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Summary 
The last 12 months have been critical for investors of Housing and Housing 

Athority Bonds. After the commitment of Framsóknarflokkur to raise the ratio 

of Housing Bonds loans to 90% and also raising the maximum amount of each 

loan, it became clear that the issue of securities by Housing Finance Fund 

needed transformation. Next months became exciting from investors point of 

view. In October, a record of a commission about recommendation of 

implementation of the Housing Finance Fund became public, announcment of 

abolition of the Housing bond system 1. of July 2004 hit the market in late 

december and 1. april the clearinghouse Clearstream announced the eligibility 

for settlement and custody of Icelandic government debt securities on 5. of 

April 2004. 

In this project the author will aim to answer the research question: How much 

effect did new informations about changes in the Housing Bond system have 

on the development of yields on market of Housing and Housing Authority 

Bonds? 

The research on the effect of earlier mentioned events on the development of 

the yields on Housing and Housing Authority Bonds concluded that the yields 

of Housing Authority Bonds decreased considerebly more than the yields of 

Housing Bonds. Daily decreasion of yields of were ten times more significant 

two days after each event than daily decreation from 29.10.2001 to 21.4.2004. 

The research also concluded that the announcement of Clearstream of the 

eligibility of Icelandic government debt securities had most effect on the 

yields, wich which added 16 to 17 basis points decreation of yields of Housing 

Authority Bonds on two days. 

 

Keywords: Bonds, Housing bonds, Housing bond system, Apartment bonds, 

Yields. 
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Útdráttur 
Undanfarna 12 mánuði hafa ýmsir hlutir verið að gerast varðandi 

verðbréfaútgáfu Íbúðalánasjóðs. Í kjölfar kosningaloforðs 

Framsóknarflokksins um 90% húsnæðislán og hækkun hámarkslána var ljóst 

að breyta þyrfti fyrirkomulagi verðbréfaútgáfu Íbúðalánasjóðs. Þá fór í hönd 

tímabil þar sem markaðurinn beið spenntur eftir tilkynningum frá yfirvöldum. 

Skýrsla nefndar var birt í október 2003, tilkynnt var um afnám 

húsbréfakerfisins þann 1. júlí 2004 í lok desember og frumvarp til laga um 

breytingar á lögum um húsnæðismál lagt fyrir alþingi í mars 2004. Þá tilkynnti 

alþjóða uppgjörsmiðstöðin Clearstream skráningu íslenskra ríkisskuldabréfa í 

bankakerfi sitt í byrjun apríl 2004. 

Í verkefni þessu var leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hversu mikil 

áhrif hafa nýjar upplýsingar varðandi breytingar á útgáfumálum 

Íbúðalánasjóðs haft á þróun ávöxtunarkröfunnar á markaði hús- og 

húsnæðisbréfa?  

Í rannsókn á áhrifum þessara atburða á þróun ávöxtunarkröfu hús- og 

húsnæðisbréfa kom í ljós að ávöxtunarkrafa húsnæðisbréf hefur lækkað 

umtalsvert meira en ávöxtunarkrafa húsbréfa. Áhrif af atburðum þessum voru 

mikil, t.a.m. var dagleg lækkun ávöxtunarkröfunnar tvo daga eftir þá atburði 

sem höfðu marktæk áhrif á þróun ávöxtunarkröfunnar að meðaltali tíföld á við 

lækkunina á tímabilinu 29.10.2001 til 21.4.2004. Einnig kom fram í 

rannsókninni að tilkynning Clearstream um skráningu íslenskra 

ríkisskuldabréfa hafði mest áhrif á ávöxtunarkröfuna og nam breytingin 16 og 

17 punkta lækkun húsnæðisbréfa á tveimur dögum. 

 

Lykilorð: Skuldabréf, húsbréf, húsbréfakerfi, íbúðabréf, ávöxtunarkrafa. 
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Skilgreiningar 
Skuldabréf (e. Bonds) 

Langtímasamningur þar sem skuldari samþykkir að standa skil á vöxtum og 

höfuðstól skuldar á fyrirframákveðnum dagsetningum, til eiganda bréfsins. 

Nafnverð (e. Par value) 
Þegar markaðsvirði skuldabréfs er jafnt nafnvirði þess. Þetta á við þegar 

ávöxtunarkrafa skuldabréfs er jöfn vaxtagreiðslum skuldabréfsins. 

Nafnvextir (e. Coupon interest rate) 
Vextir sem útgefandi skuldabréfs lofar að greiða til eiganda bréfsins á 

fyrirfram ákveðnum tímapunktum. 

Gjalddagi (e. Maturity date) 
Sú dagsetning þegar höfuðstóll skuldabréfsins skal að vera að fullu 

niðurgreiddur, ásamt þeim vöxtum sem geta verið áfallnir. 

Uppgreiðsluheimildir (e. Call Provisions) 
Heimild sem útgefandi skuldabréfs hefur til að kaupa skuldabréfin aftur á 

fyrirfram ákveðnu verði fyrir gjalddaga skuldabréfanna. 

Afborgunarskilmálar (Sinking Funds) 
Segja til um að greiða skuli ákveðinn hluta af höfuðstól skuldabréfsins á 

fyrirfram ákveðinni dagsetningu.  

Markaðsskuldabréf 
Markaðsskuldabréf nefnast þau skuldabréf sem skráð eru og ganga kaupum og 

sölu á skipulögðum verðbréfamarkaði. 

Frummarkaður (e. primary market) 
Ný útgáfa af verðbréfum er boðin til sölu á frummarkaði.1

Eftirmarkaður (e. secondary market) 
Kaup og sala á áður útgefnum verðbréfum fer fram á eftirmarkaði.2

Fjárfestingartími (e. investment horizon) 
Sá tími sem fjárfestar áætla að halda eignum sem þeir fjárfesta í.

 
1 Bodie, Kane, Marcus (2002), bls. 16. 
2 Bodie, Kane, Marcus (2002), bls. 17. 
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Inngangur 
Grunnþarfir mannsins, þ.e. þarfir sem eru manninum lífsnauðsynlegar, eru 

fæstar uppfylltar gegn gjaldi. Þarfir fyrir súrefni, vatn, hvíld og kynlíf eru allar 

uppfylltar af náttúrunni og þurfum við ekki að greiða efnislegt gjald fyrir. 

Fæða er einna dýrasta grunnþörf mannsins í nútíma samfélagi, en kostnaðurinn 

vegna hennar fer ört lækkandi. Fyrir utan þær grunnþarfir sem hafa verið 

nefndar er öryggið mikilvægast í samfélagi manna. Einn þáttur sem mikilvægt 

er að uppfylla til að við finnum til öryggis er skjól. Við fáum skjól fyrir 

veðrum og vindum með því að byggja okkur hús. En ólíkt lofti vatni, súrefni, 

hvíld og kynlífi þarf að breyta sköpunarverki náttúrunnar til að veita 

manninum húsaskjól. Vegna þessa er mjög dýrt að uppfylla þörf fyrir skjól og 

er húsnæði almennt talið stærsta fjárfesting sem einstaklingar leggja í og þurfa 

menn því að taka mjög stór lán til að fjármagna þessa fjárfestingu. Vegna 

þessa er mjög mikilvægt að staðið sé að fjármögnuninni á sem hagkvæmastan 

hátt svo kostnaði vegna kaupanna sé haldið í lágmarki. Tilgangur hluta 

félagslega kerfis íslendinga er að veita almenningi hagstæð lán til íbúðakaupa 

og hefur húsbréfakerfið verið starfrækt frá árinu 1989, í þeim tilgangi. 

Íbúðalánasjóður hefur verið með umsjón yfir kerfinu frá árinu 1999.   

Sú gríðarlega hraða þróun í tölvutækninni sem við höfum orðið vitni að frá 

byrjun 10. áratugarins og til okkar daga, hefur skilað manninum mikilli 

hagræðingu í framleiðslu og þjónustu. Ein afurð þessa er sú stórbætta 

upplýsingatækni sem við njótum í dag í formi internetsins. 

Verðbréfamarkaðurinn hefur notið góðs af þessari þróun, en 

viðskiptakostnaður hefur snarlækkað á mörkuðum heimsins eftir að menn fóru 

að færa verðbréf á rafrænt form og eiga með þau viðskipti í gegn um 

internetið.  

Þetta hefur veitt hinu opinbera tækifæri til að hagræða í lánaumsýslu sinni á 

húsnæðismarkaði. Undanfarið ár hefur verið að unnið að breytingu á 

útgáfumálum Íbúðalánasjóðs sem miða að því að gera fjármögnun hans 

ódýrari, sem aftur á að skila sér í hagkvæmari fjármögnun á húsnæðislánum 

einstaklinga.  
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Í verkefni þessu verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hversu 

mikil áhrif hafa nýjar upplýsingar varðandi breytingar á útgáfumálum 

Íbúðalánasjóðs haft á þróun ávöxtunarkröfunnar á markaði hús- og 

húsnæðisbréfa? Í kjölfarið verður leitast við að svara tengdri spurningu sem er: 

Hvaða atvik hafði mest áhrif á þróun ávöxtunarkröfunnar á markaði hús- og 

húsnæðisbréfa? 

Verkefnið er byggt upp þannig að fyrst verður farið í fræðilegan bakgrunn sem 

inniheldur nauðsynlegar upplýsingar til að skilningur á viðfangsefninu sé til 

staðar. Annar kafli fjallar um stöðuna á íslenska ríkisskuldabréfamarkaðinum í 

dag. Að lokum verður gerð rannsókn á þróun ávöxtunarkröfunnar undanfarna 

mánuði og ár og verða niðurstöður rannsóknarinnar kunngerðar í 

niðurstöðukafla þessa rits.  
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1. Skuldabréf 
Í þessum kafla verður fjallað á fræðilegan hátt um hverjir eru útgefendur 

skuldabréfa, gerðir áhættu, ávöxtunarkröfu, greiðslufyrirkomulag, 

veðskuldabréf, meðallíftíma og íhvolfun skuldabréfa. 

Brigham & Houston (2002) skilgreina skuldabréf á eftirfarandi hátt: 

„Skuldabréf er langtímasamningur þar sem skuldari samþykkir að standa skil á 

greiðslum á vöxtum og höfuðstól á fyrirframákveðnum dagsetningum, til 

eiganda bréfsins“ (bls. 266). 

1.1 Útgefendur skuldabréfa3

Skuldabréfum er hægt að skipta í fjóra meginflokka eftir útgefendum; 

ríkisskuldabréf (e. Treasury bonds), fyrirtækjaskuldabréf (e. Corporate bonds), 

sveitafélagaskuldabréf (e. Municipal bonds) og erlend skuldabréf (Foreign 

bonds). Nú verður hverjum þessara flokka gerð skil. 

1.1.1 Ríkisskuldabréf 
Gefin út af ríkissjóði. Það er talið öruggt að ríkið standi skil á greiðslum 

sínum, þannig að við álítum sem svo að þau séu laus við lánsáhættu (Default 

risk). Auk þess hafa ríkissjóðir oftast bolmagn til að gefa út gríðarlega stóra 

flokka skuldabréfa. Þess vegna eru ríkisskuldabréf í flestum löndum með 

þróaðan fjármagnsmarkað vaxtamyndandi fyrir markaðinn í heild. 

1.1.2 Fyrirtækjaskuldabréf 
Eins og nafnið gefur til kynna eru fyrirtækjaskuldabréf gefin út af fyrirtækjum. 

Ólíkt ríkisskuldabréfum búa fyrirtækjaskuldabréf yfir lánsáhættu- það er ef 

fyrirtæki sem gefur út skuldabréf lendir í fjárhagsörðugleikum, þá gæti það 

lent í vanskilum á greiðslum af skuldabréfinu. Fyrirtækjaskuldabréf hafa 

mismunandi mikla lánsáhættu, sem veltur á gerð og styrkleika fyrirtækisins og 

þeim skilmálum sem hvíla á skuldabréfinu. Fjallað verður ýtarlega um 

lánsáhættu í kafla 1.4.5. 

 
3 Unnið upp úr Brigham & Houston 2004, bls. 266-267. 
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1.1.3 Sveitafélagaskuldabréf 
Eru gefin út af fylkjum eða sveitafélögum. Þau hafa lánsáhættu eins og 

fyrirtækjaskuldabréf. Lánsáhættan veltur á hversu stór og fjárhagslega stöndug 

útgáfusveitafélag er. 

1.1.4 Erlend skuldabréf 
Eru gefin út af erlendum ríkjum eða fyrirtækjum. Erlend fyrirtækjaskuldabréf 

eru óvarin gagnvart lánsáhættu og það gildir einnig um sum erlend 

ríkisskuldabréf. Ef bréfin eru gefin út í öðrum gjaldmiðli en heimagjaldmiðli 

útgefanda skuldabréfsins bætist við gjaldeyrisáhætta. 

1.2 Greiðslufyrirkomulag skuldabréfa 

Greiðslufyrirkomulag skuldabréfa skiptir miklu máli þegar reikna skal út verð 

þeirra. Þegar talað er um greiðslufyrirkomulag skuldabréfa er átt við hversu 

oft, að hve miklu leiti og hvenær afborganir af höfuðstól eru greiddar og 

hversu háir og hvenær vextir af höfuðstólnum eru greiddir. Nú verður farið 

yfir algengustu greiðslufyrirkomulög skuldabréfa. Myndrænar framsetningar á 

öllum tegundum á greiðslufyrirkomulaga, utan eilífðarbréfs, sem gerð eru skil 

í þessum kafla er að finna í viðauka 1. 

1.2.1 Kúlubréf, eingreiðslubréf (bullet bond, zero coupon bond)4

Sum skuldabréf bera enga vexti, en eru þá seld töluvert undir nafnverði, þ.e. 

með afföllum, og bjóða þannig umtalsverða hækkun á höfuðstól yfir tíma í 

stað vaxtagreiðslna. Þetta eru svokölluð kúlubréf eða eingreiðslubréf. Engar 

reglulegar afborganir eru af höfuðstól kúlubréfa, heldur er höfuðstóllinn allur 

greiddur upp á lokagjalddaga bréfsins.  

1.2.2 Vaxtagreiðslubréf (Coupon bond) 
Vaxtagreiðslubréf eru bréf sem bera ákveðnar vaxtagreiðslur yfir líftímann. 

Vaxtagreiðslurnar geta verið ein eða fleiri á ári. Síðasta vaxtagreiðslan er svo 

greidd í lok lánstímans ásamt öllum höfuðstólnum. 

 
4 Unnið úr Brigham & Houston 2004, bls. 268. 
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1.2.3 Skuldabréf með jöfnum afborgunum (amortization bond) 
Í þessu tilviki er höfuðstóllinn greiddur niður með jöfnum afborgunum, vextir 

bætast svo ofan á afborganirnar. Með þessum hætti lækka vaxtagreiðslur af 

bréfinu mjög hratt (sjá viðauka 1).  

1.2.4 Jafngreiðslubréf (annuity)5

Greiðslufyrirkomulag jafngreiðslubréfa er með þeim hætti að allar greiðslur af 

bréfinu (vextir + afborganir) eru jafnar. Borgað er af bréfunum í enda hvers 

tímabils eða í upphafi þess. Í tilfelli skuldabréfa er yfirleitt um greiðslur í lok 

tímabils að ræða. Þróun hlutfalls á milli vaxta og afborgana er þannig að vextir 

eru hlutfallslega háir miðað við heildagreiðslu af skuldabréfinu í upphafi, en 

þegar dregur nær gjalddaga þess verða afborganir af höfuðstól hærri, þar sem 

vaxtamyndun minnkar eftir því sem höfuðstóllinn lækkar (skýringarmynd: sjá 

viðauka 1). Greiðslur af jafngreiðslubréfi eru fundnar með formúlunni: 

* (1 )ð
(1 ) 1

t

t

h n nJafnar grei slur
n

+=
+ −

þar sem h=höfuðstóll, n=nafnvextir í % á ári og t=tími í árum. 

1.2.5 Eilífðarbréf (perpetuity)6

Eilífðarbréf er bréf sem tryggir ákveðnar greiðslur um ókomna framtíð. Í 

fyrstu mætti ætla að slíkt bréf væri ómetanlegt að virði, en það er rangt. 

Núvirði eilífðarbréfs er fundið með formúlunni: 

ðð ð Grei slaNúvir i eilíf arbréfs
Vextir

=

Ef við tökum sem dæmi greiðslu upp á 100.000 kr. á ári til eilífðar, miðað við 

5% vexti, þá væri núvirði þess 2.000.000 kr. (100.000/0,05). 

1.3 Ávöxtun og Ávöxtunarkrafa 

Nafnvextir skuldabréfa mæla aðeins flæði fjármagns sem hlutfall af nafnverði 

skuldabréfsins, en taka ekki tillit til áætlaðs hagnaðar eða taps af 

höfuðstólnum. Við viljum mæla ávöxtun af vaxtagreiðslunum og 

 
5 Unnið úr Brigham & Houston 2004, bls. 229-232. 
6 Unnið úr Brigham & Houston 2004, bls. 233. 
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verðbreytingunum á bréfunum yfir tíma.7 Til þess að gera þetta höfum við þrjá  

mælikvarða sem eru; ávöxtun til gjalddaga (yield to maturity), eða 

ávöxtunarkrafa, eins og mælikvarðinn er nefndur í daglegu tali, ávöxtun að 

uppgreiðslu (yield to call) og núgildandi ávöxtun (current yield). 

Ólíkt nafnvöxtum skuldabréfa, sem eru yfirleitt fastir, breytist ávöxtunarkrafan 

stöðugt eftir því hverjar markaðsaðstæður eru á hverjum tíma. Í lok kaflans 

verður fjallað um vaxtaferilinn (e. yield curve). 

1.3.1 Ávöxtun að gjalddaga8

Ávöxtun til gjalddaga samsvarar þeim vöxtum sem gerir greiðsluflæði bréfsins 

jafnt verði þess. Þetta er því sú ávöxtun sem fjárfestir vill fá ef hann reiknar 

með að eiga bréfið til gjalddaga. Ávöxtun til gjalddaga (kd) er fundin með 

formúlunni: 

1

ð
(1 ) (1 )

N

B t N
t d d

Vextir Nafnvir iV
k k=

= +
+ +∑

þar sem VB=verð bréfs, N=tími að gjalddaga (í árum) og t=númer tímabils. 

kd er hins vegar aðeins jafngildi ávöxtunarkröfu bréfsins ef líkurnar á 

vanskilum eru engar og skuldabréfið er ekki með uppgreiðsluheimild. Ef líkur 

eru taldar á að bréfið lendi í vanskilum eða það er með uppgreiðsluheimild, þá 

verður ávöxtunarkrafan að vera hærri (verðið lægra) en ávöxtun til gjalddaga 

til þess að menn séu tilbúnir til að kaupa bréfið og taka þá áhættu sem bréfinu 

fylgir. 

1.3.2 Ávöxtun að uppgreiðslu 
Ef uppgreiðsluheimild skuldabréfs er nýtt getur eigandinn ekki notið 

ávöxtunar fram að gjalddaga og því verður að miða við ávöxtun að 

uppgreiðslu. Fari svo að vextir lækki mikið aukast líkur á að útgefandi 

skuldabréfsins nýti sér uppgreiðsluheimildina og gefi svo út ný bréf á lægri 

vöxtum. Lækki vextir eykst bilið á milli verðs skuldabréfa og bréfa með 

 
7 Bodie, Kane & Marcus 2002, bls. 426. 
8 Unnið úr Brigham & Houston 2004, bls. 277-278. 
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uppgreiðsluheimild, þ.e. bréf með uppgreiðsluheimild verður hlutfallslega 

ódýrara með lækkandi vöxtum.9

1

ð ð
(1 ) (1 )

N

B t N
t d d

Vextir Uppgrei sluverV
k k=

= +
+ +∑

1.3.3 Núgildandi ávöxtun 
Núgildandi ávöxtun er ekki mælikvarði á þá ávöxtun sem fjárfestar búast við 

að fá fyrir að halda bréfinu, heldur á fjármagnsflæði af bréfinu á tilteknu ári 

sem hlutfall af verði bréfsins. Tökum sem dæmi bréf að nafnvirði 1000 kr. 

með 10% nafnvexti og er selt á 980 í dag, þá er núgildandi ávöxtun bréfsins 

100/980 = 10,15%. Þetta er hins vegar ekki góður mælikvarði á 

ávöxtunarkröfuna, því samkvæmt þessari aðferð væru vaxtalaus skuldabréf 

ekki með neina ávöxtun (0/x = 0). Þetta segir okkur að bréfið veitir engar 

vaxtatekjur, en af því að bréfið mun hækka í verði með tímanum, er ávöxtunin 

klárlega hærri en núll.10 

Engin ein aðferð er rétt við að reikna út ávöxtunarkröfu skuldabréfa, nema að 

gefnu verði þeirra. Þetta er því ávallt mat markaðarins á því hvað eigi að vera 

rétt ávöxtunarkrafa. Það eru alltaf einhverjir óvissuþættir sem taka þarf tillit til. 

Meta þarf markaðsaðstæður hverju sinni með tilliti til þróunar vaxta o.fl. sem 

og áhrif ákvæða skuldabréfsins, t.d. tímalengd og uppgreiðsluheimild, á verð 

bréfanna.  

Sigurður B. Stefánsson (2003) skilgreinir ávöxtunarkröfu markaðsskuldabréfa 

á eftirfarandi hátt: „Markaðsvextir eru þeir vextir sem í boði eru á 

verðbréfamarkaði hverju sinni fyrir peninga sem lagðir eru fram til ávöxtunar í 

ákveðinn tíma.“ (bls. 53). Hann skilgreinir myndun þeirra á eftirfarandi hátt: 

„Markaðsvextir eða ávöxtunarkrafa markaðarins mótast af framboði og 

eftirspurn þessara bréfa og er mismunandi eftir tímalengd hvers bréfs.“ (bls. 

53). 

 
9 Bodie, Kane & Marcus 2002, bls. 427-428. 
10 Unnið úr Brigham & Houston 2004, bls. 279. 
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1.3.4 Vaxtaferillinn (Yield curve) 
Vaxtaferill er mynd sem sýnir samband ávöxtunarkröfunnar og meðallíftíma á 

sambærilegum skuldabréfum. Vaxtaferillinn endurspeglar væntingar 

markaðarins um þróun vaxta í framtíðinni.  

Tökum dæmi um fjögur eingreiðslubréf að nafnvirði 1.000.000 kr. sem eru 

með gjalddaga eftir 1, 2, 3, og 4 ár. Markaðurinn býst við að vextir hækki á 

næstu árum, með þeim hætti sem sýnt er í töflunni hér að neðan, og hefur 

eftirfarandi áhrif á verð bréfanna og ávöxtun að gjalddaga: 

Ár Vextir Verð Ávöxtun að gjalddaga 
0(núna) 5% 952 kr. 5.0%

1 7% 890 kr. 6.0%
2 8% 824 kr. 6.7%
3 8% 763 kr. 7.0%

Tafla 1 Væntir vextir í 4 ár 

Í dæminu okkar lítur vaxtaferillinn svona út (sjá útreikninga í excelskjali): 

Vaxtaferill kúlubréfs

4.00%
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Mynd 1 Vaxtaferill kúlubréfa með 1 til 4 ára líftíma 

Við sjáum að ferillinn er upphallandi, sem er til vitnis um að markaðurinn 

væntir hækkandi vaxta. Hallinn minnkar hins vegar eftir því sem bréfin eru 

lengri, sem er vegna þess að ávöxtunarkrafa skuldabréfa endurspeglar 

ávöxtunarkröfu samfélagsins, sem nálgast eðlilega ákveðið meðaltal þegar litið 

er til lengri tíma.11 

Niðurhallandi vaxtaferill gefur aftur á móti til kynna að fjárfestar vænti 

lækkandi vaxta í framtíðinni og flatur vaxtaferill lýsir væntingum um litlar 

sem engar breytingar verði á vöxtum í framtíðinni.  
 
11 Sigurður B. Stefánsson 2003, bls. 44-51. 
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1.4 Áhætta skuldabréfa 

Þó svo að skuldabréf séu yfirleitt talin mjög öruggur fjárfestingarkostur, 

samanborið við hlutabréf, eru þau alls ekki áhættulaus. Áhættu skuldabréfa er 

hægt að skipta í þrjá flokka: vaxtaáhættu, endurfjárfestingaráhættu og 

lánsáhættu. Í þessum kafla verður þessum þremur flokkum áhættu skuldabréfa 

gerð skil.  

1.4.1 Vaxtaáhætta12 
Eins og við vitum eru sveiflur á ávöxtunarkröfu yfir tíma. Þetta hefur áhrif á 

virði skuldabréfa. Þegar ávöxtunarkrafan hækkar eða lækkar upplifa fjárfestar 

skuldabréfa rýrnun eða ábata af skuldabréfum sínum vegna þeirra 

gengisbreytinga sem eiga sér stað. Þetta orsakast af því að vænt arðsemi af 

bréfinu verður að vera jöfn ávöxtunarkröfu. Tökum sem dæmi bréf sem gefið 

er út með 8% vöxtum og markaðsvextir hækka svo í 9%, þá myndi enginn 

vilja kaupa 8% bréfið á pari. Þess vegna verður verð bréfsins að lækka uns 

vænt arðsemi (ávöxtunarkrafa) bréfsins er orðin 9%. Bréfið verður þá selt með 

afföllum. 

Skuldabréf eru mismunandi næm fyrir breytingum á markaðsvöxtum. Almennt 

gildir að: 

1. Verð skuldabréfa og ávöxtunarkrafa hafa neikvæða fylgni (þegar 
ávöxtunarkrafa hækkar, lækkar verðið og öfugt). 

2. Við hækkun ávöxtunarkröfu skuldabréfs lækkar verð bréfsins 
hlutfallslega minna en sem svarar verðhækkuninni við jafn mikla 
lækkun ávöxtunarkröfunnar. 

3. Lengri bréf eru næmari fyrir breytingum á markaðsvöxtum en styttri. 
4. Verðnæmi skuldabréfa eykst með minni hraða eftir því sem þau eru til 

lengri tíma. 
5. Verðnæmi skuldabréfa er minna þegar vaxtagreiðslur þeirra (e. 

Coupon rate) eru hærri. 
6. Verðnæmi skuldabréfa er í öfugu samhengi við þá ávöxtunarkröfu sem 

þau eru gefin út á (hærri ávöxtunarkrafa = minna verðnæmi). 

 
12 Unnið úr Bodie, Kane og Marcus 2002, bls. 483-484. 
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Fyrstu 5 reglunum er lýst af Burton G. Malkiel og eru þekktar sem samband 

verðlagningar skuldabréfa (bond-pricing relationships), en síðasta reglan er 

sönnuð af Homer og Liebowitz.13 

Þetta eru almennar reglur um vaxtanæmi skuldabréfa. Þær sýna fram á að 

líftími bréfanna skiptir miklu þegar meta á hversu næm bréf eru fyrir 

vaxtabreytingum. Samt er líftíminn greinilega ekki fullnægjandi mælikvarði 

einn og sér við mat á vaxtanæmi, eins og við sjáum í töflu 2 og á mynd 2. 

Meðallíftími (e. duration) gefur til kynna vaxtanæmi skuldabréfa með beinum 

hætti. Fjallað verður um meðallíftíma í kafla 1.6. 

Bréf Vaxtagreiðslur: Tími að gjalddaga Upphafleg ávöxtunarkrafa: 
A 10% 5 10%
B 10% 20 10%
C 2% 20 10%
D 2% 20 6%

Tafla 2 Vaxtanæmi skuldabréfa 

Breyting á verði bréfa við breytingu á 
ávöxtunarkröfu
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Bréf A:
Bréf B:
Bréf C:
Bréf D:

Mynd 2 Vaxtanæmi bréfa 

1.4.2 Endurfjárfestingaráhætta (Reinvestment risk)14 
Í síðasta kafla færðum við rök fyrir að hækkun vaxta muni skaða fjárfesta. En 

lækkun vaxta getur líka skaðað fjárfesta. Tökum sem dæmi mann sem 

fjárfestir í skuldabréfi sem gefið var út á 10% vöxtum. Nú lækka 

markaðsvextir í 5% og útgefandi skuldabréfsins innkallar það. Nú þarf hann að 

endurfjárfesta fjármununum, en aðeins 5% vextir fást fyrir það í stað þeirra 

 
13 Bodie, Kane & Marcus 2002, bls. 484. 
14 Unnið úr Brigham og Houston 2004, bls. 283-284. 
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10% sem voru bundnir í skuldabréfinu. Maðurinn hefur orðið fyrir barðinu á 

endurfjárfestingaráhættu. Endurfjárfestingaráhætta er skilgreina Brigham og 

Houston (2004) sem: „hættan á að lækkun markaðsvaxta leiði til minni tekna 

af skuldabréfasafni“ (bls. 284). Hún er auðsjáanlega mikil þegar 

uppgreiðsluheimild er á bréfinu, þar sem alltaf er möguleiki á að bréfið verði 

greitt upp. En hún er einnig til staðar þó svo bréfið sé ekki með 

uppgreiðsluheimild, vegna hættunnar á að markaðsvextir séu lægri á gjalddaga 

en þeir voru þegar bréfið var gefið út. 

1.4.3 Samanburður á Vaxtaáhættu og Endurfjárfestingaráhættu15 
Til að skýra muninn á vaxtaáhættu og endurfjárfestingaráhættu skulum við 

gera okkur grein fyrir að vaxtaáhætta er hættan á að verð skuldabréfasafns 

breytist, en endurfjárfestingaráhætta er hættan á að tekjur af skuldabréfasafni 

minnki. Áhætta skuldabréfs veltur að miklu leyti á fjárfestingartíma hans (e. 

investment horizon). Tökum sem dæmi fjárfesti sem er með fjárfestingartíma 

upp á 1 ár. Endurfjárfestingaráhætta hans er mjög lítil í þessu tilfelli, þar sem 

lítill tími er til endurfjárfestingar. Þessi fjárfestir gæti líka lágmarkað 

vaxtaáhættu sína með því að kaupa eins árs ríkisskuldabréf, þar sem hann 

getur verið viss um að fá nafnverðið eftir 1 ár. Ef fjárfestirinn ákveður 

hinsvegar að kaupa langtíma ríkisskuldabréf, myndi hann verða fyrir talsverðri 

vaxtaáhættu. Þar sem hann ætlar sér að selja skuldabréfið eftir aðeins eitt ár 

veltur verðið sem hann fær á því hvernig vextir þróast næsta árið. En eins og 

fram hefur komið eru lengri bréf næmari fyrir vaxtabreytingum á markaði en 

styttri.  

Tökum annað dæmi um fjárfesti með fjárfestingartíma upp á 25 ár. Ef hann 

ákveður að kaupa röð af skammtímaskuldabréfum, þarf hann að endurfjárfesta 

öllum þeim vöxtum og afborgunum þar til eftir 25 ár. Það er mikil óvissa um 

þá vexti sem fjárfestirinn þarf að endurfjárfesta næstu 25 ár, þess vegna ber 

hann mikla endurfjárfestingaráhættu. Ef hann myndi hins vegar kaupa 

langtímaskuldabréf ber hann minni endurfjárfestingaráhættu, af því að hann 

þarf ekki að endurfjárfesta eins mörgum og háum greiðslum. 

 
15 Unnið úr Brigham og Houston 2004, bls. 285-286. 
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1.4.4 Leið til lágmörkunar vaxta- og endurfjárfestingaráhættu16 
Einföld leið til að lágmarka vaxta- og endurfjárfestingaráhættu er að fjárfesta í 

ríkistryggðu eingreiðslubréfi sem er með tíma að gjalddaga fjárfestingartíma. 

Með þeim hætti er greiðsla við lok fjárfestingartímans tryggð sem er jöfn 

nafnverði skuldabréfsins og þar sem ekki þarf að endurfjárfesta neinum 

greiðslum ber bréfið enga endurfjárfestingaráhættu. Greiðsluflæði á gjalddaga 

bréfsins veltur því aðeins á verðbólgunni á fjárfestingartímanum.   

1.4.5 Lánsáhætta (Default risk)17 
Önnur mikilvæg áhætta skuldabréfa er lánsáhætta (default risk). Ef útgefandi 

skuldabréfa lendir í vanskilum með skuldir sínar, fá handhafar bréfanna minna 

en bréfin segja til um. Atriði sem hafa áhrif á lánsáhættu skuldabréfa eru 

fjárhagslegur styrkleiki útgefanda og skilmálar skuldabréfsins, sérstaklega 

hvort veð sé til staðar til tryggingar á bréfinu. Líkurnar á að ríkistryggð 

skuldabréf lendi á vanskilum eru metnar sem engar og því er lánsáhætta 

húsbréfa engin. 

1.5 Veðskuldabréf 

Þegar greiðsla á skuldabréfi hefur verið tryggð með veði í ákveðinni eign er 

um að ræða veðskuldabréf. Veðskuldabréfi fylgir veðréttur, sem er 

skilgreindur á eftirfarandi hátt í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 75 frá 1997 um 

samningsveð: „Með veðrétti er í lögum þessum átt við forgangsrétt til þess að 

leita fullnustu fyrir kröfu (veðkröfu) í tilteknu fjárveðmæti eða fjárverðmætum 

(veðinu)“ Í flestum tilvikum er í veðskuldabréfum bein uppboðsheimild, sem 

Sigríður Logadóttir (2003) skilgreinir á eftirfarandi hátt: „kröfuhafi getur 

krafist uppboðs strax og vanefndir verða án þess að afla sér fyrst dóms eða 

réttarsáttar og fjárnáms“ (bls. 183-184) Veðskuldabréf geta verið með einn eða 

fleiri veðrétti. Fari svo að veð af fyrsta og öðrum veðrétti eru fyrir hendi í 

sömu eigninni, hefur 1. veðréttur forgang yfir seinni veðrétti, þ.e. greitt verður 

af veði með fyrsta veðrétt og þegar það er að fullu greitt er annar veðréttur 

greiddur, svo þriðji, o.s.frv.. Ávöxtunarkrafa veðskuldabréfs með fyrsta 

 
16 Unnið upp úr Brigham og Houston 2004, bls. 285. 
17 Unnið upp úr Brigham og Houston 2004, bls. 286. 
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veðrétt  í einhverri eign ætti því að vera lægri en veðskuldabréfs með annan 

veðrétt, að öðru óbreyttu.  

1.6  Meðallíftími (e. duration) 

Í kaflanum um vaxtaáhættu skuldabréfa hér áðan var fjallað um þá þætti sem 

hafa áhrif á virði skuldabréfa. Nú kemur ný kennitala til sögunnar, 

meðallíftími (duration), sem gefur til kynna með beinum hætti hvert 

vaxtanæmi skuldabréfa er. Sigurðar B. Stefánssonar (2003) fjallar um 

meðallíftíma á eftirfarandi hátt: 

Meðaltími skuldabréfs (e. duration) er mælikvarði sem segir til um næmi 
verðs á skuldabréfi fyrir breytingum á ávöxtunarkröfu á markaði. Því 
lengri sem meðaltími bréfsins er því næmara er verð bréfsins fyrir 
breytingum á ávöxtunarkröfu. Meðaltíminn segir til um hve lengi 
höfuðstóll tiltekins skuldabréfs er að meðaltali bundinn í fjárfestingunni. 
Þannig er meðaltími eingreiðslubréfs sem ekki ber vexti jafn líftíma 
bréfsins þar sem engar afborganir eða vaxtagreiðslur falla til fyrr en á 
gjalddaga. Ef um afborgunarbréf eða vaxtagreiðslubréf er að ræða fær 
eigandi þess höfuðstólinn og/eða vexti bréfsins greidda í smærri 
skömmtum yfir líftíma bréfsins og meðaltími skuldabréfsins er því styttri. 
(bls. 56). 

Frederick Macaulay setti fram meðallíftíma (Macaulay´s duration). En hann er 

reiknaður sem vegið meðaltal af þeim tímum sem hver vaxtagreiðsla eða 

afborgun af skuldabréfi á sér stað. Vægi greiðslunnar í greiðsluröðinni 

samsvarar „mikilvægi“ viðkomandi greiðslu í virði bréfsins. Þess vegna, er 

vægi (wt) viðkomandi greiðslu (CFt) hlutfall á milli núvirði greiðslunnar og 

virði skuldabréfsins, eins og sést á jöfnunni hér að neðan. 18 

/(1 )
ð

t
t

t
CF yw

Ver skuldabréfs
+=

þar sem t er tími (oftast í árum) fram að viðkomandi gjalddaga). Þegar við 

höfum reiknað út vægi allra greiðslna skuldabréfsins getum við fundið 

meðallíftímann (D) út frá eftirfarandi formúlu. 

T

t
t t

D t w
=

= ×∑

18 Bodie, Kane & Marcus 2002, bls. 486. 
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Útreikningar eru sýndir nánar í tölvuviðauka 1 sem fylgir riti þessu. 

Einnig eru til reiknireglur til einföldunar á útreikningum meðallíftíma og er 

þeim gerð skil í viðauka 3. 

Út frá meðallíftíma er svo hægt að finna hlutfallsbreytinguna (∆P/P) á verði 

bréfsins miðað við ákveðna breytingu á ávöxtunarkröfunni (y) samkvæmt 

eftirfarandi formúlu: 

( )
y)

1
P D

P y
 ∆ ∆(1+= − ×  + 

Eða   * yP D
P
∆ = − ×∆

1.7 Íhvolfun (Convexity)19 

Meðallíftími er lykilþáttur í til að mæla vaxtanæmi skuldabréfa. Þrátt fyrir það 

er formúlan fyrir áhrif vaxta og meðallíftíma á verð bréfsins aðeins nálgun. Sú 

formúla felur í sér að hlutfallsbreyting á verði bréfsins sé í beinu hlutfalli við 

breytingu á ávöxtunarkröfunni. Þetta er hins vegar ekki í samræmi við 

raunveruleikann eins og við sjáum á mynd 3, þar sem er búið að teikna gröf 

fyrir breytingu á verði vaxtagreiðslubréfs út frá meðallíftíma og breytingu á 

raunverulegu verði m.v. núvirðisútreikninga greiðsluflæðis af bréfinu. Við 

sjáum af myndinni að við samsvarandi breytingu á ávöxtunarkröfunni verður 

verðbreytingin á bréfinu önnur í raunveruleikanum heldur en þegar við 

reiknum út úr meðallíftímaformúlunni (sjá útreikninga í tölvuviðauka 2). 

Meðallíftímaformúlan er góð nálgun þegar um er að ræða litlar breytingar á 

ávöxtunarkröfunni, en þegar um meiriháttar sveiflur er að ræða þurfum við að 

taka tillit til íhvolfunar skuldabréfsins. 

 
19 Unnið úr Bodie, Marcus & Kane 2002, bls. 493-498. 
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Íhvolfun
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Mynd 3: Íhvolfun 10% vaxtagreiðslubréfs með 30 ára líftíma 

Til þess að leiðrétta meðallíftímaformúluna fyrir þessu, þ.e. þannig að hún gefi 

upp rétta verðbreytingu þurfum við að innleiða stuðul sem við nefnum 

íhvolfun (sjá formúlu fyrir íhvolfun í viðauka 2). Eftir leiðréttingu á 

meðallíftímaformúlunni lítur hún svona út: 

21* y+ Íhvolfun y)
2

P D
P
∆ = − ×∆ × × (∆

Íhvolfun er því í raun mælikvarði á hversu mikið meira verð skuldabréfa 

hækkar heldur en það lækkar við samsvarandi lækkun eða hækkun 

ávöxtunarkröfunnar. Bréf með mikla íhvolfun verða því fyrir meiri áhrifum af 

setningu 2 í reglum Malkiels en önnur. Við getum sannreynt þetta með því að 

ímynda okkur að bláa línan á mynd 3 sé bognari en hún er í raun (þ.e. hafi 

meiri íhvolfun) og þannig sjáum við að meiri íhvolfun bréfa gefur af sér meiri 

verðhækkun og minni verðlækkun, við breytingu á ávöxtunarkröfunni en 

minni íhvolfun. Þess vegna eru bréf með mikla íhvolfun talin verðmeiri en bréf 

með litla íhvolfun. 

1.7.1 Íhvolfun Uppgreiðanlegra bréfa 
Aðrar reglur gilda um íhvolfun uppgreiðanlegra bréfa heldur en um bréf án 

uppgreiðsluheimildar. Þegar vextir eru orðnir mjög lágir á uppgreiðanlegum 

skuldabréfum eru líkur á uppgreiðslu orðnar miklar sem leiðir af sér meiri 

endurfjárfestingaráhættu og þ.a.l. minni verðhækkun en ella hefði orðið. Bilið 

sem myndast á milli ávöxtunarkröfu uppgreiðanlegra bréfa og ávöxtunarkröfu 

samsvarandi bréfa án uppgreiðsluheimildar nefnist uppgreiðsluálag (sjá mynd 

4). Skuldabréf gefin út af fyrirtækjum ættu því aldrei að geta orðið meira virði 
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en uppgreiðsluverð þeirra, vegna þess að ef svo færi myndi útgefandinn greiða 

upp bréfið og endurfjármagna sig á lægri vöxtum.  

kúpni uppgreiðanlegs skuldabréfs

0% 5% 10%

Ávöxtunarkrafa

Ve
rð

sk
ul

da
br

éf
s

Án uppgreiðsluheimildar

Uppgreiðanlegt

Uppgr.
verð

Uppgreiðslu-
álag

 
Mynd 4 Áhrif uppgreiðsluheimildar á verðþróun skuldabréfa 

Þetta gildir reyndar ekki um bréf gefin út af hinu opinbera, þar sem það vinnur 

ekki að sömu markmiðum og flestir aðrir útgefendur skuldabréfa, þ.e. að 

hámarka arðsemi sína. Hið opinbera getur til dæmis verið að gæta þess að 

jafnvægi ríki á markaði með ríkisskuldabréf, eins og í tilfelli húsbréfa. 
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2. Íslenski ríkisskuldabréfamarkaðurinn 
Langstærsti útgefandi skuldabréfa á Íslandi er íslenska ríkið, en ríkisskuldabréf 

eru um 80% af íslenska skuldabréfamarkaðinum. Stærstu flokkar 

ríkisskuldabréfa á íslandi eru húsbréf (58% af íslenskum ríkisskuldabréfum), 

húsnæðisbréf (22%), spariskírteini (10%) og ríkisbréf (10%). Allir þessir 

flokkar eru með ríkisábyrgð. 

Ávöxtunarkrafa ríkistryggðra skuldabréfa er mikið notuð sem grunnur þeirrar 

ávöxtunarkröfu sem fjárfestar gera til annarra verðbréfa, m.a. hlutabréfa.20 Í 

þessum kafla verður fjallað ýtarlega um húsbréf og húsnæðisbréf, hvernig 

erlendir fjárfestar hafa komið inn á íslenskan skuldabréfamarkað með miklum 

hraða á síðustu árum, fyrirhugaðar breytingar á verðbréfaútgáfu 

Íbúðalánasjóðs þann 1. júlí næstkomandi, um skráningu íslenskra 

ríkisskuldabréfa hjá Clearstream þann 5. apríl síðastliðinn og að lokum verður 

fjallað stuttlega um Clearstream. 

2.1 Ríkistryggð skuldabréf 

Verðbréf með ríkisábyrgð eru grunnur verðmyndunar verðbréfa í flestum 

löndum með þróaðan fjármagnsmarkað. Nú verður fjallað stuttlega um helstu 

flokka íslenskra skuldabréfa sem eru með ríkisábyrgð. Eiginleikar þeirra eru 

settir upp í töflu 3. 

Ríkisvíxlar  
Ríkisvíxlar eru gefnir út af ríkissjóði til 3-12 mánaða og eru óverðtryggðir. Eru 

greiddir með einni greiðslu í lok lánstímans (kúlubréf). 

Ríkisbréf 
Óverðtryggð eingreiðslubréf sem bera enga vexti.  Algengast að lánstími 

þessara skuldabréfa sé 5-10 ár. Þessi skuldabréf svipar því mjög til ríkisvíxla 

fyrir utan að lánstíminn er mun lengri. 

Spariskírteini 
Gefin út af ríkissjóði til 5-20 ára. Þau eru verðtryggð. Eru í flestum tilfellum 

kúlubréf eins og ríkisvíxlar. 

 
20 Sigurður B. Stefánsson 2003, bls. 56. 
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Húsbréf 
Gefin út af íbúðalánasjóði og endurgreiðast á 15, 25 eða 40 árum. Þau eru 

verðtryggð, með ríkisábyrgð og greiðast með jöfnum greiðslum (vöxtum + 

afborgunum). Íbúðalánasjóður hefur heimild til að greiða þessi bréf upp og er 

það gert með útdráttarfyrirkomulagi 4 sinnum á ári. 

Húsnæðisbréf 
Gefin út af Íbúðalánasjóði til fjármögnunar á félagslegum hluta hans. Þau eru 

verðtryggð jafngreiðslubréf, eins og húsbréfin. Afborganir af þeim eru einu 

sinni á ári. Ólíkt húsbréfum hvílir ekki á þeim uppgreiðsluheimild.  

Bréf Útgefandi Verðtryggð Greiðslufyrirkomulag Lánstími 
Ríkisvíxlar Ríkissjóður Nei Kúlubréf 3-12 mán. 
Ríkisbréf Ríkissjóður Nei Kúlubr./vaxtagreiðslubr. 5-10 ár 
Spariskírteini Ríkissjóður Já Kúlubréf 5-10 ár 
Húsbréf ÍLS Já Jafngr.br. m. uppgr.h. 25-40 ár 
Húsnæðisbréf ÍLS Já Jafngreiðslubréf 25-40 ár 

Tafla 3 Helstu eiginleikar íslenskra skuldabréfa með ríkisábyrgð 

2.2 Húsbréf 

Íbúðalánasjóður hefur boðið upp á húsbréfalán á 5,1% vöxtum til íbúðakaupa 

sem geta numið allt að 70% af kaupverði íbúðar þegar keypt er í fyrsta sinn, en 

65% þegar keypt er í annað sinn. Lán þessi eru jafngreiðslulán. Til 

fjármögnunar á þessum lánum gefur Íbúðalánasjóður út húsbréf sem afhent eru 

lántakendum sem svo selja þau á almennum markaði, þegar og ef þeir vilja. 

Húsbréf eru verðtryggð eingreiðslubréf sem endurgreiðast á 25 eða 40 árum. 

Þau eru með uppgreiðsluheimild og eru þau greidd upp með 

útdráttarfyrirkomulagi. Þeir flokkar húsbréfa sem hafa verið rafvæddir eru 

dregnir út í mjög litlum einingum og af þeim sökum má líkja þeim við 

jafngreiðslubréf. Hins vegar hefur Íbúðalánasjóður heimild til að efna til 

aukaútdráttar ef uppgreiðslur á fasteignaveðbréfum verða of miklar. Þessi 

heimild skekkir myndina þannig að ekki er hægt að fullyrða um að greiðslur af 

húsbréfunum sé nákvæm eftirmynd jafngreiðslufyrirkomulags. Einnig verður 

hún þess valdandi að markaðurinn gerir hærri ávöxtunarkröfu á húsbréfin en 

ella hefði verið, þ.e. svokallað uppgreiðsluálag myndast. Heildarmarkaðsvirði 

húsbréfa var um 319 milljarðar kr. um síðustu áramót.21 

21 Kauphöll Íslands (2003). 
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2.3 Húsnæðisbréf 

Markmið Íbúðalánasjóðs er að veita sem flestum möguleika á að eignast eigið 

húsnæði. Til að framfylgja þessu markmiði sínu hefur Íbúðalánasjóður boðið 

upp á viðbótarlán sem eru ætluð þeim sem búa við erfiðar aðstæður og þurfa 

aðstoð við íbúðarkaup. Þessi lán geta numið allt að 25% af markaðsverði 

íbúðar. Hins vegar getur heildarlánveitingin aldrei orðið meiri en 90% af 

markaðsverði að meðtöldum áhvílandi veðskuldum.22 Til fjármögnunar þessa 

félagslega hluta lánveitinga gefur ÍLS út húsnæðisbréf. Þau eru verðtryggð 

jafngreiðslubréf með 25 og 40 ára lánstíma. Heildarmarkaðsvirði 

húsnæðisbréfa var um 80 ma.kr. um síðustu áramót.23 

2.4 Húsbréfakerfið 

Íslenska ríkið hefur það að leiðarljósi í húsnæðismálum að stuðla að því 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. Íbúðalánasjóður og forverar hans hafa 

starfað í þessum tilgangi frá árinu 1989. Til að vinna að þessu var 

húsbréfakerfið sett á laggirnar árið 1989 og er það nú í umsjá Íbúðalánasjóðs. 

Tilgangur húsbréfakerfisins var að markaðsvæða fjármögnun 

Húsnæðisstofnunar ríkisins. Íbúðalánasjóður tók við hlutverki 

Húsnæðisstofnunar þann 1. janúar 1999 þegar ný lög um húsnæðismál tóku 

gildi. Á sama tíma var starfsemi Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs 

verkamanna hætt og verkefnin færð til Íbúðalánasjóðs.24 

Lög nr. 44 frá 1998 fjalla um húsnæðismál og er þar kveðið á um hvernig 

Íbúðalánasjóður skuli haga lánveitingum og útgáfumálum sínum. Lög þessi 

gera ráð fyrir að Íbúðalánasjóður yrði fjárhagslega sjálfstæður og má þá segja 

að lán sjóðsins hafi verið markaðsvædd á þessum tímapunkti.  Þessi lög, sem 

tóku gildi 1. janúar 1999, lýsa því í raun núverandi mynd húsbréfakerfisins. 

 
22 Íbúðalánasjóður (2004a).  
23 Kauphöll Íslands (2004). 
24 Fjármálaráðuneytið (2003). 
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Í þessum kafla verður leitast við að lýsa húsbréfakerfinu í orðum og hvernig 

það virkar. Einnig sýnir mynd 5 hvernig húsbréfakerfið starfar.  

Lítum á ferlið við lántöku vegna kaupa á notuðu húsnæði: 

1. Allir umsækjendur húsbréfalána verða að hafa farið í greiðslumat hjá 
banka eða sparisjóði. 

2. Umsækjandi leggur inn umsókn um húsbréfalán ásamt greiðslumati, 
kauptilboði og nauðsynlegum fylgigögnum til Íbúðalánasjóðs.  

3. Starfsmenn sjóðsins taka málið til umfjöllunar og fara yfir 
greiðslugetu og fjármögnun umsækjanda. Íbúðalánasjóður afhendir 
kaupanda fasteignaveðbréf ef tilboð er lánshæft.  

4. Lántakandi (kaupandi) þinglýsir fasteignaveðbréfinu afhendir svo 
seljanda. 

5. Seljandi selur Íbúðalánasjóði fasteignaveðbréfið og fær greiðslu í 
húsbréfum. Þau eru færð á svonefndan VS-reikning seljanda í 
viðskiptabanka eða verðbréfafyrirtæki. 

6. Seljandi ræður hvort hann selur húsbréfin á almennum 
verðbréfamarkaði eða hvort hann haldi þeim áfram. Frá því að 
seljandi fær húsbréfin í hendur og þar til hann selur þau verður hann 
fyrir vaxta- og endurfjárfestingaráhættu, eins og fjallað var um í kafla 
1.4.  

Ýtarlegri umfjöllun um ferlið má sjá í viðauka 6. 

Mynd 5 Húsbréfakerfið 1989-2004 

Eins og sjá má af þessu er húsbréfakerfið er ekki eiginlegt lánakerfi, heldur 

skuldabréfaskiptakerfi, þar sem Íbúðalánasjóður kaupir eina gerð skuldabréfa 
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(fasteignaveðbréf) og selur aðra (húsbréf).25 Af þessu má leiða að beint 

orsakasamband er á milli eftirspurnar eftir fjármagni til íbúðakaupa og 

framboðs á húsbréfum. Þegar eftirspurn er mikil eftir íbúðalánum 

Íbúðalánasjóðs gefur hann út fleiri fasteignaveðbréf. Til að fjármagna 

fasteignaveðbréfin gefur hann út meira magn húsbréfa. Þetta hefur þær 

afleiðingar á húsbréfamarkaði að ávöxtunarkrafan hækkar, að öðru óbreyttu. 

Vextir fasteignaveðbréfa eru 5,1% en vextir húsbréfa eru 4,75%. Þetta þýðir 

að Íbúðalánasjóður veitir almenningi lán á 5,1% vöxtum en fjármagnar sig á 

4,75% vöxtum. Mismuninn, 0,35% notar Íbúðalánasjóðurinn í að mæta 

vanskilaáhættu af fasteignaveðbréfum, endurfjárfestingaráhættu og til að mæta 

rekstrarkostnaði. 

Íbúðalán Íbúðalánasjóðs eru veitt óháð ávöxtunarkröfu á markaði. Það þýðir 

að taki fasteignakaupandi sér 9,2 milljón króna lán fær seljandinn lánið í formi 

nafnverðs húsbréfa auk vaxta og verðbóta frá útgáfudegi húsbréfanna. Samtals 

nemur þetta 9,2 milljónum króna þegar ekki hefur verið tekið tillit til yfirverðs 

eða affalla. Hann selur svo bréfin á almennum verðbréfamarkaði á ákveðinni 

ávöxtunarkröfu og tekur á sig afföll eða yfirverð þegar ávöxtunarkrafan er 

hærri eða lægri en nafnvextir bréfanna (nú 4,75%). Þegar þetta er ritað er 

ávöxtunarkrafa húsbréfa 4,2% og yfirverð því mikið á markaði. Þegar yfirverð 

húsbréfa er mikið skapast þrýstingur á húsnæðiseigendur að selja fasteignir 

sínar, vegna þess að þeir fá meira fyrir fasteignir en þegar bréfin eru á pari. 

Þegar yfirverðið er mikið skapast einnig þrýstingur á kaupendur fasteigna til 

að kaupa vegna þess að þá geta þeir fjármagnað kaupin með lánsfé og átt 

húsbréfin eða selt síðar og hagnast á því. Framboðsaukningin er þó meiri en 

eftirspurnaraukningin á fasteignamarkaðinum og því lækkar verðið við 

yfirverð húsbréfa. Ef afföll eru á húsbréfunum er þessu öfugt farið. Framboð 

minnkar meira en eftirspurn og verðið hækkar. Af þessu má sjá að 

fasteignamarkaðurinn og húsbréfamarkaðurinn eru bundnir beinum 

orsakasamböndum.  

 
25 Íbúðalánasjóður (b), 2004. 
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2.4.1 Viðbótarlán 
Einnig býður Íbúðalánasjóður upp á viðbótarlán, sem eru ætluð þeim sem búa 

við erfiðar aðstæður og eiga í erfiðleikum með fjármögnun á húsnæði. 

Viðbótarlánin koma til viðbótar húsbréfalánum, en heildarlánveitingin verður 

aldrei yfir 90% af markaðsverði íbúðarinnar. Viðbótarlánin eru peningalán og 

fjármagnar Íbúðalánasjóður þau með sölu húsnæðisbréfa á almennum 

verðbréfamarkaði. Ólíkt húsbréfum eru húsnæðisbréf ekki með 

uppgreiðsluheimild. Viðbótarlán bera nú 5,3% vexti. 

Eins og hér á undan var rakið skiptir ávöxtunarkrafa hús- og húsnæðisbréfa 

miklu máli fyrir fasteignamarkaðinn. Eitt af því sem ræður ávöxtunarkröfunni 

á markaði er hvernig Íbúðalánasjóður stendur að útgáfu markaðsverðbréfa. Í 

næsta kafla verður einmitt fjallað um það.  

2.5 Útgáfufyrirkomulag Íbúðalánasjóðs 1989-2004 

Nú þegar við höfum áttað okkur á hvernig húsbréfakerfið virkar skulum við 

skoða hvernig Íbúðalánasjóður og forverar hans hafa staðið að útgáfu húsbréfa 

frá því að útgáfan hófst, árið 1989.  

Fyrstu húsbréfin voru gefin út árið 1989 í þeim tilgangi að markaðsvæða 

fjármögnun íbúðalána og tóku skilmálar útgáfunnar mið af þeim aðstæðum 

sem þá ríktu.26 Fram til 1996 voru gefnir út margir og smáir flokkar húsbréfa, 

þar sem nauðsynlegt var að halda jafnvægi á milli inn- og útstreymis 

fjármagns hjá útgefenda.  

2.5.1 Markflokkakerfið 1997-2004 
Í upphafi árs 1996 voru flokkarnir orðnir 24. Meðalstærð flokkanna, sem 

gefnir voru út á tímabilinu ´89-´95, var um 1,5 ma.kr. að nafnverði (sjá 

tölvuviðauka 3). Árið 1997 varð breyting á þessu fyrirkomulagi á þá leið að 

ákveðið var að gefa ekki út nýja flokka í nokkurn tíma, en bæta í staðin við þá 

flokka sem opnir voru. Eftir þessa ákvörðun hafa aðeins verið gefnir út fjórir 

nýir flokkar húsbréfa og enginn nýr húsnæðisbréfaflokkur. Meðalstærð þeirra 

flokka sem ákveðið var að halda úti eftir 1996 og þeirra flokka sem opnaðir 

 
26 Fjármálaráðuneytið, 2003, bls. 7. 
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voru eftir það er um 33,3 ma.kr. að nafnvirði (sjá tölvuviðauka 3).27 Þessir 

markflokkar húsbréfa mynda grunn verðmyndunar verðbréfa á Íslandi, ásamt 

öðrum ríkistryggðum skuldabréfum. 

2.6 Markflokkar hús- og húsnæðisbréfa 

Eftir að fyrirkomulagi á útgáfu hús- og húsnæðisbréfa var breytt árið 1996 

hafa myndast mun stærri flokkar sem eru í dag markflokkar hús- og 

húsnæðisbréfa. Markflokkar húsbréfa eru 5 og nema þeir samtals um 157 ma. 

að nafnverði og 240 ma. kr. að markaðsvirði.28 

Markflokkar húsnæðisbréfa eru aðeins tveir, en þeir eru báðir frá árinu 1996, 

það hefur því enginn nýr flokkur húsnæðisbréfa verið gefinn út frá því 

útgáfufyrirkomulaginu var breytt það sama ár. Markaðsvirði þeirra var um 80 

ma.kr.29 

Ef við skoðum stærð allra markflokka húsbréfa, þá nema þeir um 57% af 

öllum virkum skuldabréfaflokkum á íslenska skuldabréfamarkaðinum. Þrátt 

fyrir þessa gríðarlegu stærð hafa húsbréfin ekki náð sömu stöðu á markaði og 

spariskírteini ríkissjóðs, en þau eru aðeins um 50 ma. að stærð, sem er aðeins 

rúmlega 6% af markaðsvirði markaðsskuldabréfa. Það er því ljóst að það er 

gríðarlega mikilvægt fyrir íslenskan skuldabréfamarkað, og þar af leiðandi 

fjármálamarkaðinn í heild, að vel sé staðið að útgáfu þessara bréfa. Nánari 

upplýsingar um stærð markflokka og annarra skuldabréfa er að finna í viðauka 

5 og tölvuviðauka 3. 

2.7 Innrás erlendra fjárfesta á íslenskan skuldabréfamarkað 

Vaxtamunur Íslands við önnur lönd hefur verið ákveðið aðdráttarafl landsins 

gagnvart erlendum ríkjum um árabil. Erlendir fjárfestar sækjast eftir að 

fjárfesta í íslenskum verðbréfum og fjármagna sig með íslenskum krónum til 

varnar til þess að tryggja sér verðtryggða vexti en borga óverðtryggða vexti. 

Þeir tryggja sér því ákveðinn vaxtamun með þessu. Hnattræn staða og smæð 

íslenska markaðarins hefur hins vegar alltaf verið ákveðin hindrun í vegi 
 
27 Unnið úr gögnum frá Kauphöll Íslands, desember 2003, bls. 2-4. 
28 Kauphöll Íslands (2003). 
29 Kauphöll Íslands (2003). 
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erlendra fjárfesta. Nú eru landamæri fjármálaheimsins hins vegar að opnast 

með tilkomu internetsins og rafrænum viðskiptum með verðbréf.  

Á undanförnum misserum hefur ávöxtunarkrafa hús- og húsnæðisbréfa verið á 

nokkurri niðurleið, þetta er talin vera afleiðing aukinnar eftirspurnar erlendis 

frá eftir verðtryggðum skuldabréfum, en 90% af íslenskum ríkisskuldabréfum 

með viðskiptavakt eru verðtryggð, sem gerir íslenska markaðinn mjög 

álitlegan fyrir erlenda fjárfesta. 

Hins vegar eru ákveðnir þættir íslenska markaðarins og húsbréfakerfisins sem 

gerir kaup á hús- og húsnæðisbréfum erfið fyrir erlenda fjárfesta. Þar ber helst 

að nefna að íslensk skuldabréf hafa ekki verið skráð í alþjóðlegum 

uppgjörsmiðstöðvum, sem hafa það að markmiði að auðvelda frágang 

viðskipta á verðbréfum sem verða til af viðskiptum. Þetta á reyndar ekki 

lengur við, þar sem alþjóða uppgjörsfyrirtækið Clearstream tilkynnti þann 1. 

apríl síðastliðinn að íslensk ríkisskuldabréf yrðu aðgengileg í uppgjörskerfi 

þeirra frá og með 5. apríl 2004.30 En það má einnig nefna að 

útdráttarfyrirkomulag húsbréfakerfisins er tiltölulega flókið og heimild 

Íbúðalánasjóðs til að auka hraðann á útdráttum húsbréfa styttir líftíma 

bréfanna og ruglar áætlunum fjárfesta um endurfjárfestingar, þ.e. eykur 

endurfjárfestingaráhættu. Þetta hefur mjög letjandi áhrif til fjárfestinga á 

húsbréfum. Þetta orsakar einnig að bréfin falla ekki að tölvukerfum erlendra 

fjárfesta og dregur það mjög úr seljanleika bréfanna á alþjóðamarkaði.  

Þrátt fyrir þessa vankanta hefur ásókn erlendra fjárfesta í íslensk 

ríkisskuldabréf aukist til muna. Ástæða þessa er sú að erlendir markaðir vænta  

hækkandi verðbólgu á næstu misserum og þar af leiðandi eykst eftirspurnin 

eftir verðtryggðum bréfum, sem íslenski markaðurinn á nóg af, eins og áður 

segir. Tveir stærstu útgefendur íslenskra ríkisskuldabréfa, Lánasýsla ríkisins 

og Íbúðalánasjóður, hafa haldið úti heimasíðunni bonds.is, þar sem allar helstu 

upplýsingar um íslenska skuldabréfamarkaðinn eru aðgengilegar á ensku. Þetta 

er gert í þeim tilgangi að auðvelda erlendum fjárfestum að nálgast upplýsingar 

um íslenskan skuldabréfamarkað, sem aftur á að auka þátttöku erlendra 

 
30 Clearstream (2004a). 
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fjárfesta í íslenskum skuldabréfamarkaði.31 Eins og áður segir hefur einnig 

verið tekin ákvörðun um að skrá bréfin hjá Clearstream og er það einmitt gert 

til að tryggja áframhaldandi og aukin áhuga erlendra fjárfesta. 

Ekki er haldið utan um hversu miklar eignir erlendir fjárfestar eru í íslenskum 

ríkisskuldabréfum, með skipulegum hætti. Seðlabankinn heldur utan um bein 

kaup erlendra aðila, en þá eru óbeinu kaupin í gegn um framvirka samninga 

ekki tekin með í reikninginn. Mögulegt er að áætla eignarhlutdeild þeirra út frá 

kaupum í gegn um framvirka samninga á undanförnum árum. Þetta er einmitt 

það sem greiningardeild KB banka gerði fyrir stuttu og birti niðurstöður 

rannsóknanna í hálffimmfréttum sínum þann 2. apríl 2004. Þar kemur fram að 

heildareign erlendra fjárfesta í innlendum skuldabréfum er komin hátt í 150 

milljarða króna.32 Einnig er greint frá því að kaup erlendra fjárfesta eru að 

aukast, en kaupin fóru úr 35-40 milljörðum árið 2002 í 65 milljarða árið 2003. 

En þar er reyndar sleginn varnagli þess efnis að nokkur óvissa fylgi þessum 

tölum, vegna þess að ekki er haldið skipulega um eignarhald erlendra fjárfesta 

í innlendum ríkisskuldabréfum, eins og áður var komið inn á. En út frá þessari 

greiningu KB banka um heildarskuldabréfaeign erlendra aðila hef ég reiknað 

út eign þeirra í hús- og húsnæðisbréfum (sjá eign erlendra aðila í tölvuviðauka 

3). Samkvæmt þeim útreikningum nema eignir erlendra fjárfesta í 

markflokkum hús- og húsnæðisbréfa um 119 milljörðum króna, sem er um 

29,1% af markaðsvirði bréfanna. 

Við skráningu hús- og húsnæðisbréfa í Clearstream gerist það að það verða 

mun fleiri og stærri fjárfestar um víða veröld sem hafa möguleika á að fjárfesta 

í íslenskum hús- og húsnæðisbréfum. Þeir sem voru að kaupa íslensk 

ríkisskuldabréf voru flestir áhættusæknir sjóðir sem gátu fjármagnað sig með 

lánsfé. Á meðan margir lífeyrissjóðir hafa ekki heimild til að fjárfesta í 

verðbréfum sem ekki eru skráð í alþjóðlegum uppgjörsmiðstöðvum. Nýju 

kaupendurnir verða því að einhverju leiti aðilar sem fjármagna kaupin með 

eigin fé og því er um mun traustari og stöðugari fjárfesta að ræða.  

 
31 Lánasýsla Ríkisins (6. apríl 2004). 
32 KBbanki (2004). 
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2.8 Úr húsbréfum í íbúðabréf 

Húsnæðisbréfin hafa náð sambærilegri verðmyndun og spariskírteini ríkissjóðs 

á markaði. Þrátt fyrir stóra flokka húsbréfa hafa þau ekki náð sömu stöðu á 

markaði. Ástæða þessa er sú að ávöxtunarkrafa húsbréfa ber ákveðið álag sem 

er til komið vegna uppgreiðsluheimildar Íbúðalánasjóðs. Þetta er svonefnt 

uppgreiðsluálag húsbréfa. Til hagræðingar á verðbréfaútgáfu Íbúðalánasjóðs 

hefur alþingi íslendinga samþykkt breytingartillögur á lögum um húsnæðismál 

nr. 44/1998, m.a. þess efnis að útgáfu hús- og húsnæðisbréfa verði hætt og 

þeirra í stað gefin út ein tegund verðbréfa, Íbúðabréf.  

Í þessum kafla verður fjallað um aðdraganda þess að ákveðið var að leggja 

niður húsbréfakerfið og taka upp svonefnd Íbúðabréf. Einnig verður útskýrður 

munurinn á kerfinu sem við búum við í dag og nýja kerfinu og hvernig 

Íbúðalánasjóður mun hraða uppbyggingu nýrra flokka Íbúðabréfa. 

2.8.1 Aðdragandinn 
Í mörg ár hafa viðskiptabankarnir rekið áróður fyrir því að hús- og 

húsnæðisbréf yrðu skráð í erlenda uppgjörsmiðstöð en lítið gerst í málinu hjá 

hinu opinbera. Eftir kosningaloforð Framsóknarflokksins fóru hlutirnir hins 

vegar að gerast, eins og sjá má af eftirfarandi umfjöllun. 

Kosningaloforð Framsóknarflokksins: 
Fyrir Alþingiskosningarnar í maí 2003 setti Framsóknarflokkurinn það sem 

aðalbaráttumál flokksins að bjóða landsmönnum upp á 90% íbúðalán. 

Framsóknarflokkurinn var af flestum talinn sigurvegari kosninganna og 

framlengdi stjórnarsamstarf sitt við Sjálfstæðisflokkinn. Í stefnuyfirlýsingu 

flokkanna var kveðið á um áframhaldandi endurskipulagningu á 

húsnæðismarkaði og að lánshlutfall almennra íbúðalána yrði hækkað í allt að 

90% á kjörtímabilinu. Þá var orðið ljóst að rökin fyrir breyttu 

útgáfufyrirkomulagi Íbúðalánasjóðs væru orðin sterkari en áður vegna 

væntinga um aukna verðbréfaútgáfu sjóðsins vegna 90% lánanna. Einnig 

styrktust rök þeirra sem börðust fyrir skráningu bréfanna í erlendri 

uppgjörsmiðstöð við þetta vegna hættu á að ávöxtunarkrafan myndi hækka 

eftir að 90% lánin yrðu tekin upp. 
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Nefndin skilar áliti: 
Þann 28. mars 2001 skipaði Geir H. Haarde, fjármálaráðherra, nefnd til að 

„skoða form og tilhögun á verðbréfaútgáfum Íbúðalánasjóðs m.t.t. 

endurskipulagningar á verðbréfaútgáfu ríkissjóðs í því skyni að efla stöðu 

þeirra enn frekar á markaði þannig að þau gegndu því hlutverki að vera 

vaxtamyndandi á verðbréfamarkaði.“. Í október 2003 lauk nefndin starfi sínu 

og skilaði skýrslu um málið. Helstu tillögur nefndarinnar voru eftirfarandi.  

1. Íbúðalánasjóður gefur út eina tegund verðbréfa, Íbúðabréf, í stað 
tveggja áður (húsbréf og húsnæðisbréf). 

2. Íbúðabréfin verði verðtryggð jafngreiðslubréf með fjórum 
endurgreiðslum á ári. 

3. Gefnir verði út fáir flokkar þar sem 10 ár verði á milli lokagjalddaga 
og að flokkarnir verði opnir allan líftímann. Með þessu móti ættu 
flokkarnir að geta orðið nógu stórir til að þeir yrðu markaðshæfir á 
alþjóðamarkaði. 

4. Húsbréf og húsnæðisbréf verði skiptanleg fyrir ný Íbúðabréf til að 
flýta uppbyggingu nýrra flokka Íbúðabréfa. 

5. Möguleikar á skráningu í erlendri uppgjörsmiðstöð verði kannaðir. 
6. Íbúðalánasjóður afhendi lántakendum andvirði fasteignaveðbréfsins í 

peningum í stað markaðsverðbréfa og að vextir útlána verði 
ákvarðaðir eftir hvert verðbréfaútboð Íbúðalánasjóðs. 

7. Uppgreiðsla fasteignaveðbréfa verði aðeins heimil gegn greiðslu 
þóknunar sem yrði jafnhá mismun á markaðsverðmæti áþekks 
Íbúðabréfs og fasteignaveðlánsins. 

8. Lög nr. 63/1985 um greiðslujöfnun fasteignaveðlána verði felld úr 
gildi. 

9. Lagt verði ákveðið vaxtaáhættuálag á vexti lántaka vegna væntrar 
aukinnar áhættu Íbúðalánasjóðs af breytingum þessum (metið 5-15p). 

Nái tillögur nefndarinnar fram að ganga mun hið nýja fyrirkomulag 

húsnæðislána Íbúðalánasjóðs vera eins og sýnt er á mynd 6. 
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Mynd 6: Íbúðabréfakerfið. 

 
Íbúðalánasjóður verður með umsjón með íbúðalánum: 
Félagsmálaráðherra, forsætisráðherra, utanríkisráðherra og fjármálaráðherra 

tilkynntu þann 27. nóvember 2003 að hækkun lánshlutfalls í 90% yrði 

framkvæmd af Íbúðalánasjóði. 

Hækkun hámarkslána og bein peningalán: 
Þann 30. desember var tilkynnt að Íbúðalánasjóður myndi hækka hámarkslán 

sín vegna nýrra íbúða úr 9 í 9,7 milljónir og lán vegna notaðra íbúða úr 8 í 9,2 

m.kr. frá og með 2. janúar 2004. Lánin höfðu ekki verið hækkuð í samræmi 

við verðlag, eins og áður var gert, í 30 mánuði. Þennan sama dag var tilkynnt 

að þann 1. júlí 2004 myndi Íbúðalánasjóður taka upp bein peningalán og að 

núverandi húsbréfafyrirkomulag yrði því lagt niður.33 

Frumvarp til laga: 
Þann 9. mars 2004 var lagt fram frumvarp til laga fyrir Alþingi varðandi 

breytingu á lögum um húsnæðismál. Frumvarpið var á mjög svipuðum nótum 

og skýrsla nefndarinnar, nema að því leyti að í frumvarpinu var ákvæði þess 

efnis að vextir húsnæðislána yrðu hreyfanlegir í takt við kostnaðarauka vegna 

uppgreiðslna af ÍLS-veðbréfum (áður fasteignaveðbréf). Í athugasemdum 

frumvarpsins segir að „almenn vaxtaákvörðun Íbúðalánasjóðs taki mið af 

áhrifum uppgreiðslna á fjármagnskostnað sjóðsins. Í því felst að vextir verði 

ákveðnir sem vegið meðaltal vaxta í útboði og vaxta uppgreiddra lána, að 

 
33 Íbúðalánasjóður (2003b). 
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viðbættu vaxtaálagi sjóðsins“ (bls. 7). Þessi athugasemd er sett upp hér að 

neðan, sem formúla. Sem varnagla var svo Íbúðalánasjóði gefin heimild til að 

gera skuldara skylt að greiða þóknun, „sem jafni mun á uppgreiðsluverði ÍLS-

veðbréfs og markaðskjörum sambærilegra íbúðabréfa við ófyrirséð atvik þegar 

uppgreiðslur gætu ógnað stöðu sjóðsins“ (bls. 7). 
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2.8.2 Nýtt fyrirkomulag verðbréfaútgáfu Íbúðalánasjóðs. 
Eins og greint var frá hér á undan hefur verið tekin sú ákvörðun að breyta 

skuldabréfaútgáfu Íbúðalánasjóðs til hagræðingar fyrir lántakendur. Nú verður 

greint frá því í hverju þessar breytingar felast og hvaða afleiðingar þær geta 

haft. 

Breytingarnar út frá sjónarhóli seljanda fasteignar: 
Fram til þessa hafa seljendur tekið á sig vaxtaáhættu húsbréfa, vegna tímans 

sem líður frá undirritun kaupsamnings og til seljandi fasteignarinnar selur 

húsbréfið. Eftir breytingarnar verður þessi áhætta úr sögunni, þar sem 

Íbúðalánasjóður veitir aðeins bein peningalán.  

Út frá sjónarhóli kaupanda fasteignar: 
Hingað til hafa almennir kaupendur fasteigna greitt 5,1% fasta vexti af 

húsbréfalánum sínum (4,75% af húsbréfum + 0,35% álag ÍLS), óháð 

markaðsvöxtum hverju sinni. Af viðbótarlánum, sem koma til viðbótar 

almennum húsbréfalánaum, eru vextir sem eru endurskoðaðir um hver áramót. 

Þeir eru 5,3% fyrir árið 2004. Eftir breytingarnar breytast lánskjörin 

mánaðarlega í takt við markaðsvexti (ávöxtunarkröfu markaðarins). 

Hugsanlegt er að kaupendur þurfi að greiða sérstakt álag ef uppgreiðslur lána 

aukast til að vega upp á móti endurfjárfestingaráhættu Íbúðalánasjóðs. Þ.e.a.s. 

álagið á fjörmögnunarkostnað Íbúðalánasjóðs verður aukið. 
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Til lengri tíma litið er líklegt að markaðsvextir lækki vegna hagkvæmari 

fjármögnunar Íbúðalánasjóðs.  

Nauðsynlegt er að nýju Íbúðabréfin verði fljót að ná sterkri stöðu á markaði . 

Til þess að flýta fyrir uppbyggingu flokka Íbúðabréfa kemur Íbúðalánasjóður 

til með að skipta húsbréfum og húsnæðisbréfum fyrir íbúðabréf. Samkvæmt 

nefndarálitinu frá því í október 2003 munu þessi skipti fara fram í 

skiptiútboðum þar sem miðað verður við markaðskjör.34 Húsnæðisbréf eru 

mjög lík væntanlegum Íbúðabréfum, svo líklegt er að húsnæðisbréfunum verði 

skipt fyrir íbúðabréf á pari. Vegna uppgreiðsluheimildar húsbréfa verður 

nauðsynlegt að skipta þeim út með ákveðnu álagi, sem bætt verður ofan á 

ávöxtunarkröfu íbúðabréfanna. Ef ekkert álag yrði sett á íbúðabréfin myndu 

fjárfestar rjúka til og skipta öllum sínum húsbréfum fyrir íbúðabréf og 

Íbúðalánasjóður yrði fyrir miklu tapi vegna þessa. Þetta orsakast af því að hver 

króna nafnverðs húsbréfa er minna virði en króna nafnverðs nýrra Íbúðabréfa á 

sömu ávöxtunarkröfu vegna uppgreiðsluheimildar húsbréfanna. 

Greiningardeildir bankanna hafa verið að spá fyrir um hvert þetta álag verður 

og ber þeim saman um að það verði svipað eða aðeins undir uppgreiðsluálagi 

húsbréfa. 

Fyrir breytingu Eftir breytingu 
Form lána Íbúðalánasjóður afhendir 

lántakendum húsbréf í skiptum 
fyrir fasteignaveðbréf. 

Íbúðalánasjóður veitir bein 
peningalán í skiptum fyrir 
ÍLS-veðbréf, en selur 
markaðsverðbréfin á 
almennum verðbréfamarkaði. 

Fjármögnun Íbúðalánasjóður gefur út hús- og 
húsnæðisbréf 

Íbúðalánasjóður gefur út 
Íbúðabréf. 

Vextir útlána Vextir á húsbréfalánum eru fastir í 
5,1%. Viðbótarlán eru á 
breytilegum vöxtum (nú 5,3%). 

Breytilegir, taka mið af 
kjörum síðasta útboðs 
Íbúðabréfa á markaði að 
viðbættu álagi ÍLS. 

Greiðslufyrirkomulag 
markaðsverðbréfa 

Húsbréf: jafngreiðslubréf, 
ársfjórðungslegar vaxtagr.  Í formi 
útdráttar. Uppgreiðsluheimild. 
Húsnæðisbréf: Jafngreiðslubréf  
með árlegum afborgunum. 

Jafngreiðslubréf með 
ársfjórðungslegum 
afborgunum. 

Tafla 4 Endurskipulagning verðbréfaútgáfu Íbúðalánasjóðs samkvæmt áliti nefndar. 

 
34 Fjármálaráðuneytið 2003, bls. 5. 
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2.9 Skráning í Clearstream 

Þann 1. apríl 2004 tilkynnti alþjóða uppgjörsmiðstöðin Clearstream að íslensk 

skuldabréf með ríkisábyrgð yrðu skráð í uppgjörskerfi þeirra þann 5. apríl 

2004.35 

Þetta hefur gríðarlega þýðingu fyrir íslenskan skuldabréfamarkað, þar sem 

eftir skráninguna verða allir markflokkar húsbréfa og húsnæðisbréfa, sem og 

ríkisbréfaflokkarnir og spariskírteinin mun aðgengilegri erlendum fjárfestum. 

Áhrif þessa bætta aðgengi og hátt hlutfall verðtryggðra skuldabréfa á 

íslenskum markaði mun að öllum líkindum hafa þau áhrif að erlendir fjárfestar 

munu koma í meira mæli inn á íslenskan skuldabréfamarkað (hlutfall erlendra 

fjárfesta mun hækka á næstunni) og að ávöxtunarkrafa íslenskra 

ríkisskuldabréfa mun lækka í kjölfarið. 

Clearstream er dótturfyrirtæki þýska fjármálafyrirtækisins Deutsche Börse 

Group. Clearstream, er leiðandi á sviði bakvinnslu með hlutabréf og 

skuldabréf á Evrópumarkaði, eins og fram kemur á heimasíðu fyrirtækisins. 

Kjarnastarfsvið Clearstream er að tryggja að viðskipti með fjármagn og 

verðbréf fari fljótt og örugglega fram, og að viðskiptavinir séu ávallt upplýstir 

um rétt þeirra og skyldur gagnvart þeim verðbréfum sem þeir hafa undir 

höndum.36 Fyrirtækið hefur daglega umsjón með 500.000 færslum á um 

150.000 verðbréfum á 39 mörkuðum. Clearstream er einnig ábyrgt fyrir 

varðveislu á eignum sem metnar eru á 6.900 milljarða evra, sem jafngildir um 

621.000 milljörðum íslenskra króna. Á meðal viðskiptavina Clearstream eru 

stærstu fjármálafyrirtæki heims.37 Það er því ljóst að þetta fyrirtæki er mjög 

stöndugt og ætla má að íslensk ríkisskuldabréf verði mun sýnilegri og að 

viðskipti með þau muni aukast mjög eftir að þau hafa verið skráð í þessari 

alþjóðlegu uppgjörsmiðstöð. 

 

35 Clearstream (2004a). 
36 Clearstream (2004b). 
37 Clearstream (2004c). 
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3. Rannsóknin 
Rannsókn sem hér verður lýst miðast að því að svara rannsóknarspurningunni: 

Hversu mikil áhrif hafa nýjar upplýsingar varðandi breytingar á útgáfumálum 

Íbúðalánasjóðs haft á þróun ávöxtunarkröfunnar á markaði hús- og 

húsnæðisbréfa? Og: Hvaða atvik hafði mest áhrif á þróun ávöxtunarkröfunnar 

á markaði hús- og húsnæðisbréfa? 

3.1 Gögnin 

Þau gögn sem lögð eru til grundvallar er ávöxtunarkrafa og gengi í öllum 

viðskiptum með IBH41, IBH21, IBN38 og IBN 20 í Kauphöll Íslands frá því 

að flokkarnir voru opnaðir og til 21. apríl 2004 (sjá tölvuviðauka 4). Til þess 

að fá samræmi í gögnunum milli flokka og yfir tíma er lokaávöxtunarkrafa og 

lokagengi hvers dags notað í rannsóknunum. 

Fyrst skal taka ákvörðun um hvort nota skuli gengið eða ávöxtunarkröfuna 

þegar farið verði í rannsóknina. Hús- og húsnæðisbréf eru verðtryggð og tekur 

gengi þeirra því mið af mismun á neysluverðsvísitölu á útgáfudegi og 

rannsóknardegi (sjá formúlu fyrir gengi húsbréfa og húsnæðisbréfa í viðauka 

2). Þetta skekkir myndina af gengi bréfanna, sem og gengisþróuninni, þar sem 

verðbólga er mismunandi mikil eftir tímabilum. Húsbréfin eru dregin út með 4 

útdráttum á ári en húsnæðisbréfin eru hins vegar greidd upp að hluta einu sinni 

á ári. Þetta skapar misræmi í gengisþróun húsnæðisbréfa miðað við húsbréf, 

eins og sjá má á mynd 7. Eins og sést á myndinni fellur gengi húsnæðisbréfa 

reglulega á gjalddögum þeirra, þetta gerist ekki í húsbréfunum vegna þess að 

þau eru ekki með afborganir, heldur eru þau annað hvort greidd upp að fullu 

eða ekki við útdrátt. Útreikninga á gengi hús- og húsnæðisbréfa má finna í 

tölvuviðauka 5 og formúlurnar eru í viðauka 2. 

Út frá þessum staðreyndum má telja fullvíst að ávöxtunarkrafan sé hentugri til 

greiningar á áhrifum áðurnefndra atvika á markaðinum og verður því stuðst 

við hana í rannsókninni. 
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Gengi frá 3.5.2001

70

90

110

130

150

170

190

210

3.
5.

'0
1.

3.
8.

'0
1.

3.
11

.'
01

.

3.
2.

'0
2.

3.
5.

'0
2.

3.
8.

'0
2.

3.
11

.'
02

.

3.
2.

'0
3.

3.
5.

'0
3.

3.
8.

'0
3.

3.
11

.'
03

.

3.
2.

'0
4.

Dags.

G
en

gi

IBH41
IBN38
IBN20
IBH21

Mynd 7 Gengisþróun hús- og húsnæðisbréfa frá 2001 

Þegar við skoðum hvort nýjar upplýsingar hafi haft marktæk áhrif á markaðinn 

verðum við að byrja á að gera okkur grein fyrir hver þróunin hefur verið áður, 

þ.e. hver er almenn þróun ávöxtunarkröfunnar fyrir og á því tímabili sem til 

rannsóknar er. Eins og sjá má af mynd 8 hefur ávöxtunarkrafa hús- og 

húsnæðisbréfa verið á nokkuð samfelldri niðurleið frá því í lok árs 2001 og til 

dagsins í dag. Gengið verður út frá að áframhaldandi lækkun 

ávöxtunarkröfunnar sé eðlileg í ljósi þessa. 

Þróun ávöxtunarkröfunnar 29. okt. 2001 til 9. maí 
2003
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Þar sem ávöxtunarkrafan hefur verið á niðurleið er rannsóknin ekki 

framkvæmd út frá ávöxtunarkröfunni sjálfri, heldur daglegri hlutfallsbreytingu 

ávöxtunarkröfunnar. Gögnunum er breytt samkvæmt formúlunni: 

t t-1

t-1

% Breyting ávöxtunarkröfunnar=
y

y y−

Þar sem yt er ávöxtunarkrafa þess dags sem er til skoðunar og yt-1 er 

ávöxtunarkrafa daginn áður. Umreikningana má sjá í tölvuviðauka 6. 

Við rannsóknina verður miðað við eftirfarandi tímapunkta, þar sem nýjar 

upplýsingar komu fram: 

1. 10.5.2003. Framsóknarflokkurinn setur 90% húsnæðislán sem 
baráttumál nr. 1 í stefnuskrá sinni fyrir alþingiskosningarnar. 

2. 23.5.2003. Skrifað undir stjórnarsáttmála Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks þar sem kveðið er á um hækkun hámarkslána og 
lánshlutfalls í 90%. 

3. 27.5.2003. Árni Magnússon, nýskipaður félagsmálaráðherra, kynnir 
fyrirætlanir sínar um framkvæmd hækkunarinnar. Fram kemur að 
lánshlutfallið hækki í 70% og að hámarkslánin fari í 10 m.kr. 1. 
desember 2003 og svo um 5% 1. maí ár hvert í fjögur ár (endar í 90%) 
og að hámarkslán verði 18 milljónir í lok árs 2007.38 

4. 16.10.2003. Skýrsla nefndar sem skipuð var 28. mars 2001 skilar 
álitsgerð um endurskipulagningu á útgáfumálum Íbúðalánasjóðs. 

5. 27.11.2003. Hækkun lánshlutfalls almennra íbúðalána í 90% af verði 
hóflegrar íbúðar mun verða framkvæmd innan vébanda 
Íbúðalánasjóðs. Þetta er niðurstaða samráðs félagsmálaráðherra, 
forsætisráðherra, utanríkisráðherra og fjármálaráðherra sem kynnt 
hefur verið í ríkisstjórn.39 

6. 30.12.2003. tilkynnt að Íbúðalánasjóður myndi hækka hámarkslán sín 
vegna nýrra íbúða úr 9 í 9,7 milljónir og lán vegna notaðra íbúða úr 8 
í 9,2 m.kr. frá og með 2. janúar 2004. Lánin höfðu ekki verið hækkuð í 
samræmi við verðlag, eins og áður var gert, í 30 mánuði.  

6. 30.12.2003. Þennan sama dag var tilkynnt að þann 1. júlí 2004 myndi 
Íbúðalánasjóður taka upp bein peningalán og núverandi 
húsbréfafyrirkomulag því lagt niður. 

7. 9.3.2004. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál, 
nr. 44/1998 lagt fyrir. Litlar breytingar frá tillögum nefndarinnar 
16.10.2003. 

 
38 Morgunblaðið (2003). 
39 Íbúðalánasjóður (2003c). 
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8. 1.4.2004. Tilkynnt að allir helstu flokkar ríkisskuldabréfa, þar á meðal 
allir markflokkar hús- og húsnæðisbréfa, verði skráðir í alþjóðlegu 
uppgjörsmiðstöðina Clearstream þann 5. apríl 2004. 

9. 5. 4. 2004. Markflokkar hús- og húsnæðisbréfa skráðir í alþjóðlegu 
uppgjörsmiðstöðinni Clearstream. 

Tímapunktar þessir skipta gögnunum í 10 hópa. Fyrsti hópurinn stendur fyrir 

tímabilið frá 29.10.2001 til 10.5.2003. Átta flokkar eru á milli áðurnefndra 

tímapunkta og sá síðasti er frá 1.4.2004 til 21. 4. 2004. 

 
Tímabil Frá Til og með Fjöldi 

viðskiptadaga 
1 29.10.2001 9.5.2003 376 
2 10.5.2003 22.5.2003 9
3 23.5.2003 26.5.2003 2
4 27.5.2003 15.10.2003 98 
5 16.10.2003 26.11.2003 30 
6 27.11.2003 29.12.2003 20 
7 30.12.2003 8.3.2004 47 
8 9.3.2004 1.4.2004 17 
9 2.4.2004 5.4.2004 2

10 6.4.2004 21.4.2004 10 
Tafla 5: Tímabil til rannsóknar og fjöldi mælinga í hverju tímabili. 

Eins og sjá má á töflu 5 er mismunandi fjöldi mælinga í hverjum flokki en það 

á ekki að koma að sök í þeim tölfræðirannsóknum sem framkvæmdar verða. 

3.2 Rannsóknaraðferðir 

Til að vinna úr þeim gögnum sem lýst var í kaflanum hér á undan verða gerð 

tvenns konar rannsóknir. Annars vegar rannsókn á misræmi milli tímabila og 

hins vegar rannsókn á þróun ávöxtunarkröfunnar fyrstu 2 daga hvers tímabils. 

Nú verður farið nánar í hvernig rannsóknir þessar verða framkvæmdar.  

3.2.1 Rannsókn á misræmi milli tímabila 
Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort misræmi sé á milli þróunar 

ávöxtunarkröfunnar á milli tímabila. Gögnin sem stuðst verður við eru 

daglegar hlutfallsbreytingar á ávöxtunarkröfu hvers flokks á hverju tímabili 

fyrir sig. Framkvæmt verður anóvu- próf á gögnunum fyrir flokkana IBH41, 

IBH21, IBN38 og IBN20. Rannsóknina má sjá í tölvuviðauka 7. 

Til að finna þau tímabil þar sem mest breyting hefur orðið á þróun 

ávöxtunarkröfunnar verður gerð önnur tölfræðirannsókn. Líkt og í fyrri 
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rannsókninni verður stuðst við daglega hlutfallsbreytingu ávöxtunarkröfunnar. 

Fyrst verður tímabil 1 prófað á móti tímabili 2, svo verða tímabil 1 og 2 prófuð 

á móti tímabili 3, o.s.frv. Framkvæmd rannsóknarinnar verður með þeim hætti 

að framkvæmt verður tvíhliða F-próf til að kanna hvort fervik þýðanna séu þau 

sömu. Í kjölfarið af því verður keyrt t-próf til að fá niðurstöðu á hvort misræmi 

sé á milli þeirra tveggja þýða (tímabila) sem prófuð eru í hvert skipti. Til að 

stækka þýðin verða allir flokkarnir prófaðir saman í einu. Rannsóknina má sjá 

í tölvuviðauka 8. 

3.2.2 Rannsókn á þróun kröfunnar fyrstu 2 daga hvers tímabils 
Líklegt þykir að ávöxtunarkrafan hafi verið mjög fljót að aðlaga sig breyttum 

markaðsaðstæðum í upphafi hvers tímabils. Til þess að finna út hvort þróun 

ávöxtunarkröfunnar hafi verið önnur fyrstu 2 dagana eftir hvert atvik á 

markaði verður gerð önnur tölfræðirannsókn. Þar verður framkvæmt anóvu 

próf þar sem þýðin eru annars vegar 2 fyrstu dagar hvers tímabils (fyrir utan 

tímabil 1) og hins vegar allir aðrir viðskiptadagar frá 1. janúar 2003. Þetta 

verður gert við alla flokka sem til rannsóknar eru (IBH41, IBH21, IBN38 og 

IBN20). Líklegt er að ekki verði mikið að marka þessi próf vegna þess hve fá 

gildi eru í 9 af 10 þýðunum. Vegna þessa verður framkvæmd önnur 

sambærileg rannsókn þar sem öllum flokkunum slegið saman þannig að fengin 

eru níu þýði með átta mælingum, í stað fjórum sinnum níu þýði með tveimur 

mælingum. Rannsóknina má sjá í tölvuviðauka 9. 

Líkt og í rannsókninni á misræmi milli tímabila verður framkvæmd önnur 

tölfræðirannsókn þar sem gengið verður úr skugga um í upphafi hvaða 

tímabils ávöxtunarkrafan er frábrugðnust þeirri þróun sem orðið hefur fram að 

því. Þetta verður gert með þeim hætti að fyrstu tveir viðskiptadagar hvers 

tímabils eru prófaðir á móti öllum viðskiptadögum frá 1. janúar 2003 og fram 

að þeim tíma. Ekki er talið forsvaranlegt að gera þetta fyrir hvern flokk 

skuldabréfa, þar sem þýðin væru þá mörg hundruð mælingar (sagan) annars 

vegar og tvær (upphaf tímabils) hins vegar. Til að fá meiri marktækni í prófið 

verður öllum flokkum slegið saman í einn og þar með fengin 8 mælinga þýði á 

móti stærra þýðinu. F- og t- próf verða framkvæmd með sama hætti og í 

rannsókninni á misræmi milli tímabila. Rannsóknina má sjá í tölvuviðauka 10. 
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3.3 Tilgáta að niðurstöðum 

Upplýsingarnar sem rannsakaðar verða eru líklegar til að hafa ýmist virkað til 

lækkunar eða hækkunar ávöxtunarkröfunnar. Nú verða allir tímapunktarnir 

teknir fyrir og tiltekið hver eru líkleg áhrif í hverju tilfelli fyrir sig, að mati 

höfundar. 

1. 10.5.2003 - Alþingiskosningarnar. Hafa líklega ekki haft mikil áhrif en 
þó frekar til hækkunar ávöxtunarkröfunnar vegna væntinga um 
aukna eftirspurn eftir húsbréfalánum sem aftur myndi þýða aukið 
framboð húsbréfa á markaði. 

2. 23.5.2003 - Skrifað undir stjórnarsáttmála. Virkar til hækkunar 
ávöxtunarkröfunnar vegna þess að sáttmálinn var í samræmi við 
kosningaloforð framsóknarflokksins. 

3. 27.5.2003 - Félagsmálaráðherra kynnir fyrirætlanir sínar um 
framkvæmd hækkunarinnar. Áhrif voru væntanlega frekar til 
lækkunar kröfunnar vegna orða ráðherra um þörf fyrir breytingar á 
fyrirkomulagi íslensks fjármálamarkaðar til að auðvelda aðgengi 
erlendra fjárfesta að íslenskum skuldabréfaflokkum. 

4. 16.10.2003 - Nefndin skilar álitsgerð. Virkar til lækkunar kröfunnar 
vegna þess að með þessu var bundinn endir á ákveðið óvissutímabil í 
málinu. Einnig voru tillögurnar taldar auka seljanleika verðbréfa 
gefnum út af Íbúðalánasjóði. 

5. 27.11.2003 - Hækkun lánshlutfalls framkvæmd innan vébanda 
Íbúðalánasjóðs. Lítil áhrif (ómarktæk).  

6. 30.12.2003 – Tilkynning um hækkun hámarkslána ÍLS 2. janúar 2004 
og afnám húsbréfakerfisins þann 1. júlí 2004. Hefði tilkynningin um 
hækkun hámarkslán staðið ein og sér á þessari dagsetningu hefðu 
verið áhrif til hækkunar kröfunnar vegna væntinga um aukna 
eftirspurn eftir húsbréfalánum. En af því að einnig var tilkynnt um 
afnám húsbréfakerfisins munu áhrifin vera til lækkunar vegna 
væntinga manna um að komandi kerfi verði hentugra. 

7. 9.3.2004 - Frumvarp til laga um húsnæðismál lagt fyrir. Breyting til 
lækkunar ávöxtunarkröfunnar vegna lítilla breytinga frá skýrslu 
nefndarinnar og endir bundinn á óvissutímabil á markaði. 

8. 1.4.2004 - Tilkynnt um skráningu í Clearstream þann 5. apríl 2004. 
Mikil áhrif til lækkunar ávöxtunarkröfunnar. Vitandi það að 
eftirspurnin muni aukast (og krafan lækka) í kjölfarið á skráningu 
íslenskra ríkisskuldabréfa í alþjóðlegri uppgjörsmiðstöð á næstu 
dögum þá fjárfesta menn til að vera á undan niðursveiflu 
ávöxtunarkröfunnar. 

9. 5. 4. 2004 - Skráning í Clearstream. Eðlilegt að ávöxtunarkrafan lækki 
vegna minni aðgangshindrana erlendra fjárfesta að íslenskum 
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ríkisskuldabréfum og þar með aukin eftirspurn erlendis frá eftir hús- 
og húsnæðisbréfum. 

 

Ofangreint mat höfundar byggist á að líklegt þykir að markaður með verðbréf 

taki mest mark á beinhörðum staðreyndum í stað vangaveltna 

stjórnmálamanna og álita nefnda. Í þessu ljósi þykir höfundi líklegt að 

skráning íslenskra ríkisskuldabréfa í Clearstream hafi haft mest áhrif á 

ávöxtunarkröfuna út frá gefnum forsendum. Hins vegar er spurning hvort 

marktækar niðurstöður fáist á því vegna þess hve stutt er liðið frá 

skráningunni, þ.e. fáar mælingar eru til á tímabilinu eftir skráninguna. 

3.4 Niðurstöður tölfræðirannsóknar 

3.4.1 Rannsókn á misræmi milli tímabila 
Við rannsókn á ávöxtunarkröfu IBH41, IBH21, IBN38 og IBN 20 kom í ljós 

að ekki hafði orðið marktæk breyting á þróun ávöxtunarkröfu 

húsbréfaflokkanna tveggja, en hins vegar var um marktæka breytingu að ræða 

í báðum húsnæðisbréfaflokkunum (sjá töflu 6). Þetta kemur kannski svolítið á 

óvart við fyrstu athugun, en er fyllilega eðlilegt þegar við höfum í huga 

eðlismun þessara tveggja flokka. Eins og sjá má á mynd 9 koma flestar 

tilkynningarnar til lækkunar ávöxtunarkröfunnar. Þegar ávöxtunarkrafan 

lækkar hækkar uppgreiðsluálag húsbréfa, sem aftur þýðir að þau lækka ekki 

jafn mikið og húsnæðisbréfin. Þetta var skýrt ýtarlegar í kafla  1.7.1 og einnig 

sýnt myndrænt. 

Niðurstöður: IBH41 IBH21 IBN38 IBN20 
ANOVA (P- gildi) 0.541265 0.436045 0.003134 0.002151
Röð í marktækni: ómarkt. ómarkt. 2 1

Tafla 6: Niðurstöður rannsóknar á þróun ávöxtunarkröfunnar milli tímabila eftir 
flokkum. 
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Mynd 9: Dagleg þróun ávöxtunarkröfunnar á tímabilum 1-10 

Rannsóknir á breytingum á milli tímabila leiddu í ljós að samkvæmt t- prófinu 

var breyting ávöxtunarkröfunnar tímabilin 3, 7 og 9 ekki sú sama og önnur 

tímabil. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 7. 

Tímabil T. 2 T. 3 T. 4 T. 5 T. 6 T. 7 T. 8 T. 9 T. 10 
F-próf 0.141 0.015 0.318 0.000 0.005 0.024 0.039 0.190 0.000
t-próf 0.389 0.004 0.679 0.082 0.111 0.021 0.638 0.000 0.206
Röð marktækni: 2 óm. óm. óm. 3 óm. 1 óm. 

Tafla 7: Rannsókn á hvaða tímabilum varð mest breyting á þróun 
ávöxtunarkröfunnar. 

Samkvæmt þessu hafði tilkynning Clearstream um skráningu íslenskra 

ríkisskuldabréfa í bankakerfi þeirra mest áhrif á þróun ávöxtunarkröfunnar. 

Athygli vekur að breytingarnar á ávöxtunarkröfunni eftir skráninguna hjá 

Clearstream eru ómarktækar og að næst mest breyting ávöxtunarkröfunnar hafi 

verið eftir undirritun stjórnarsáttmálans í maí 2003. 

3.4.2 Rannsókn á þróun kröfunnar fyrstu 2 daga hvers tímabils 
Við rannsókn á þróun ávöxtunarkröfunnar fyrstu 2 daga hvers tímabils kom 

bersýnilega í ljós að markaðurinn brást fljótt við flestum þeim atburðum sem 

til rannsóknar voru.  

Þegar við skoðum niðurstöðu rannsóknarinnar þar sem skipt var eftir flokkum 

sjáum við að það er töluverður munur á p- gildum flokkanna. Ástæður þessa 

eru líklega að öll þýðin nema eitt voru ekki nema tvær mælingar. Athygli 

vekur að breytingar á ávöxtunarkröfu IBH41 skuli ómarktækar í þessari 

rannsókn (sjá töflu 8). 



Rekstrardeild Háskólans á Akureyri SBS/SBS 

Íslenski ríkisskuldabréfamarkaðurinn  40 (65) 

Niðurstöður: IBH41 IBH21 IBN38 IBN20 
ANOVA (p-gildi) 0.1750 0.0062 8.86E-05 0.0006
Röð í marktækni: óm. 3 1 2

Tafla 8: Niðurstöður rannsókna á þróun kröfunnar fyrstu 2 daga hvers tímabils eftir 
flokkum. 

Þegar við skoðum hins vegar rannsóknina þar sem öllum flokkunum er slegið 

saman þá sjáum við greinilega að það eiga sér stað miklar sviptingar, þar sem 

P- gildið var ekki nema 5,4*10-13.

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 0.003243 9 0.00036 8.836819 5.4E-13 1.887215
Within Groups 0.051946 1274 4.08E-05

Total 0.055189 1283
Tafla 9: Niðurstöður anóvu rannsóknar á þróun ávöxtunarkröfunnar fyrstu 2 daga 
hvers tímabils þar sem gögnum var slegið saman. 

Þegar gögnin voru prófuð í tilfelli hvers tímabils fyrir sig kom í ljós að fimm 

af níu tímapunktum sem til rannsóknar voru höfðu tölfræðilega marktæka 

breytingu á þróun ávöxtunarkröfunnar í för með sér, eins og sjá má af töflu 10. 

Tímabil T. 2 T. 3 T. 4 T. 5 T. 6 T. 7 T. 8 T. 9 T. 10 
F-próf 0.175 0.015 0.146 0.366 0.554 0.021 0.380 0.190 0.116
t-próf (Pgildi) 0.614 0.004 0.962 0.075 0.043 0.446 0.014 0.000 0.000
Röð í markt.: óm. 3 óm. óm. 5 óm. 4 1 2

Tafla 10: Niðurstöður rannsóknar á breytingu kröfunnar fyrstu 2 daga hvers tímabils 
eftir tímabilum. 

Það er ljóst af þessu að tilkoma skráningar hús- og húsnæðisbréfanna hjá 

Clearstream hefur haft mest áhrif á ávöxtunarkröfuna fyrstu 2 daga hvers 

tímabils. Það kemur kannski helst á óvart að í kjölfar undirritunar 

stjórnarsáttmálans í lok maí hafi haft jafn mikil áhrif og þessar rannsóknir bera 

með sér. 
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Mynd 10: Dagleg breyting ávöxtunarkröfunnar fyrstu tvo daga hvers tímabils. 

3.4.3 Samantekt niðurstaðna út frá tímabilum og flokkum 
Þegar skoðaðar eru niðurstöður rannsóknanna fyrir flokka hús- og 

húsnæðisbréfa (tafla 11) sjáum við að húsnæðisbréfaflokkarnir verða fyrir 

meiri áhrifum af þeim atburðum sem til rannsóknar. Þetta telur höfundur vera 

eðlilegt af orsökum sem skýrðar voru í kafla 3.2.1. 

Tímabil: Upphafsdagar: 
IBH41 ómarkt. ómarkt.
IBH21 ómarkt. 3
IBN38 2 1
IBN20 1 2

Tafla 11: Röð marktækni breytinga á ávöxtunarkröfunni eftir flokkum. 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður rannsókna eftir tímabilum (tafla 12) sjáum við 

að þar ber saman rannsóknum á tímabilum í heild og upphafsdaga tímabila 

varðandi mesta marktækni, en þar hefur tilkynning Clearstream vinninginn. En 

annars er frekar mikið ósamræmi á milli rannsókna tímabila og upphafsdaga 

tímabila varðandi hvaða atburður hafði mest áhrif á þróun ávöxtunarkröfunnar, 

eins og sést á meðfylgjandi töflu. 

Tímabila: Upphafsdaga 
Tímabil 2 ómarkt. ómarkt.
Tímabil 3 2 3
Tímabil 4 ómarkt. ómarkt.
Tímabil 5 ómarkt. ómarkt.
Tímabil 6 ómarkt. 5
Tímabil 7 3 ómarkt.
Tímabil 8 ómarkt. 4
Tímabil 9 1 1
Tímabil 10 ómarkt. 2

Tafla 12: Röð marktækni breytinga á ávöxtunarkröfunni eftir tímabilum. 
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Umræður 
Viðfangsefni þessa rits, ávöxtunarkrafa, er í eðli sínu einfalt hugtak, en 

einfaldleikinn er fyrir bý þegar verið er að skoða ávöxtunarkröfu heilu 

þjóðfélagana. Skilgreining á því hvað er rétt ávöxtunarkrafa í þjóðfélögum er 

ávallt matsatriði. Ýmsir þættir koma inn í matið. Til að mynda breytingar á 

stýrivöxtum, þjóðartekjum, atvinnuleysi, verðbólgu, hagvexti, gengisþróun, 

o.fl., o.fl.. Einnig hafa væntingar markaðarins um þróun áðurnefndra þátta 

áhrif á ávöxtunarkröfuna. 

Skuldabréf sem eru vaxtamyndandi á markaði, eins og húsnæðisbréf, stýrast af 

væntingum markaðarins um framboð og eftirspurn eftir bréfunum, en einnig af 

þessum veigamiklu þáttum þjóðfélagsins, sem áður voru nefndir. Þetta verður 

að hafa í huga þegar gerð er rannsókn á ávöxtunarkröfu bréfanna. Nánast 

ómögulegt er að útiloka alla aðra áhrifaþætti ávöxtunarkröfunnar af þeirri 

einföldu ástæðu að það er ekki hægt að halda utan um þá alla. En það er hægt 

að taka tillit til þeirra stærstu og það er það sem markaðurinn gerir á degi 

hverjum. 

Þessi rannsókn tekur í raun bara tillit til áhrifa væntinga markaðarins um 

breytingar á framboði og eftirspurn á markaði hús- og húsnæðisbréfa. Það má 

því eflaust deila um hvort niðurstöður rannsóknanna sem lýst var hér á undan 

séu til komnar vegna þeirra atburða sem til rannsóknar voru, eða af öðrum 

hagfræðilegum þáttum. Það er hinsvegar álit höfundar að þau atvik sem til 

rannsóknar voru hafi verið helstu áhrifaþættir markaðarins á hverjum tíma 

fyrir sig og séu þar með helstu ástæður fyrir marktækni rannsóknanna.  

En hvað sem öðru líður er ljóst að viðfangsefni þetta er óþrjótandi brunnur 

rannsóknarefna háskólamanna á sviði viðskipta- og hagfræði og alveg ljóst að 

seint munu menn verða sammála um hluti eins og hvað sé rétt ávöxtunarkrafa.  
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Niðurstöður 
Í inngangi þessa rits var velt upp rannsóknarspurningunum: Hversu mikil áhrif 

hafa nýjar upplýsingar varðandi breytingar á útgáfumálum Íbúðalánasjóðs haft 

á þróun ávöxtunarkröfunnar á markaði hús- og húsnæðisbréfa? Og: Hvaða 

atvik hafði mest áhrif á þróun ávöxtunarkröfunnar á markaði hús- og 

húsnæðisbréfa? 

Út frá framangreindum rannsóknum á ávöxtunarkröfu tveggja flokka húsbréfa 

og tveggja flokka húsnæðisbréfa hef ég komist að eftirfarandi niðurstöðum:  

Þau atvik sem til rannsóknar voru á markaði hús- og húsnæðisbréfa hafa haft 

tölfræðilega marktæk áhrif á flokk húsbréfa sem kemur á gjalddaga 2021 

(IBH21), flokk húsnæðisbréfa sem kemur á gjalddaga árið 2020 (IBN20) og 

flokk húsnæðisbréfa sem kemur á gjalddaga árið 2038 (IBN38). Ekki voru 

marktækar breytingar á þróun húsbréfa sem koma á gjalddaga árið 2041 

(IBH41). Dagleg lækkun ávöxtunarkröfu húsnæðisbréfa var 0,94 og 1,19 

punktum meiri en meðallækkun ávöxtunarkröfunnar frá 29.10.2001 til 

9.5.2003, á þeim tímabilum sem sýndu marktækar breytingar á þróun 

ávöxtunarkröfunnar.  

Í heildina höfðu þau atvik sem til skoðunar voru áhrif til lækkunar 

ávöxtunarkröfu IBH21, IBN30 og IBN20 um 26,5 til 31,5 punkta í þá 2 

viðskiptadaga sem skoðaðir voru í kjölfar atvika. Þetta jafngildir 2,65 til 3,15 

punkta lækkun á dag, sem er um tíföld dagleg meðalbreyting 

ávöxtunarkröfunnar á öllu tímabilinu 29.10.2001 til 21.4.2004.  

Það atvik sem mest áhrif hafði á þróun kröfunnar á tímabilinu 9. maí 2003 til 

21. apríl 2004 var tilkynning Clearstream þann 1. apríl 2004 um skráningu 

íslenskra ríkisskuldabréfa í uppgjörskerfi sitt þann 5. apríl 2004. Við 

tilkynninguna féll ávöxtunarkrafa húsnæðisbréfa um 16 og 17 punkta á 

tveimur dögum. Önnur atriði sem höfðu afgerandi áhrif á þróun 

ávöxtunarkröfunnar voru undirritun stjórnarsáttmálans þann 23. maí 2003, 

tilkynning um afnám húsbréfakerfisins 30. desember, 2003 og frumvarp til 

breytinga á húsnæðislögunum. Eitt atvik hafði áhrif til hækkunar 
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ávöxtunarkröfunnar, en það var tilkynning stjórnvalda um að hækkun 

lánshlutfalls húsnæðislána yrði framkvæmt innan vébanda Íbúðalánasjóðs. 

Það er því ljóst að fyrirætlaðar breytingar hafa haft mikil áhrif á markað með 

hús- og húsnæðisbréf. Það verður svo gaman að fylgjast með gangi mála þegar 

Íbúðalánasjóður hefst handa við að skipta bréfunum inn fyrir nýju íbúðabréfin. 

Hvernig uppbygging nýrra flokka kemur til með að ganga, hversu mikið 

erlendir fjárfestar koma inn á markaðinn eftir skráninguna hjá Clearstream og 

hvernig ávöxtunarkrafan mun þróast á næstu mánuðum. 

Ávöxtunarkrafan hefur lækkað ört undanfarið og er engin ástæða til að ætla að 

hún hætti því á næstunni. Gaman verður að sjá  hversu neðarlega hún mun fara 

og þá hver kjör almennings verða á húsnæðislánum. En við getum lítið annað 

en beðið eftir þeim niðurstöðum því tíminn verður að leiða þær í ljós eins og 

svo margt annað. 
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Viðauki 1 Greiðsluaðferðir skuldabréfa 
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Mynd 11: Greiðsluflæði 10 ára vaxtagreiðslubréfs, að nafnverði 1.000.000 kr. með 10% 
vaxtagreiðslur. 

Kúlubréf

0 kr.
200,000 kr.
400,000 kr.
600,000 kr.
800,000 kr.

1,000,000 kr.
1,200,000 kr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tími (Ár)

U
pp

hæ
ð

gr
ei

ðs
lu

Mynd 12: Greiðsluflæði 10 ára kúlubréfs, að nafnverði 1.000.000 kr. 
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Mynd 13: Greiðsluflæði 10 ára afborganabréfs með jafnar afborganir höfuðstóls og 
10% árlega nafnvexti. 
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Mynd 14: Greiðsluflæði 10 ára jafngreiðslubréfs (annuitet) með 10% nafnvexti. 
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Viðauki 2 Formúlur 
2
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1

1 ( )
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P y y=

 
= + × + + 

∑

Þar sem P=verð skuldabréfs, y=ávöxtunarkrafa, T=tími að gjalddaga, 

CF=upphæð greiðslu, t=númer tímabils. 

Gengi húsnæðisbréfa 
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PMT=upphæð afborgana, n=nafnvextir í %, t=tímalengd í árum, 

r=ávöxtunarkrafa í %, N=fjöldi ára til lokagjalddaga, d=fjöldi daga frá síðasta 

gjalddaga til uppgjörsdags, I0=gildi vísitölu neysluverðs á útgáfudegi, It=gildi 

vísitölu neysluverðs á uppgjörsdegi. 
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V=verð á 100 kr. nafnverðs, n=nafnvextir í %, a=dagafjöldi frá 1. vaxtadegi til 

næsta útdráttardags, b=dagafjöldi frá næsta útdráttardegi til lokagjalddaga, 

d=dagar frá uppgjörsdegi til næsta útdráttardags, r=ávöxtunarkrafa í %, 

c=fjöldi daga frá uppgjörsdegi til „hagstæðustu innlausnar“, I0=gildi vísitölu 

neysluverðs á útgáfudegi, It=gildi vísitölu neysluverðs á uppgjörsdegi.  
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Viðauki 3 Reiknireglur fyrir meðallíftíma 
1. Meðallíftími eingreiðslubréfs er jafn tíma að gjalddaga. 

2. Ef tími að gjalddaga óbreyttur, er meðallíftími skuldabréfs hærri þegar 

vaxtagreiðslurnar eru lægri. 

3. Ef nafnvextir eru óbreyttir, hækkar meðallíftími yfirleitt með lengri tíma 

að gjalddaga. Meðallíftími lengist alltaf með tíma að gjalddaga fyrir 

skuldabréf á pari eða yfirverði. 

4. Þegar aðrir þættir eru óbreyttir, er meðallíftími vaxtagreiðslubréfs lengri 

þegar ávöxtunarkrafan er lægri. 

5. Meðallíftími eilífðarbréfs er (1+y)/y. Til dæmis á 10% ávöxtunarkröfu 

er meðallíftími eilífðarbréfs sem borgar 10.000 kr. einu sinni á ári um 

alla eilífð 1,1/0,1=11 ár, en á 8% ávöxtunarkröfu er hann 

1,08/0,08=13,5 ár. 

6. Meðallíftími jafngreiðslubréfs er jafn:     

 1+y
y (1 ) 1T

TD
y

= −
+ −

Þar sem T = fjöldi greiðslna, y = ávöxtun á tímabili. 

7. Meðallíftími vaxtagreiðslubréfs er jafn: 

1 (1 ) ( )
((1 ) 1)T

y y T c yD
y c y y
+ + + −= −

+ − +

Þar sem T = fjöldi greiðslna, y = ávöxtun á tímabili, c = nafnvextir.  

8. Fyrir vaxtagreiðslubréf á nafnvirði (e. par value) er hægt að einfalda 

reglu 7 niður í: 

1 11
(1 )T

yD
y y

 += − + 
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Viðauki 4 Myndrænn samanburður á 
húsbréfakerfinu og íbúðabréfakerfinu 

Húsbréfakerfið: 

Íbúðabréfakerfið: 

Eins og sjá má af þessum myndum færist álagið af seljandanum yfir á 
Íbúðalánasjóð við breytingarnar á verðbréfaútgáfu Íbúðalánasjóðs. 
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Viðauki 5 Stærð hús- og húsnæðisbréfaflokka 
Húsbréf: 

Kauphallarauðkenni Útgefið nafnverð Markaðsvirði
89/1 IBH14-0115 595,415,000  166 
90/1 IBH15-0815 809,265,000  2,744  
90/2 IBH15-1115 1,153,540,000  4,015  
91/1 IBH16-0115 1,649,300,000  5,626  
91/2 IBH16-0515 1,711,090,000  5,545  
91/3 IBH16-1015 1,096,530,000  3,337  
92/1 IBH17-0115 1,548,880,000  4,277  
92/2 IBH17-0415 1,580,860,000  4,313  
92/3 IBH17-0815 1,637,460,000  4,326  
92/4 IBH17-1215 1,631,080,000  4,330  
93/1 IBH18-0415 1,709,840,000  4,394  
93/2 IBH18-0815 976,340,000  2,386  
93/3 IBH18-1015 965,490,000  1,998  
94/1 IBH19-0115 2,710,340,000  5,480  
94/2 IBH19-0515 2,100,780,000  4,170  
94/3 IBH19-0815 1,063,360,000  2,070  
94/4 IBH19-0915 1,907,090,000  3,782  
95/1 IBH20-0115 3,397,770,000  6,306  
95/2 IBH20-0615 3,514,440,000  6,439  
96/1 IBH11-0115 87,810,000  166  
96/2 IBH21-0115 15,886,182,329  30,648  
96/3 IBH36-0115 1,422,820,000  2,655  
98/1 IBH22-1215 18,841,873,533  32,552  
98/2 IBH37-1215 39,000,003,876  68,055  
2001/1 IBH26-0315 15,292,275,551  19,477  
2001/2 IBH41-0315 69,027,715,625  89,565  

Samtals 191,317,550,914 318,654

Húsnæðisbréf: 
Kauphallarauðkenni Útgefið nafnverð Markaðsvirði

92/1 IBN12-0615 1,726,515,000  1,504.5  
93/1 IBN13-0515 2,231,157,000  2,088.7  
94/1 IBN14-0405 567,155,000  509.5  
94/2 IBN09-0505 48,507,000  32.1  
94/3 IBN04-0505 79,334,000  13.4  
96/1 IBN20-0101 33,604,717,000  32,506.5  
96/2 IBN38-0101 45,303,994,000  44,015.4  

Samtals 83,561,379,000 80,670.1 

Töflurnar eru unnar upp úr mánaðarskýrslu Kauphallar Íslands fyrir desember 

2003. 
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Viðauki 6 Ferli við húsbréfalán 
Hér verður rakið, skref fyrir skref, hvernig menn bera sig að við lán á notuðu 

húsnæði. 

1. Greiðslumat í banka eða sparisjóði 
Umsækjandi fer í skriflegt greiðslumat hjá banka eða sparisjóði. 

2. Fasteignamarkaður 
Þegar niðurstöður greiðslumats liggja fyrir leitar íbúðar-kaupandi að fasteign á 

markaði. 

3. Kauptilboð gert 
Húsbréfalán miðast við kaupverð eða brunabótamat eftir því sem lægra 

reynist. Við gerð kauptilboðs í notaða eign getur húsbréfalán numið allt að 

70% af kaupverði íbúðarinnar við fyrstu íbúðarkaup, en annars 65%. 

Veðsetning að teknu tilliti til ákvílandi skuldbindinga má þó aldrei fara yfir 

85% af brunabótamati. 

4. Umsókn um húsbréfalán hjá Íbúðalánasjóði 
Þegar seljandi hefur gengið að kauptilboði leggur kaupandi inn umsókn um 

húsbréfalán ásamt greiðslumati, kauptilboði og nauðsynlegum fylgigögnum til 

Íbúðalánasjóðs. Athygli er vakin á því að sjóðurinn endursendir umsóknir ef 

gögn vantar eða þau eru ófullnægjandi. 

5. Mat Íbúðalánasjóðs 
Starfsmenn sjóðsins meta veðhæfni íbúðarinnar og fara yfir greiðslugetu og 

fjármögnun umsækjanda. Sé kauptilboðið lánshæft að mati sjóðsins fær 

íbúðarkaupandinn afhent fasteignaveðbréf til undirritunar eða yfirtökubréf eftir 

atvikum. Fasteignaveðbréf er gefið út á nafn seljanda. 

6. Undirritun, framsal og þinglýsing fasteignaveðbréfa 
Þegar fasteignaveðbréf liggja fyrir er unnt að ganga til kaup-samnings. 

Lántakandi undirritar og þinglýsir og seljandi framselur fasteigna-veðbréf áður 

en skipt er á þeim fyrir húsbréf hjá Íbúðalánasjóði. Framsalið skal hljóða 

þannig: 

Framselt: Íbúðalánasjóði, kt: 661198-3629,  
Borgartúni 21, 105 Reykjavík. 
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7. Útgáfa húsbréfa 
Íbúðalánasjóður kaupir þinglýst fasteignaveðbréf af seljanda og greiðir fyrir 

það með rafrænum húsbréfum. Húsbréfin eru gefin út á kennitölu seljanda og 

þurfa skipti á fasteignaveðbréfum og raf-rænum húsbréfum að fara fram fyrir 

lokun viðkomandi húsbréfaflokks þó eigi síðar en 10 dögum fyrir fyrsta 

gjalddaga þess. 

Andvirði viðbótarlánsins, ef um slíkt er að ræða, er ráðstafað samkvæmt 

fyrirmælum seljanda. Ef húsbréf eiga að skiptast á milli tveggja eða fleiri 

verður að sækja um það sérstaklega á eyðublaði sem hægt er að nálgast á vef 

Íbúðalánasjóðs, www.ils.is. Þegar Íbúðalánasjóður móttekur 

fasteignaveðbréfið fær kröfuhafi þess í hendur kvittun fyrir móttöku bréfsins 

og rafrænum húsbréfum. Íbúðalánasjóður skráir síðan húsbréfaréttindin á 

kennitölu eiganda húsbréfanna tölvukerfi Verðbréfaskráningar Íslands hf. 

8. Yfirfærsla húsbréfa á VS-reikning 
Eigandi húsbréfanna hefur samband við viðskiptabanka eða verðbréfafyrirtæki 

sem sjá um yfirfærslu húsbréfanna inn á rafrænan eignareikning. 

9. Greiðslur af fasteignaveðbréfum 
Greiðslur af fasteignaveðbréfum hefjast eigi síðar en á þriðja almenna 

gjalddaga eftir útgáfudag ef gjalddagar eru 15. hvers mánaðar eða eigi síðar en 

á öðrum almenna gjalddaga ef gjalddagar eru ársfjórðungslega. Af 

viðbótarlánum eru aðeins greiddir vextir og verðbætur fyrsta árið. 

Réttur til viðbótarláns 
Viðbótarlán eru einkum ætluð tekju- og eignalitlum einstaklingum og eru 

einungis veitt með samþykki húsnæðisnefnda sveitarfélaga. Lánin bætast við 

húsbréfalán og geta numið allt að 25% af kaupverði íbúðar. Heildarlánveiting 

má þó aldrei fara yfir 90% af kaupverði eða brunabótamati eftir því sem lægra 

reynist að teknu tilliti til áhvílandi veðskuldbindinga. Ef ætlunin er að gera ráð 

fyrir slíku láni í greiðslumati er fyrsta skref umsækjenda að kanna hvort þeir 

uppfylli almenn skilyrði um lánsrétt til viðbótarláns. Þegar greiðslumat hefur 

verið samþykkt sækir umsækjandi um staðfestingu á viðbótarláni hjá 

Húsnæðisnefnd.  
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Viðauki 7 Niðurstöður úr tölfræðiprófum 
Þróun á IBN38: 
Anova: Single Factor

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Tímabil 1 376 -0.167621 -0.000446 4.74E-05
Tímabil 2 9 -0.018709 -0.002079 4.27E-05
Tímabil 3 2 -0.012684 -0.006342 6.98E-06
Tímabil 4 98 -0.049739 -0.000508 3.93E-05
Tímabil 5 30 0.007269 0.000242 2.98E-05
Tímabil 6 20 0.011167 0.000558 1.89E-05
Tímabil 7 47 -0.089551 -0.001905 3.49E-05
Tímabil 8 17 -0.008358 -0.000492 7.34E-05
Tímabil 9 2 -0.043559 -0.02178 9.49E-05
Tímabil 10 10 -0.020295 -0.002029 0.000125

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 0.00114 9 0.000127 2.803135 0.003134 1.895446
Within Groups 0.027165 601 4.52E-05

Total 0.028306 610

Þróun á IBN20: 
Anova: Single Factor

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Tímabil 1 376 -0.19162 -0.00051 5.21E-05
Tímabil 2 9 -0.019015 -0.002113 3.88E-05
Tímabil 3 2 -0.011193 -0.005596 2.75E-06
Tímabil 4 98 -0.081558 -0.000832 3.4E-05
Tímabil 5 30 -0.023961 -0.000799 2.74E-05
Tímabil 6 20 0.047681 0.002384 3.93E-05
Tímabil 7 47 -0.119636 -0.002545 4.43E-05
Tímabil 8 17 0.01323 0.000778 6.77E-05
Tímabil 9 2 -0.04046 -0.02023 6.01E-05
Tímabil 10 10 -0.03398 -0.003398 0.000215

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 0.001303 9 0.000145 2.919091 0.002151 1.895446
Within Groups 0.029804 601 4.96E-05

Total 0.031107 610
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Viðauki 8 Dagbók 
28. nóvember 2003. Fyrsti fundur með Birni. Almennt spjall um stöðuna á 

íslenska skuldabréfamarkaðinum og hvað hægt sé að gera því tengt. Ákvörðun 

tekin um að ég notaði jólafríið í að afla mér þekkingar á íslenska 

skuldabréfamarkaðinum, sem og húsbréfakerfinu. Sem og ég gerði. 

24. janúar 2004. Fundur settur á með Birni, sem komst ekki af óviðráðanlegum 

orsökum. Talaði við Svein Torfa um möguleika á rannsókn varðandi tengt 

húsbréfakerfinu og viðraði hugmynd Stefáns B. Gunnlaugssonar um rannsókn 

á ávöxtun íslenskra fjárfesta af Bandarískum fyrirtækjaskuldabréfum með 

gengisvörslu gagnvart ávöxtun af íslenskum fyrirtækjaskuldabréfum.  

4. febrúar 2004. Gengið frá samkomulagi við Björn Snæ Guðbrandsson um 

leiðbeinandastöðu og Íslensk Verðbréf um samvinnu við verkefnið. Ákveðið 

að gera tölfræðilega rannsókn á ávöxtunarkröfunni og hvernig hún þróast eftir 

að krítískar upplýsingar fyrir markaðinn koma fram. Hafist handa við 

fræðilega hluta ritgerðarinnar. 

6. mars 2004. Fræðilegum kafla ritgerðarinnar að nafninu til lokið. Hafist 

handa við að móta kafla er varðar yfirlit yfir íslenska húsbréfakerfið, 

skuldabréfamarkaðinn og þær breytingar sem ráðgerðar eru. 

12. mars 2004. Fundur með Birni. Púlsinn tekinn á því hvað er að gerast á 

markaðinum spjall um nýútkomið frumvarp, o.fl.. Fékk upplýsingar um þróun 

ávöxtunarkröfunnar frá maí 2003. 

22. mars 2004. Björn veitti mér upplýsingar varðandi þróun kröfu á fjórum 

markflokkum frá útgáfudegi þeirra.  

6. apríl. Sendi Birni það sem komið er til yfirlestrar. 

7. apríl. Talaði við Guðmund K. Óskarsson, tölfræðikennara um hugsanlega 

greiningu á þróun ávöxtunarkröfunni. Hann nefndi Kruskal-Wallis próf sem 

Stefán fjármálakennari hafði notað í sínum rannsóknum. Ég sendi Guðmundi 

gögnin sem ég hafði frá Birni. Hann ætlaði að athuga hvað hann gæti gert. 

Lofaði engu.  
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19. apríl. Eftir að vera búinn að velta upp möguleikum á rannsókn talaði ég 

aftur við Guðmund. Hann dró í efa að aðferðirnar myndu skila marktækum 

niðurstöðum. Ræddum málið aðeins, hann ætlaði að skoða málið betur, ef 

hann hefði tíma. 

21. apríl. Sendi Birni nýja útgáfu á verkefninu þar sem ég var búinn með 2. 

kafla. Tala aftur við Guðmund, hann var ekki búinn að finna lausn á 

vandamálinu. 

23. apríl. Eftir að hafa legið yfir gögnunum í tvo daga fatta ég aðferð til að fá 

marktæka niðurstöður úr gögnunum. Tala við Guðmund og hann samþykkir 

aðferðafræðina.  

23. – 26. apríl. Rannsóknirnar teknar og kláraðar. Skriftir samhliða. Sendi 

pabba (Sigurjóni Bjarnasyni) verkið til málfræðilegs yfirlesturs þann 25. 

27. apríl fundur með Birni. Rætt um breytingartillögur hans á verkinu og 

tengda hluti. Niðurstöðukafli, umræðukafli og útdráttur skrifaður í kjölfar 

fundarins. 

28. apríl. Sendi Birni verkefnið til lokayfirlestrar. Sendi pabba líka eintak til 

gagnrýni á málfar o.þ.h. 

29. apríl. Athugasemdir frá Birni teknar til greina og verkefnið aðlagað þeim. 

Lokahönd lögð á verkið og það sett í prentun. 

 


