill. Skammtímavextir flökta meira en vextir til meðallangs og langs tíma 

og því er ekki fullkomin fylgni á milli tímabila. Skammtíma- og 

langtímavextir geta því leitað í sitt hvora áttina á sama tíma og þannig breytt 

lögun vaxtaferilsins. Þrátt fyrir að flökt sé meira í skammtímavöxtum felst 

minni áhætta í því að fjárfesta í þeim heldur en langtímavöxtum. Ástæða 

þess er að breyting á ávöxtunarkröfu hefur minni áhrif á verð bréfa á styttri 

enda vaxtarófsins, heldur en samsvarandi breyting á kröfu á lengri endanum 

(Hull, 2000, bls 90-95). 

Lögun vaxtaferla ræðst af væntingum um vaxtaþróun, verðbólgu (ef 

óverðtryggt) og í minna mæli af væntingum um aðra þætti sem ákvarða 

ávöxtunarkröfuna. Upphallandi vaxtaferil má túlka sem svo að fjárfestar 

krefjist hærri ávöxtunarkröfu á lengri skuldabréf vegna meiri áhættu eða að 

fjárfestar búist við hærri vöxtum í framtíð. Niðurhallandi vaxtaferill getur 

verið ábending um niðursveiflu í framtíð og vaxtalækkanir, en hann má ekki 

túlka þannig að fjárfestar telji skammtímabréf áhættumeiri en langtímabréf. 

Halli vaxtaferilsins getur breyst eða hann hliðrast. Halli ferilsins getur breyst 

af ýmsum ástæðum, til dæmis vegna væntinga um aukna verðbólgu vegna 

yfirvofandi stóriðjuframkvæmda (Hull, 2000, bls. 90-95). 
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Meðfylgjandi er mynd sem sýnir vaxtaferilinn af ríkistryggðum bréfum eins 

og hann er á Íslandi í apríl 2004. Á grænu línunni eru húsbréfin (IBH21, 

IBH22, IBH26, IBH37 og IBH41) sem eru með uppgreiðsluheimild og á 

bláu línunni eru húsnæðisbréfin og ríkisbréfin sem eru ekki með 

uppgreiðsluheimild (Lánasýsla ríkisins, 2004 a). 

Mynd 5 Vaxtaferill ríkistryggðra bréfa (Lánasýsla ríkisins, 2004 a). 

Það sem er athyglisvert við þessa mynd er að græna línan er niðurhallandi 

sem gæti þýtt að búist sé við vaxtalækkunum á meðan bláa línan er mun 

flatari sem kemur ekki heim og saman við hallann á grænu línunni. Möguleg 

ástæða fyrir þessum halla á grænu línunni er að lengri bréfin (IBH41 og 

IBH37) eru stærri og seljanlegri og því sé verið að sniðganga styttri bréfin, 

vegna þess að þau eru ekki eins fljótandi (Lánasýsla ríkisins, 2004 a). 
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7 Áhrif breytinganna 
Það er talið líklegt að breytingarnar hjá Íbúðalánasjóði muni hafa mikil 

áhrif. Áhrif breytinganna eru mismunandi fyrir þá aðila sem koma nálægt 

húsnæðislánakerfinu og verður fjallað um þau áhrif hér á eftir. Þeir aðilar 

sem verða fyrir áhrifum af breytingunum eru Íbúðalánasjóður, heimilin í 

landinu, fjárfestar og aðrir aðilar skuldabréfamarkaðarins. 

7.1 Íbúðalánasjóður 

Fjárstýring Íbúðalánasjóðs heldur utan um fjármögnun og útlán sjóðsins og 

er jafnvægi sjóðsins til lengri tíma mikilvæg. Greiðslustraumar fasteigna-

veðlána eru jafnar verðtryggðar greiðslur og eðlilegt að lánasafnið sé með 

svipuðu greiðsluflæði til að ekki myndist ójafnvægi í kerfinu. Núverandi 

kerfi er byggt upp þannig að jafnvægi sé sem best en þó eru fimm atriði sem 

valda ójafnvægi. Það eru mismunandi greiðslustreymi fasteignaveðbréfa og 

húsbréfa, mismunandi lánstími þeirra, vanskil og útlánatöp, uppgreiðslur 

fasteignaveðbréfa fyrir gjalddaga og að kjör fasteignaveðbréfa eru ákvörðuð 

áður en kjör húsnæðisbréfa hafa verið ákveðin í útboðum. Breytingarnar á 

húsnæðislánakerfinu útiloka ekki ójafnvægið en geta gefið fleiri möguleika 

til að bregðast við slíku. Það mun aðeins verða lánað út að undangengnu 

útboði þannig að kjör tímabils hafa verið ákvörðuð. Greiðslustreymið verður 

líkara og flokkum Íbúðabréfa haldið opnum út líftíma þeirra. Þá verði 

Íbúðalánasjóði leyft að fjárfesta í öðrum tryggum bréfum og tengingu 

fasteignaveðbréfa við fjármögnun rofin, auk þess sem uppgreiðslugjald 

verður sett á fasteignaveðbréfin. Uppgreiðslugjaldið á að jafna út mismun á 

uppgreiðsluverðmæti skuldabréfsins og markaðskjörum sambærilegs láns 

þannig að endurfjármögnunaráhætta minnkar. Þá verður umsýsla Íbúðalána-

sjóðs með húsbréf  úr sögunni þegar aðeins þarf að sýsla með Íbúðabréf og 

þar með minni kostnaður (Alþingi, 2004 b).  

Líklegt er að kerfi með betra jafnvægi, minni áhættu og stærðarhagkvæmni í 

skuldabréfaútgáfu skili sér í lægri rekstrarkostnað Íbúðalánasjóðs sem síðan 

skilar sér til heimilanna í formi lægra kostnaðarálags á útlánsvexti sjóðsins. 
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7.2 Lántakendur 

Húsnæðislánin verða með þeim hætti að lántakendur fá greitt í peningum 

fyrir veðskuldabréf sem þeir gefa út. Vextir lánsins verða þekktir við útgáfu 

skuldabréfsins að undangengnu útboði Íbúðabréfa. Það er aðeins verðbólgan 

sem verður óvissuþáttur þegar lán er tekið, en verðtryggingin er mikilvæg 

lánveitandanum til að minnka áhættu bréfanna. Líklegt er að ávöxtunarkrafa 

verði nær öðrum útgáfum ríkissjóðs og er það til hagsbóta fyrir 

lántakakendur. Ef markaðsvextir hækka munu vextir á nýjum húsnæðis-

lánum einnig hækka í kjölfar útboðs á Íbúðabréfum. Hagkvæmni eykst 

vegna minni umsýslu og betri kjara við frumsölu bréfanna (Alþingi, 2004 b). 

Krafa á 40 ára húsbréf: Álag á kröfu á 40 ára húsnæðisbréf
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Mynd 6 Mismunur á vöxtum húsnæðis- og húsbréfa (Seðlabanki Íslands, 2004 a). 

Afföll og yfirverð húsbréfakerfisins mun heyra sögunni til og óvissan sem 

fylgir ávöxtunarkröfunni er einnig úr sögunni. Á undanförnum árum hefur 

ávöxtunarkrafan sveiflast nokkuð og þeim mun lengri tími sem líður frá 

ákvörðun um fasteignaviðskipti þar til húsbréf eru seld, þeim mun meiri 

áhættu bera íbúðarkaupendur og seljendur. Til skamms tíma litið munar 

yfirleitt ekki miklu á ávöxtunarkröfunni milli daga en ef litið er á lengri 

tímabil getur munað miklu. Til eru dæmi þess að ávöxtunarkrafan hafi farið 

úr 5,3% og upp í 6,2% á innan við þremur vikum og slík sveifla upp á um 90 

punkta verður að teljast veruleg. Það jafngildir aukningu affalla úr tæpum 

7% í tæplega 18% afföll eða 990 þ.kr lækkun á andvirði 9 m.kr láns. Hins 

vegar er meðalsveifla milli vikna á timabilinu aðeins um 16 punktar sem 
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þýðir hækkun eða lækkun á afföllum upp á 240 punkta eða 216 þ.kr á 9 m.kr 

láni. Slíkar sveiflur skipta seljendur og lántakendur máli en ákvörðunin um 

kaup, sölu eða byggingu fasteignar er yfirleitt ferli sem tekur einhvern tíma. 

Greiðslumat banka gildir til dæmis í sex mánuði og húsbyggjandi er gjarnan 

lengur en ár að byggja og koma húsi í þannig ástand að mögulegt er að fá 

húsbréfalán. Þá eru greiðslur kaupanda oft í áföngum og því óljóst hver 

ávöxtunarkrafa húsbréfa verður þegar þau verða afhent seljanda. Með 

breytingunum þann 1. júlí 2004 yrði komið í veg fyrir svo háa eingreiðslu, 

þótt ávöxtunarkrafan hækki. Vaxtamunurinn myndi heldur dreifast á allan 

lánstímann í formi hærri vaxta (Seðlabanki Íslands, 2004 a; Íbúðalánasjóður, 

2004 f). 

Lægstu mögulegu markaðsvextir verða tryggðir íbúðakaupendum og 

íbúðabyggjendum á hverjum tíma. Eins og þessu er háttað í kerfinu fyrir 

breytingarnar árið 2004 greiða íbúðakaupendur alltaf 5,1% vexti af lánum 

sínum. Jafnvel þótt ávöxtunarkrafa húsbréfa og húsnæðisbréfa væri mun 

lægri á markaði. Til þess að undirstrika þetta má nefna að á árinu 2003 var 

ávöxtunarkrafa húsbréfa alltaf lægri heldur en sú upphæð sem lántakendur 

greiddu. Ef nýja fyrirkomulagið hefði verið til staðar hefðu þeir því átt að 

greiða lægri vexti en 5,1% á því tímabili (Íbúðalánasjóður, 2004 f). 
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Mynd 7 Ávöxtunarkrafa 40 ára húsbréfa síðan 1998 (Seðlabanki Íslands, 2004 a). 

Hagræði verður einnig í því fyrir lántakendur að Íbúðalánasjóður kemur 

fram fyrir þeirra hönd í útboðum. Hingað til hafa að meðaltali 8.500 
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einstaklingar á ári samið við fimm til tíu fjármálastofnanir um verð fyrir 

húsbréfin sín. Auk þess hafa eigendur húsbréfa þurft að greiða 

fjármálastofnunum þóknun fyrir að koma húsbréfunum í verð og hefur sú 

þóknun numið á bilinu 0,4-0,75% af verðmæti bréfanna. Hagræði mun nást 

og sterkari samningsstaða þegar einn öflugur samningsaðili, 

Íbúðalánasjóður, sér um fjármögnun með útboði Íbúðabréfa í stað margra 

smærri samningsaðila. Þessi hagræðing mun svo koma fram í lánskjörum 

viðskiptavina Íbúðalánasjóðs (Íbúðalánasjóður, 2004 g). 

Peningalánunum mun einnig fylgja tímasparnaður fyrir lántakendur, því nú 

þarf ekki að snúast í kringum sölu húsbréfanna. Jafnframt þessu munu 

lántakendur spara ýmis gjöld og þóknanir sem bankar, sparisjóðir og 

verðbréfafyrirtæki hafa tekið vegna þessara viðskipta (Íbúðalánasjóður, 2004 

g). 

7.3 Fjárfestar 

Aðgangur erlendra fjárfesta að íslenskum skuldabréfamarkaði verður 

auðveldari og ódýrari við skráningu íslenskra skuldabréfa í Clearstream 

uppgjörskerfið í apríl og umbótunum 1. júlí 2004. Fram að þessu hefur 

Ísland verið lítill sérhæfður markaður sem erlendir aðilar hafa ekki haft 

mikinn áhuga á. Ástæður þess voru eftirfarandi; dýrt var að eiga viðskipti 

hér og vandasamt þar sem bréfin voru ekki skráð erlendis; gengisáhætta þar 

sem íslensk bréf eru skráð í íslenskum krónum; smæð markaðarins og 

útdráttarfyrirkomulag húsbréfa. Einnig verður tryggt frjálst flæði fjármagns 

til og frá íslenska hagkerfinu en það má ætla að einhliða flæði fjármagns úr 

landinu hafi átt þátt í að halda uppi háu raunvaxtastigi hérlendis. Vegna þess 

að Íbúðabréf verða með formi sem þekkt er á alþjóðafjármálamörkuðum má 

ætla að eftirspurn aukist. Útdráttarfyrirkomulagið verður einnig úr sögunni 

þegar Íbúðabréf koma í stað húsbréfa og það eykur seljanleikann. Þá eru bréf 

Íbúðalánasjóðs verðtryggð sem getur skapað eftirspurn erlendis frá en slíkt 

er sjaldgæfara á erlendum mörkuðum. Raunvaxtamunur milli Íslands, 

Ameríku og Evrópumarkaðar er ennþá talsverður og það gerir íslensk 

skuldabréf einnig áhugaverð fyrir erlenda aðila. Þeir geta varið sig fyrir 
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gengisáhættu sem er nokkur og þannig náð góðri ávöxtun hér. 

Ávöxtun 5 ára RIKS í nokkrum löndum 2000-2003
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Mynd 8 Ávöxtun á nokkrum skuldabréfamörkuðum heimsins (Seðlabanki Íslands, 

2004 b). 

Þessi atriði munu svo aftur leiða til betra verðs við fjármögnun sem aftur 

þýðir lægri vexti til viðskiptavina Íbúðalánasjóðs. Einnig verður það 

ávinningur fyrir fjárfesta að allir flokkar nýju verðbréfanna verða stórir og 

markaðsmyndandi. Þá hefur það áhrif að íslenska ríkið hefur mjög gott 

greiðsluhæfi samkvæmt erlendum matsstofnunum og gerir það ríkistryggð 

bréf að góðum fjárfestingarkosti. Hinn 16. desember 2003 uppfærði 

matsfyrirtækið Standard & Poor´s (S&P) horfur um lánshæfiseinkunn 

Íslands frá stöðugum í jákvæðar. S&P hefur jafnframt staðfest allar 

lánshæfiseinkunnir Íslands svo sem A+/A-1+ fyrir lán í erlendri mynt og 

AA+/A-1+ fyrir lán í íslenskum krónum. Moody’s gefur Íslandi lánshæfis-

einkunnina Aaa á langtímaskuldbindingar sínar, sem er staðfesting á mestu 

gæðum og minnstu áhættu íslenska ríkisins sem skuldara (Hrafn Árnason, 

munnleg heimild, 18. nóvember 2003; Íbúðalánasjóður 2003 j; Íbúða-

lánasjóður 2003 i; Moody’s, 2004; Standard & Poors 2004). 

Erlendir fjárfestar eru orðnir einir stærstu eigendur innlendra ríkis-

skuldabréfa. Samkvæmt samantekt Greiningardeildar KB banka námu kaup 

erlendra aðila á innlendum ríkisskuldabréfum árið 2003 u.þ.b. 65 ma.kr. 

Þetta eru um helmingi meiri kaup á íslenskum skuldabréfum en árið 2001. 

Árið 2002 námu kaup erlendra fjárfesta milli 35 og 40 ma.kr. Þar af voru 



LOK 2106  AMI 

- 32 -

bein kaup um 11 ma.kr og kaup í gegnum framvirka samninga um 26 ma.kr. 

Heildarkaup erlendra fjárfesta á innlendum ríkisskuldabréfum á síðustu 

tveimur árum nema því vel yfir 100 ma.kr. Heildareign erlendra fjárfesta í 

innlendum skuldabréfum er metin á hátt í 150 ma.kr. Nokkur óvissa er þó í 

þessum tölum þar sem ekki er haldið skipulega utan um eignir erlendra 

fjárfesta í innlendum ríkisskuldabréfum. Til samanburðar nam heildareign 

íslenskra lífeyrissjóða í innlendum ríkisskuldabréfum í lok janúar 

síðastliðnum um 175 ma.kr. Líklegt er að kaup erlendra fjárfesta muni vaxa 

áfram á þessu ári en gífurleg velta hefur verið á skuldabréfamarkaði 

síðastliðið ár. Hins vegar hafa kaup innlendra lífeyrissjóða á innlendum 

ríkisskuldabréfum verið mun minni en áður að undanförnu og það er því 

ljóst að þess er ekki langt að bíða að erlendir aðilar verði stærstu eigendur 

innlendra ríkisskuldabréfa (Greiningardeild KB banka, 2004; Seðlabanki 

Íslands, 2004 a). 

Allt virðist stefna í þá átt að íslenskir raunvextir nálgist erlent raunvaxtastig 

með aukinni samþættingu hérlendra og erlendra fjármálamarkaða. Með 

skráningu í Clearstream uppgjörskerfið hefur einni helstu markaðshindrun 

fyrir erlenda aðila að íslenskum skuldabréfamarkaði verið rutt úr vegi. Það 

er ljóst að ávinningur almennings, í formi lægri vaxta, af aðkomu erlendra 

fjárfesta að innlendum skuldabréfamarkaði getur orðið mikill. Það sést best 

af því að sú lækkun sem hefur orðið á ávöxtunarkröfu húsbréfa á árinu hefur 

leitt til þess að yfirverð húsbréfa hefur farið allt upp í rúm 8% (Seðlabanki 

Íslands, 2004 a). 

7.4 Fasteignaverð 

Samkvæmt skoðun á þróun nafnverðs kaupsamninga á fermetra frá stofnun 

húsbréfakerfisins árið 1989 kemur í ljós að til lengri tíma litið fylgir 

fermetraverð þróun launavísitölu. Sama samræmi við athugun á þróun 

hámarkslána Íbúðalánasjóðs og fasteignaverðs er ekki hægt að sjá. 

Raunlækkun á hámarkslánum síðustu ára virðist ekki hafa áhrif til lækkunar 

á fasteignaverði. Það má því leiða að líkum að hugmyndir um nýtt 

útlánakerfi Íbúðalánasjóðs muni ekki ráða mestu um þróun fasteignaverðs, 



LOK 2106  AMI 

- 33 -

heldur niðurstaða í komandi kjarasamningum um launaþróun næstu ára 

(Íbúðalánasjóður, 2003 g). 

Hvað varðar afleiðingar hækkunar hámarkslána í 90% markaðsverðs deila 

fræðimenn mikið um. Sumir halda því fram að breytingin muni valda 

verðhækkun á húsnæði og þenslu í neyslu almennings. Aðrir segja að svo 

muni ekki verða og er bent á að húsnæðislán séu fjárfestingalán en ekki 

neyslulán. Það gæti jafnvel farið svo að breytingarnar valdi þvert á móti því 

að hægist á fasteignamarkaðinum. Þegar litið er til lengri tíma leiða 

hugmyndirnar til minni umsvifa á markaðinum, þar sem auðveldara verður 

að kaupa rétta stærð húsnæðis í færri skrefum (Íbúðalánasjóður, 2004 g). 

7.5 Fjármálastofnanir landsins 

Samkvæmt yfirlýsingum frá viðskiptabönkunum hefur breytingin ekki mikil 

áhrif á þá hvað varðar þóknanatekjur af kaupum húsbréfa af almenningi. 

Ekki er um að ræða nema örlítið brot af tekjum þeirra. Hins vegar hafa 

þóknanir af húsbréfaviðskiptum verið á bilinu 5-15% af tekjum minni 

verðbréfafyrirtækja sem hafa treyst á þessar tekjur (Friðrik Halldórsson, 

munnleg heimild, 12. desember 2003). 

Hækkun hámarkslána upp í 90% veðhlutfall af markaðsverðmæti húsnæðis 

mun á móti opna tækifæri til að bankarnir komi húsnæðislánum sínum á 

öruggan veðrétt á undan Íbúðalánasjóði og auki útlán sín. Aðilar sem kaupa 

eignir sem eru það verðmætar að veðrými myndast á undan lánum Íbúða-

lánasjóðs geta þinglýst skuldabréfi fyrir framan Íbúðalánasjóð í veðröðinni. 

Þegar veðsetning Íbúðalánasjóðs er innan við 90% af markaðsverðmæti 

fasteignar geta aðrar lánastofnanir þannig verið í skjóli ríkistryggðra bréfa 

og boðið betri vaxtakjör en áður í samræmi við minni áhættu. Sem dæmi má 

nefna aðila sem kaupir notaða eign upp á 15 m.kr. Hann getur fengið 90% 

lán eða 13,5 m.kr og þar af 9,2 m.kr frá Íbúðalánasjóði. Þá er pláss fyrir 4,3 

m.kr lán frá banka eða lífeyrissjóði á 1. veðrétt í stað 0,5 m.kr láns miðað 

við 65% veðsetningu í gamla kerfinu. Hækkun hámarkslána Íbúðalánasjóðs 

mun því auðvelda fólki aðgangi að lánsfé frá öðrum stofnunum á betri 

kjörum en áður (Friðrik Halldórsson, munnleg heimild, 12. desember 2003). 
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Umræður 
Ávöxtunarkrafa húsbréfa er í miklum tengslum við ávöxtunarkröfu annarra 

skuldabréfa á markaði og þá sérstaklega ríkistryggð bréf. Útboð 

Íbúðalánasjóðs á Íbúðabréfum er líklegt að verði með svipuðu sniði og útboð 

húsnæðisbréfa er í dag. Í gegnum tíðina hefur ávöxtunarkrafa á húsnæðis-

bréfin að jafnaði verið lægri en á húsbréf. Samkvæmt þessu ættu vaxtakjör 

húsnæðislána að geta lækkað miðað við sambærilegar aðstæður í efnahags-

lífinu. Þá getur hagræðing Íbúðalánasjóðs og kostnaðarlækkun innan 

sjóðsins gert að verkum að það álag sem hann þarf að setja ofan á kröfu á 

Íbúðabréf á markaði lækki og verði minni en þessi 0,35% sem lagt er á 

húsnæðisbréfin í dag. 

Ávöxtunarkrafa hús og húsnæðisbréfa
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Mynd 9 Ávöxtunarkrafa hús- og húsnæðisbréfa á markaði síðan 1998 (Seðlabanki 

Íslands, 2004 a). 

Svo virðist sem væntingarnar séu miklar til áhrifa skráningarinnar í 

Clearstream uppgjörskerfið á ávöxtunarkröfu á markaði hérlendis. Ef litið er 

á lækkun ávöxtunarkröfu húsbréfa á árinu 2004, sérstaklega eftir að tilkynnt 

var um skráninguna, má sjá að hún fór niður í 4,11% í lok apríl. Til saman-

burðar má geta þess að í upphafi sama árs var hún 4,63%. Þessi lækkun á 

ávöxtunarkröfu húsbréfa gæti að miklu leyti verið afleiðing væntinga um að 

krafan á Íbúðabréf verði lág í kjölfar breytinganna. Það verður að teljast 

líklegt að með aukinni aðkomu erlendra fjárfesta að íslenska skuldabréfa-
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markaðinum muni ávöxtunarkrafan hér á landi færast nær því sem gerist á 

mörkuðum erlendis. Áhrif Seðlabanka Íslands og stýrivaxta hans munu því 

minnka ef ávöxtunarkrafan verður byggð á eftirspurn og væntingum erlendis 

frá.  

Aukið framboð bréfa vegna hækkunar hámarksfjárhæðar íbúðalána og 

hækkunar lánshlutfalls mun að öðru óbreyttu þrýsta ávöxtunarkröfunni upp. 

Margir íbúðakaupendur munu líklega geyma að taka lán þar til eftir 1. júlí og 

mun það einnig auka framboð bréfa. Aukin eftirspurn erlendra fjárfesta í 

kjölfar alþjóðlegrar skráningu og endurskipulagningar á lánaflokkum 

Íbúðalánasjóðs mun vega upp á móti auknu framboði og jafnvel gott betur. 

Ávöxtunarkrafan á Íbúðabréfin ætti því að verða nær áhættulausum vöxtum, 

heldur en krafan á húsbréf hefur verið. 
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Niðurstöður 
Það verður að horfa á húsnæðislánin í víðara samhengi heldur en að miða 

við aðstæður nú sem eru tiltölulega hagstæðar lántakendum. Á meðan 

yfirverð er á húsbréfum er hagkvæmt að taka húsbréfalán en á undanförnum 

árum hefur verið algengara að afföll hafi verið á bréfunum. Til lengri tíma 

litið er líklegt að nýtt fyrirkomulag geti aukið hag neytenda. Vaxtakjör 

lántakenda verða ávöxtunarkrafa á Íbúðabréf að viðbættu álagi Íbúða-

lánasjóðs (kHúsnæðislán = kÍbúðabréf + kostnaður Íbúðalánasjóðs) og með 

breytingunum er mögulegt að lækka þetta álag. Kostir nýja fyrirkomulagsins 

eru eftirfarandi: 

• Húsnæðislánakerfið á Íslandi er frábrugðið kerfum nágrannalanda 

okkar og annarra landa sem við getum borið okkur saman við að 

því leyti að ríkið ábyrgist þau bréf sem eru grundvöllur kerfisins. 

• Ríkisábyrgð á útgefnum bréfum Íbúðalánasjóðs skiptir miklu mála 

og sú staðreynd að lánshæfismat Íslands er gott. Það þýðir að 

neytendur geta fengið sambærileg lánskjör og ríkið hverju sinni að 

viðbættu föstu álagi Íbúðalánasjóðs. 

• Hækkun hámarkslána upp í 90% af markaðsverðmæti húsnæðis 

auðveldar einstaklingum aðgang að lánsfé annarra lánastofnana og 

möguleika á bættum kjörum þar. 

• Álag á áhættulausa vexti ætti að vera í lágmarki þar sem skilvirkni 

markaðarins eykst, seljanleikinn verður meiri og áhættuálag lítið 

sem ekkert. Eftirspurn verður væntanlega meiri en nú með 

alþjóðlegri skráningu bréfanna. 

• Kostnaður Íbúðalánasjóðs ætti að minnka með einfaldara kerfi og 

kæmi það til lækkunar vaxta. 

• Einstaklingar losna við umstangið og kostnaðinn við að selja 

húsbréfin á markaði en sá kostnaður er gjarnan um 0,4% af 

verðmæti bréfanna. Lántakan verður einfaldari í sniðum þegar 

peningalán koma í stað skuldabréfaskipta. 
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• Óvissan sem fylgir því að ávöxtunarkrafan á markaði getur verið 

önnur en fastir vextir á húsbréfunum er úr sögunni og þar með 

afföll og yfirverð. Lántakendur vita því að hverju þeir ganga þegar 

lán er tekið. 

Það er þó engin trygging fyrir því að lánskjör verði hagstæðari en nú. Vextir 

á húsnæðislánum fylgja ávöxtunarkröfu á skuldabréfamarkaði hverju sinni. 

Íbúðabréf koma þó væntanlega til með að vera verðmyndandi á markaði og 

yfirgnæfandi líkur eru á því að vaxtakjör húsnæðislána Íbúðalánasjóðs verði 

betri en í húsbréfakerfinu. Það verður að teljast líklegt að breytingarnar á 

lánakerfinu og framfarir á skuldabréfamarkaði geti stuðlað að lægri 

ávöxtunarkröfu en núverandi kerfi við sambærilegar aðstæður á markaði. 

Einnig mun einfaldara kerfi spara lántakendum tíma, áhyggjur og auka-

kostnað og hækkun hámarkslána mun auðvelda fjármögnun húsnæðiskaupa.  

Niðurstaðan er því sú að breytingarnar á húsnæðislánakerfinu árið 2004 

verði til hagsbóta fyrir neytendur til lengri tíma litið: Vextir húsæðislána 

verða lægri, kostnaður lækkar og óvissan minnkar. 
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Viðaukar 
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Viðauki 1: Clearstream uppgjörskerfið 

Clearstream er hluti af Deutsche Börse Group og býður þjónustu á sviði 

uppgjörs og vörslu. Nú eru yfir 2500 alþjóðlegir viðskiptavinir með skráð 

yfir 150.000 mismunandi verðbréf, bæði skulda- og hlutabréf. Bæði eru 

þetta bréf sem einingis er átt viðskipti með í viðkomandi landi og á 

alþjóðlegum mörkuðum. Meginstarfsemi Clearstream felst í að sjá um að 

reiðufé og verðbréf berist á öruggan og skilvirkan hátt milli aðila, og að 

viðskiptavinir séu ávallt upplýstir um réttindi og skyldur sem fylgja 

viðkomandi eignum sem eru í vörslu. Clearstream er í góðu sambandi við 

aðila í 39 löndum og tryggir þannig að örugg og hröð viðskipti geta átt sér 

stað. Clearstream býður samkeppnishæfa alþjóðlega verðbréfaþjónustu og 

gerir upp yfir 500.000 viðskipti daglega. Þetta er mögulegt með sveigjan-

legri þjónustu á sviði verðbréfalána og trygginga. Varsla verðbréfa felur í sér 

stýringu, geymslu og stjórnun verðbréfa í vörslu fyrirtækisins. Þjónustan 

felur meðal annars í sér söfnun innkomu og arðs, tilkynninga um atburði 

sem kalla á viðbrögð eiganda, innlausn bréfa á gjalddaga og fjármögnun og 

sölu á alþjóðlegum markaði. Alþjóðlegt uppgjör í gegnum Clearstream 

eykur seljanleika bréfa og minnkar viðskiptakostnað milli landa 

(Clearstream, 2004 a og b). 

Í kjölfar viðskipta þurfa aðilar viðskiptanna að standa skil á sínum hluta 

samningsins og skiptast á verðmætum. Þessi skipti kallast uppgjör og fela í 

sér eignabreytingu á verðbréfum og greiðslu fyrir þau. Uppgjörsferlið felur í 

sér að báðir aðilar og eignir þeirra eru sannreyndir og skyldur beggja eru 

ákvarðaðar hvað varðar afhendingu verðmæta. Valdar kauphallir og 

viðskiptakerfi þeirra beina viðskiptunum sjálfkrafa í gegnum Clearstream í 

kjölfar viðskipta. Í tilfelli hefðbundinna verðbréfaviðskipta styðst 

Clearstream við einföld tengiforrit sem gerir viðskiptavinum kleyft að veita 

og þiggja upplýsingar frá Clearstream. Upplýsingar um verðbréf og reiðufé 

eru staðfestar og viðskipti pöruð og gerð upp. 

Þegar skipun hefur verið send tryggir Clearstream að viðskiptin verði gerð 

upp, eignirnar skipta um hendur samtímis og tryggir þetta ferli seljanleika og 

öryggi í viðskiptum (Clearstream, 2004 a og c). 
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Viðauki 2: Gengi hús- og húsnæðisbréfa 

Gengi húsbréfa 

Gengi húsbréfa í Kauphöll Íslands er reiknað út skv. ákveðinni reiknijöfnu, 

og gildir þá engu hvaða verðbréfafyrirtæki á í hlut, gengi húsbréfanna er það 

sama hjá öllum, sem eru með sömu ávöxtunarkröfu. Þessi reiknijafna er 

eftirfarandi: 

Þar sem: 

Þar sem: 

V er verð 100 kr. nafnverðs. 

i eru vextir bréfs í % á ári. 

a er dagafjöldi frá 1. vaxtadegi húsbréfaflokks til „hagstæðustu innlausnar” 

(næsti greiðsludagur sem ekki hefur verið útdreginn). 

c er fjöldi daga milli gjalddaga. 

b er dagafjöldi frá „hagstæðustu innlausn” til síðasta gjalddaga (S). 

B er fyrsti gjalddagi. 

n er fjöldi innlausnarverða 

r er ávöxtunarkrafa í % á ári. 

d er fjöldi daga frá reiknidegi til „hagstæðustu innlausnar” 

SV er síðasta gildi vísitölu. 
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GV er grunnvísitala. 

u er verðbólguspá á næsta tímabili í % á ári. 

e er dagafjöldi frá síðasta vísitölugildisdegi. 

v er verðbólguspá við innlausn í % á ári. 

f er aldur vísitölu á innlausnardegi (daga) (Íbúðalánasjóður, 2004 d) 

Reiknað verð húsbréfa 

Reiknað verð húsbréfa, þ.e. nafnverð þeirra ásamt áföllnum vöxtum og 

verðbótum reiknast skv. reiknijöfnu, sem tilgreind er í 38. gr. reglugerðar nr. 

7/1999. Þessi reiknijafna er eftirfarandi: 

Þar sem: 

V er reiknað verð húsbréfa á reiknidegi. 

N er nafverð húsbréfs. 

VR er vísitala á reiknidegi. 

GV er grunnvísitala húsbréfsins (og þá um leið flokksins). 

v eru nafnvextir húsbréfsins (og þá um leið flokksins) í prósentum á ári. 

da er dagafjöldi frá og með útgáfudegi húsbréfs (og þá um leið flokksins) til 

reiknidags. Reiknað er með 30 dögum í mánuði og 360 dögum á ári. 

p er verðbólguforsenda á mánuði í þeim mánuði sem skipti á 

fasteignaveðbréfi og húsbréfum fara fram skv. upplýsingum frá Kauphöll 

Íslands (Seðlabanka). 

db er dagafjöldi innan mánaðar milli útgáfudags húsbréfs og fyrsta 

vaxtadags fasteignaveðbréfs, þ.e. fyrsti vaxtadagur fasteignaveðbréfsins að 

frádregnum útgáfudegi húsbréfs. Fjárstýringarsvið Íbúðalánasjóðs reiknar 

daglega reiknað verð húsbréfa og er hægt að fá upplýsingar um það þar. Auk 

þess er líka hægt að fá upplýsingar um reiknað verð hjá 

verðbréfafyrirtækjum, en upplýsingar eru þar yfirleitt veittar miðað við 100 

krónur nafnverðs með tveimur aukastöfum. Útreikningar skv. þessu verða 

því ekki nákvæmir en eru samt nokkuð nærri lagi fyrir útreikninga, sem ekki 

þurfa að vera nákvæmlega upp á eyri (Íbúðalánasjóður, 2004 d). 
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Viðauki 3: Kaup erlendra aðila á íslenskum skuldabréfum 

 HAGTÖLUR SEÐLABANKANS  Febrúar I 

 Greiðslujöfnuður og 
erlend staða 

 Viðskipti erlendra aðila á innlendum verðbréfamarkaði   
 Fjárhæðir í milljónum króna  

Innlend verðbréfakaup, nettó1

Hlutafé 2

Verðbréfa-  Hlutafé Skulda- Peninga- Annað 3

Alls sjóða Fyrirtækja samtals bréf bréf

1996  291 0 77 77 214 0 0 
1997  1.681 0 80 80 1.601 0 0 
1998  164 235 62 297 76 -209 0 
1999  9.930 1.123 904 2.027 6.569 1.334 0 
2000  -14.685 -1.386 -6.564 -7.950 -6.835 110 -10 
2001  7.068 918 3.348 4.266 472 2.394 -64 
2002  11.866 3.164 -1.644 1.520 7.074 3.272 0 
2003  17.693 1.199 -3.797 -2.598 20.324 -33 0 

 
Mánuðir  
des. 2003  3.723 462 512 974 2.749 0 0 
nóv. 2003  2.840 -823 352 -471 3.311 0 0 
okt. 2003  1.731 1.109 -370 739 992 0 0 
sep. 2003  -1.823 -80 -919 -999 -804 -20 0 
aug.2003  -742 442 856 1.298 -2.041 0 0 
jul.2003  200 -102 255 153 107 -59 0 

jún. 2003  3.931 -533 -574 -1.107 4.979 59 0 
maí. 2003  4.298 231 -931 -700 5.014 -16 0 
apr. 2003  2.632 570 -600 -30 2.662 0 0 

mar. 2003  -293 335 -2.092 -1.757 1.464 0 0 
feb. 2003  -158 -150 -189 -339 177 4 0 
jan. 2003  1.355 -263 -96 -359 1.714 0 0 
des. 2002  3.666 336 3.886 4.222 -546 -10 0 
nóv. 2002  -805 -209 311 102 -907 0 0 
okt. 2002  -219 311 -1.143 -832 613 0 0 
sep. 2002  1.223 334 -805 -471 282 1.412 0 
ágú. 2002  259 112 347 459 -203 3 0 
júl. 2002  1.599 330 -28 302 1.079 218 0 
jún. 2002  1.945 934 -399 535 582 828 0 
maí. 2002  3.476 398 -128 270 3.206 0 0 
apr. 2002  1.455 464 -1.097 -633 2.088 0 0 

mar. 2002  1.222 -41 31 -10 410 822 0 
feb. 2002  -2.252 130 -2.399 -2.269 17 0 0 
jan. 2002  298 67 -219 -152 450 0 0 
des. 2001  1.321 96 1.201 1.297 -767 791 0 
nóv. 2001  -117 646 -227 419 -580 44 0 
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okt. 2001  1.230 36 -22 14 1.206 10 0 
sep. 2001  -215 -52 -106 -158 -69 12 0 
ágú. 2001  830 -34 1.128 1.094 -899 635 0 
júl. 2001  74 -68 137 69 5 0 0 
jún. 2001  2.323 -16 1.367 1.351 944 28 0 
maí. 2001  -204 249 -345 -96 -194 87 -1 
apr. 2001  -44 -146 -81 -227 178 5 0 

mar. 2001  1.761 277 730 1.007 683 71 0 
feb. 2001  198 19 -28 -9 52 218 -63 
jan. 2001  -89 -89 -407 -496 -87 494 0 
des. 2000  -3.285 -73 -4.684 -4.757 1.257 215 0 
nóv. 2000  -598 -395 -67 -462 -136 0 0 
okt. 2000  -783 64 -119 -55 -970 243 -1 
sep. 2000  515 -210 194 -16 555 -16 -8 
ágú. 2000  -229 -27 -129 -156 -72 0 -1 
júl. 2000  109 -89 113 24 91 -6 0 
jún. 2000  253 -167 524 357 -104 0 0 
maí. 2000  -891 -646 -292 -938 160 -113 0 
apr. 2000  -2.563 485 -1.636 -1.151 -1.412 0 0 

mar. 2000  497 -141 -363 -504 1.214 -213 0 
feb. 2000  129 -368 416 48 81 0 0 
jan. 2000  -7.839 180 -522 -342 -7.497 0 0 
des. 1999  3.765 3 -279 -276 3.196 845 0 
nóv. 1999  -399 795 108 903 -1.302 0 0 
okt. 1999  -2.559 -208 125 -83 -2.476 0 0 
sep. 1999  291 -31 75 44 247 0 0 
ágú. 1999  6.738 246 137 383 6.379 -24 0 
júl. 1999  518 -131 20 -111 717 -88 0 
jún. 1999  292 144 228 372 -80 0 0 
maí. 1999  324 144 223 367 -43 0 0 
apr. 1999  297 144 223 367 -70 0 0 

mar. 1999  692 17 42 59 31 602 0 
feb. 1999  1 0 1 1 0 0 0 
jan. 1999  -30 0 0 0 -30 0 0

(Seðlabanki Íslands, 2004 c). 


