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Útdráttur 

Viðfangsefni þessar ritgerðar er að rannsaka hreyfingar á íslenska verðtryggða 

vaxtarófinu. Það samanstendur af  fjórum skuldabréfum sem útgefin eru af 

Íbúðalánasjóði og eru í daglegu tali kölluð íbúðabréf. Rannsóknin nær yfir tímabilið 

2004-2012 og er framkvæmd með tölfræðilegum aðferðum. Ritgerðinni er ætlað að 

svara því hvort hreyfingar verðtryggða vaxtarófsins hérlendis séu með öðrum hætti en 

almennt gerist erlendis. Jafnframt er leitast við að skýra af hverju þessar hreyfingar eru 

með öðrum hætti hér á landi og er þá aðallega skoðað hvort ástæðan liggi í  reglum um 

tryggingafræðilega athugun íslenskra lífeyrissjóða. Við skoðun á rannsóknum á 

erlendum vaxtarófum kom ljós að höfuðásagreining (e. principal component analysis) er 

sú aðferð sem er mest notuð í slíkum rannsóknum. Niðurstöður meirihluta þeirra eru að 

þrír meginþættir skýri megnið af hreyfingum vaxtarófa, en þessir þrír þættir eru túlkaðir 

sem hliðrun (e. level), halli (e. slope) og sveigja (e. curvature). Höfuðásagreining var 

framkvæmd á verðtryggða vaxtarófinu og voru niðurstöður þær að þessir þrír 

ofangreindir þættir útskýra yfir 99,9% af dreifninni í gögnunum og þar af sá fyrsti um 

95,3% og því hægt að segja að þær séu í takt við niðurstöður rannsókna á erlendum 

vaxtarófum. Roger Lord og Antoon Pelsser birtu hins vegar rannsókn sína árið 2004 þar 

sem þeir komast að þeirri niðurstöðu að höfuðásagreining á vaxtarófum muni alltaf gefa 

sambærilega niðurstöðu þegar fylgnifylki gagnanna hefur ákveðna uppbyggingu. Þessi 

uppbygging virðist jafnan koma fram í gögnum vaxtarófa og því erfitt að taka 

niðurstöður höfuðásagreiningarinnar alvarlega. Af þessum sökum var smíðað nýtt líkan 

sem snýst um finna þann stika sem gerir fjárfestingu í íbúðabréfum jafnsetta út frá 

tryggingafræðilegri athugun lífeyrissjóða og bera hann svo saman við 3,5% 

uppgjörskröfu lífeyrissjóða. Niðurstaðan úr mati á nýja sérsniðna líkaninu var sú að 

stikinn er 3,67% sem bendir til þess að áhrif uppgjörskröfunnar séu til staðar enda er 

stikamatið nokkuð nálægt 3,5% viðmiðinu. Það eru því vísbendingar um að íslenska 

verðtryggða vaxtarófið hreyfist með öðrum hætti en almennt gerist erlendis og að 

reglur um tryggingafræðilega athugun lífeyrissjóða hafi þar áhrif. 
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1  Inngangur 

Höfundur hefur starfað á fjármálamarkaði sem skuldabréfamiðlari síðastliðin 6 ár og átt 

í reglulegum samskiptum við lífeyrissjóði sem og aðra fjárfesta á þeim tíma. Höfundur 

hefur mikinn áhuga á lífeyrissjóðakerfinu og velt töluvert fyrir sér uppgjörsaðferðum 

lífeyrissjóða og þá sér í lagi áhrifum þess á skuldabréfamarkaðinn að núvirða skuli 

verðbréf með föstum tekjum miðað við 3,5% raunávöxtunarkröfu í tryggingafræðilegri 

athugun. 

Í rannsókn þessari er leitast við að svara þeirri spurningu hvort hreyfingar íslenska 

verðtryggða vaxtarófsins séu með öðrum hætti en almennt gerist erlendis. Jafnframt er 

leitast við að skýra af hverju þessar hreyfingar eru með öðrum hætti hér á landi og hvort 

uppgjörsaðferðir lífeyrissjóða hafi eitthvað með það að gera. Vaxtarófið sem um ræðir 

samanstendur af 4 skuldabréfum útgefnum af Íbúðalánasjóði og eru jafnan kölluð 

íbúðabréf. 

Ritgerðin byggist þannig upp að fyrst er nokkuð ítarleg umfjöllum um íslenska 

lífeyriskerfið og farið yfir uppbyggingu þess og þann lagaramma sem það starfar eftir. 

Einnig er fjallað um stærð kerfisins í innlendum og erlendum samanburði og farið yfir 

verðtryggða vaxtamarkaðinn á Íslandi og vægi lífeyrissjóða á honum. Í þriðja kafla er svo 

farið yfir fyrri rannsóknir á vaxtarófum en þær rannsóknir eru allar erlendar enda veit 

höfundur ekki til þess að neinar slíkar rannsóknir hafi farið fram á íslenskum vaxtarófum. 

Meginkafli ritgerðarinnar er sá fjórði en í honum er rannsóknin á íslenska verðtryggða 

vaxtarófinu framkvæmd. Annars vegar er notast við höfuðásagreiningu (e. principal 

component analysis) en hins vegar var smíðað líkan sem var svo metið. Að lokum er svo 

farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og jafnframt settar fram hugmyndir um hvernig 

hægt sé að taka þessa rannsókn lengra. 
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2 Lífeyrissjóðir og verðtryggð skuldabréf 

2.1 Almenn umfjöllun um íslenska lífeyrissjóðakerfið 

Alþjóðabankinn lagði til í bókinni Averting the old age crisis að lífeyriskerfi einstakra 

landa skuli byggt á þremur stoðum (World Bank, 1994): 

1. Opinbert kerfi með skylduaðild. Almannatryggingakerfi fjármagnað með 

sköttum. Meginmarkmið þessa kerfis skal vera tekjujöfnun og samtrygging. 

2. Skyldukerfi undir opinberu eftirliti. Rekið utan opinbera geirans og er byggt á 

fullri sjóðsöfnun. Meginmarkmið þessa kerfis er sparnaður  til að standa undir 

ellilífeyri og samtrygging. 

3. Viðbótarlífeyrissparnaður. Meginmarkmið hans eru sparnaður til elliáranna og 

einstaklingsbundin elli- og/eða örorkutrygging. 

Íslenska lífeyriskerfið er reist á þessum þremur stoðum. Rökin fyrir tillögum 

Alþjóðabankans eru byggð á því að ellilífeyriskerfi eigi að vera félagslegt öryggisnet en 

jafnframt örvandi fyrir hagvöxt.  (Már Guðmundsson, 2000). Tafla 1 sýnir hvernig 

markmið, tegund og fjármögnun hverrar stoðar er hugsuð í íslenska kerfinu. 

Tafla 1 Uppbygging íslenska lífeyriskerfisins1 

 

 

Um íslenska lífeyrissjóði gilda lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða nr. 129 frá árinu 1997 með síðari breytingum. Meginatriði þessara laga eru 

eftirfarandi (Már Guðmundsson, 2000): 

 Skilgreining á því hvaða kröfur þarf að uppfylla til að teljast lífeyrissjóður sem 
hefur heimild til þess að taka á móti skylduiðgjaldi. 

                                                       

1 (Sigurður Kristinn Egilsson, 2006). 

Almannatryggingakerfi Lífeyrissjóðir Viðbótarlífeyrissparnaður

Markmið Tilfærslur Sparnaður Sparnaður

Tegund Lágmarkslífeyrir Starfstengdur lífeyrir Viðbótarsparnaður

Fjármögnun Ríkissjóður Sjóðsöfnun Sjóðsöfnun

Aðild Skylduaðild Skylduaðild Valfrjáls
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 Skilgreining á formi og lágmarki lífeyrisréttinda. 

 Almenn skilyrði lífeyrissjóða hvað varðar stærð, áhættu, rekstur, innra eftirlit 
og fjárhagsstöðu. 

 Viðmiðunarreglur og takmarkanir á fjárfestingu lífeyrissjóða grundvallaðar á 
áhættudreifingarsjónarmiðum. 

Skyldutrygging lífeyrisréttinda felur í sér skyldu til aðildar að lífeyrissjóði og til greiðslu 

iðgjalds til lífeyrissjóðs. Skyldutryggingin nær til allra launamanna og þeirra sem stunda 

atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi frá og með 16 ára til 70 ára aldurs. Lögin kveða 

á um að lágmarksiðgjald skuli vera a.m.k. 12% af iðgjaldsstofni, þ.e. af öllum 

atvinnutekjum sem fari til öflunar lífeyrisréttinda. Lögin skilgreina jafnframt hugtakið 

lágmarkstryggingavernd sem lífeyrissjóðir þurfa að veita. Miðað við 40 ára 

inngreiðslutíma iðgjalds skal lágmarkstryggingavernd fela í sér 56% af þeim 

mánaðarlaunum sem greitt er af í mánaðarlegan ellilífeyri ævilangt frá þeim tíma sem 

taka hans hefst, þó ekki síðar en frá 70 ára aldri. Miðað er við sama lágmark í 

örorkulífeyri miðað við full réttindi til framreiknings. Lífeyrissjóður skal, í samræmi við 

tryggingafræðilega athugun á fjárhag sjóðsins, tilgreina það iðgjald sem þarf til að 

standa undir þeirri lágmarkstryggingavernd sem hann veitir (Lög nr. 129/1997). 

Lágmarksstærð lífeyrissjóðs miðast við 800 iðgjaldagreiðendur nema að viðkomandi 

sjóður tryggi áhættudreifingu sína með öðrum hætti. Allir lífeyrissjóðir sem njóta ekki 

bakábyrgðar ríkissjóðs, sveitarstjórnar eða banka þurfa að byggjast á fullri sjóðsöfnun 

sem er skilgreind þannig að mismunur núvirðis eigna og skuldbindinga má ekki vera 

meiri en 10%2 í hvora átt á einu ári eða 5% að meðaltali yfir fimm ára tímabil (Már 

Guðmundsson, 2000). 

Í 7. kafla laganna er fjallað um fjárfestingarstefnu lífeyrissjóða þar sem þeim eru 

settar ýmsar skorður. Þar kemur fram að lífeyrissjóði sé heimilt að ávaxta fé sitt með 

eftirfarandi hætti: 

1. Í ríkisvíxlum, ríkisskuldabréfum og skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð 

ríkissjóðs. 

                                                       

2 Lögum var breytt tímabundið árið 2009 og 10% hlutfallið aukið í 15%. 
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2. Í skuldabréfum og víxlum sveitarfélaga og Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. og 

skuldabréfum og víxlum sem tryggð eru með ábyrgð þessara aðila. 

3. Í skuldabréfum tryggðum með veði í fasteign að hámarki 75% af metnu 

markaðsvirði nema þegar um að ræða sérhæft atvinnuhúsnæði, þá skal hámark 

þetta vera 35%. 

4. Með innlánum í bönkum og sparisjóðum. 

5. Í skuldabréfum og víxlum banka, sparisjóða og annarra lánastofnanna sem lúta 

eftirliti opinbers eftirlitsaðila. 

6. Í hlutabréfum fyrirtækja. 

7. Í hlutdeildarskírteinum eða hlutum verðbréfasjóða eða fjárfestingarsjóða skv. 

lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. 

8. Í hlutdeildarskírteinum eða hlutum annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu. 

9. Í öðrum verðbréfum. 

10. Með gerð afleiðusamninga sem draga úr áhættu sjóðsins. 

Þau verðbréf sem nefnd eru hér að ofan skulu hafa skráð kaup- og sölugengi á 

skipulegum markaði en þó er undanþága frá þessu ákvæði sem heimilar lífeyrissjóðum 

að eiga allt að 20% af hreinni eign sinni í verðbréfum sem ekki eru skráð á skipulegan 

markað séu þau gefin út af aðilum innan aðildarríkja OECD eða EES. Lífeyrissjóðir mega 

ekki eiga meira en 50% af hreinni eign í einstökum tegundum verðbréfa og einnig er 

óheimilt að eiga meira en 15% af hlutafé í hverju fyrirtæki. Lífeyrissjóðir skulu jafnframt 

takmarka áhættu í erlendum gjaldmiðlum í heild við 50% af hreinni eign sjóðsins (Lög nr. 

129/1997). 

Árið 2012 voru 32 lífeyrissjóðir starfandi á Íslandi. Tafla 2 sýnir 5 stærstu lífeyrissjóði 

landsins. 
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Tafla 2 Hrein eign 5 stærstu lífeyrissjóða landsins sem og hlutfallsleg stærð þeirra3 

 

Eins og fram kemur í töflu 2 var hrein eign íslenskra lífeyrissjóða til útgreiðslu lífeyris í 

árslok 2012 tæpir 2.400 milljarðar króna. Hún jókst um 297 milljarða króna milli ára, eða 

um 14%. Það er mesti vöxtur milli ára síðan árið 2007, en vöxtur hreinnar eignar á árinu 

2011 var tæplega 10% (Fjármálaeftirlitið, 2012). Mynd 1 sýnir þróun hreinnar eignar frá 

árinu 2000 og það má sjá verulega aukningu hennar frá árslokum 2008. Hlutfallið hrein 

eign á móti vergri landsframleiðslu er jafnframt að aukast síðustu ár. 

 

Mynd 1 Þróun hreinnar eignar lífeyrissjóðakerfisins sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (Seðlabanki 

Íslands, 2013 og Hagstofa Íslands, 2013) 

                                                       

3 (Fjármálaeftirlitið, 2012) 

Lífeyrissjóður Hrein eign Hlutfall

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 436,6 18,2%

Lífeyrissjóður verzlunarmanna 402,2 16,8%

Gildi lífeyrissjóður 302,3 12,6%

Stapi lífeyrissjóður 131,7 5,5%

Sameinaði lífeyrisjóðurinn 130,7 5,5%

Samtals stærstu 5 1403,5 58,6%

Samtals allt kerfið 2394,9 100,0%
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Íslenska lífeyriskerfið er hlutfallslega stórt samanborið við önnur OECD ríki og var 

hrein eign þess um 140% af vergri landsframleiðslu ársins 2012 (OECD, 2012). Mynd 2 

sýnir stærðir lífeyrissjóða nokkurra ríkja OECD sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 

ríkjanna fyrir árið 2010 ásamt því að sýna þetta sama hlutfall fyrir árið 2012 á Íslandi. 

 

Mynd 2 Stærðir lífeyrissjóða í nokkrum löndum sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (OECD, 2012) 

Íslenskir lífeyrissjóðir hafa mikil áhrif á íslenskan fjármálamarkað enda eru 

heildareignir þeirra miklar eins og fram kom hér að framan. Niðurbrot á bókfærðu virði 

þessara eigna í árslok 2012 má sjá í töflu 3 og þar kemur fram að þeir eiga rúmlega 

1.400 milljarða króna í verðbréfum með föstum tekjum. Þar af eiga sjóðirnir tæpa 580 

milljarða af íbúðabréfum. Jafnframt eiga þeir samtals yfir 100 milljarða í innlendum 

skuldabréfasjóðum og blönduðum sjóðum og eiga þannig óbeint ennþá meira magn 

íbúðabréfa. 
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Tafla 3 Heildareignir íslenskra lífeyrissjóða í árslok 20124 

 

2.2 Verðtryggði vaxtamarkaðurinn á Íslandi 

Íslenski skuldabréfamarkaðurinn er einstakur að því leyti að yfirgnæfandi hluti 

útistandandi skuldabréfa á honum eru verðtryggð. Árið 2005 voru u.þ.b. 80% 

skuldabréfa sem skráð voru á Nasdaq OMX á Íslandi verðtryggð sem er mjög hátt hlutfall 

í alþjóðlegum samanburði. Þetta hlutfall hefur reyndar lækkað töluvert og var um 65% í 

lok árs 2012 sbr. töflu 4 (Nasdaq OMX á Íslandi, á.á.). 

 

 

                                                       

4 (Seðlabanki Íslands, 2013) 

Verðbréf með föstum tekjum 1.417.775

        Ríkiss jóður Ís lands 287.375

        Bæjar- og sveitarfélög 74.745

        Innlánsstofnanir 21.764

        Ýmis  lánafyri rtæki 686.378

            þ.a. Húsbréf 29.868

            þ.a. Húsnæðisbréf 21.677

            þ.a. Íbúðabréf 577.992

        Fjárfestingar- og fagfjárfestas jóðir 12.706

        Fyri rtæki 154.414

        Einstakl ingar (s jóðfélaga lán) 174.628

        Erlend skuldabréf 5.764

Verðbréf með breytilegum tekjum 835.838

    Verðbréfas jóðir, a l l s  (skbr.- og blandaðir) 171.299

        Innlendir 101.682

        Erlendir 69.618

    Hlutabréfas jóðir, a l l s 395.389

        Innlendir 16.946

        Erlendir 378.443

    Hlutabréf, a l l s 269.149

        Innlend 172.595

        Erlend 96.555

Afleiðusamningar nettó -31.886

Aðrar eignir, nettó 4.245

Hrein eign til greiðslu lífeyris 2.393.858

      Þ.a. innlend verðbréfaeign samtals 1.703.233

      Þ.a. erlend verðbréfaeign, samtals 550.380
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Tafla 4 Skipting skráðra skuldabréfa á Nasdaq OMX á Íslandi þann 31.12.2012. Markaðsvirði er í 
milljörðum króna5 

 

Erlendis hefur almennt ekki verið mikil áhersla lögð á verðtryggð skuldabréf og eru 

óverðtryggð skuldabréf í miklum meirihluta á öllum stærstu fjármálamörkuðum heims. 

Íslenski verðtryggði vaxtamarkaðurinn er því nokkuð stór á alþjóðlegan mælikvarða og 

var sá 8. stærsti í heimi árið 2006 með u.þ.b. 1,1% af útgefnum verðtryggðum bréfum í 

heiminum eins og kemur fram í töflu 5. Íslenski skuldabréfamarkaðurinn í heild er hins 

vegar agnarsmár sé hann borinn saman við erlenda skuldabréfamarkaði (Kaupþing, 

2006). 

Tafla 5 Stærstu verðtryggðu skuldabréfamarkaðir heims árið 20066 

 

Í þessari rannsókn er einungis horft til verðtryggða hluta skuldabréfamarkaðarins og 

þá sér í lagi vaxtarófið sem íbúðabréfin mynda. Stærsti útgefandi verðtryggðra 

skuldabréfa á Íslandi síðustu ár er Íbúðalánasjóður og þar af eru íbúðabréfin 

fyrirferðamest. Íbúðalánasjóður gaf íbúðabréfin út árið 2004. Þau eru í fjórum flokkum, 

sá stysti með lokagjalddaga árið 2014, næsti 2024, svo 2034 og loks sá lengsti árið 2044. 

Vísað er til flokkanna sem HFF14, HFF24, HFF34 og HFF44 eftir lokagjalddaga, en HFF er 

                                                       

5 (Nasdaq OMX á Íslandi, á.á.) 

6 (Kaupþing, 2006) 

Tegund Markaðsvirði Hlutfall

Verðtryggð skuldabréf 1.482,2 65,1%

Óverðtryggð skuldabréf 793,3 34,9%

Samtals 2.275,6 100,0%

Land

Ártal fyrstu 

útgáfu

Hlutfall af 

heildarútgáfu

Bandaríkin 1997 46,2%

Frakkland 1998 19,2%

Bretland 1981 14,8%

Ítalía 2003 7,2%

Svíþjóð 1994 4,4%

Kanada 1991 2,7%

Japan 2004 2,3%

Ísland 1964 1,1%

Grikkland 2003 1,1%

Ástralía 1985 0,8%

Pólland 2004 0,2%
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skammstöfun á ensku heiti Íbúðalánasjóðs, Housing Financing Fund. Íbúðabréfin eru 

verðtryggð jafngreiðslubréf (e. annuity) og hafa þau myndað hið íslenska verðtryggða 

vaxtaróf frá útgáfu þeirra (Íbúðalánasjóður, 2004). Árið 2009 gáfu Lánamál ríkisins út 

verðtryggt ríkisbréf, RIKS 21 0414, og frá þeim tíma hefur það bréf verið hluti af 

verðtryggða íslenska vaxtarófinu. Þetta vaxtaróf myndar grunn fyrir verðlagningu allra 

annarra verðtryggðra bréfa á íslenska markaðnum. Mynd 3 sýnir vaxtaróf íbúðabréfanna 

í árslok árin 2004, 2008 og 2012. 

 

Mynd 3 Verðtryggða vaxtarófið sem íbúðabréfin mynda. Tölurnar miðast við árslok 2004, 2008 og 2012 
(Lánamál ríkisins, á.á.) 

Frá útgáfu íbúðabréfanna hafa markaðsaðilar litið svo á að ríkissjóður beri ábyrgð á 

skuldbindingum Íbúðalánasjóðs og þar með litið á íbúðabréfin sem ríkisbréf. Eðlilegt 

getur talist að líta þannig á bréfin enda er Íbúðalánasjóður ríkisstofnun og fram kemur í 

skráningarlýsingum íbúðabréfanna að ríkið beri ábyrgð á öllum greiðslum á höfuðstól, 

verðbótum og vöxtum þeirra (Íbúðalánasjóður, 2004). Seinni hluta árs 2012 fór hins 

vegar að bera meira á því að markaðsaðilar efuðust um réttmæti þessarar ríkisábyrgðar. 

Í kjölfarið myndaðist álag ofan á vexti íbúðabréfanna á eftirmarkaði samanborið við eina 

verðtryggða skuldabréfið útgefið beint af ríkinu, RIKS21 0414 (Arnar Sigurðsson, 2012).   
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Í þessari rannsókn kemur ekki til skoðunar hvort ríkisábyrgð sé á skuldbindingum 

Íbúðalánasjóðs eður ei. 

Eins og mynd 4 sýnir hafa verðtryggðir vextir síðustu misseri verið lágir í sögulegu 

samhengi og eru undir 3,5%.  

 

Mynd 4 Söguleg þróun ávöxtunarkröfu íbúðabréfanna (Lánamál ríkisins, á.á.) 

HFF14 sker sig augljóslega úr og eru hreyfingar þess miklu sveiflukenndari en lengri 

íbúðabréfanna. Það kann að hljóma einkennilega að fjárfestar séu tilbúnir að kaupa 

ríkisskuldabréf á neikvæðri ávöxtunarkröfu en það gerðist með HFF14 skuldabréfin árið 

2011. Ástæða þess var sú að fjárfestar sem sátu fastir á Íslandi með aflandskrónur höfðu 

heimild til þess að kaupa íbúðabréf, sem og önnur skuldabréf sem voru veðhæf hjá 

Seðlabanka Íslands7, og borga fyrir þau með aflandskrónum. Fjárfestarnir gátu svo skipt 

höfuðstólsgreiðslum, verðbótum og vöxtum í erlendan gjaldeyri á gjalddögum HFF14 

(Arion banki, 2011). Þetta heillaði aflandskrónueigendur í ljósi þess að þeir voru fastir 

með aflandskrónur sínar á Íslandi og gátu með þessu móti komið þeim krónum að fullu í 

                                                       

7 Lista yfir veðhæf skuldabréf má sjá á heimasíðu Seðlabanka Íslands. 

http://www.sedlabanki.is/peningastefna/markadsvidskipti-til-s tudnings-peningastefnu/vedhaef-

verdbref/ 
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erlendan gjaldeyri í nokkrum skrefum til lokagjalddaga HFF14 sem er í september 2014. 

Lykilatriði í þessum viðskiptum var hversu háar höfuðstólsgreiðslurnar voru af HFF14, en 

þær voru miklu hærri en á lengri bréfunum enda um jafngreiðslubréf að ræða og 

lokagjalddagi bréfsins árið 2014 en 10, 20 og 30 árum síðar á hinum bréfunum.         

Þessi eftirspurn aflandskrónaeigenda eftir HFF14 olli því að ávöxtunarkrafa bréfanna 

hríðféll enda er flokkurinn sá langminnsti íbúðabréfanna eins og tafla 6 sýnir. Þann 13. 

mars 2012 samþykkti Alþingi lög sem komu í veg fyrir að hægt væri að skipta höfuðstól 

HFF14 bréfanna í erlendan gjaldeyri (Lög nr. 17/2012). Það olli mikilli hækkun á 

ávöxtunarkröfu bréfanna enda varð þessi lagasetning til þess að ekki var lengur hægt var 

að breyta aflandskrónum í erlendan gjaldeyri með þessum hætti. Erlendir aðilar áttu þó 

ennþá töluverðan hluta af HFF14 í árslok 2012 eins og mynd 6 í næsta kafla sýnir. 

Tafla 6 Útgefið nafnverð og markaðsvirði íbúðabréfa þann 31.12.2012. Tölur eru í milljörðum króna8 

 

Markaðsvirði skráðra skuldabréfa á Nasdaq OMX á Íslandi í árslok 2012 var tæplega 

2.300 milljarðar króna eins og fram kemur í töflu 4. Samanlagt markaðsvirði 

íbúðabréfanna í árslok 2012 var tæplega 1.000 milljarðar króna eða 44% af öllum 

skráðum skuldabréfum (Nasdaq OMX á Íslandi, á.á.). 

Velta verðtryggðra skuldabréfa á íslenska markaðnum hefur verið um og yfir 1.000 

milljarðar króna á ári síðustu ár. Stærsti hluti þeirrar veltu er með íbúðabréfin eins og sjá 

má í töflu 7. 

 

 

 

 

                                                       

8 (Íbúðalánasjóður, 2013) 

Bréf Útgefið nafnverð Markaðsvirði

HFF14 70,0 28,4

HFF24 164,0 205,8

HFF34 175,3 282,1

HFF44 273,1 478,1

Samtals 682,4 994,4
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Tafla 7 Velta skráðra verðtryggða skuldabréfa á Nasdaq OMX á Íslandi. Tölur eru í milljörðum króna9 

 

Af þeim gögnum sem dregin hafa verið fram hér á undan sést að íbúðabréfin skipa 

stóran sess á íslenskum skuldabréfamarkaði. 

2.3 Vægi lífeyrissjóða á verðtryggða vaxtamarkaðnum 

Skuldbindingar lífeyrissjóðanna eru verðtryggðar eins og kemur fram í lögum nr. 

129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Þar segir:  

Ellilífeyrir skal borgaður út mánaðarlega með jöfnum greiðslum til æviloka. 
Mánaðarlegur lífeyrir skal verðtryggður og breytast til samræmis við 
breytingu á vísitölu neysluverðs. Nánar skal kveðið á um fjárhæð ellilífeyris, 
útreikning og skilyrði fyrir greiðslu hans í samþykktum (Lög 129/1997, 2. 
mgr. 14. gr.). 

Það að skuldbindingar lífeyrissjóða séu verðtryggðar er grundvallarástæða þess að 

vægi verðtryggðra skuldabréfa á íslenska skuldabréfamarkaðnum er svona mikið í 

samanburði við erlenda markaði. Það sýnir sig m.a. í því að íslenskir aðilar voru 8. stærsti 

útgefandi verðtryggðra skuldabréfa í heimi árið 2006 eins og kom fram í töflu 5. Í 

fjárfestingarstefnu Almenna lífeyrissjóðsins fyrir árið 2013, sem samþykkt var í stjórn 

sjóðsins þann 28. nóvember 2012, er verðbólguáhætta skilgreind sem sú hætta að 

verðbólga valdi því að verðtryggðar skuldbindingar hækki umfram eignir vegna 

verðbólgu (Almenni lífeyrissjóðurinn, 2012). Lífeyrissjóðir leitast eftir því að kaupa 

verðtryggð skuldabréf umfram óverðtryggð til þess að minnka vægi verðbólguáhættu í 

rekstri sínum. 

Lífeyrissjóðir eru langstærstu eigendur íbúðabréfa og eiga tæpa 580 milljarða m.v. 

bókfært virði10 eins og fram kom í töflu 3. Markaðsvirði íbúðabréfaeignar 

                                                       

9 (Nasdaq OMX á Íslandi, á.á.) 

10 Bókfært virði íbúðabréfa hjá lífeyrissjóðum miðast við þá ávöxtunarkröfu sem bréfin voru keypt á, 

svokallaða kaupkröfu. Í ljósi þess að meirihluti íbúðabréfa í eigu lífeyrissjóða var keyptur á hærri 

ávöxtunarkröfu en nú er á markaði er töluverður munur á bókfærðu virði og markaðsvirði íbúðabréfa 

lífeyrissjóðanna. Markaðsvirðið er því umtalsvert hærra en bókfært virði. 

2010 2011 2012

Velta verðtryggðra skuldabréfa 1070,0 945,2 894,0

Velta íbúðabréfa 876,0 683,4 626,9

Hlutfall íbúðabréfaveltu 81,9% 72,3% 70,1%
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lífeyrissjóðanna í árslok 2012 var um 685 milljarðar króna. Vægi þessara bréfa í safni 

lífeyrissjóða hefur líka aukist  verulega frá árinu 2005 og nú er svo komið að lífeyrissjóðir 

eiga 69% af öllum íbúðabréfum sé miðað við markaðsvirði þeirra eins og mynd 5 sýnir 

(Kaupþing, 2006 og Íbúðalánasjóður, 2013). 

 

Mynd 5 Eigendur íbúðabréfa í árslok 2005 og 2012 (Kaupþing, 2006 og Íbúðalánasjóður, 2013) 

Einnig er áhugavert að skoða eignarhaldið á einstökum íbúðabréfum og má þá sjá 

mikinn mun milli bréfa eins og kemur fram á mynd 6.  
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Mynd 6 Eignarhald einstakra íbúðabréfa í árslok 2012 (Íbúðalánasjóður, 2013) 

 

Lífeyrissjóðir eiga hlutfallslega langmest í HFF44 eða um 82% af þeim flokki en eiga svo 

langminnst í HFF14 eða undir 2%. HFF44 flokkurinn er langstærsti skuldabréfaflokkur 

Íbúðalánasjóðs en markaðsvirði hans í árslok 2012 var tæpir 480 milljarðar 

(Íbúðalánasjóður, 2013). Lífeyrissjóðirnir áttu því um 390 milljarða að markaðsvirði í 

HFF44 en bókfært virði þeirra er lægra eins og fjallað var um hér að ofan. 

Að lokum er áhugavert að skoða þróun hlutfallsins milli eignar lífeyrissjóða í 

íbúðabréfum og heildareigna þeirra. Við efnahagshrunið haustið 2008 lokaðist á nýja 

erlenda fjárfestingu lífeyrissjóða vegna gjaldeyrishafta, íslenski hlutabréfamarkaðurinn 

nánast þurrkaðist út sem og markaður með fyrirtækjaskuldabréf. Margir útgefendur 

urðu gjaldþrota og í ljós kom að skilmálar fyrirtækjaskuldabréfa voru oft á tíðum 

ófullnægjandi. Í kjölfarið leituðu fjárfestar í öryggi skuldabréfa með ríkisábyrgð, m.a. 

íbúðabréf. Hlutfall íbúðabréfa jókst hratt í safni lífeyrissjóða eftir efnahagshrunið og náði 

hámarki árið 2010 þegar íbúðabréf voru voru rétt tæplega 27% af heildareignum þeirra, 
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eins og mynd 7 hér að neðan sýnir. Samhliða þessari þróun jókst ríkisbréfaeign11 

lífeyrissjóða verulega og var eignasafn þeirra að verða sífellt einsleitara sem eykur 

kerfisáhættu og getur aukið hættu á bólumyndun og ýktari verðsveiflum (Gísli 

Hauksson, 2012). Hins vegar hefur hlutfall skuldabréfa með ríkisábyrgð í eignasafni 

lífeyrissjóða tekið að lækka á ný og var komið niður í 24% í árslok 2012. Eftir því sem 

framboð annarra fjárfestingarkosta lítur dagsins ljós má telja líklegt að þetta hlutfall 

lækki enn frekar, sérstaklega ef opnast fyrir erlenda fjárfestingu lífeyrissjóða á ný. 

 

Mynd 7 Bókfært virði íbúðabréfa sem hlutfall af heildareignum lífeyrissjóða á árunum 2004-2012 
(Seðlabanki Íslands, 2013 og Íbúðalánasjóður, 2013) 

2.4 Uppgjörsaðferðir lífeyrissjóða 

Lífeyrissjóðir þurfa að undirgangast tryggingafræðilega athugun árlega. Athugunin er 

framkvæmd af tryggingastærðfræðingi og skal hún gerð í samræmi við ákvæði laga nr. 

129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, ákvæði 

reglugerðar nr. 391/1998, samþykktir viðkomandi lífeyrissjóðs og leiðbeinandi reglur 

Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga um framkvæmd tryggingafræðilegra athugana 

                                                       

11 Þ.e. skuldabréf útgefin af Lánamálum ríkisins sem nefnast RIKB og RIKS. RIKB bréfin eru óverðtryggð 

en RIKS bréfin verðtryggð. 
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(Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2013). Megintilgangurinn er að tryggja jafnvægi í 

eignum og skuldbindingum lífeyrissjóða. Þegar meta á tryggingafræðilega stöðu 

lífeyrissjóðs er tekið tillit til núverandi eigna og framtíðariðgjalda sjóðfélaga sjóðsins og 

kallast þessir tveir liðir heildareignir. Áfallnar og framtíðarskuldbindingar sjóðsins 

gagnvart sjóðsfélögum mynda svo heildarskuldir. Áfallnar skuldbindingar eru réttindi 

sem sjóðfélagar hafa þegar áunnið sér með greiðslum í sjóðinn en 

framtíðarskuldbindingar eru mat á þeim réttindum sem sjóðfélagar munu ávinna sér 

vegna þeirra iðgjalda sem áætlað er að þeir muni greiða í framtíðinni. Í ljósi þess að 

heildareignir og heildarskuldir falla ekki til á sama tíma eru þessar stærðir núvirtar m.v. 

ákveðna ávöxtunarkröfu (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, á.á.).  

Tafla 8 Tryggingafræðileg athugun felur í sér samanburð á eignum og áætluðum skuldbindingum12 

 

Tryggingafræðileg athugun á lífeyrissjóði felst í því að reikna út núvirði skuldbindinga 

sjóðsins vegna sjóðsfélaga á uppgjörsárinu. Staða sjóðsins er þannig reiknuð miðað við 

að engir sjóðsfélagar bætist við í framtíðinni. Leiði tryggingafræðileg athugun í ljós að 

meira en 10% munur sé á milli eigna og lífeyrisskuldbindinga er hlutaðeigandi 

lífeyrissjóði skylt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum sjóðsins. Sama gildir ef 

munur samkvæmt tryggingafræðilegum athugunum á milli eigna og 

lífeyrisskuldbindinga hefur haldist meiri en 5% samfellt í fimm ár (Samtök atvinnulífsins, 

2006). Lögum var breytt tímabundið fyrir árið 2009 og var 10% hlutfallið aukið í 15% 

sem gerði lífeyrissjóðum kleift að komast hjá réttindaskerðingu um áramótin 2008-2009 

(Lög nr. 129/1997). 

Ávöxtunarkrafan sem notuð er til þess að núvirða með er sett fram í reglugerð 

391/1998 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Í 19 gr. hennar 

segir að þegar núvirða á væntanlegan lífeyri  og framtíðariðgjöld skal nota 3,5% 

vaxtaviðmiðun umfram vísitölu neysluverðs. Í 20. gr. reglugerðarinnar segir svo að 

                                                       

12 (Gunnar Baldvinsson, 2004) 

Núverandi eignir - Áfallnar skuldbindingar = Áunnin staða

+ + +

Framtíðariðgjöld - Framtíðarskuldbindingar = Framtíðarstaða

= = =

Heildareignir - Heildarskuldbindingar = Heildarstaða
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núvirða skuli verðbréf með föstum tekjum miðað við 3,5% raunávöxtunarkröfu enda 

þótt bókfært verð eignanna sé annað (Reglugerð 391/1998). Þessi ávöxtunarkrafa er 

jafnan kölluð uppgjörskrafa lífeyrissjóða. 

Viðmiðið um 3,5% ávöxtunarkröfu á sér áralanga sögu og var á sínum tíma m.a. horft 

til vaxta á ríkistryggðum skuldabréfum og langtímahagvaxtar (Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna, á.á.). Þetta þýðir að raunávöxtun lífeyrissjóða þarf að vera 3,5% að 

jafnaði til þess að jafnvægi ríki á milli eigna og skulda. Jafnframt þýðir þetta að sú 

áhætta er fyrir hendi að lífeyrissjóðir geti ekki fjárfest í verðtryggðum skuldabréfum án 

þess að bókfæra tryggingafræðilegt tap við kaupin ef skuldabréfin bera ekki 3,5% 

ávöxtunarkröfu eða hærri (Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, 2013). 

Sem dæmi má nefna að ef lífeyrissjóður kaupir HFF44 sem hefur meðaltímann 13,4 ár 

á ávöxtunarkröfunni 2,50% þýðir það að hann þarf að bókfæra tryggingafræðilegt tap 

sem nemur 1% út líftíma skuldabréfsins. Tafla 9 sýnir nálgun á tryggingafræðilegum 

hagnaði/tapi við kaup á mismunandi íbúðabréfum m.v. mismunandi ávöxtunarkröfu og 

miðast meðaltími bréfanna við árslok 2012. Það er tryggingafræðilega óhagkvæmast að 

kaupa lengstu íbúðabréfin þegar ávöxtunarkrafan er undir 3,5% en minnst 

óhagkvæmast að kaupa þau stystu. Aftur á móti er hagkvæmast að kaupa HFF44 þegar 

ávöxtunarkrafan er yfir 3,5%. 

Tafla 9 Nálgun á tryggingafræðilegum hagnaði/tapi við kaup á íbúðabréfum m.v. mismunandi 
ávöxtunarkröfu13 

  

  

                                                       

13 (Útreikningar höfundar) 

Skuldabréf
Meðal-

tími [ár]
2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50%

HFF150914 0,93 -0,93% -0,47% 0,00% 0,47% 0,93%

HFF150224 5,30 -5,30% -2,65% 0,00% 2,65% 5,30%

HFF150434 9,65 -9,65% -4,83% 0,00% 4,83% 9,65%

HFF150644 13,41 -13,41% -6,71% 0,00% 6,71% 13,41%
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3 Fyrri rannsóknir á hreyfingum vaxtarófa  

Martin M.G. Fase rannsakaði hollenska vexti árið 1973 og notaði höfuðásagreiningu     

(e. principal component analysis) til verksins. Þetta var ein fyrsta rannsóknin þar sem 

höfuðásagreiningu var beitt á vaxtaróf. Fase fann út að fyrstu 2 höfuðásarnir útskýrðu 

nánast alla dreifnina í gögnunum (Fase, 1972). 

Árið 1991 birtu Robert Litterman og José Scheinkman rannsókn sína, Common 

Factors Affecting Bond Returns, sem fjallaði um að hreyfingar á bandaríska 

ríkisbréfavaxtarófinu útskýrðust aðallega af þremur þáttum. Þessir þrír þættir eru 

hliðrun (e. level), halli (e. slope) og sveigja (e. curvature) og útskýra þeir yfir 98% af 

hreyfingum vaxtarófsins skv. rannsókninni (Litterman & Scheinkman, 1991). Þetta þótti 

merkileg niðurstaða og síðan þá hafa fjölmargar rannsóknir á þessu efni verið gerðar og 

styðja margar þeirra við niðurstöður Litterman og Scheinkman. Þeirra á meðal er 

rannsókn sem Joel R. Barber og Mark L. Copper birtu árið 2012, Principal Component 

Analysis of Yield Curve Movements. Þeir notuðu höfuðásagreiningu ólíkt Litterman og 

Scheinkman sem notuðu þáttagreiningu (e. factor analysis). Myndir 8, 9 og 10 sýna 

dæmi um þessar þrjár tegundir hreyfinga vaxtarófa sem Litterman og Scheinkman settu 

fram. 

 

Mynd 8 Dæmi um hliðrun vaxtarófs. Ávöxtunarkrafan hækkar jafnmikið yfir allt vaxtarófið og það 
hreyfist því beint upp 
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Mynd 9 Dæmi um breytingu á halla vaxtarófs. Ávöxtunarkrafa hækkar meira á stutta enda vaxtarófsins 
en á þeim lengri 

 

 

Mynd 10 Dæmi um breytingu á sveigju vaxtarófs. Ávöxtunarkrafa breytist lítið á sitt hvorum enda 
vaxtarófsins en hækkar fyrir miðju 
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Að lokum er fjallað um rannsókn Roger Lord og Antoon Pelsser frá árinu 2004 sem 

fjallar um takmarkanir höfuðásagreiningar sem tóls til rannsóknar á hreyfingum 

vaxtarófa. 

3.1 Rannsókn Fase á hollenskum vöxtum árið 1973 

Ein fyrsta rannsóknin þar sem höfuðásagreiningu var beitt á vaxtamarkað var 

framkvæmd af Martin M.G. Fase í Hollandi árið 1973. Hann notaði 20 mismunandi 

hollenska markaðsvexti frá árinu 1962 til 1970 og var markmiðið að rannsaka hvort 

hreyfingar vaxta yfir þetta tímabil væru óháðar innbyrðis. 

Áður en greiningin fór var fram voru tímaraðirnar staðlaðar þannig að þær hefðu 

meðaltalið 0 og dreifnina 1 með því að draga meðaltalið frá hverju gildi og deila með 

staðalfrávikinu. 

Niðurstöðurnar voru mjög skýrar. Fyrstu tveir þættirnir útskýrðu nánast alla dreifnina 

í gögnunum og bara fyrsti þátturinn útskýrði yfir 90% af henni sem bendir sterklega til 

þess að fylgni sé milli þessara mismunandi vaxta. 

Fase túlkaði niðurstöðurnar þannig að fyrsti þátturinn táknaði hið raunverulega 

vaxtastig, þ.e. vextir sem taka einungis mið af vilja lántakenda og lánveitenda hvað 

tímalengd lána varðar en horfir alveg framhjá öðrum þáttum eins og mótaðilaáhættu. 

Það mætti því segja að Fase sé að túlka fyrsta þáttinn sem halla, eins og hann var 

skilgreindur af Litterman og Scheinkman síðar, þar sem lántakendur vilja almennt fá 

lánað til langs tíma en lánveitendur vilja fá peninginn sinn fljótt til baka. Fase fann svo út 

að annar þátturinn væri marktækt tengdur ávöxtun á hlutabréfum og túlkaði hann því 

sem áhættuálag. (Fase, 1972). 

3.2 Rannsókn Litterman og Scheinkman árið 1991 

Robert Litterman og José Scheinkman birtu rannsókn sína, Common Factors Affecting 

Bond Returns, í The Journal of Fixed Income árið 1991. Þeir framkvæmdu þáttagreiningu 

á bandaríska ríkisverðbréfamarkaðnum með svokallaðri þriggja þátta nálgun (e. three-

factor approach). Niðurstöður þeirra bentu til þess að dreifni í ávöxtunartölum 

bandarískra ríkisbréfa sé hægt að útskýra að langmestu leyti (98,4%) með þremur 

þáttum vaxtarófsins, þ.e. hliðrun, halla og sveigju (Litterman & Scheinkman, 1991). 
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Mynd 11 Mynd úr rannsókn Litterman & Scheinkman sem sýnir hliðrun (factor 1), halla (factor 2) og 
sveigju (factor 3). X-ásinn sýnir fjölda ára fram að gjalddaga og y-ásinn breytingu í 
ávöxtunarkröfu 

Þetta þótti mjög merkileg niðurstaða og hafa margir gert sambærilegar rannsóknir á 

vaxtarófum ýmissa landa í kjölfarið og algengt er að fá svipaðar niðurstöður og 

Litterman & Scheinkman fengu. Sem dæmi má nefna rannsókn Nath (2012) á indverska 

vaxtarófinu og rannsókn Kopányi (2010) á ungverska vaxtarófinu. 

3.3 Rannsókn Barber og Copper árið 2012 

Joel R. Barber og Mark L. Copper birtu rannsókn sína, Principal component analysis of 

yield curve movements, árið 2012. Höfundarnir framkvæmdu höfuðásagreiningu á 

bandaríska eingreiðsluferlinum og notuðu mánaðarleg gögn yfir 10 ára tímabil frá 1992 

til 2001. 

Í fyrsta lagi fundu þeir út að fyrstu tveir þættirnir útskýrðu á milli 92 og 94% af 

dreifninni í gögnunum og þeir túlkuðu fyrsta þáttinn sem hliðrun á vaxtarófinu. Í 

framhaldinu gerðu þeir svo tölfræðipróf á því hvort fyrsti þátturinn væri í raun hliðrun, 

þ.e. að vaxtarófið hreyfist samsíða upp eða niður. Niðurstöðurnar voru á þá leið að fyrsti 
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þátturinn táknaði ekki hliðrun vaxtarófsins. Í því ljósi vildu þeir rannsaka hvort þær 

hreyfingar sem fyrsti þátturinn útskýrir, sem þó er ekki hægt að kalla hliðrun, haldi sér 

yfir tíma. Þeir skiptu því safninu upp í tvö 5 ára tímabil og rannsökuðu hvort tímabil fyrir 

sig. Núlltilgátunni um að lögun fyrsta eiginvigursins fyrir bæði tímabilin væri eins var 

hafnað, en henni var þó ekki hafnað ef síðustu 42 höfuðásarnir eru álitnir hafa engin 

áhrif og eru teknir út. Fyrstu 6 höfuðásarnir útskýra nefnilega yfir 99% af dreifninni í 

gögnunum en þrátt fyrir það sýndu tölfræðipróf að síðustu 42 þættirnir væru marktækir 

og því er tilgátunni hafnað og ekki hægt að líta svo á lögunin haldi sér yfir tíma (Barber & 

Copper, 2012). 

 

Mynd 12 Mynd úr rannsókn Barber og Copper. Er lögun fyrsta höfuðássins stöðug yfir þessi tvö tímabil? 
X-ásinn sýnir fjölda ára fram að gjalddaga og y-ásinn breytingu í ávöxtunarkröfu. Heila línan sýnir 
lögunina seinni 5 árin en brotalínan fyrri 5 árin 

Ef rýnt er í myndina og einnig tekið tillit til þess að tilgátunni um einsleita lögun var 

ekki hafnað ef fyrstu 6 höfuðásarnir eru skoðaðir þá virðist lögunin halda sér ágætlega 

yfir tíma, en þó ekki nægjanlega vel til að staðfesta það tölfræðilega. 

3.4 Rannsókn Lord og Pelsser árið 2004 

Árið 2004 birtu Roger Lord og Antoon Pelsser rannsókn sína, Level-slope-curvature – 

Fact or Artefact, þar sem þeir rannsökuðu hið svokallaða „hliðrun, halli og sveigja“ 

mynstur sem algengt er að komi fram þegar höfuðásagreining er framkvæmd á 

vaxtarófum. Þeir veltu fyrir sér hvort þetta mynstur komi til vegna einhverrar 

grunngerðar (e. fundamental structure) vaxtarófa eða hvort þetta séu hreinlega bara 
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hliðaráhrif (e. artefact) höfuðásagreiningarinnar. Markmiðið var að finna út við hvaða 

aðstæður þetta mynstur kemur fram. 

Þeir skilgreindu mynstrið stærðfræðilega þannig að ef fyrstu þrír þættirnir/ 

eiginvigrarnir hafa enga, eina og tvær formerkjabreytingar, í þessari röð, mun 

samsvarandi fylki sýna hliðrun, halla og sveigju. Þessi framsetning leiðir þá á braut 

kenningarinnar um algera jákvæðni (e. total positivity). Ef öll fylgni er jákvæð mun fyrsti 

þátturinn aldrei hafa neinar formerkjabreytingar sem leiðir af setningu Perrons (e. 

Perrons theorem). 

Fylgnifylki (e. correlation matrix) vaxtarófa hafa að jafnaði jákvæð gildi (e. positive 

entries) og eftirfarandi eiginleika: 

1)                       þ.e. fylgni minnkar eftir því sem lengra frá hornalínu 

fylkisins er farið. 

2)                       sama og í 1). 

3)                              þ.e. fylgni eykst þegar farið er frá norðaustri 

fylkisins í suðvestur. 

Þetta þýðir að vextir sem eru langt frá hverjum öðrum hafa minni fylgni heldur en þeir 

vextir sem eru nær hverjum öðrum. Jafnframt hafa vextir með lengri gjalddaga meiri 

fylgni heldur en vextir með styttri gjalddaga. 

Þeir sýndu fram á að nægjanlegt skilyrði til að hliðrun, halli og sveigja komi fram er að 

fylgnifylkið uppfylli öll þrjú neðangreind atriði. Fylkið þarf að: 

i) vera algjörlega jákvætt af þriðju gráðu sem þýðir að allar ákveður í veldinu ≤ 3 
eru jákvæðar 

ii) vera ósérstætt (e. non-singular) 

iii) hafa strangt jákvæðar yfir- og undirhornalínur 

Seinni tvö atriðin munu alltaf vera uppfyllt fyrir samfylgnifylki (e. covariance matrix) sem 

eru mynduð út frá vaxtarófum (Lord & Pelsser, 2004). 

Einnig rannsökuðu þeir Schoenmaker-Coffey fylgnifylkið en það hefur þá eiginleika að 

fylgni minnkar eftir því sem gildin færast fjær hornalínu fylkisins, hvort sem það er eftir 

röð eða dálki. Þeir sýndu fram á að fyrir slík fylki gildir að ef öll fylgni á yfirhornalínu 

fylkisins er jákvæð og lægri en 1 þá mun fylkið alltaf sýna hliðrun, halla og sveigju.  
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4 Hreyfingar íslenska verðtryggða vaxtarófsins 

Þessi rannsókn snýst um að hreyfingar íslenska verðtryggða vaxtarófsins og þær má 

rannsaka á marga mismunandi vegu. Eins og áður hefur komið fram er höfundi ekki 

kunnugt um að rannsókn af þessu tagi hafi áður verið gerð á íslensku vaxtarófi. Skoðun á 

rannsóknum á erlendum vaxtarófum leiddi í ljós að algengt er að nota 

höfuðásagreiningu til verksins en í einhverjum tilvikum hafa aðferðir eins og 

þáttagreining verið notaðar sbr. kafla 3.2 hér á undan. Einnig er alltaf möguleiki á að 

smíða líkan sem getur hjálpað til við að varpa ljósi á hreyfingar vaxtarófs. 

4.1 Almennt um höfuðásagreiningu 

Grunnhugmyndin með höfuðásagreiningu er að minnka víddir gagnasafns sem 

samanstendur af mörgum háðum breytum en viðhalda jafnframt dreifninni sem er til 

staðar í gagnasafninu. Þetta er gert með því að búa til nýjar línulega óháðar breytur, 

höfuðásana, með línulegri samantekt af upprunalegu breytunum og raða þeim þannig 

að fyrstu fáeinu höfuðásarnir útskýri að langmestu leyti dreifnina í upprunalegu 

breytunum. Síðan skal ákvarða þá höfuðása sem skipta mestu máli og sleppa hinum 

(Jolliffe, 2002). Þannig er hægt að minnka víddir gagnasafnsins um jafnmikið og þann 

fjölda höfuðása sem sleppt er.  

4.1.1 Einfalt dæmi 

Tökum eitt einfalt dæmi um hvernig höfuðásagreining virkar14. Höfuðásagreining er 

framkvæmd á frammistöðu 1000 nemenda í 10 mismunandi námsgreinum. Niðurstaða 

hennar leiðir í ljós að fyrsti höfuðásinn útskýrir 65% af dreifninni í gögnunum, annar 

höfuðásinn 33% og hinir 8 þessi 2% sem eftir eru. Í niðurstöðum 

höfuðásagreiningarinnar má finna svokallaðar þáttahleðslur (e. factor loadings) fyrir 

hvern höfuðás fyrir hverja námsgrein. Segjum sem svo að þáttahleðsla fyrir eðlisfræði sé 

3 vegna fyrsta höfuðássins og 5 vegna annars höfuðássins þá má setja fram árangur 

nemanda í eðlisfræði fram með eftirfarandi formúlu: 

                                           

                                                       

14 Dæmið er byggt á dæmi er sem sett er fram á Wikipedia.org undir grein sem heitir Factor analysis. 
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Eftir að hafa lesið í niðurstöðurnar er fyrsti höfuðásinn túlkaður sem greindarvísitala og 

annar höfuðásinn sem stærðfræðiskilningur og þá má setja formúluna fram sem: 

                                                               

Þess ber þó að geta að ekki er nauðsynlegt að greina hvað höfuðásarnir standa fyrir eins 

og gert var hér að ofan. Það er því einfaldlega að hægt er minnka víddir gagnasafnsins 

frá því að innihalda einkunnir úr  10 mismunandi námsgreinum í að innihalda einungis 2 

tölur, greindarvísitölu og stærðfræðiskilning. Með þessum 2 tölum er þannig er hægt að 

setja fram allar 10 einkunnirnar með góðri nákvæmni þar sem þessir tveir höfuðásar 

útskýra 98% af dreifni gagnanna. 

4.1.2 Stærðfræðileg framsetning 

Stærðfræðileg framsetning höfuðásagreiningar hér að neðan er að mestu byggð á Soto 

(2004). Gerum ráð fyrir að hægt sé að lýsa hreyfingum vaxtarófs með  -víðum vigri af 

breytingum á ávöxtunarkröfum þeirra skuldabréfa sem mynda viðkomandi vaxtaróf. 

Þessi vigur hefur meðaltal núll og samfylgnifylkið  , það er: 

                                   

Með höfuðásagreiningu er hægt að lýsa þessum hreyfingum vaxtarófs með öðrum 

hætti, þ.e. með því að nota höfuðásana fremur en breytingar á ávöxtunarkröfum 

undirliggjandi skuldabréfa: 

                                

Höfuðásarnir eru hins vegar nátengdir breytingum á ávöxtunarkröfu þeirra 

skuldabréfa sem mynda vaxtarófið þar sem þeir eru línuleg samantekt af þeim 

breytingum: 

       
 
                              (1) 

þar sem     eru stuðlar (e. coefficients) höfuðásanna. Með því að nota fylkjaform fæst: 

          (2) 

þar sem              , og   táknar     fylki með stökunum     og              . 

Ekki er ennþá búið að minnka víddir gagnasafnsins á þessu stigi þar sem að fjöldi 

höfuðása sem fræðilega er hægt að búa til er líka  . Höfuðásarnir eru hins vegar ekki 

allir eins mikilvægir enda er fyrsti höfuðásinn valinn til þess að útskýra mestu dreifnina í 

undirliggjandi gögnum, annar höfuðásinn er svo línulega óháður og hornréttur á þann 
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fyrsta en útskýrir jafnframt mest af þeirri dreifni sem eftir er. Ef mikil fylgni er á milli 

breytinga á ávöxtunarkröfu skuldabréfa má því ætla að það þurfi ekki marga höfuðása til 

þess að útskýra hreyfingar viðkomandi vaxtarófs (Soto, 2004). 

Höfuðásagreining notast við samfylgnifylki upprunalegu gagnanna15, sem við köllum 

 , til þess að finna höfuðásana. Þar sem   er samhverft vitum við að það hefur   

línulega óháða eiginvigra af lengd einn,        , sem svara til   jákvæðra eigingilda, 

       . Setjum nú: 

             (3) 

þar sem   er fylki sem hefur eiginvigra        sem dálka og   er hornalínufylki sem 

samanstendur af eigingildum       . 

Eigingildin fást með því að leysa jöfnuna: 

                 (4) 

þar sem   er einingarfylkið. 

Eiginvigrarnir eru svo lausnir jöfnuhneppisins: 

                                       (5) 

Næsta skref höfuðásagreiningarinnar er að raða upp eiginvigrunum og eigingildunum 

eftir stærð þess síðarnefnda. Fyrsti höfuðásinn er því sá eiginvigur sem svarar til hæsta 

eigingildisins og er dreifni hans sú sama og stærð þessa eigingildis. Annar höfuðásinn er 

svo sá eiginvigur sem svarar til næst hæsta eigingildisins og svo framvegis. 

Í ljósi þess að dreifni hvers höfuðáss er stærð eigingildis hans er hægt að lýsa 

heildardreifni safnsins með: 

   

 

   

 

og hlutfallið sem i-ti höfuðásinn útskýrir af heildardreifninni er: 

  

   
 
   

 

 

                                                       

15 Sem eru ávöxtunarkröfur skuldabréfanna. 



 

35 

Til þess að fá líkan sem lýsir breytingum á ávöxtunarkröfum er hægt að endurrita 

jöfnu (2): 

            (6) 

Í ljósi þess að eiginvigrarnir eru línulega óháðir og einingarvigrar má rita: 

           (7) 

sem einnig má skrifa sem: 

        
 
                             (8) 

Víddir gagnasafnsins eru minnkaðar með því að sleppa þeim höfuðásum sem útskýra 

dreifni gagnanna að mjög litlu leyti, þ.e. þeir höfuðásar sem hafa lægstu eigingildin. 

Gerum nú ráð fyrir að við höldum eftir fyrstu   höfuðásunum, þá má rita: 

        
 
                              (9) 

þar sem    er skekkjuliður (e. error term) sem lýsir breytingunum sem ekki eru útskýrðar 

af fyrstu   höfuðásunum. 

Fyrir hverja breytingu á höfuðásnum,   , breytist vaxtarófið,   , um     sem kallast 

þáttahleðsla höfuðáss   á skuldabréf með gjalddaga  . Í ljósi þess að höfuðásarnir eru 

óháðir útskýrir eftirfarandi jafna hlutfallið 
  

   
 
   

 af heildarbreytingu vaxtarófsins: 

        
 
                              (10) 

4.2 Framkvæmd höfuðásagreiningar 

Eins og kom fram í kafla 2.2 mynda 5 verðtryggð skuldabréf íslenska verðtryggða 

vaxtarófið en það eru íbúðabréfin fjögur og ríkisbréfið RIKS 21 0414 sem gefið var út í 

apríl 2010. Í ljósi þeirrar stuttu sögu sem RIKS 21 0414 hefur í samanburði við 

íbúðabréfin er það ekki tekið með í rannsókninni. 

Gögnin sem notuð eru í rannsókn þessari eru því 4 gagnarunur sem innihalda 

ávöxtunarkröfu HFF14, HFF24, HFF34 og HFF44 frá 17. nóvember 2004 til 31. desember 

2012, samtals 2026 gagnapunktar fyrir hvert bréf. Miðað er við ávöxtunarkröfu 

hagstæðasta kauptilboðs við dagslok. HFF14 bréfið var gefið út í nóvember 2004, 

nokkrum mánuðum síðar en lengri íbúðabréfin. Til þess að gagnarunurnar innihaldi 

jafnmarga gagnapunkta er byrjað að safna gögnum þann 17. nóvember 2004 í stað 7. 

júlí sama ár þegar lengri bréfin voru gefin út. 
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Tafla 10 Ávöxtunartölur íbúðabréfanna sem eru notaðar í rannsókninni. Gagnapunktar eru 2026 og 
sýnir taflan fyrstu 5 og síðustu 5 gagnapunktana fyrir hverja gagnarunu16 

 

Það er óheppilegt hversu fá skuldabréf mynda verðtryggða vaxtarófið á Íslandi og hafa 

þarf það í huga þegar verið er að bera saman niðurstöður við erlendar rannsóknir, sem 

flestar notast við eingreiðsluferil sem búin er til úr mun fleiri en 4 markaðsbréfum. Til 

viðbótar má nefna að saga íbúðabréfanna er ekki löng sem veldur því að erfiðara er að 

skoða hreyfingar verðtryggða vaxtarófsins langt aftur í tímann líkt og margar erlendar 

rannsóknir gera. 

Tafla 11 Meðaltal og staðalfrávik ávöxtunarkröfu  yfir tímabilið 7. júlí 2004 til 30. desember 201217 

 

                                                       

16 (Lánamál ríkisins, á.á.) 

17 (Útreikningar höfundar) 

Nr. Dags. HFF14 HFF24 HFF34 HFF44

1 17.nóv.04 3,77% 3,73% 3,66% 3,64%

2 18.nóv.04 3,77% 3,67% 3,62% 3,60%

3 19.nóv.04 3,76% 3,68% 3,64% 3,60%

4 22.nóv.04 3,77% 3,68% 3,64% 3,58%

5 23.nóv.04 3,55% 3,62% 3,61% 3,54%

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

2022 20.des.12 1,23% 2,16% 2,37% 2,71%

2023 21.des.12 1,03% 2,16% 2,39% 2,73%

2024 27.des.12 1,71% 2,19% 2,39% 2,74%

2025 28.des.12 1,71% 2,19% 2,39% 2,72%

2026 30.des.12 2,19% 2,04% 2,39% 2,71%

HFF14 HFF24 HFF34 HFF44

Meðaltal 3,36% 3,81% 3,77% 3,76%

Staðalfrávik 2,52% 1,25% 0,80% 0,62%
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Mynd 13 Vaxtaróf íbúðabréfanna um áramót 2004-2012 (Lánamál ríkisins, á.á.) 

Áður en höfuðásagreiningin var framkvæmd á gögnunum var hver gagnaruna stöðluð 

með eftirfarandi hætti þannig að hún hefði meðaltal 0 og dreifnina 1: 

   
     

  
 

þar sem 
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Tafla 12 Gögnin eftir að búið er að staðla þau. Aftur sýnir taflan fyrstu og síðustu 5 gagnapunktana18 

 

Þetta er almennt gert vegna þess að í sumum tilvikum eru upprunalegu breyturnar ekki 

samanburðarhæfar innbyrðis og þær breytur sem hafa mikla dreifni hafa því mikil áhrif á 

fyrsta höfuðásinn (Malava, 2006). Einfalt dæmi um þetta gæti verið gagnasafn sem 

hefur að geyma mismunandi upplýsingar um bíla eins og t.d. lengd, breidd og þyngd. 

Mikill munur getur verið á tölunum í þessum þremur dálkum þar sem þyngd gæti verið 

talin í einhverjum hundruðum eða þúsundum kílóa á meðan lengd og breidd væri talin í 

örfáum metrum. Það sem mælir helst á móti því að staðla gögnin er fyrst og fremst að 

niðurstöður höfuðásagreiningarinnar mótast af þessum stöðluðu breytum sem getur 

gert túlkun niðurstaðna erfiðari en ella. 

Höfuðásagreiningin var framkvæmd með XLSTAT sem er viðbótarhugbúnaður við 

Excel sem er með áherslu á tölfræði og greiningu gagna. Einnig var tölfræðiforritið R 

notað til þess að fá samanburð á niðurstöðum og í ljós kom að þeim bar alveg saman. 

Til að byrja með var fylgnifylki gagnanna sett upp og skoðað. Það sýnir hversu mikil 

fylgni er innbyrðis milli breytanna. Almennt er mikil fylgni þeirra á milli en athyglisvert 

að er sjá að fylgni milli lengstu bréfanna tveggja, HFF34 og HFF44, er 99,4%. 

Ávöxtunarkrafa þessara tveggja bréfa virðist því sveiflast nánast alveg í takt. HFF14 sker 

sig augljóslega úr en það er töluvert minni fylgni milli HFF14 og lengri bréfanna heldur 

en á milli lengri bréfanna innbyrðis. 

                                                       

18 (Útreikningar höfundar) 

Nr. Dags. HFF14 HFF24 HFF34 HFF44

1 17.nóv.04 0,17 -0,06 -0,15 -0,18

2 18.nóv.04 0,16 -0,11 -0,19 -0,26

3 19.nóv.04 0,16 -0,10 -0,16 -0,26

4 22.nóv.04 0,16 -0,10 -0,16 -0,29

5 23.nóv.04 0,08 -0,15 -0,20 -0,35

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

2022 20.des.12 -0,84 -1,32 -1,76 -1,69

2023 21.des.12 -0,92 -1,32 -1,73 -1,66

2024 27.des.12 -0,65 -1,29 -1,73 -1,64

2025 28.des.12 -0,65 -1,29 -1,73 -1,67

2026 30.des.12 -0,46 -1,42 -1,73 -1,69
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Tafla 13 Fylgnifylki gagnanna19 

 

Höfuðásagreiningin var framkvæmd á þetta fylgnifylki og voru niðurstöður voru 

þannig að fyrsti þátturinn útskýrir dreifnina í gögnunum að langmestu leyti, eða yfir 95% 

eins og sést í töflu 14: 

Tafla 14 Eigingildi allra fjögurra þátta og dreifni sem þeir útskýra19 

  

Fyrstu tveir þættirnir útskýra 99,46% af dreifninni í gögnunum og ljóst að þættir 3 og 

4 hafa lítið að segja. 

Tafla 15 Eiginvigrar19 

  

Niðurstöðurnar eru birtar með fjölda aukastafa og mikilli nákvæmni en við höfum í 

raun bara áhuga á því að skoða mynstur höfuðásanna. Jolliffe (2002) setti fram aðferð 

sem hjálpar til við túlkun á niðurstöðum höfuðásagreiningar og snýst hún um að setja 

eiginvigrana upp í formerkjatöflu eins og í töflu 17. Til þess að finna hvaða formerki á við 

þarf að finna hæsta gildi eiginvigranna að algildi í töflu 15 og nota hann sem viðmið. Í 

þessu tilviki er það stuðullinn 0,84. Gildi þeirra eiginvigra sem er a.m.k. helmingur af 

hæsta gildi eiginvigranna fá annað hvort + eða – eftir því hvort formerkið er á stuðlinum 

í eiginvigratöflunni. Þau gildi sem eru frá 25% og upp í 50% af af hæsta gildinu fá svo 

                                                       

19 (Útreikningar höfundar) 

Breytur HFF14 HFF24 HFF34 HFF44

HFF14 1,000 0,924 0,876 0,868

HFF24 0,924 1,000 0,983 0,972

HFF34 0,876 0,983 1,000 0,994

HFF44 0,868 0,972 0,994 1,000

Þ1 Þ2 Þ3 Þ4

Eigingildi 3,811 0,168 0,018 0,003

Dreifni (%) 95,264 4,198 0,455 0,083

Uppsöfnuð dreifni% 95,264 99,462 99,917 100,000

Þ1 Þ2 Þ3 Þ4

HFF14 0,481 0,841 -0,236 0,078

HFF24 0,509 -0,038 0,791 -0,337

HFF34 0,506 -0,364 -0,010 0,782

HFF44 0,504 -0,398 -0,564 -0,519
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sviga utan um formerkin. Þau gildi sem eru minna en 25% af hæsta gildi eru tekin út. 

Tafla 16 sýnir hlutföllin sem reiknuð eru út og tafla 17 er svo formerkjataflan. 

 

Tafla 16 Milliskref við útreikning á formerkjatöflunni20 

 

Tafla 17 Einfölduð útgáfa af eiginvigrunum í töflu 15 sem kalla má formerkjatöflu20 

 

Ef lesið er í formerkjatöfluna sést glögglega að fyrsti höfuðásinn er allur með jákvæðum 

formerkjum. Fyrsti höfuðásinn er því túlkaður sem hliðrun vaxtarófsins, þessi höfuðás 

útskýrir einmitt langmest af dreifni undirliggjandi gagna. Túlkun á öðrum höfuðásnum er 

svo þannig að hann táknar halla vaxtarófsins þar sem formerkið á styttri enda þess er 

jákvætt en neikvætt á lengri endanum. Neikvæðu formerkin á HFF34 og HFF44 fyrir 

þann höfuðás eru reyndar bæði í sviga en þau eru þó mjög nálægt að vera helmingurinn 

af stærsta gildinu eins og sjá má í töflu 16. Að lokum mætti túlka þriðja höfuðásinn sem 

sveigju enda byrjar hann á neikvæðu formerki og snýst svo yfir í jákvætt og endar svo 

aftur í neikvæðu formerki. Þess ber hins vegar að geta að höfuðás 3 hefur afskaplega 

lítið að segja um dreifni gagnanna eins og kom fram í töflu 14 þannig að það er ekki 

ástæða til að velta honum mikið fyrir sér. Til þess að sjá þessi mynstur enn betur er 

hægt að setja þetta fram með myndrænum hætti sbr. mynd 14 hér á eftir. 

                                                       

20 (Útreikningar höfundar) 

Þ1 Þ2 Þ3 Þ4

HFF14 57% 100% -28% 9%

HFF24 61% -5% 94% -40%

HFF34 60% -43% -1% 93%

HFF44 60% -47% -67% -62%

Þ1 Þ2 Þ3 Þ4

HFF14 + + (-)

HFF24 + + (-)

HFF34 + (-) +

HFF44 + (-) - -
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Mynd 14 Þáttahleðslur höfuðásagreiningarinnar. Talan sem er í sviga á eftir hverjum þætti táknar það 
hlutfall dreifninnar sem viðkomandi þáttur útskýrir (Útreikningar höfundar) 

Teiknaðir voru upp fyrstu 3 höfuðásarnir og ef lesið er í myndina má sjá að hægt er 

að túlka fyrsta þáttinn/eiginvigurinn sem hliðrunarþátt sem samsvarar samsíða 

hreyfingu vaxtarófsins upp eða niður. Línan er nokkuð bein enda eru gildi fyrsta 

þáttarins mjög svipuð eins og sjá má í töflu 15. Ef vel er að gáð má hins vegar sjá að 

HFF14 sker sig lítillega úr enda útskýrir þáttur 1 ekki hreyfingar vaxtarófsins að fullu. 

Þáttur 2 útskýrir rúmlega 4% af dreifni gagnanna en hann táknar halla vaxtarófsins þar 

sem jákvæð breyting í þessum þætti veldur hækkun ávöxtunarkröfu stysta bréfsins, 

HFF14, en lækkun ávöxtunarkröfu lengstu bréfanna, HFF34 og HFF44. Þáttur 3 hefur 

frekar lítið að segja hvað dreifni gagnanna varðar en hann útskýrir einungis 0,5% hennar 

og því má alveg færa rök fyrir því að honum sé sleppt. Hins vegar er áhugavert að sjá 

lögun hans enda táknar hann sveigju vaxtarófsins. Niðurstaðan er því sú að þessir þrír 

þættir, sem voru túlkaðir sem hliðrun, halli og sveigja, útskýra meira en 99,9% af 

hreyfingum vaxtarófsins en eins og áður segir er það þáttur 1 sem útskýrir langmest eða 

95,3%.  
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4.3 Sérsniðið líkan 

Í ljósi þeirra upplýsinga sem settar eru fram í grein Lord og Pelsser í kafla 3.4 hér að 

framan er ástæða til að velta fyrir sér annarri leið til að skoða hreyfingar íslenska 

verðtryggða vaxtarófsins. 

Búið var til líkan sem snýst um að finna hvaða stiki,  , passar best við gögnin og bera 

hann saman við föstu uppgjörskröfu lífeyrissjóðanna, 3,5%. Gögnin er skoðuð og reynt 

að finna þann stika sem er næst því að gera fjárfestingu í íbúðabréfum jafnsetta út frá 

tryggingafræðilegu uppgjöri lífeyrissjóða, þ.e. að vaxtaróf íbúðabréfanna sé með þeim 

hætti að fjárfesting í einu af fjórum þeirra feli í sér sama tryggingafræðilegan hagnað 

eða tap og ef fjárfest hefði einhverju hinna þriggja miðað við þennan stika. Til þess að 

leyfa tilgátuprófun er uppgjörskrafan ekki fest heldur höfð sem stiki í líkaninu,  . Sett er 

fram eftirfarandi núlltilgáta: 

          

Ef niðurstaðan er sú að   sé u.þ.b. 3,5% gefur það sterklega til kynna að fjárfestar 

hagi sér þannig að þeir láta tryggingafræðilega stöðu sig varða þegar þeir eiga viðskipti 

með íbúðabréf og hafa þannig áhrif á hreyfingar vaxtarófsins. 

Hægt er að setja þetta upp með öðrum hætti, þ.e. að segja að hlutfallslegur munur 

milli verðs íbúðabréfs og virði þess þegar það er núvirt með 3,5% ávöxtunarkröfu er sá 

sami fyrir öll íbúðabréf. Forsendan fyrir þessu er sú að ef tiltekið íbúðabréf gefur meiri 

tryggingafræðilegan hagnað (eða minna tap) en hin þá sé það keypt þangað til að þessi 

mismunur hverfur. 

Skilgreinum: 

      sem óhreint verð á skuldabréfi   m.v. ávöxtunarkröfu við dagslok á degi   

  sem stika með fastri ávöxtunarkröfu 

  
     sem óhreint verð á skuldabréfi   m.v. stikann   á degi   

                             

Setjum næst fram fallið f sem varpar óhreina verðinu á HFF14, HFF24 og HFF34 yfir í 

samsvarandi óhreint verð á HFF44. 

        
     

    
         

     

  
    

    (11) 

Reiknum svo ávöxtunarkröfuna út frá óhreina verðinu   
  og köllum hana   

 . 
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Við viljum skoða   
    

  , þ.e. mismuninn á ávöxtunarkröfunni sem fæst út frá 

óhreina verðs vörpuninni á HFF14, HFF24 og HFF34 yfir í HFF44 og ávöxtunarkröfu 

HFF44. Köllum þennan mismun   
     þar sem z er HFF14, HFF24 eða HFF34. Út úr þessu 

fást 3 dálkar sem sýna ofangreindan mismun fyrir hvern dag. 

Tafla 18 Mismunur á þeirri ávöxtunarkröfu sem fæst með því að varpa styttri íbúðabréfunum yfir í 
HFF44 og ávöxtunarkröfu HFF44 á degi i21 

 

Næst er þessi mismunur settur í annað veldi og hann lágmarkaður með aðferð 

minnstu kvaðrata til þess að finna stikann  . 

Erfitt er hins vegar að nota ítrunaraðferðir Excel þar sem þessi vörpun tekur allt of 

langan tíma í útreikningi og Excel ræður illa við það. Það er hægt að einfalda vörpunina 

umtalsvert með því að nota nálgun. Fyrsta nálgun er að nota meðaltíma, þá er reiknaður 

út meðaltími fyrir hvert íbúðabréf á hverjum degi. Leiðum núna út hver vörpunin 

verður. 

Við viljum finna hvaða ávöxtunarkrafa á HFF44 gefur sama tryggingafræðilega 

hagnað/tap og ákveðin ávöxtunarkrafa á bréfunum HFF14, HFF24 og HFF34 gefur. 

Köllum ávöxtunarkröfu HFF14, HFF24 og HFF34   
  þar sem z er eitt af þremur 

framangreindum skuldabréfum. Sem dæmi þá væri ávöxtunarkrafa HFF34 á degi i 

táknuð sem   
  . Köllum svo ávöxtunarkröfuna á HFF44, sem gefur sama 

tryggingafræðilega hagnað/tap og ákveðin ávöxtunarkrafa styttri íbúðabréfanna gefur, 

                                                       

21 (Útreikningar höfundar) 

Nr. Dags.  𝚫 
 (𝑯𝑭𝑭𝟏𝟒) 𝚫 

 (𝑯𝑭𝑭𝟐𝟒)   𝚫 
 (𝑯𝑭𝑭𝟑𝟒)   

1 17.nóv.04 0,073% 0,037% 0,018% 

2 18.nóv.04 0,073% 0,055% 0,037% 

3 19.nóv.04 0,092% 0,073% 0,055% 

4 22.nóv.04 0,055% 0,073% 0,073% 

5 23.nóv.04 0,037% 0,055% 0,055% 

... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

2022 20.des.12 0,714% 0,311% 0,018% 

2023 21.des.12 0,769% 0,330% 0,018% 

2024 27.des.12 0,769% 0,330% 0,018% 

2025 28.des.12 0,842% 0,293% 0,055% 

2026 30.des.12 0,842% 0,293% 0,055% 
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. Köllum svo meðaltíma HFF44 á degi i   
   og meðaltíma HFF14, HFF24 og HFF34 

  
 . Ef ekki er tekið tillit til kúpni gildir 

  
     

    
      

    
         (12) 

sem jafngildir því að segja að fyrsta nálgun á tryggingafræðilegum hagnaði/tapi sé sú 

sama fyrir bæði bréfin. Þá gildir 

  
    

   
  

 

  
     

          (13) 

Við getum reiknað þetta fyrir gefið   og ávöxtunarkröfu á z og tekið mismun á þessu og 

ávöxtunarkröfu á HFF44, og svo fundið stikann   sem lágmarkar mismuninn í öðru veldi. 

Þetta er bara nálgun en hægt er að gera hana betri með því að taka tillit til kúpni. Köllum 

kúpni HFF44 á degi i   
   og kúpni HFF14, HFF24 og HFF34   

 . Þá gildir 

  
     

    
    

 

 
  

     
    

   
 

   
    

     
 

 
  

    
       (14) 

Ef við setjum    
     

     þá má skrifa þetta sem annars stigs jöfnu í    
  ,  

 

 
  

      
    

     
     

    
    

    
  

 

 
  

     
         (15) 

með lausn 

    
    

 
  

       
       

      
    

    
     

    

  
       (16) 

Þá er   
    

      
    

. 

Þegar búið er að beita þessari nálgun er hægt að finna út stikann   fyrir hvert bréf 

fyrir sig. Við viljum hins vegar finna stikann sem lágmarkar öll bréfin saman og því þarf 

að leggja saman summurnar þrjár sem koma úr hverjum dálki fyrir sig og lágmarka svo 

þá summu. 

Mismunurinn   
     er settur í annað veldi og summan lágmörkuð. Tafla 19 sýnir 

niðurstöðurnar. 
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Tafla 19 Stikinn,  , sem lágmarkar summu   
     í öðru veldi22 

 

Mestur áhugi er hins vegar á að sjá niðurstöðurnar þegar summa þessara summa er 

lágmörkuð. Tafla 20 sýnir niðurstöðurnar þegar það er gert.  

Tafla 20 Stikinn,  , sem lágmarkar summu summanna   
     í öðru veldi22 

 

Summa þessara þriggja summa er lágmörkuð þegar stikinn er 3,67%, þ.e. niðurstaðan 

úr matinu er sú að stikinn sem passar best við gögnin,  , er 3,67%. Þetta er áhugaverð 

niðurstaða og er ekki langt frá 3,5% uppgjörskröfu lífeyrissjóða. Ef   
         er sleppt 

er niðurstaðan 3,63% sem er enn nær uppgjörskröfunni. 

  

                                                       

22 (Útreikningar höfundar) 

Σ sem er lágmörkuð λ 

(𝚫 
  𝑯𝑭𝑭𝟏𝟒 )𝟐 3,70% 

(𝚫 
  𝑯𝑭𝑭𝟐𝟒 )𝟐 3,63% 

(𝚫 
  𝑯𝑭𝑭𝟑𝟒 )𝟐 3,64% 

 

Σ sem er lágmörkuð λ 

(𝚫 
  𝑯𝑭𝑭𝟐𝟒 )𝟐 + (𝚫 

  𝑯𝑭𝑭𝟑𝟒 )𝟐  3,63% 

(𝚫 
  𝑯𝑭𝑭𝟏𝟒 )𝟐 + (𝚫 

  𝑯𝑭𝑭𝟐𝟒 )𝟐 + (𝚫 
  𝑯𝑭𝑭𝟑𝟒 )𝟐 3,67% 
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5 Niðurstöður 

Markmið þessa verkefnis var í fyrsta lagi að svara spurningunni hvort hreyfingar íslenska 

verðtryggða vaxtarófsins séu með öðrum hætti en almennt gerist erlendis og í öðru lagi 

að greina ástæður þess ef svo er. Byrjað var á að gera höfuðásagreiningu á íslenska 

verðtryggða vaxtarófinu og í framhaldinu af því var smíðað nýtt líkan. 

Niðurstöður höfuðásagreiningarinnar voru í takt við niðurstöður sambærilegra 

rannsókna á erlendum vaxtarófum sem segja að það séu þrír þættir sem lýsa 

hreyfingum vaxtarófa að langmestu leyti. Fyrstu þrír höfuðásarnir útskýra yfir 99,9% af 

hreyfingum verðtryggða vaxtarófsins í þessari rannsókn en þar af útskýrir höfuðás 3 

einungis 0,5%. Fyrsti höfuðásinn er fyrirferðamestur eins og kemur glögglega fram á 

mynd 15 en hann útskýrir um 95,3% af dreifninni í gögnunum, þ.e. hreyfingum 

vaxtarófsins. 

 

Mynd 15 Bláu súlurnar eru eigingildi höfuðásanna fjögurra og rauða línan er uppsöfnuð dreifni sem þeir 
útskýra. (Útreikningar höfundar) 

Þessi niðurstaða kemur ekki á óvart enda uppfyllir fylgnifylki gagnanna, sem sjá má í 

töflu 13, þau þrjú skilyrði sem Lord og Pelsser settu fram og fjallað var um í kafla 3.4. 

Rannsókn þeirra leiddi í ljós að höfuðásagreining sem framkvæmd er á fylgnifylki sem 

uppfyllir þessi skilyrði skilar alltaf niðurstöðu sem bendir til þess að hliðrun, halli og 

sveigja útskýri langstærstan hluta hreyfinga viðkomandi vaxtarófs. Að þeirra mati er 

þetta innbyggður galli í höfuðásagreiningu og því ekki ástæða til þess að taka 
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niðurstöðunum alvarlega eða túlka þær sem sterka vísbendingu um hreyfingar 

vaxtarófsins. 

Í því ljósi var sérsniðið líkan sett fram sem snýst um að finna þann stika,  , sem 

lágmarkar mismuninn á ávöxtunarkröfu styttri íbúðabréfanna eftir vörpun yfir í HFF44 

og ávöxtunarkröfu HFF44. Niðurstaðan var sú að stikinn         lágmarkar 

mismuninn, þ.e. þetta er sú tala sem gerir fjárfestingu í íbúðabréfunum fjórum eins 

nálægt því að vera jafnsetta út frá tryggingafræðilegum uppreikningi lífeyrissjóða og 

mögulegt er. Niðurstöður sérsniðna líkansins benda til þess að áhrif uppgjörskröfu 

lífeyrissjóða séu til staðar enda er stikamatið nokkuð nálægt 3,5% viðmiðinu. Hins vegar 

er niðurstaðan ennþá nær 3,5% ef HFF14 er sleppt eða        . Það má færa fyrir 

því ágætis rök að horfa fram hjá því, í fyrsta lagi ber að nefna að þessi flokkur er 

langminnstur flokkanna eins og sést í töflu 6. Í öðru lagi eiga lífeyrissjóðir mjög lítið í 

flokknum eins og mynd 6 sýnir glögglega og í þriðja lagi var verðmyndun í flokknum 

algerlega á skjön við önnur skuldabréf á markaði árið 2011 eins og mynd 4 sýnir og 

fjallað var um í kafla 2.2.  

Til þess að prófa núlltilgátuna sem sett var fram,          , var framkvæmt         

F-próf og var henni hafnað sannfærandi. Sú niðurstaða kemur ekki á óvart enda er fjöldi 

gagnapunkta það mikill að   hefði þurft að vera mjög nálægt 3,5% til þess að vera ekki 

hafnað. 

Að lokum er áhugavert að athuga samræmi líkans og gagna. Við viljum fá mælikvarða 

á það hversu vel líkanið útskýrir gögnin. Algengasti mælikvarðinn til þess er    og var sú 

aðferð notuð. Niðurstöður úr svona mati eru alltaf á milli 0 og 100% og ef talan er há þá 

er hægt að segja að samræmi líkans og gagna sé mikið en ef niðurstaðan er lág þá 

virðast gögnin ekki útskýra líkanið vel. Niðurstaðan var 79,8% sem segir að líkanið 

útskýri gögnin vel. Þetta er jákvæð niðurstaða enda gefur hún til kynna að líkanið sem 

búið var til sé gott og þannig styrkir þetta þá ályktun að áhrif uppgjörskröfu lífeyrissjóða 

á verðtryggða vaxtaferilinn séu til staðar. 
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6 Umræða og lokaorð 

Erfitt er að sýna fram á með óyggjandi hætti að uppgjörskrafa lífeyrissjóða á Íslandi hafi 

áhrif á verðtryggða vaxtarófið hér á landi. Ávöxtunarkrafa íbúðabréfa hefur nú verið 

undir 3,5% uppgjörskröfu lífeyrissjóðanna frá því í nóvember 2010. Þrátt fyrir það hafa 

lífeyrissjóðir aukið við eign sína í íbúðabréfum á tímabilinu sem sýnir að þeir eru að 

einhverju leyti tilbúnir til þess taka á sig tryggingafræðilegt tap með því að kaupa bréfin. 

Hins vegar má leiða líkur að því að þetta spili inn í ákvarðanatöku og að sumir velji að 

kaupa þau íbúðabréf sem skila minnstu tryggingafræðilegu tapi, að HFF14 undanskildu 

sem hentar síst í eignasafn lífeyrissjóða vegna þess hversu stuttan líftíma það hefur. Eins 

og fjallað var um kafla 2.3 spilar fæð fjárfestingakosta líka inn í þróunina á markaðnum 

eftir efnahagshrunið. Lífeyrissjóðir sem fastir voru í gjaldeyrishöftum þurftu að fjárfesta 

mörgum milljörðum króna á mánuði höfðu í raun ekki annan kost en að setja drjúgan 

hluta af því í skuldabréf með ábyrgð ríkisins. Nú þegar fjárfestingarkostum tekur að 

fjölga verður áhugavert að fylgjast með því hvort lífeyrissjóðir dragi úr kaupum á íbúða- 

og ríkisbréfum og hvort ávöxtunarkrafan hækki í kjölfarið. Enn áhugaverðara verður að 

sjá áhrifin af afléttingu gjaldeyrishafta á Íslandi. 

Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á í þessari rannsókn að vægi lífeyrissjóða á íslenska 

skuldabréfamarkaðnum sé mikið eru einnig aðrar tegundir fjárfesta á markaðnum sem 

hafa áhrif á ávöxtunarkröfuna. Verðbréfasjóðir sem dæmi búa ekki við uppgjörsreglur í 

líkingu við lífeyrissjóðina og því er ávöxtunarkrafan 3,5% ekki líkleg til þess að hafa áhrif 

á þeirra fjárfestingarákvarðanir.23 Hins vegar ef lífeyrissjóðir væru einu fjárfestarnir á 

markaðnum og þeir fjárfestu alltaf með tryggingafræðilega stöðu í huga ætti stikinn   að 

vera sá sami og uppgjörskrafa þeirra. Annað sem gæti útskýrt þennan mun á 

niðurstöðunni og uppgjörskröfunni að einhverju leyti er að lífeyrissjóðir eiga sáralítið í 

HFF14 á tímabilinu og því hafa uppgjörsaðferðir lífeyrissjóða sennilega haft lítil áhrif á 

hvernig ávöxtunarkrafa þess flokks hreyfðist. 

Það er alveg ljóst að það er hægt að kafa mun dýpra í þetta viðfangsefni en hér læt ég 

staðar numið en ég vona að einhver sé tilbúinn að skoða þetta viðfangsefni nánar.     

                                                       

23 Ekki nema að því leyti að sjóðstjórar verðbréfasjóða vita að þetta hefur áhrif á lífeyrissjóðina og 

þ.a.l. markaðinn að einhverju leyti. 
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Það væri til dæmis áhugavert að rannsaka hvort að verðbreyting á stutta enda 

vaxtarófsins sé meira og minna svipuð og á langa enda vaxtarófsins vegna áhrifa 

lífeyrissjóða. Það byggir á því að ef það á að haldast jafnvægi á því hver 

tryggingafræðilegur hagnaður/tap er yfir vaxtarófið þarf verðbreytingin að vera sú sama 

fyrir öll bréfin. Það þýðir þá að breytingar á ávöxtunarkröfu flokkana eru ekki þær sömu 

heldur verður meiri sveifla ávöxtunarkröfunni á stutta enda vaxtarófsins. Ef hægt er að 

finna vísbendingar um þetta væri það mjög áhugavert því þá má segja að það sé í raun 

ekki minni vaxtaáhætta á stutta enda vaxtarófsins eins og almennt er talið. Skýringin á 

því er þá að uppgjörsaðferðir lífeyrissjóðanna hafa áhrif á fjárfestingarákvarðanir sem 

veldur því að hreyfingar á íslenska verðtryggða vaxtarófinu eru óhefðbundnar. 

Eins og áður segir eru vísbendingar um að uppgjörskrafa lífeyrissjóða hafi áhrif á 

verðlagningu íbúðabréfa og því má segja að aðferð eins og meðaltíma ónæmi (e. 

immunization) sé ekki góður mælikvarði á vaxtanæmni og þar af leiðandi ekki heppileg 

leið til þess að stýra vaxtaáhættu. Sú aðferð byggir á því að eingöngu er verið að verja 

sig gegn hliðrun vaxtarófsins, þ.e. að ávöxtunarkrafa yfir vaxtarófið hreyfist jafnmikið. 

Höfundur veit ekki til þess að rannsóknir á því hvernig vaxtaáhættu sé stýrt á Íslandi hafi 

verið framkvæmdar en það er áhugavert rannsóknarefni sem tengist efni þessarar 

ritgerðar sterklega. 
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