
 

 

 

 

BS ritgerð 

í viðskiptafræði 

 

Fjárfesting í höftum 

Hvernig hefðu heimili átt að ávaxta sparnað sinn á árunum 
eftir setningu gjaldeyrishafta 

 

 

 

Sigurður Heiðar Baldursson 

 

 

 

 

Leiðbeinandi Vilhjálmur Bjarnason, Lektor 

Viðskiptafræðideild 

Febrúar 2013 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

Fjárfesting í höftum 

Hvernig hefðu heimili átt að ávaxta sparnað sinn á árunum eftir setningu 

gjaldeyrishafta 

 

 

 

Sigurður Heiðar Baldursson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði 

Leiðbeinandi: Vilhjálmur Bjarnason, Lektor 

 

Viðskiptafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2013



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvernig hefðu heimili átt að ávaxta sparnað sinn á árunum eftir 

setningu gjaldeyrishafta 

 

Ritgerð þessi er 6 eininga lokaverkefni til BS prófs við 

Viðskiptafræðideild, Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. 

 

© 2013 Sigurður Heiðar Baldursson 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2013  



 

4 

Formáli 

 

Ritgerðin telst til 6 ECT eininga í BS námi við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Leiðbenandi ritgerðarinnar er Vilhjálmur Bjarnason lektor við Háskóla Íslands og vil ég 

þakka honum fyrir góðar ábendingar við gerð ritgerðarinnar.  

 



 

5 

Útdráttur 

Árið 2008 varð bankahrun á Íslandi þar sem þrír stærstu bankar landsins féllu með 

stuttu millibili. Þetta olli miklum erfiðleikum í íslenska hagkerfinu og gripu stjórnvöld til 

þess ráðs að setja á gjaldeyrishöft. Með þessari lagasetningu fækkaði ávöxtunarkostum 

íslenskra heimila þar sem þau voru knúin til að ávaxta sparnað sinn innanlands. 

Tímabilið frá byrjun árs 2009 til loka árs 2012 verður tekið fyrir í þessu samhengi því enn 

eru ófyrirséð um hversu lengi gjaldeyrishöftin koma til með að vera í gildi og er þar með 

ótækt að spá fyrir um langtímaáhrif þessarar lagasetningar. 

Kreppan í Malasíu, sem nú er liðin hjá, þykir áþekk þeirri sem skall á hér á landi og þá 

sérstaklega aðdragandinn að henni. Það er því áhugavert að skoða áhrif á 

ávöxtunarkosti og þróun þeirra þarlendis og einnig í öðrum löndum til samanburðar. 

Litið er á ávöxtun á fasteignamarkaði í þessu sambandi, bæði á því að eiga húsnæði, 

leigja út eða að borga upp lán. Þar að auki er farið yfir ávöxtun á hlutabréfa- og 

skuldabréfasöfnum og reynt að spá fyrir um hver framtíð þessara markaða verður. Þar 

sem mörg heimili hafa geymt sparifé sitt á bankareikningum verður sá ávöxtunarkostur 

kannaður sérstaklega og að lokum leitast við að greina þá leið sem er æskilegust fyrir 

skuldsett heimilin og skilar mestri ávöxtun miðað við núverandi ástand. 
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1  Inngangur  

Í þessari ritgerð er fjallað um þá fjárfestingakosti sem heimilum stóðu til boða eftir 

bankahrunið 2008. Reynt er að svara spurningunni: Hvernig hefðu heimili átt að ávaxta 

sparnað sinn á árunum eftir setningu gjaldeyrishafta ?     

Skoðaðir verða helstu fjárfestingarkostir sem voru í boði, hvernig ávöxtun þeirra 

þróaðist og hvort hefði mátt sjá fyrir hvernig þróun þeirra varð. 

Byrjað verður að fjalla stuttlega um hrun fjármálakerfisins, hvernig það kom til og 

afleiðingar þess. Fjallað verður um setningu gjaldeyrishafta og hvaða áhrif sú 

lagasetning hafði á íslensk heimili.  

Skoðað verður sérstaklega reynsla annarra landa af gjaldeyrishöftum. Sérstaklega er 

horft til Malasíu og hver þróun fjárfestingaflokka var þar í landi. Kreppan í Malasíu 1998 

er um margt lík því sem gerst hefur hér á landi á seinustu árum. 

Fjallað er um hvaða áhrif hrunið hafði á sparnað og ráðstöfunartekjur íslenskra 

heimila. Loks eru skoðaðir helstu fjárfestingarkostir sem í  boði voru og hvernig ávöxtun 

þeirra hefur þróast síðustu misseri. 

Í niðurstöðum er svo leitast við að svara þeim spurningum sem settar voru fram hér 

að ofan. Hvaða fjárfestingarkostur skilaði mestri og hvort sú niðurstaða sé í takti við það 

sem gerst hefur annarsstaðar undir svipuðum kringumstæðum. 



 

10 

2 Bankahrun 

Fyrsta skrefið í einkavæðingu bankanna var stigið vorið 1997 þegar sett voru lög  Nr. 

50/1997 um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands. Í 

byrjun var skilyrði að allt hlutafé væri í eigu ríkissjóðs.  Bankarnir voru ekki lengi í eigu 

ríkisins heldur voru þeir einkavæddir í nokkrum skrefum. Árið 2000 var hlutur ríkisins í 

Landsbankanum kominn í 68% og árið 2001 var hluturinn ríkisins í Búnaðarbankanum 

kominn í 55%. Með lögum nr. 70/2001 var ríkisstjórninni gefin heimild til þess að selja 

allan eignarhlut ríkisins í bönkunum tveim.1 Í kjölfarið voru svo eignarhlutir ríkisins 

seldir. Segja má að þessar breytingar  hafi haft mikil áhrif á þróun efnahagslífsins hér á 

landi árin þar á eftir.   

Um miðjan seinasta áratug var mikið góðæri hér á landi.  Samhliða því var  dregið úr 

hömlum á starfsemi fjármálafyrirtækja. Þetta gaf þeim aukið frelsi og gátu þau því 

stækkað meira en áður þekktist.  Þar sem íslenska hagkerfið var að opnast áttu 

einstaklingar og fyrirtæki auðveldara með að ná í lánsfjármagn en áður. Þessu fylgdu 

auknar lántökur og framkvæmdir. Mikil útrás hófst, þar sem bankar og fyrirtæki 

kepptust um að hasla sér völl á erlendum mörkuðum, til dæmis með kaupum á 

erlendum fyrirtækjum. 

Íslensku bankarnir fóru að bjóða upp á nýja valkosti í húsnæðislánum sem endaði 

með því að hægt var að fá allt að 100% lán fyrir fasteign. Einnig fóru þeir að bjóða upp á 

gengistryggð lán með hagkvæmari vaxtakjörum en voru á lánum í íslenskum krónum.    

Með auknu aðgengi íslenskra heimila að lánsfé fór fasteignaverð hækkandi. Á ársbyrjun 

2003,  stóð vísitala fasteignaverðs í 169 stigum en náði hæst 357,4 stigum í janúar 2008. 

Þessi lán voru að mestu leiti fjármögnuð af Íbúðarlánasjóði2.  

Íslensku bankarnir stofnuðu jafnframt útibú erlendis sem gerði þeim auðveldara að 

ná í  fjármagn t.d með  innistæðum frá einstaklingum og fyrirtækjum. Allt þetta varð til 

þess að ýta enn frekar undir þenslu og skuldsetningu í íslensku hagkerfi. 

                                                        

1  (Alþingis, 6. kafli Einkavæðing og eignarhald bankanna, 2010) 

2  (Íslands Þ. , Vísitala fasteignaverðs, 2010) 



 

11 

Þetta umhverfi sem skapast hafði, gerði það að verkum að íslenskt fjármálakerfi varð 

mjög háð erlendri fjármögnun. Á árinu 2008 fór verulega að kreppa að á erlendum 

lánsfjármörkuðum. Sífellt erfiðara varð að verða sér úti um lánsfé og lánveitendur 

kröfðust sífellt hærri vaxta. Í september 2008 varð einn stærsti banki Bandaríkjanna, 

Lehman Brothers gjaldþrota og líta margir á það sem fyrsta skrefið í fjármálakreppu sem 

átti eftir að fara um gjörvallan heiminn. Þegar þarna var komið við sögu voru íslensku 

bankarnir komnir í erfiða stöðu. Lánamarkaðir í heiminum voru frosnir, mikið vantraust 

ríkti og bankar voru tregir til að treysta hvorum öðrum. Í lok september sá Glitnir fram á 

að geta ekki staðið við skuldbindingar sínar. Íslenska ríkið setti fé inn í bankann og 

eignaðist við það 75% hlut. Í kjölfarið féllu svo hinir bankarnir tveir Landsbankinn og 

Kaupþing.  

Útlánasöfn bankanna uxu mjög hratt árin fyrir hrun og bankarnir voru farinn að leita 

inn á nýja áhættusamari markaði. Stærð bankakerfisins var orðin tæplega níföld 

landsframleiðsla árið 2007 og þar af leiðandi bankakerfið orðið of stórt fyrir íslenskt 

hagkerfi.  Einnig voru lán til eiganda bankanna og tengdra aðila mikil.  Þar af leiðandi var 

útlánasafni bankanna viðkvæmara fyrir. Þetta ásamt því að  eftirlit með bönkunum var 

veikt, olli hruninu.  

Þann 6. október voru sett neyðarlög þar sem ríkissjóði var gefin „heimild til 

fjárveitinga úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði“3. Með þessu fékk 

fjármálaráðherra leyfi með lögum að „reiða fram fjármagn til að stofna nýtt 

fjármálafyrirtæki eða yfirtaka fjármálafyrirtæki eða þrotabú þess í heild eða að hluta4“.  

Eftir að íslenska ríkið tók yfir bankanna tóku fjármunir að streyma úr landi og íslenska 

krónan var í frjálsu falli. Þetta kom sér illa fyrir íslensk heimili. Þar sem þeirra voru með 

lán í erlendri mynt. Þessi lán hækkuðu því mikið og afborganir urðu sífellt þyngri baggi á 

heimili.   Auk þessa hækkaði verðbólga sökum gengisfallsins og verðtryggð lán hækkuðu 

samhliða því.  Íslenska ríkið og Seðlabanki Íslands tóku á það ráð að setja gjaldeyrishöft 

til þess að verja íslensku krónuna falli með þeim kostum og göllum sem því fylgja. 

                                                        

3 Lög nr. 125 7. Október 2008: Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á 

fjármálamarkaði  

4
 Lög nr. 125 7. Október 2008: Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á 

fjármálamarkaði 
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2.1.1 Gjaldeyrishöft  

Talað er um gjaldeyrishöft þegar einhverjar skorður eru settar á flæði fjármagns inn 

eða út úr landi.  Það er almenn skoðun í hinum vestræna heimi að fjármagnsflæði eigi 

að vera frjálst á milli landa. Það auðveldar einstaklingum og fyrirtækjum að stunda 

viðskipti. Þar að auki veldur frjálst fjármagnsflæði því að auðveldara er að komast yfir 

lánsfjármagn.  Fjármagn flæðir jafnframt frá þeim svæðum þar sem vextir eru lágir yfir á 

svæði þar sem vextir eru hærri og ávöxtunarmöguleikar meiri. Flæði fjármagns milli 

landa hefur einnig áhrif á gengi gjaldmiðla sem ræðst af framboði og eftirspurn en þó 

með þeim takmörkunum sem inngrip seðlabanka valda. Gjaldeyrishöft eru í flestum 

tilvikum sett til þess að hafa stjórn á peningaflæði inn og út úr landi5. Er þetta gert þegar  

ríki lenda í vandræðum með gjaldmiðil líkt og gerðist hér á landi seinni hluta árs 2008. 

Þegar gjaldeyrishöft eru sett festast fjárfestar með fjármagn sitt inn í hagkerfinu og 

þurfa því að ávaxta sitt fé innanlands. Með því fækkar ávöxtunarkostum þar sem  fleiri 

fjárfestar eru um hvern kost. Á meðan þetta ástand varir getur verðmyndun skekkst og 

myndast bóla á mörkuðum.   

2.1.2 Gjaldeyrishöft á Íslandi 2008 

Þann 28. nóvember 2008 voru sett á  gjaldeyrishöft á Íslandi. Með þessu var 

íslenskum heimilum, lífeyrissjóðum og öðrum fjárfestum settar skorður við  

ávöxtunarmöguleikum erlendis. Takmörk voru sett á hversu mikinn gjaldeyri var hægt 

að kaupa og skilyrði sett um að allur sá gjaldeyrir sem fenginn var erlendis skyldi fluttur 

heim. Undanfarið hafa svo íslensk stjórnvöld hert gjaldeyrishöftin enn frekar til þess að 

loka þeim glufum sem fjárfestar hafa fundið.  6 

2.2 Reynsla annarra ríkja  

Áhugavert er að skoða reynslu annarra ríkja af gjaldeyrishöftum og hvaða áhrif þau 

höfðu á þá ávöxtunarkosti sem í boði voru. Sérstaklega er áhugavert að skoða ástandið í 

Malasíu 1998 þar sem það þykir um margt, líkt því sem gerðist hér árið 2008. 7 

                                                        

5  (Forbes, 2006) 

6 Lög nr. 127 27. September 2011: Breyting á lögum um gjaldeyrismál, tollalögum og lögum um 

Seðlabanka Íslands 

7  (Banka, 2012) 
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2.2.1 Gjaldeyrishöftin í Malasíu 

Undir lok síðustu aldar var mikil eignabóla í suður-austur Asíu.  Þessi bóla var að 

miklu leyti fjármögnuð með erlendu fjármagni.  Við lok bólunnar fóru erfiðleikar að 

koma fram,  fjármagn tók að streyma úr löndunum og gengi gjaldmiðla þeirra hríðféll.  

Löndin kringum Malasíu fóru þá leið að leita til Alþjóðargjaldeyrissjóðsins (AGS) en 

Malasía fór aðra leið. 8  

Á árinu 1998 var mikill þrýstingur á gjaldmiðil Malasíu (Ringgitum) þar sem fjárfestar 

voru farnir að taka skortstöður. Reynt var að bjarga genginu með aðhaldi í 

ríkisfjármálum og háu vaxtastigi en ástandið í landinu hélt áfram að versna. 

Aflandsbankar buðu tvö til þrefalda vexti á við álandsbanka á innistæðubréf í ringgitum 

sem þeir skortseldu svo. Um mitt ár 1998 settu Malasísk yfirvöld á gjaldeyrishöft. Á þeim 

var þó undanþága þar sem fjárfesting í ákveðnum hátæknifyrirtækjum og vöruviðskipti 

við útlönd voru undanþeginn. Markmið með þessum höftum var að stöðva spámennsku 

með ringgitið. Eins og hér á landi var erlendum eigendum verðbréfa gert ókleift að fara 

með fjármagn úr landi. Viðskipti með ringgitið á aflandsmörkuðum voru óheimil og 

eigendum ringgita á aflandsmörkuðum var gert skylt að færa þau heim. Einnig var 

ringgitið fest við bandaríkjadollara.  Með þessu náðu yfirvöld  að halda genginu stöðugu 

án þess að fara í frekari aðgerðir til að styðja við gengið. Í Malasíu varð því ekkert 

bankahrun og höftunum hafði að mestu leyti verið létt þremur árum seinna. Það þarf 

því að hafa ákveðin fyrirvara á því þegar reynsla þeirra er borin saman við reynslu 

Íslendinga.9          

      

                                                        

8  (Banka, 2012) 

9  (Banka, 2012) 
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2.3 Þróun ávöxtunarkosta í Malasíu 

Þegar efnahagur  Malasíu fór versnandi féll húsnæðisverð mikið. Fasteignavísitalan 

byrjaði að falla um 1996 eða rúmum tveimur árum fyrir hrun og hélt áfram að falla 

þangað ríkisstjórn Malasíu náði loks tökum á vandanum.  

Þegar fór að kreppa að í Malasíu fór hlutabréfaverð hratt niður og náði það lágmarki 

um mitt ár 1998. Eftir að gjaldeyrishöft voru sett á fór hlutabréfavísitalan að hækka en 

það gerðist 

hægt og óx hún 

ekki á þeim 

hraða sem hún 

féll árið áður. 

Það sem 

hjálpaði 

hlutabréfamarka

ðnum í Malasíu 

var undanþága fyrir viðskipti í tæknifyrirtækjum. Með því kom fjármagn inn í hagkerfið.  

Erlendir fjárfestar gátu því komið með fjármagn inn í hagkerfið án þess að þeir ættu það 

á hættu að þeir myndi festast þar inni með fjármagn sitt.10

                                                        

10  (Hilbers, Lei, & Zacho, 2001) 

 

Heimild: Tradingeconomics.com 

Mynd 1. Hlutabréfaverð í Malasíu 1997-2000 
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3 Sparnaður íslenskra heimila 

Við setningu gjaldeyrishafta voru íslenskum heimilum settar hömlur á hvernig þau 

gátu fjárfest sparnaði sínum. Fjárfestingarkostum fækkaði mikið ásamt því að heimilin 

voru með minna á milli handanna þar sem lán og neysluvörur höfðu hækkað mikið.  

Verðbólgan hefur áhrif á verðlag á íslandi en verðlag er mælt með vísitölu 

neysluverðs.11 Í byrjun 

þessarar aldar var 

verðbólga frekar lág og 

var aðeins nokkrum % 

frá markmiði 

Seðlabankans. Frá miðju 

ár 2007 jókst verðbólga 

hratt og náði hámarki í 

lok árs 2008. Eftir að 

gjaldeyrishöft voru sett 

hefur hægt á verðbólgunni. Svo virðist sem Seðlabankinn hafi náð betri tökum á 

verðbólgunni og hefur hún seinasta árið verið í kringum 5-6%.   Þess ber þó að geta að 

hún er enn töluvert yfir verðbólgumarkmiðum hans sem eru 2,5%. 

3.1 Sparnaður 

Sparnaður er það sem eftir 

er þegar heimili hafa borgað 

skatta og neyslu sína. Heimili 

ávaxta sparnaði sínum á 

mismunandi hátt og í flestum 

tilvikum eru heimili ekki 

reiðubúin að taka mikla áhættu 

                                                        

11  (Íslands, 2012) 

 

Heimild: Seðlabanki Íslands Verðbólga 

 

Heimild Daníelsson 2012 

Mynd 2. Verðbólga á árunum 2001-2012 

Mynd 3. Hlutfall sparnaðar af VLF 1995-2011 
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með sparnað sinn. 

Ráðstöfunartekjur voru hærri en einkaneysla og samneysla allt til ársins 2006 og þar 

af leiðandi myndaðist sparnaður hjá heimilum. Frá árinu 2006 hefur sparnaður verið 

neikvæður að undanskyldu árinu 2007 þegar smá sparnaður var í hagkerfinu 2007. Þetta 

þýðir að ráðstöfunartekjur standa ekki undir einkaneyslu og samneyslu. Þó ber að hafa í 

huga þótt heimilin í heild hafi ekki aukið sparnað eru alltaf einhver heimili með 

umtalsverðan sparnað.12 

                                                        

12
(Daníelsson, 2012)   
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4 Fjárfestingarkostir 

Fjárfestingarkostir á Íslandi voru margir á árunum fyrir hrun, mörg fyrirtæki voru á 

íslenska  hlutabréfamarkaðinum, fasteignaviðskipti voru lífleg, skuldabréfamarkaður var 

ágætur og fjárfestingar á erlendum mörkuðum stóðu til boða. Íslenskir fjárfestar leituðu 

út af við og fjárfestingar erlendis jukust því mjög. Fjárfestar nýttu sér hversu auðvelt var 

að nálgast lánsfjármagn.  

  Eftir hrun bankakerfisins hefur fjárfestingarkostum fækkað til muna. 

Hlutabréfamarkaður hrundi hér ásamt því að mörg fyrirtæki fóru í gjaldþrot. Eftirspurn á 

skuldabréfamarkaði jókst einnig þar sem fjárfestar fóru að leitast eftir öruggum 

fjárfestingarmöguleikum. Sérstaklega var mikil eftirspurn eftir skammtímaskuldabréfum 

þar sem erlendir fjárfestar vildu vera tilbúnir að losa fé sitt úr landi þegar tækifæri 

gæfist.  Fasteignamarkaður byrjaði frekar rólega en hefur farið vaxandi eftir því sem 

lengra leið frá gjaldeyrishöftum. 

4.1 Aðferðafræði 

Hér á eftir er lagt mat á þá ávöxtunarkosti sem í boði voru eftir bankahrun.   Gengið 

er út frá ákveðnum forsendum við þetta mat.  Lagt er upp með að fjárfesting hafi verið 

keypt 1.janúar 2009 og seld í lok ágúst 2012.   Fjárfestingin varð að vera  vera laus allan 

tíma þ.e.a.s. að það sé á hverjum tímapunkti hægt að selja hana. Miðað er við að heimili 

vilji geta komist að sparifé sínu vegna óvæntra útgjalda sem gætu komið á tímabilinu. 

Ekki eru skoðaðir þeir fjárfestingamöguleikar sem komu fram eftir að umrætt tímabil 

hófst. 

 Einnig er miðað við nafnvexti og ekki tekið tillit til verðbólgu sem slíkrar.  Í öllum 

tilfellum er tímabilið það sama og því óþarfi að horfa til raunvaxta.  Skoðað verður 

hvernig markaðir hafa þróast en lögð verður áhersla á hvernig ávöxtun á söfn sem hafa 

verið í boði, hefur verið. Gengið er út frá því að heimili hafa ekki sérþekkingu á 

fjármálaafurðum s.s áakveðnum skuldabréfum eða hlutabréfum. Heimili vilja lágmarka 

áhættu sína og horfi þá frekar á skuldabréfasöfn og hlutabréfasöfn þegar þau ávaxta 

sparnað sinn. 
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4.2 Húsnæði 

Árið 2004 fór fasteignaverð að hækka meira en verið hafði árin þar á undan. 

Húsnæðisverð hækkaði jafnt og þétt, mikil aukning var í nýbyggingum og heilu hverfin 

risu upp á skömmum tíma. Í dag standa hálfklárað eignir um allt land með tilheyrandi 

kostnaði og tapi fyrir eigendur og lánveitendur.   

 Vísitala fasteignaverðs náði hámarki í janúar 2008 og var þá 357,4 stig en fór svo 

lækkandi fram til desember 2009 þegar vísitalan náði lágmarki í 302,1 stigum. Eftir að 

lágmarkinu var náð hefur vísitalan meira og minna farið hækkandi milli mánaða og stóð í 

lok júlí í 344,3 stigum. Þegar tímabilið er skoðað sem við settum í forsendum stóð 

vísitalan í 337,6 stigum í janúar 2009 en í lok júlí 2008 344,3 stig en á tímabilinu er þetta 

hækkun upp á rúmlega 2%13 

4.2.1 Þróun húsnæðisverðs 

Frá hruni bankakerfisins fram til desember 2009 fór fasteignaverð lækkandi.  Eftir það 

hefur verð á fasteignum farið smán saman hækkandi. Lækkun húsnæðisverðs og gengi 

krónunnar hafði gífurlega mikil áhrif á heimilin. Lækkun húsnæðisverðs auk hækkun olli  

því að mörg heimili lentu í fjárhagserfiðleikum og misstu þar með húsnæði sitt. Við það 

að missa húsnæði sitt fóru margir inn á leigumarkaðinn og jókst eftirspurn eftir 

leiguhúsnæði umtalsvert. 

Eftir að botninum var náð á 

fasteignamarkaði hefur fasteignaverð 

farið jafnt og þétt hækkandi.  Talið er 

að ástæða fyrir þessum hækkunum 

megi leita í gjaldeyrishöftunum, þar 

sem fjárfestar leitast eftir að koma 

fjármagni sínu fyrir.  Þar sem 

markaður með hlutabréf hefur verið 

líflaus hafa fjárfestar í auknu mæli leitast 

eftir fasteignum. Margir fjárfestar hafa 

brugðið á það ráð að kaupa fasteignir til að leigja út. 

                                                        

13  (Íslands Þ. , Vísitala fasteignaverðs, 2010) 

 

Heimild: Þjóðskrá vísitala 2012 

Mynd 4. Vísitala íbúðarverðs á 
höfuðborgarsvæðinu 
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Húsnæðisverð náði hámarki í janúar 2008 og lágmarki í desember 2009. Þegar 

fasteignaverð stóð í hámarki var vísitala fasteignaverðs 357,4 en í janúar 2008 var 

vísitalan kominn niður í 302,2 stig. Vísitalan hafði ekki verið svo lág síðan í febrúar 2006.  

Eftir að lágmarkinu var náð í desember 2009 fór fasteignaverð að þokast upp á við en í 

apríl 2011 fór fasteignaverð að hækka með meiri hraða.  Húsnæðisverð hefur hækkað 

um 13,78 % frá því að lágmarki var náð þangað til í júlí 2012. 14 

4.2.2 Ávöxtun 

Ávöxtun fjármagns í íbúðarhúsnæði er mismunandi eftir því hvaða hverfi eru skoðuð. 

Ef skoðað eru meðaltöl milli ára á fjölbýli frá 2009-2011 kemur í ljós að söluverð 

fasteigna hefur hækkað mest eða um 18% á Seltjarnanesi á meðan það hefur lækkað 

mest í Álfaskeið í Hafnafirði um 31,4%. 15 Þegar tekinn er munur á fasteignamati á 

fasteignum árið 2012, kemur í ljós að mikill munur getur verið á milli eins eigna eftir því 

hvar þær eru staddar á höfuðborgarsvæðinu. Gefum okkur dæmi um séreign á 

Völlunum í Hafnafirði, þar er hún metin á 31,6 milljónir en ef sama eign stæði í 

miðbænum í Reykjavík væri fasteignamat á henni 54 milljónir. Hins vegar ef hún stæði í í 

Þingholtum þá væri þessi eign metinn á 65,6 milljónir, munurinn á Völlunum og 

Þingholtunum er meira en tvöfaldur.16 

Ef tekið er dæmi um 15 milljón króna íbúð sem fjárfest er í þegar vísitala íbúðarverðs 

var lægst þangað til í júlí lok 2012 þá hefur fasteignin hækkað um rúmlega tvær milljónir 

á tímabilinu. Það er ávöxtun upp á 65.500 að meðaltali á mánuði eða um 14% ávöxtun 

yfir tímabilið. Hins vegar ef skoðað er það tímabil sem sett var sem forsenda í 

fjárfestingarkostum á tímabilinu 1 janúar 2009 þá hefur fjárfesting ekki skilað mikilli 

ávöxtun og stendur þá verð á fasteigninni í stað.  

 

 

 

                                                        

14
  (Íslands Þ. , 2010) 

15  (Íslands Þ. , Skrá.is) 

16(Rúv, 2012)  
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4.2.3 Leigumarkaður 

Frá september 2008 til dagsins í 

dag hefur leigusamningar fjölgað 

gífurlega. Leigusamningar voru 443 á 

mánuði fyrir hrun og jukust í rúmlega 

830 eftir hrun.17 Þó svo að framboð 

af leiguhúsnæði hafi aukist er þó enn 

umfram eftirspurn af leiguhúsnæði. 

Leiguverð hefur því farið hækkandi 

eins og sést á mynd 6. Mesta 

hækkunin varð eftir bankahrunið en 

þá varð 12 mánaða hækkun á 

leiguverði u.þ.b. 27%.18 Verð fór 

hækkandi vegna þess hversu mikil 

eftirspurn er eftir leiguhúsnæði. Mörg 

þeirra heimila sem hafa misst 

fasteignina sína þurfa að leita inn á 

þennan markað þar sem erfitt hefur 

verið að fá lán nema með góðri 

útborgun. Þar að auki héldu 

bankarnir frekar að sér 

höndum í húsnæðislánum fram 

á seinasta ár. Það var bara Íbúðarlánasjóður sem hefur verið á þeim markaði.  Fjárfestar 

hafa því gripið tækifærið og keypt húsnæði og leigt út.  

Vinsælustu fasteignirnar eru þriggja herbergja íbúðir. Í ágúst var meðalverð á þess 

konar fasteign um 1.500 krónur fermetra og meðalstærð 87,3 fermetrar. Þar af leiðandi 

er leiguverð á íbúðinni 131.000 krónur á mánuði. En hver er þá kostnaðurinn við að eiga 

                                                        

17  (Þjóðskrá Ísland) 

18  (Fasteignamarkaður) 

 

Heimild: Þjóðskrá Íslands 2012 

 

Heimild: Fasteignahöllin 2012 

Mynd 5. Fjöldi leigusamninga á árunum 2005 – ágúst 2012 

Mynd 6. Breyting á leiguverði miðað við 12 mánuði 
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eignina? Gefum okkur að þessi þriggja 

herbergja íbúð kosti 20 milljónir reiknað með 

því að taka meðal stærð á 3 herbergja íbúð 

með meðalverði á fermetra 2009.  

Þegar er skoðað er hvernig hagnaður á 

leigu er miðað við þessa sömu íbúð hún í 

kringum 540 þúsund á ári. Hagnaðurinn yfir 

tímabilið er 1,44 milljónir sem og er því 

ávöxtunin á því að leigja út fasteignina sem er 

7,2% á ávöxtun yfir tímabilið sem skoðað er.  

4.2.4 Þróun húsnæðisverðs í fjármálakreppu  

Þegar skoðaðar eru sambærilegar kreppur þar sem eignarbóla hefur myndast á 

fasteignamarkaði hefur verð á 

fasteignum farið lækkandi einum til 

tveim árum áður en kreppa byrjar. Í 

flestum tilvikum tekur það frá 

tveimur upp í fimm ár fyrir 

markaðinn til að taka við sér aftur en 

ferlið upp á við byrjar hægt.19 

Fasteignaverð heldur áfram að 

lækka þangað til að botninum er náð 

og á þeim tíma getur 

fasteignaverð lækkað um  tugi 

prósenta. Ekki er hægt að 

segja fyrirfram hversu lengi þetta ástand stendur og hve langan tíma það tekur fyrir 

fasteignamarkaðinn að taka við sér aftur en það getur tekið frá nokkrum árum upp í 

áratug20. 

                                                        

19  (Hilbers, Lei, & Zacho, 2001) 

20  (Hilbers, Lei, & Zacho, 2001) 

 

Heimild: Real estate market developments and financial 

 

Fasteignverð      20.000.000     

Leiga         1.572.000     

Hiti og rafmagn            114.000     

Sorphirðugjald            195.600     

Brunabótatrygging                 9.000     

Fasteignaskattur               40.000     

Lóðarleiga               40.000     

Fráveitugjald               18.076     

Viðhald            300.000     

Fjármagnstekjuskattur            314.400     

Árlegur hagnaður            540.924     

 

Mynd 7. Fasteignaverð í kringum kreppur í nokkrum löndum 

Tafla 1. Kostnaður við útleigu á fasteign 
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Fasteignaverð fer svo hækkandi þegar lönd hafa náð að taka á þeim vandamálum 

sem ollu kreppunni til að byrja með. Fer það eftir hvernig markaður er, hversu hratt 

fasteignaverð hækkar og hversu hátt það fer.21 

4.2.5 Greiða niður af lánum 

Í því efnahagsástandi sem hefur verið hér á landi þar sem ávöxtunarkostir eru fáir og 

ávöxtun ekki há, hefur það verið álitlegur kostur fyrir heimili að borga upp þau lán sem 

hafa hvílt á fasteign þeirra. Með þessari leið hafa heimili sparað sér mikla fjármuni þar 

sem fjármagnskostnaður lækkar. Jafnfram eiga þá heimili meira í fasteign sinni sem 

skapar ýmsa möguleika í framtíðinni. Þegar kreppunni er lokið og búið að afnema 

gjaldeyrishöftin hafa heimili meira á milli handanna og þar af leiðandi meiri möguleika á 

því að ávaxta féð sitt. 

Yfir þetta tímabil hafa vextir af  íbúðarlánum verið í kringum 5% umfram verðbólgu. 

Ávöxtun hefur verið í kringum 7,1% á ári að borga niður íbúðarlán. 

4.3 Framtíðin á fasteignamarkaði 

Spáð er að ákveðnar fasteignir eigi eftir að hækka í verði á næstunni. Einkum eru það 

minni eignir sem munu hækka í verði þar sem erfitt er fyrir þá sem eru að fjárfesta í 

sinni fyrstu eign að koma inn á markaðinn og því leita þeir í minni eignir.  Þeir sem ætla 

að kaupa sína fyrstu eign þurfa að geta fjármagnað 20% af virði eignarinnar sem veldur 

því að minni og ódýrari eignir eru meira freistandi. Einnig er talið að íbúðir í miðbæ 

Reykjavíkur muni hækka meira en aðrar eignir.22 Ýmsir aðilar hafa séð þessa þróun fyrir 

og hefur meðal annars  Gamma sjóðurinn fjárfest í eignum miðsvæði Reykjavíkur til þess 

að selja í framtíðinni. 

Verð á leiguhúsnæði hefur farið hækkandi og allar líkur eru á því að verð haldi áfram 

að hækka  nema að eitthvað breytist á leigumarkaðnum. Mikil umfram eftirspurn er eftir 

leiguhúsnæði vegna þess hversu mikla fjármuni þarf að vera með á milli handanna til 

þess að fjárfesta í fasteign.  Það borgar sig þó fyrir heimili að fjárfesta frekar í fasteign 

heldur en að leigja. Bæði getur afborgun af fasteigninni verið lægri en leiguverð og hins 

                                                        

21 (Hilbers, Lei, & Zacho, 2001) 

22 (Banka, Fasteignamarkaður á göngudeild: Horfur til 2014, 2012) 
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vegar eignast heimili hlut í fasteigninni sem gerist ekki þegar leigt er. Líkur eru á því að 

bóla geti myndast á þessum markaði á meðan gjaldeyrishöft eru við lýði hér á landi.  

Hins vegar verður að setja fyrirvara við þessa spá þar sem lánastofnanir sitja uppi 

með mikið af fasteignum sem þeir þurfa að losna við. Spurningin er hvernig ætla 

lánastofnanir að losna við allar þessar fasteignir. Til þess lánastofnanirnar hafi ekki of 

mikil áhrif á fasteignamarkaðinn þurfa þær að fara rólega í að koma fasteignum sínum 

út á markað. Hins vegar getur það verið erfitt fyrir þær að vera með fasteignir of lengi í 

sinni vörslu þar sem þær skila ekki nógu góðir ávöxtun. Ef lánastofnanir fara snöggt í það 

að losa eignir mun það valda því að fasteigna verð lækkar og það myndast nýtt jafnvægi 

á markaði.  Lánastofnanir gætu einnig farið út í það að leigja út fasteignir sem þeir hafa í 

sinni vörslu. Þannig gæti stofnanirnar bætt ávöxtun sína og ýtt undir það að leiguverð 

lækki eða nái jafnvægi.  

4.4 Niðurstöður 

Yfir það tímabil sem skoðað er kemur í ljós að að borga niður af lánum sem standa á 

fasteigninni skilar bestu ávöxtuninni og er langt umfram hina möguleikanna sem 

skoðaðir voru. Bæði er fólk að eignast meira í eigninni sinni heldur er það líka að minnka 

skuldir sínar og þar að auki auka sparnað sinn í framtíðinni þar sem greiðslur á lánum 

minnkar. 

Eins og margir hafa tekið til ráðs að fjárfesta í húsnæði og leigja út. Ávöxtun á því að 

leigja út fasteign var 7,2% sem skilar í raun neikvæðum raunvöxtum þar sem verðbólga 

yfir sama tímabil var 12,5%.   

4.5 Hlutabréf  

4.5.1 Íslenskur hlutabréfamarkaður 

Árið 2001 var árið þar sem flest félög voru skráð í Kauphöll Íslands, 75 talsins. Eftir 

það hefur þeim farið fækkandi og voru félögin 20 í ágúst 2008. Fyrir bankahrun var 

hlutfall skráðs markaðsvirði félaga í Kauphöll Íslands um 120% af þjóðarframleiðslu. 

Þetta er  svipað hlutfall eins og almennt er í löndum sem Ísland ber sig saman við. Eftir 

hrun var markaðsvirði skráðra félaga um 330 milljarða króna sem er í kringum 22% af 

landsframleiðslu. Í hruninu fór íslenskur hlutabréfamarkaður úr því að vera af sömu 

stærðargráðu og hlutabréfamarkaðir hjá þeim þjóðum sem standa sig fremst í 
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efnahagsmálum í að vera margfalt minni en hjá þeim þjóðum sem Ísland ber sig saman 

við. Í janúar 2009 voru einungis sex félög sem mynduðu úrvalsvísitöluna. Nú eru 10 félög 

á First North of OMXI6 markaðnum. 23  

4.5.2 Þróun hlutabréfaverðs eftir hrun 

Árið 2008 féll íslenska úrvalsvísitalan um 94% og þurrkaðist hlutabréfamarkaðurinn 

nánast út. Ekki er kunnugt um svo mikla lækkun hlutabréfaverðs hjá þróuðu ríki í seinni 

tíð24
.  

Það voru einhver félög sem stóðu hrunið af sér en það voru ekki mikil sóknartækifæri 

á þessum markaði til að byrja með.25 Um áramótin 2008/2009 var ný úrvalsvísitala  sett 

á laggirnar. Í apríl 2009 náði nýja úrvalsvísitalan lágmarki en frá þeim tímapunkti 

hækkaði hún um 25% en heildarlækkun var þó 18,5% á árinu. Á þessum tíma voru fjögur 

Íslensk félög á hlutabréfamarkaðnum (Bakkavör, Icelandair, Össur og Marel) ásamt 

fjórum færeyskum félögum. Einnig voru Centrum/Alumnium, HB Grandi og Hampiðjan  

skráð á hliðarmarkað í kauphöllinni OMX (First north markaðinn)26.  Árið 2010 fór vel af 

stað og úrvalsvísitalan hækkaði um 16% á fyrsta ársfjórðungi en svo fóru óróleikar á 

erlendum mörkuðum að gera vart um sig.  Vísitalan lækkaði svo á næsta ársfjórðungi en 

svo hækkaði hún aftur og þegar árið var liðið hafði  vísitalan hækkað um 14,6%. Í lok 

september 2010 fór fjármálafyrirtækið Eik banki í þrot og skyldi þá eftir BankNordik eftir 

sem eina fjármálafyrirtækið á markaði. Um miðjan nóvember fór stjórn Össurar fram á 

að félagið yrði skráð úr Kauphöll Íslands27.  

Árið 2011 byrjaði vel og úrvalsvísitalan hækkaði um 7,9% á fyrsta mánuðinum en 

miklar sveiflur voru  á henni fram á mitt ár. Vísitalan fór svo lækkandi fram til enda árs 

þegar vísitalan hækkaði smávægilega eða um 2,1 %. Í desember  2011 var fyrsta skiptið, 

síðan haustið 2008, þar sem félag var nýskráð á markað þegar Hagar voru settir á 

markað. Mikil eftirspurn var eftir hlutabréfum í Högum og hækkuðu hlutabréf um 18% 

                                                        

23  (Atvinnulífsins, 2009) 

24  (Atvinnulífsins, 2009) 

25
  (Banki, Þróun markaðar 2008) 

26  (Banki, Þróun markaðar 2009) 

27  (Banki, Þróun markaðar 2010) 
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fyrsta daginn sem viðskipti fóru fram. Heildarlækkun var þó á hlutabréfamarkaði á árinu 

2011 en hlutabréfavísitalan lækkaði um 2,6%28. Vísitalan fór hækkandi í byrjun árs 2012 

og allt fram í maí en eftir það hefur vísitalan sveiflast mikið en vísitalan hefur þó hækkað  

um 9,82 stig þar sem af er árinu. 29 

Hlutabréfamarkaður á Íslandi hefur ekki verið mjög virkur eftir hrun þar sem mörg af 

þeim stóru fyrirtækjum sem voru þar lentu í fjárhagserfiðleikum. Núna eru 14 íslensk 

fyrirtæki í kauphöllinni. 

4.5.3 Hlutabréfasjóðir 

Bankarnir bjóða upp á ýmis konar hlutabréfasjóði sem fela í sér að bankinn sér um að 

kaupa ýmis hlutabréf og mynda eignasöfn. Eignasöfn geta verið mismunandi og fer það 

eftir  þeim reglum sem bankinn setur sér hvernig sjóðurinn er samansettur. Með því að 

setja saman safn af bréfum er áhættunni dreift. Þannig er hægt að hafa stöðugri 

ávöxtun og minnka áhættu. Þegar eignasöfn eru samsett eru valinn fyrirtæki og bréf 

sem eru í mismunandi greinum. Reynt er að lágmarka þá áhættu sem kemur frá 

fyrirtækinu sjálfu eða þeirri atvinnugrein  sem fyrirtækið starfar í. Þannig er eina 

áhættan sem eftir er markaðsáhætta sem er sú áhætta að allur markaðurinn falli eins og 

gerðist í þessari fjármálakreppu. Fjármálafyrirtæki hafa boðið upp á ýmsa 

fjárfestingarkosti í þessum flokkum.  

4.5.4 Þróun á hlutabréfum í gjaldeyrishöftum 

Hlutabréfaverð fer lækkandi í kjölfar kreppu og heldur áfram að lækka þar til birta 

tekur til í hagkerfinu.  Fjárfestar verða að hafa fjármagn sitt bundið í einhverjum 

fjárfestingarkosti og reyna að ávaxta fé sitt með sem bestum hætti miðað við áhættu. 

Þar af leiðandi leitast þeir eftir að fara á hlutabréfamarkað. Þar af leiðandi eykst 

eftirspurn og  hlutabréfaverð hækkar. Þetta gerðist t.d í Malasíu.  

                                                        

28  (Banki, Þróun markaðar 2011) 

29(Íslandssjóður, 2012) 
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4.5.5 Ávöxtun 

Skoðuð voru fjögur 

íslensk hlutabréfasöfn sem 

voru í boði.  Þau  voru úrval 

innlendra hlutabréfa (Sjóður 

10) hjá Íslandssjóðum, ÍS 15 

hjá Stefni, Úrvalsbréf 

Landsbankann og 

Úrvalsvísitalan hjá 

Íslandssjóðum. Ávöxtun á 

þessum sjóðum var 

mismunandi en meðalávöxtun var 8,59% á ári en mikill munur var á milli þess safns sem 

skilaði mestri ávöxtun og hans sem skilaði minnstri. Sá sem skilaði mestri ávöxtun var 

Úrval innlendra hlutabréfa (sjóður 10) sem var 14,56% á ári á meðan safnið sem skilaði 

minnstri ávöxtun úrvalsvísitalan sem var -2,35% á ári.30 

4.6 Erlend hlutabréf 

Þegar fjárfest er í erlendum hlutabréfum þarf að hafa í huga að gengisáhætta bætist 

við markaðsáhættu á þeim markaði sem fjárfest er á. Íslensk fjármálafyrirtæki hafa 

boðið upp á ýmiskonar söfn sem 

samanstanda af erlendum 

hlutabréfum.  

4.6.1 Þróun erlendra hlutabréfa í  
og eftir hrun 

Árið 2008 var versta ár sögunnar á 

erlendum hlutabréfamörkuðum og 

byrjaði árið 2009 á sama veg þar sem 

heimsvísitala hlutabréfa hélt áfram 

að lækka. Vísitalan náði botninum í 

                                                        

30 Keldan 

 

Ávöxtun íslenskra hlutabréfa 

    

Sjóður Ávöxtun 

Úrval innlendra hlutabréfa 14,56% 

ÍS 15 11,24% 

Úrvalsbréf Landsbankans 10,90% 

Úrvalsvísitalan -2,35% 

    

Meðaltal 8,59% 

Heimild:keldan.is 

 

Ávöxtun erlendra hlutabréfa   

    

Sjóður Ávöxtun 

Stefnir Scandinavian Fund 31,50% 

Stefnir erlend hlutabréf 18,90% 

Alþjóðavirðissjóðurinn 10,34% 

Alþjóðarvaxtarsjóðurinn 23,62% 

IS SICAV 1 10,53% 

Heimssafn 10,05% 

Landsbankinn global equity fund 8,10% 

    

Meðaltal 16,14% 

Heimild:keldan.is 

Tafla 2. Ársávöxtun íslenskra hlutabréfasjóða 

Tafla 3. Ársávöxtun erlendra hlutabréfasjóða 
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mars en eftir það tók vísitalan kipp og endaði á því að hækka um 71% á árinu.  Mestu 

hækkanir á árinu voru á norrænum mörkuðum ásamt mörkuðum nýmarkaðsríkja. Ef 

skoðaðar eru atvinnugreinar voru það helst tæknifyrirtæki og fyrirtæki tengd hrávöru 

sem hækkuðu mest. Hækkun á heimsvísitölu hélt áfram þangað til hún náði hámarki um 

miðjan apríl 2010. Vísitalan byrjaði þá að lækka en það var vegna þess hve miklar 

áhyggjur fjárfestar höfðu á skuldakreppu í Evrópu ásamt erfiðleikum í bandarísku 

efnahagslífi. Þrátt fyrir allt þetta endaði heimsvísitalan á því að hækka um 9,6% mæld í 

dollurum en ef heimsvísitalan er reiknuð í íslenskum krónum var hún óbreytt á milli ára. 

Árið 2011 var ekki gott ár fyrir erlend hlutabréf. Það sem olli þessu voru skuldavandi á 

Evrusvæðinu ásamt  veikum hagtölum. Heimsvísitala lækkaði um alls 7,6%. Lækkunin var 

mikil á norðurlöndunum eða um 17,7% og hjá nýmarkaðsríkjum um 20,4%.31 

4.6.2 Ávöxtun 

Mikill fjöldi  erlendra hlutabréfasjóða  var í boði á þessu tímabili eða alls sjö talsins. 

Þeir voru Stefnir Scandinavian Fund, Stefnir Erlend hlutabréf, Alþjóðavirðissjóðurinn, 

Alþjóðarvaxtarsjóðurinn, IS SICAV 1, Heimssafn og Landsbankinn Global Equity Fund. 

Meðal ávöxtun á þessum söfnum var 16,14% á ári en það var einn sjóður sem stóð upp 

úr en Stefnir scandinavin fund skilaði ávöxtun upp á 31,5% á ári á meðan lægsta ávöxtun 

var hjá Landsbankinn Global Equity Fund sem var 8,1% á ári.32 

4.6.3 Framtíð á hlutabréfamarkaði 

Líklegt er að íslenski hlutabréfamarkaðurinn muni halda áfram að þróast eins og hann 

hefur gert síðan eftir hrun. Lítil hreyfing er á markaðnum ásamt að líklegt er að einhver 

eignabóla sé á þeim markaði. Það er ekki mikil hreyfing á þeim fyrirtæki sem eru á 

hlutabréfamarkaðnum. Í lok árs 2011 voru Hagar settir á markað og skráðir í Kauphöll 

Íslands en sú skráning gekk mjög vel. Útlit er fyrir að fyrirtækið hafi verið sett á markað á 

undirverði vegna þess að þetta var fyrsta hlutafjárútboð í kauphöllinni síðan 

efnahagshrunið var. Nauðsynlegt var að útboðið gengi vel og bréf myndu hækka þar 

sem  að ýta þurfti undir. Nú er Eimskip í ferli að koma inn á markað og er útlit fyrir að 

það útboð muni ganga vel þó einhverjar efasemdir séu um forkaupssamninga á 

                                                        

31  (Keldan) 

32  (Keldan) 
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hlutabréfum sem einstaklingar innan fyrirtækisins hafa. Einnig er Vodafone líklegt inn á 

hlutabréfamarkað á næsta ári og ásamt Advania. Með innkomu þessara fyrirtækja eru 

líkur á því að meira líf færist á hlutabréfamarkaði. Það  fer þó að hluta eftir verðlagningu 

þeirra þegar þau koma inn á markað.33 

4.6.4 Niðurstaða 

Þegar ávöxtun er skoðuð kemur í ljós að fjárfesting í erlendum hlutabréfasjóðum 

skilar mestri ávöxtun. Bilið á milli þess flokks sem skilar mestri ávöxtun og þess sem 

skilar minnstri er frekar mikið. Því má segja að því fylgi mikil áhætta að fjárfesta í 

þessum söfnum. Meðalávöxtunin er 16,14% á ári en hins vegar er sá sjóður sem skilar 

mestu 31,5% á ári sem er yfirburðahæstur í ávöxtun á meðan sá sem skilar lægstri skilar 

ávöxtun upp á 8,1% á ári. 

4.7 Skuldabréf 

Ríkisskuldabréf eru skuldabréf sem gefin eru út af ríki eða ríkisstofnun til þess að afla 

fjármagns. Ríkisskuldabréf teljast mjög örugg fjárfesting þar sem litlar líkur eru því að ríki 

verði gjaldþrota.  Ríkisskuldabréf hafa litla ávöxtun og eru gefin út til mislangs tíma. 

Fjármálafyrirtæki á Íslandi bjóða upp á ýmsar leiðir í fjárfestingum í  skuldabréfum.  

Algengast er að  hægt sé að kaupa skuldabréf í þremur flokkum þ.e.skammtímabréf, 

millilöng bréf og löng skuldabréf. Innan hvers flokks er svo boðið upp á margskonar 

flokka, t.d að velja skuldabréf sem eru verðtryggð, óverðtryggð eða sambland af þessu 

tvennu.  

                                                        

33  (Rúv, 2011) 
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4.7.1 Þróun ríkisskuldabréfa í og eftir hrun 

Eftir efnahagshrunið hafa fjárfestingar aukist í skuldabréfum og þá sérstaklega 

óverðtryggðum bréfum. Eins og sést á mynd 8 hefur vísitala skuldabréfa hækkað mikið 

frá hruni. Þar hafa verðtryggð skuldabréf hækkað mest og er komið yfir 240 punkta.34 

Þar sem eftirspurn eftir skuldabréfum er mikil er þetta góð leið fyrir ríkistjórnina til þess 

að afla sér fjár vegna þess hvað eftirspurn eftir þeim er mikil. Ávöxtun á skuldabréf er há 

þar sem verðbólga er 

mikil og þurfa 

fjárfestar að sjá fram á 

að fá ávöxtun sem er 

hærri en verðbólgan. 

Heimili vilja ekki missa 

kaupmátt 

sparnaðarins heldur 

tryggja sér fyrir 

honum með 

kaupum á 

skuldabréfum. 

Árið 2009 gáfu íslensk 

ríkisskuldabréf góða 

ávöxtun. Seðlabanki tók þá 

ákvörðun að lækka 

stýrivexti niður í 10% og 

gáfu það í skyn að þeir gætu 

farið lækkandi árið 2010 ef 

gengi krónunnar héldist 

stöðugt og verðbólga 

minnkaði. Eftir því sem innlánsvextir hafa lækkað með vöxtum seðlabankans hafa margir 

                                                        

34  (Datamarket) 

 

 
  

Sjóður Ávöxtun á ári 

Sparibréf löng 14,07% 

Ríkisverðbréfasjóður langur 15,33% 

Löng ríkisskuldabréf 14,95% 

Skuldabréfasjóðurinn 14,35% 

    

Meðaltal á ári 14,67% 

Heimild:keldan.is 

 

Blátt: Ríkisskuldabréfa vísitala 

Gult: Óverðtryggð 

Appelsínugult: Verðtryggð 

Heimild: 

 

Mynd 8. Gamma skuldabréfavísitala 

Tafla 4. Ársávöxtun á langtímaskuldabréfum 
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fjárfestar fært sig úr innlánum yfir í skuldabréf.  Árið 2010 lækkaði Seðlabanki Íslands 

stýrivexti átta sinnum og enduðu þeir í 4,5% í lok árs. Á árinu var meðalhækkun á 

íbúðarbréfum um 11% og ríkisbréfum um 18%. Á árinu 2011 hækkuðu verðtryggð 

skuldabréf og nam hækkunin um 18%.  Á sama tíma var ávöxtun á óverðtryggðum 

skuldabréfum um 1%35 

 

4.7.2 Ávöxtun 

Þegar skoðuð voru 

skuldabréfasöfn sem í boði voru í 

upphafi tímabilsins voru sex 

skuldabréfasjóðir í boði. Þeir voru 

Ríkisbréfasjóður óverðtryggður 

hjá Stefni, Ríkisverðbréfasjóður 

millilangur hjá Stefni, Sparibréf 

millilöng hjá Landsbréf, 

Markaðsbréf hjá Landsbréf, 

Ríkisskuldabréfasjóður hjá Júpiter 

og Ríkisskuldabréf sjóður 5 hjá 

Íslandssjóður Allir þessir flokkar 

skiluðu svipaðri ávöxtun en meðalávöxtun á þessum söfnum var 12,96%. Það var þó eitt 

safn sem stóð upp úr en Markaðsbréf safnið var með ávöxtun upp á 15,35% ávöxtun en 

minnsta ávöxtun var á safni Ríkisbréfasjóður óverðtryggður sem var 11,21 %.  

Einnig var boðið upp á skuldabréfasöfn sem fjárfesti í löngum skuldabréfum og voru 

fjórir flokkar í boði þar. Það voru Sparibréf löng, Ríkisverðbréfasjóður langur, löng 

ríkisskuldabréf og Skuldabréfasjóðurinn. Meðalávöxtun þar var hærri þar en í 

meðallöngum skuldabréfum eða um 14,67%. Í þessum flokki safna munaði einungis 

1,26% á milli þess safns sem skilaði mestri ávöxtun og þess sem skilaði minnstri 

ávöxtun.36   

                                                        

35  (Keldan) 

36  (Keldan) 

 

     

Sjóður Ávöxtun á ári 

Ríkisbréfasjóður óverðtryggður 11,21% 

Ríkisverðbréfasjóður millilangur 13,28% 

Sparibréf meðallög 11,92% 

Markaðsbréf 15,35% 

Ríkisskuldabréfasjóður 12,41% 

Ríkisskuldabréf sjóður 5 13,61% 

    

Meðaltal á ári 12,96% 

Heimild: Keldan.is 

Tafla 5. Ársávöxtun meðallangra skuldabréfajóða 
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4.7.3 Þróun  verðlagningar ríkisskuldabréfa í gjaldeyrishöftum 

Í fjármálakreppum  þykja skammtíma skuldabréf besta fjárfestingin af 

ríkisskuldabréfum. Erlendir fjárfestar mynda mikla eftirspurn, þar sem þeir vilja geta 

farið með fé sitt á sem auðveldastan hátt úr landi ef gjaldeyrishöft eru tekin af og því 

gott að hafa fjármagn bundið í skamman tíma í senn. Því eru erlendir fjárfestar sem sitja 

fastir með fé sitt inn í höftum reiðubúnir að greiða hátt verð fyrir þessi skammtímabréf. 

Þar af leiðandi færast innlendir fjárfestar meira út í millilöng og langtíma skuldabréf.  

Mikil aukning verður því á sölu skuldabréfa þar sem það er auðveld leið fyrir ríki til að 

komast yfir fjármagn. Mikil eftirspurn myndast eftir þeim þar sem fjárfestingarkostir eru 

af skornum skammti og því fær ríkið hagstætt verð fyrir bréfin. 

4.7.4 Framtíð á skuldabréfamarkaði 

Velta skuldabréfa í kauphöllinni á Íslandi gefnum út af ríkissjóði eða íbúðarlánasjóði 

nemur 99% af veltu á skuldabréfamarkaði37 

Fjármagnshöftin draga úr virkni á skuldabréfamarkaði og valda því að verðmyndun á 

skuldabréfamarkaði bjagast og vaxtaákvarðanir Seðlabankans skila sér verr út í 

vaxtarófið.38 

Lítið framboð skuldabréfa og hlutabréfa á skráðum markaði eykur líkur á 

eignaverðbólgu. Vísbendingar eru um verðhækkanir á skuldabréfamarkaði vegna 

umframeftirspurnar. Ávöxtunarkrafa helstu markflokka er í sögulegu lágmarki einkum á 

verðtryggðum og óverðtryggðum bréfum með stuttan líftíma.39 

Ef væntingar eru um langtímaverðbólgu og stýrivaxtahækkanir hjá Seðlabankanum 

veldur það því að skuldabréf lækka í verði. Hins vegar er mikil eftirspurn eftir 

skuldabréfum svo lækkun verður að öllum líkindum minni en ella.40 

Allar líkur eru á því að verð á skuldabréfamarkaði muni haldast áfram hátt þar sem 

þau bréf eru frekar örugg fjárfesting. Styttri bréfin munu haldast hærri en þau lengri þar 

sem erlendir fjárfestar sem sitja fastir með fjármagn hér munu reyna að halda fjármagni 

                                                        

37  (Benedektsdóttir, o.fl., 2012) 

38
  (Benedektsdóttir, o.fl., 2012) 

39  (Benedektsdóttir, o.fl., 2012) 

40  (Benedektsdóttir, o.fl., 2012) 
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sínu lausu til að eiga möguleika að koma því úr landi þegar gjaldeyrishöftin verða tekinn 

af.  

4.7.5 Niðurstaða 

Ef skoðað er þau söfn  sem skilar mestri ávöxtun, langtímaskuldabréf, sést að dreifing 

á söfnum er ekki mikil. Þar að segja að ekki skipti miklu máli í hvaða safni er fjárfest upp 

á ávöxtun að gera þar sem munur á þeim er einungis 1,26 % á ári yfir tímabilið sem 

skoðað er. Það kemur ekki á óvart að ávöxtun sé há þegar fjárfest er í 

skuldabréfamarkaði í höftunum eins og komið hefur í ljós þegar gjaldeyrishöft hafa verið 

skoðuð í gegnum tíðina.   

4.8 Bankainnistæður 

Bankainnistæður eru það fjármagn sem geymt er inn á reikningum 

fjármálafyrirtækja. Bankareikningar geta verið mismunandi og gefa mismunandi 

ávöxtun. Þeir reikningar sem skila lægstu ávöxtun eru þeir sem eru opnir þar sem hægt 

er að nálgast féð á sem auðveldastan hátt. Það eru bankareikningar sem notaðir eru í 

daglegum viðskiptum t.d við kaup á vörum og þjónustu. Eftir því sem reikningar eru 

bundnir lengur eða innistæða hækkar ber hann hærri vexti samanber töflu 6. 

Þegar heimili leggur fé sitt inn á bankareikning gerir það samning við bankann um 

ákveðna ávöxtun.  Nokkuð fyrirsjáanlegt er hver hún muni verða.   

Þeir reikningar sem skoðaðir voru tilheyra Arion banka og verður miðað við þá. 

Bankarnir bjóða allir upp á svipaða vextir og má því telja að munurinn á milli þeirra sé 

ekki teljandi. 

 

  2009 2010 2011 2012 Ávöxtun á ári 

Fjárhæðaþrep 0-250 þús 6,87% 1,52% 0,20% 2,30% 2,22% 

Fjárhæðaþrep 250-3 millj. 9,21% 3,47% 1,31% 2,50% 4,12% 

Fjárhæðaþrep 3-20 millj. 10,06% 4,32% 1,88% 3,00% 4,82% 

Fjárhæðaþrep >20 millj. 10,56% 4,82% 2,38% 3,50% 5,32% 

Tímaþrep 1.þrep (0-3 mán) 6,97% 1,52% 0,20% 1,25% 2,49% 

Tímaþrep 2.þrep (3-12 mán) 8,22% 3,47% 0,32% 1,35% 3,34% 

Tímaþrep 3.þrep (12-24 mán) 9,52% 4,32% 1,53% 2,55% 4,48% 

Tímaþrep 4.þrep (24-36 mán) 10,37% 4,82% 2,38% 3,40% 5,24% 

Heimild: Hrafnhildur Arnardóttir munnleg heimild Ágúst 2012 

Tafla 6 Ársávöxtun á bankareikningum hjá Arion banka 2009-ágúst 2012 
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4.8.1 Þróun vaxta eftir hrun 

Verðbólga hefur verið yfir verðbólgumarkmiðum nánast allan tíman frá hruni. 

Verðbólgumarkmið Seðlabankans er 2,5% en verðbólga náði hæst 18,60% í janúar 2009. 

Þegar verðbólga er svona há þá étur hún upp bankainnistæður.41  

Mikið af heimilum hafa verið með innistæður sínar inn á bankabókum með venjulega 

innlánsvexti. Innlánsvextir hafa verið lágir hér á landi og hefur verðbólgan étið upp þann 

sparnað sem fólk hefur þar inni. Seðlabanki hefur verið duglegur að lækka stýrivexti sína 

og þar af leiðandi hafa bankarnir lækkað þá vexti sem þeir bjóða.  

Bankarnir bjóða upp á marga möguleika fyrir heimili til að geyma sparnað sinn. Fer 

það allt eftir því fjármagni sem heimili setja inn á reikning og hversu lengi fjármagn er 

bunið hvaða vextir eru í boði. Því hærra sem  fjárhæðin er  og lengri sem binditíma er því 

hærri eru vextirnir.  

4.8.2 Niðurstöður 

Sá reikningur sem skilar mestri ávöxtun er Fjárhæðarþrep.   Það fór allt eftir því 

hversu há upphæð var inn á reikningunum eða frá 2,22% á ári fyrir lægstu upphæðinna 

upp í 5,32% á ári þegar sparnaðarupphæðin var kominn yfir 20 milljónir. 

                                                        

41  (Íslands S. , 2012) 
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5 Niðurstöður 

Hér á undan hefur verið fjallað um helstu fjárfestingarkosti sem heimilum hafa staðið 

til boða frá janúar 2009 til ágústloka 2012. Skoðaðir hafa verið nokkrir flokkar 

fjárfestinga og ávöxtun þeirra reiknuð út. Skoðaðar voru helstu ástæður 

efnahagshrunsins á Ísland 2008 og hvaða áhrif þetta hafði á fjárfestingarkosti fyrir 

íslensk heimili. Fjallað var um gjaldeyrishöft og hvernig þau minnkuðu möguleika fyrir 

heimili í landinu að fjárfesta sparnaði sínum. Einnig var skoðuð reynsla Malasíu af  

gjaldeyrishöft og hvernig verð helstu fjárfestingarkosta þróaðist þar. 

Í þeim fjárfestingarkostum þar sem fasteign kom við sögu kom í ljós að sú leið sem 

skilaði mestri ávöxtun fyrir heimilin var að borga niður af þeim lánum sem hvíldu á 

fasteigninni eða um 7,1% ávöxtun á ári. Það að leigja út húsnæði eða kaupa nýtt skilaði 

lítilli ávöxtun og var ekki nálægt þeirri ávöxtun sem að borga niður skuldir gaf. 

Þegar hlutabréf voru skoðuð kom í ljós að besta fjárfestingin var að kaupa í erlendum 

hlutabréfasjóðum. Ávöxtun á þeim var að meðaltali 16,4% á ári.  Hins vegar var mikill 

munur á þeim sjóði sem skilaði mestri og þeim sem skilaði minnstri ávöxtun innan þess 

hóps. Þar af leiðandi var áhættan mikil af þeim sjóðum sem í boði voru þar.  

Sá skuldabréfasjóður sem skilaði mestri ávöxtun voru langtíma skuldabréf og var 

dreifingin á ávöxtun á milli sjóða nokkuð jöfn. Ávöxtun á þeim var að meðaltali 14,6% á 

ári en munur á milli þess sem skilaði hæstu og lægstu ávöxtun var einungis 1,26% á ári. 

Þegar allt er tekið saman kemur í ljós að besti fjárfestingarkosturinn var að fjárfesta í 

erlendum hlutabréfum þar sem meðalávöxtun er hæst. Þess ber þó að geta að sveiflur í 

ávöxtun í erlendra hlutabréfasjóða voru miklar og þar af leiðandi áhættan töluverð. 

Þessi niðurstaða kom nokkuð á óvart. Miklar hræringar hafa verið á 

hlutabréfamörkuðum seinustu ár. Ótti við skuldakreppu í Evrópu og miklar skuldir 

bandaríska ríkisins ásamt mikils skuldavanda í kjölfar kreppunnar hafa gert fjárfesta 

órólega. 

Þegar skoðuð er ávöxtun í gjaldeyrishöftum kemur í ljós að skuldabréf eru góð 

fjárfesting sem skilar ágætri ávöxtun með tiltölulega lítilli áhættu. Það virðist vera sem 

erlendir fjárfestar leitast eftir að komast í skammtímaskuldabréf þannig að þeir geti 
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komist auðveldlega út úr hagkerfinu þegar höftum er aflétt. Á meðan fara innlendir 

fjárfestar meira í skuldabréf sem eru gefin út til lengri tíma. Þegar efnahagsástandið er 

líkt og það hefur verið seinustu ár leitast fjárfestar eftir að komast í öruggari fjárfestingu 

og því ætti skuldabréf að vera góður kostur fyrir heimili.  

Hér hefur að litlu leiti verið tekið tillit til mismunandi áhættu þeirra fjárfestingarkosti 

sem í boði voru. Augljóslega hefur áhætta áhrif á það hvaða kostur reynist bestur.  

Heimili ættu að vera frekar áhættufælin þegar þau ávaxta sparnað sinni en á móti 

kemur að finna þarf hið rétta hlutfall á milli ávöxtunar og áhættu þannig að ásættanlega 

ávöxtun náist.  Því væri því áhugavert að greina betur áhættuna sem fylgir hverjum 

fjárfestingarkosti og leiðrétta ávöxtun með tilliti til áhættu en það væri líklega efni í aðra 

ritgerð. 
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