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Útdráttur 

Stýrivextir leggja grunninn að því vaxtastigi sem er ríkjandi á Íslandi og þar af leiðandi geta 

þeir haft mikil áhrif á vaxtaróf íslenska skuldabréfamarkaðarins. Eitt helsta stoðtæki 

Seðlabanka Íslands til að stjórna peningastefnu sinni og þar með vinna að markmiði sínu um 

stöðugt verðlag er ákvörðun um stýrivexti á hverjum tíma. Þær stýrivaxtaákvarðanir sem 

Seðlabanki Íslands tekur til þess að ná verðbólgumarkmiði sínu geta því haft áhrif á hvernig 

þróun ávöxtunarkröfu á skuldabréfamarkaði er og mun verða. Seðlabanki Íslands getur þannig 

haft mikil áhrif á almennt vaxtastig á Íslandi með stýrivaxtaákvörðunum sínum. Leitast verður 

við í rannsókn ritgerðarinnar að meta samband og áhrif stýrivaxtaákvarðana á íslenska 

skuldabréfamarkaðinn. 

  Í rannsókninni voru áhrif stýrivaxtaákvarðana á ávöxtunarkröfur óverðtryggðra 

ríkisskuldabréfa metin með aðhvarfsgreiningu. Helstu niðurstöður voru þær að marktækra 

áhrifa af stýrivaxtaákvörðunum var að finna á ávöxtunarkröfum hjá eins og fimm ára löngum 

óverðtryggðum ríkisskuldabréfum í kringum og á stýrivaxtaákvörðunardögum. Marktæk áhrif 

var ekki að finna á ávöxtunarkröfu hjá tíu ára löngum óverðtryggðum ríkisskuldabréfum við 

stýrivaxtabreytingu. Gefa niðurstöður til kynna að helstu áhrif stýrivaxtaákvarðana sé að finna 

í styttri enda vaxtarófsins. Niðurstöðurnar eru í samræmi við kenningar sem segja að óvissa af 

áhrifum stýrivaxtabreytingar sé meiri á lengri enda vaxtarófsins. Niðurstöðurnar gefa einnig til 

kynna að breytingar á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa á dögum í kringum stýrivaxtaákvörðun 

séu jafnvel meiri heldur en á stýrivaxtaákvörðunardeginum sjálfum. Gefur það vísbendingu um 

að væntingar, framtíðarhorfur og trúverðugleiki markaðsaðila á peningastefnunni skipi 

mikilvægt hlutverk um það hver áhrif af stýrivaxtabreytingu verða.  

 Lykilorð: ávöxtunarkrafa, skuldabréf, stýrivextir, peningastefna, seðlabanki 
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1 Inngangur 

Reglulega kemur fram umræða um peningastefnu Seðlabanka Íslands og það vaxtastig sem er 

ríkjandi á Íslandi. Peningastefna gegnir mikilvægu hlutverki í hagstjórn landa þar sem 

seðlabankar reyna með peningastefnu sinni að hafa áhrif á atvinnustig, verðlag og hagvöxt. Í 

Evrópu er algengt að stefna seðlabanka sé verðstöðugleiki en í Bandaríkjunum fylgir 

seðlabankinn stefnu sinni meira í tenglum við þróun á verðbréfamarkaði. Aðalmarkmið 

peningastefnu Seðlabanka Íslands er verðstöðugleiki og er peningastefnunni stjórnað 

samkvæmt útgefnu markmiði um verðbólgu sem í dag er 2,5% verðbólga á ársgrundvelli. Þar 

sem stýrivextir eru eina stjórntækið sem seðlabankar ráða yfir, er ljóst að þær 

stýrivaxtaákvarðanir sem seðlabanki tekur í viðleitni til að ná verðbólgumarkmiði sínu geta haft 

mikil áhrif á fjármálamarkaði landsins (Þórarinn G. Pétursson, 2007). Gerist það í gegnum þau 

áhrif sem stýrivextir hafa á vaxtarófið, þ.e. ávöxtunarkröfur á fjármálamarkaði.  

Þegar breyting er gerð á stýrivöxtum er gert ráð fyrir að breytingin sé gerð í gegnum 

vaxtarófið. Breytingin hefur fyrst áhrif á styttri enda vaxtarófsins, þ.e. þau peningamarkaðsbréf 

sem eru á markaðnum, en færist svo yfir í lengri enda vaxtarófsins þar sem áhrifin af 

stýrivaxtabreytingu fara dvínandi eftir því sem lengra er farið í vaxtarófinu (Campbell, 1995). 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru stýrivextir, skuldabréf og áhrif stýrivaxtaákvarðana 

á íslenska skuldabréfamarkaðinn og skiptist ritgerðin í þrjá hluta. Fyrst verður fjallað um 

peningastefnu, notkun stýrivaxta og vaxtarófið ásamt kenningum um hegðun þess. Næst verður 

saga skuldabréfamarkaðarins tekin fyrir, sagt frá helstu aðilum á skuldabréfamarkaðnum ásamt 

því að tegundir skuldabréfa og eiginleikar þeirra verða skoðuð. Fjallað er um fyrri rannsóknir á 

áhrifum stýrivaxta á ávöxtunarkröfu skuldabréfa og hverjar niðurstöður þeirra hafa verið. Þá 

verður framkvæmd rannsókn á áhrifum stýrivaxta á óverðtryggð ríkisskuldabréf á Íslandi á 

árunum 2006 til 2015. Að lokum verður niðurstaða rannsóknarinnar borin saman við 

niðurstöður fyrri rannsókna ásamt því að skoðuð verða þau frávik sem hafa verið á íslenska 

skuldabréfamarkaðnum. 

  Markmið ritgerðarinnar er að kynna peningastefnuna á Íslandi, og notkun stýrivaxta 

ásamt því að skoða skuldabréfamarkaðinn og helstu atriði er tengjast skuldabréfum. Leitast 

verður við að skoða hvaða áhrif stýrivaxtaákvarðanir hafa haft á skuldabréfamarkaðinn og hafa 

eftirfarandi rannsóknarspurningar verið settar fram fyrir rannsóknina: 

1. Hvaða áhrif hafa stýrivaxtaákvarðanir á óverðtryggð ríkisskuldabréf? 

2. Koma áhrif af stýrivaxtaákvörðunum alls staðar fram í vaxtarófinu?  
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2 Hlutverk peningastefnu 

Peningastefna snýst um að viðhalda trausti á verðgildi peninga með því að búa til stöðugleika í 

almennu verðlagi (Ragan, 2007, bls. 19). Með peningastefnu sinni reynir seðlabanki að hafa 

áhrif á fjármálamarkað, sem veldur því að peningamagn í umferð og vöxtur peningamagns 

breytist. Með því að breyta peningamagni í umferð stuðlar seðlabanki að stöðugu verðlagi með 

peningastefnu sinni. 

Markaðsaðilar eru sammála um að meginmarkmið með peningastefnu séu hátt 

atvinnustig eða lítið atvinnuleysi, stöðugt verðlag og langtíma hagvöxtur (Friedman, 1968). 

Friedman sagði einnig að erfitt væri að samrýma þessa þætti þannig að hægt væri að hafa sömu 

áhrif á þá alla. Seðlabankar og þeir sem stjórna peningastefnunni þurfa því að ákveða hvaða 

langtímamarkmið þeir ætla að einblína á (Þórarinn G. Pétursson, 2007). Ástæðan fyrir því er að 

seðlabankar ráða einungis yfir einu stjórntæki, þ.e. stýrivöxtum sínum. Í raun og veru hafa 

seðlabankar þó yfir fleiri stjórntækjum að ráða, svo sem inngrip á gjaldeyrismarkaði og notkun 

bindiskyldu (Amstad og Martin, 2011). Hins vegar eru hagræn áhrif af notkun bindiskyldu og 

inngripi á gjaldeyrismarkað þau sömu og af notkun stýrivaxta. Seðlabankar kjósa því að nota 

stýrivexti sem sitt stjórntæki en ekki bindiskyldu og inngrip vegna þess að notkun þeirra er mun 

skilvirkari og gagnsærri leið til að hafa áhrif á markaðsvexti á fjármálamörkuðum (Amstad og 

Martin, 2011). 

 Seðlabankar þurfa að ákveða hvaða langtímamarkmið þeir ætla að einblína á með 

peningastefnu sinni. Flestir seðlabankar heimsins leggja áherslu á það að verðstöðugleiki sé 

langtímamarkmið sitt. Í rannsókn Fry og fleiri (2000) kom fram að 78 af 94 seðlabönkum sem 

rannsóknin náði til höfðu verðstöðugleika sem langtímamarkmið sitt í peningastefnunni. 

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands sér um hvernig stjórntækjum seðlabankans er 

háttað, ákveður hverjir stýrivextir eiga að vera og skulu fundir hjá nefndinni vera haldnir að 

lágmarki 8 sinnum á ári. 

Samkvæmt lögum skal formaður peningastefnunefndar vera seðlabankastjóri en auk 

hans í nefndinni eru aðstoðarseðlabankastjóri, einn af yfirmönnum seðlabankans í 

peningamálum og svo skipar forsætisráðherra tvo sérfræðinga í nefndina til fimm ára í senn 

(„Nefndarmenn í peningastefnunefnd“, e.d.). 
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2.1 Notkun stýrivaxta á Íslandi 

Stýrivextir eða meginvextir í dag eru skilgreindir sem vextir á 7 daga bundnum innlánum hjá 

Seðlabanka Íslands. Í maí árið 2014 var ákveðið að breyta meginvöxtum Seðlabanka Íslands úr 

vöxtum af veðlánum yfir í vexti af 7 daga bundnum innlánum. Í þessari ritgerð verður notast 

við vexti af veðlánum til einföldunar þar sem þeirra gögn ná yfir allt tímabilið sem rannsakað 

er í þessari ritgerð, árin 2006-2015. Vextir af veðlánum breytast í takt við vexti á 7 daga 

bundnum innlánum og því á það ekki að hafa marktæk áhrif. 

Með notkun stýrivaxta reynir seðlabanki að hafa áhrif á efnahagsumhverfi í landinu til 

þess að ná langtímamarkmiði sínu um stöðugt verðlag. Meðal þess sem stýrivextir hafa áhrif á 

eru skammtíma- og langtímavextir, eignaverð, laust fé, peningamagn í umferð, bankaútlán, 

gengi innlends gjaldmiðils og svo ekki síst hafa þeir áhrif á væntingar og trúverðugleika. Á 

mynd 1 má sjá hvernig stýrivextir hafa áhrif í hagkerfinu og hvernig þeir á endanum hafa áhrif 

á verðbólgu eða stöðugt verðlag. 

 

Mynd 1. Miðlunarferli stýrivaxta í gegnum hagkerfið (Þórarinn G. Pétursson, 2001). 

 Áhrif á skammtímavexti koma strax fram í gegnum peningamarkaðinn en á honum eru 

verðbréf sem hafa líftíma frá einum degi upp í eitt ár (The Monetary Policy Committee, 1999). 

Öllu óljósara er hvaða áhrif stýrivaxtabreyting hefur á langtímavexti þar sem þeir ráðast að 

miklu leyti af hverjar væntingar eru til skammtímavaxta í framtíðinni yfir líftíma 

langtímabréfsins. Þess vegna getur stýrivaxtabreytingin haft meiri áhrif á væntingar aðila um 

framtíðarhorfur sem hefur svo aftur áhrif á langtímavexti (Þórarinn G. Pétursson, 1998). Ákveði 

peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands að hækka stýrivexti gera aðilar á markaði yfirleitt ráð 

fyrir því að skammtímavextir lækki aftur í upphaflegt vaxtastig með tímanum (Mishkin, 1995). 

Þetta gerir það að verkum að hækkun langtímavaxta verður minni en hækkun skammtímavaxta. 
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 Líklegt er að hækkun á stýrivöxtum leiði til lækkunar á verði hlutabréfa þar sem 

ávöxtunarkrafa þeirra hefur hækkað sem hefur í för með sér að núvirt fjárstreymi hlutabréfanna 

lækkar. Verð hlutabréfanna þarf þó ekki endilega að lækka þar sem væntingar og 

framtíðarhorfur hafa einnig áhrif á verð hlutabréfa. Ef væntingar og framtíðarhorfur breytast 

mikið til hins betra við stýrivaxtahækkun getur það yfirgnæft breytinguna á ávöxtunarkröfunni 

sem hefur í för með sér að verð hlutabréfa hækkar (The Monetary Policy Committee, 1999). 

 Hækkun stýrivaxta hefur áhrif á laust fé í formi þess að arðsamara er að eiga eignir sem 

bera vexti og því færa einstaklingar peningana sína frekar í þess konar eignir, sem ætti að draga 

laust fé í umferð saman (The Monetary Policy Committee, 1999). Ef að stýrivaxtahækkun 

veldur því að peningamagn í umferð dregst saman ættu innlán í bönkum einnig að dragast 

saman sem hefur áhrif á útlánagetu bankanna þar sem þeir eiga erfiðara með að fjármagna sig 

(Fabozzi, Modigliani og Jones, 2010). 

 Stýrivaxtabreytingar hafa áhrif á væntingar og framtíðarhorfur. Ef stýrivaxtahækkun er 

talin trúverðug ætti það að draga úr væntingum um framtíðarhagvöxt og hagkerfið hægir á sér 

til að ná markmiði um stöðugt verðlag. Sé stýrivaxtahækkun hins vegar ekki talin vera nógu 

trúverðug og hækka hefði átt enn frekar stýrivexti getur það búið til væntingar um enn meiri 

vaxtahækkanir í framtíðinni. Hefur það í för með sér að stýrivaxtahækkunin býr til enn meiri 

samdrátt en ef hún væri talin trúverðug (The Monetary Policy Committee, 1999). 

 Með stýrivaxtabreytingu er reynt að hafa áhrif á verðbólgu líkt og mynd 1 sýnir. 

Misjafnt er hversu langan tíma það tekur fyrir stýrivaxtabreytinguna að hafa áhrif á þessa þætti 

en fyrstu áhrifa gætir á peningamarkaði. Áhrif af stýrivaxtabreytingum koma fram í innlendri 

eftirspurn eftir um það bil hálft ár og eru komin að fullu fram um einu og hálfu ári eftir 

stýrivaxtabreytinguna. Fyrstu áhrif á verðbólgu koma hins vegar ekki fram fyrr en eftir um eitt 

ár en meginhluti áhrifanna eru komin fram um það bil einu og hálfu ári eftir 

stýrivaxtabreytinguna (Viñals og Vallés, 1999). 

2.2 Vaxtarófið 

Skilgreina má vaxtaróf sem feril ávöxtunarkröfu eftir því hver tímalengdin er á fjármálamarkaði 

(Ásgeir Jónsson, 2006). Þegar breyting er gerð á stýrivöxtum er gengið út frá því að það sé gert 

í gegnum vaxtarófið (Arnór Sighvatsson, 2005). Breytingin er gerð í gegnum 

skammtímaskuldabréf og svo áfram í gegnum vaxtarófið til lengri skuldabréfa þar sem óvissa 

um virkni stýrivaxtabreytingarinnar eykst eftir því sem skuldabréfin hafa lengri líftíma. Gert er 

ráð fyrir því að upplýsingar um verðbólgu, væntingar og horfur hagkerfisins búi í vaxtarófinu. 
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 Til eru þrjár kenningar um hegðun vaxtarófsins og farið verður stuttlega yfir þær og á 

hverju þær byggjast hér á eftir. 

2.2.1 Væntingakenningin 

Ein útgáfa af væntingakenningunni segir að vænt ávöxtun af því að eiga tíu ára langt skuldabréf 

út líftíma þess sé jöfn væntri ávöxtun af því að eiga eins árs langt skuldabréf sem endurnýjað 

er á hverju ári í tíu ár. Samkvæmt kenningunni hefur líftími skuldabréfanna ekki áhrif og lengri 

skuldabréf eru ekki talin áhættusamari heldur en styttri skuldabréf. Kenningin snýst því um að 

langtímavextir á skuldabréfi skuli vera jafnir vegnu meðaltali af skammtímavöxtum sem eru í 

gildi á líftíma skuldabréfsins (Ásgeir Jónsson, 2006). Gildir hún fyrir verðlagningu skuldabréfa 

óháð líftíma þess, en hér er ekki tekið tillit til þeirrar áhættu sem fylgir líftíma skuldabréfa vegna 

óvissu um framtíðina. 

 Ef seðlabanki gerir ráð fyrir því að væntingakenningin sé í gildi fara 

stýrivaxtabreytingar í gegnum vaxtarófið líkt og mynd 2 sýnir. Þar hefur stýrivaxtabreytingin 

fyrst áhrif á lausafé á millibankamarkaði, fer svo yfir í óverðtryggð skuldabréf og hefur að 

lokum áhrif á verðtryggð skuldabréf. 

 

 

Mynd 2. Leiðni vaxtarófsins samkvæmt væntingakenningunni (Ásgeir Jónsson, 2006). 

2.2.2 Kenningin um aðskilda markaði 

Kenningin gerir ráð fyrir því að ávöxtunarkrafa skuldabréfa sé ákvörðuð af framboði og 

eftirspurn verðbréfa innan hvers líftíma á markaðnum (Culbertson, 1957). Þannig gerir 

kenningin ráð fyrir því að skammtímavextir séu ekki tengdir langtímavöxtum, heldur séu 

vextirnir ákvarðaðir af aðskildum mörkuðum. Að þessu leyti er kenningin frábrugðin 

væntingakenningunni sem gerir ráð fyrir því að langtímavextir séu jafnir vegnu meðaltali af 

skammtímavöxtum. 

 Geri seðlabanki ráð fyrir því að kenningin um aðskilda markaði sé í gildi er gert ráð fyrir 

því að óverðtryggð og verðtryggð skuldabréf séu aðskilin. Hvor markaður fyrir sig hefur eigið 

lögmál um framboð og eftirspurn og hefur vaxtabreyting áhrif á sama tíma á hvorn markað. 

Mynd 3 sýnir hvernig stýrivaxtabreyting hefur fyrst áhrif á lausafé á millibankamarkaði eða 
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peningamarkaði og hefur svo áhrif á óverðtryggð og verðtryggð skuldabréf á sama tíma, sem 

skilar sér að lokum yfir í lengri enda vaxtarófsins fyrir hvorn markað um sig. 

 

 

Mynd 3. Leiðni vaxtarófsins samkvæmt kenningu um aðskilda markaði (Ásgeir Jónsson, 2006). 

2.2.3 Seljanleikakenningin 

Sir John R. Hicks (1946) sagði að fjárfestar muni fjárfesta í skuldabréfum með langan líftíma 

ef þeim eru boðnir langtímavextir sem eru hærri en meðaltal þeirra vaxta sem þeir geta vænst 

að fá í framtíðinni að viðbættu áhættuálagi sem tengt er líftíma skuldabréfsins. Er þetta vegna 

þess að seljanleiki skuldabréfa með styttri líftíma er meiri. Því er gert ráð fyrir að fjárfestir muni 

fjárfesta í skuldabréfi með styttri líftíma vegna þess að vaxtaáhættan er minni á þeim en 

skuldabréfum með lengri líftíma og því er seljanleikinn meiri. 

2.3 Stýrivextir á Íslandi árin 2006-2015 

Meginvextir Seðlabanka Íslands eða svokallaðir stýrivextir höfðu verið á uppleið í aðdraganda 

fjármálakreppunnar sem gekk yfir Ísland árið 2008. Á mynd 4 má sjá hvernig þróun stýrivaxta 

var frá ársbyrjun 2006 til ársloka 2015. 

 

 

Mynd 4. Þróun stýrivaxta frá ársbyrjun 2006 til ársloka 2015 (Seðlabanki Íslands, 2016a). 

Líkt og sést á mynd 4 var mikill hækkunarfasi í gangi í aðdraganda fjármálakreppunnar. 

Í árslok 2006 voru stýrivextir 13,30% sem verður að teljast gríðarlega há prósenta. Til 
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samanburðar voru stýrivextir í lok árs 2006 í Bandaríkjunum 5,25%, í Bretlandi 5,00%, í Japan 

0,25% og stýrivextir hjá Seðlabanka Evrópu voru 3,50% („Stýrivextir á Íslandi í alþjóðlegum 

samanburði“, 2007). Vextirnir héldust að mestu leyti óbreyttir á árinu 2007 en í nóvember það 

ár voru þeir hækkaðir um 0,45% og voru þeir þá komnir í 13,75% í árslok 2007. 

Á fyrri hluta ársins 2008 voru stýrivextir hækkaðir um samtals 1,75% sem þýddi að 

vextirnir voru komnir í 15,50%. Í frétt Viðskiptablaðsins frá 10. apríl 2008 kemur fram að eftir 

stýrivaxtahækkun Seðlabanka Íslands þann dag hafi stýrivextirnir á Íslandi orðið þeir hæstu í 

heimi á meðal ríkja með þróaðan fjármálamarkað („Hæstu stýrivextir“, 2008). Héldust 

stýrivextirnir óbreyttir þangað til í október það ár þegar peningastefnunefndin ákvað að lækka 

stýrivextina um 3,50% í von um að örva efnahagslífið eftir að fjármálakreppan hafði skollið á 

landið. Í lok október, eða einungis um 2 vikum eftir lækkunina, ákvað peningastefnunefndin að 

hækka stýrivextina um 6,0% og voru þeir þá orðnir sögulega háir eða 18,0%. 

Þegar mesti óróinn í kringum árið 2008 hafði gengið yfir hóf seðlabankinn að lækka 

vextina til að styðja við endurreisn íslenska efnahagslífsins. Á tímabilinu 2009 til ársloka 2011 

voru stýrivextir lækkaðir um samtals 13,25% og enduðu því árið 2011 í 4,75%. Á þessu tímabili 

fóru vextirnir lægst niður í 4,25% sem er það lægsta sem þeir náðu á tímabilinu 2006-2015. 

 Frá ársbyrjun 2012 og til loka árs 2015 voru stýrivextirnir nokkuð stöðugir en þeir 

hækkuðu einungis um 1,75% á þessu tímabili, þá komnir í 6,5%. Á þessu tímabili héldust 

vextirnir óbreyttir í tæp tvö ár eða frá desember 2012 og fram til nóvember 2014. Er það vegna 

þess að kominn var efnahagslegur stöðugleiki á Íslandi og væntingar voru um að verðbólga 

væri á leið í átt að 2,5% verðbólgumarkmiði seðlabankans (Seðlabanki Íslands, 2013). 

 Af þessu má ljóst vera að miklar breytingar hafa verið á stýrivöxtum Seðlabanka Íslands 

á tímabilinu 2006-2015 þar sem fjármálakreppa kemur við sögu ásamt endurreisn 

efnahagskerfisins með tilheyrandi stýrivaxtalækkunum. Einnig er nokkuð stöðugt tímabil 

stýrivaxta á þessari tímalínu þar sem reynt var að viðhalda viðvarandi ástandi. 

 Í kaflanum hefur verið farið yfir hvaða hlutverki peningastefna gegnir og hvernig notkun 

stýrivaxta hefur áhrif á hagkerfið og einstaka þætti þess. Einnig hefur verið farið yfir vaxtarófið 

og þær kenningar sem til eru um vaxtarófið ásamt því að fjallað var um þróun stýrivaxta á 

rannsóknartímabilinu frá árinu 2006 til loka árs 2015. Í næsta kafla verður saga íslenska 

skuldabréfamarkaðarins tekin fyrir auk þess sem fjallað verður um ávöxtunarkröfu, líftíma og 

fleiri þætti sem tengjast skuldabréfum í tengslum við vaxtastig og áhrif þess á skuldabréf. 
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3 Íslenski skuldabréfamarkaðurinn 

Hér verður stuttlega fjallað um sögu íslensks skuldabréfamarkaðar og hverjir stærstu aðilarnir 

eru á markaðnum. Einnig verða mikilvæg atriði er varða skuldabréf tekin fyrir, svo sem 

ávöxtunarkrafa, líftími og fleira. 

Í kringum aldamótin 1900 stunduðu nokkrir Íslendingar verðbréfaviðskipti en þau fóru 

aðallega fram í kauphöllum erlendis. Það var svo ekki fyrr en á árunum 1930 til 1940 sem fólk 

fór að stunda viðskipti með verðbréf á Íslandi (Halldór Sveinn Kristinsson, 2002). Árið 1942 

var Kauphöll hf. stofnuð sem sá um að miðla verðbréfum til fyrirtækja og einstaklinga. 

Kauphöllin hf. stundaði ýmsa vinnu sem tengdist viðskiptum, þá bæði með skuldabréf og 

hlutabréf en þó aðallega skuldabréf. Með stofnun Kauphallarinnar hf. mætti segja að formlega 

hafi verið byrjað að stunda viðskipti með verðbréf og miðla þeim á Íslandi. 

 Það var ekki fyrr en árið 1964 sem gefin voru út vísitölubundin ríkisskuldabréf á Íslandi 

í fyrsta skipti (Halldór Sveinn Kristinsson, 2002). Við upphaf útgáfu á ríkisskuldabréfum voru 

verðbréfamiðlarar ekki til staðar og því þurftu fjárfestar að finna sjálfir mótaðila til að kaupa 

skuldabréfin ef þeir vildu selja þau. Þetta gerði það að verkum að markaður með verðbréf á 

Íslandi fór hægt af stað þar sem erfitt var að stunda viðskipti með verðbréf. Árið 1976 var fyrsta 

verðbréfafyrirtækið stofnað sem sérhæfði sig í verðbréfaviðskiptum og á sama tíma komu 

verðbréfamiðlarar til skjalanna. Með þessu varð auðveldara að stunda viðskipti með verðbréf 

og því þróaðist verðbréfamarkaðurinn hratt á næstu árum á eftir. 

 Við stofnun Verðbréfaþings Íslands árið 1985 er hægt að segja að tímamót hafi orðið á 

markaði með verðbréf á Íslandi (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, 1996). Verðbréfaþingið lét 

útbúa kerfi sem aðilar á verðbréfamarkaði notuðu til að stunda viðskipti með verðbréf. Þá var 

orðið óþarfi að hafa beint samband við mótaðilann í viðskiptunum þar sem verð á verðbréfum 

var skráð í kerfið sem útbúið hafði verið (Halldór Sveinn Kristinsson, 2002). Bæði var um að 

ræða sölu- og kaupverð og því gátu aðilar á markaði stundað viðskipti innan kerfisins. 

 Ríkissjóður Íslands tekur þátt á skuldabréfamarkaði með tvennt í huga. Annars vegar til 

að afla lánsfjár og hins vegar reynir ríkissjóður að efla skuldabréfamarkaðinn og styðja við hann 

til að bæta efnahagslífið (Halldór Sveinn Kristinsson, 2002). Árið 1992 var gerður samningur 

á milli ríkissjóðs og Seðlabanka Íslands sem fól í sér að ríkissjóður hætti að ná sér í lánsfjármagn 

frá Seðlabankanum með yfirdrætti. Þess í stað hóf ríkissjóður að selja ríkisverðbréf á innlendum 

skuldabréfamarkaði en salan fór fram með uppboði þar sem fjárfestar gátu tekið þátt ef þeir 

lögðu inn boð yfir lágmarksfjárhæð hvers uppboðs (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, 1996). Með 
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þessu fyrirkomulagi hefur ríkissjóður áhrif á skuldabréfamarkaðinn þar sem vextir 

ríkisskuldabréfa móta vaxtarófið á markaðnum. Hins vegar taka aðilar á vegum ríkisins ekki 

jafn mikinn þátt á eftirmarkaði skuldabréfa og áður var gert og því hefur vaxtamyndun á 

markaði orðið eðlilegri og virkari. Saga virks eftirmarkaðs með skuldabréf án aðkomu íslenska 

ríkisins er því nokkuð stutt eða eingöngu til ársins 1992. 

 Stærstu útgefendur á skuldabréfum í dag, sem skráð eru á NASDAQ Ísland markaðnum, 

eru ríkissjóður sem gefur út ríkisbréf og Íbúðalánasjóður sem gefur út íbúðabréf (e. HFF bonds) 

(„Fixed Income“, 2016). Fleiri aðilar eru útgefendur á íslenska skuldabréfamarkaðnum en þeir 

eru meðal annars bankar og aðrar lánastofnanir, fyrirtæki, sveitarfélög og erlendir aðilar („Fixed 

Income – Iceland“, e.d.). Ávöxtunarkrafa óverðtryggðra ríkisskuldabréfa er notuð sem viðmið 

fyrir óverðtryggð skuldabréf á meðan ávöxtunarkrafa íbúðabréfa gefnum út af Íbúðalánasjóði 

er notuð sem viðmið fyrir verðtryggð skuldabréf á markaðnum. 

 Stærð íslenska skuldabréfamarkaðarins í lok janúar 2016 nam 2.349 milljörðum króna. 

Þar af voru óverðtryggð ríkisskuldabréf 711,5 milljarðar, verðtryggð ríkisskuldabréf 163,7 

milljarðar og íbúðabréf gefin út af Íbúðalánasjóði 741,2 milljarðar króna (Seðlabanki Íslands, 

2016b). Því eru tveir stærstu útgefendurnir á íslenska skuldabréfamarkaðnum, ríkissjóður og 

Íbúðalánasjóður, með tæplega 69% hlutdeild af markaðnum. Til samanburðar var 

markaðsverðmæti skráðra hlutabréfa á aðallista Kauphallarinnar í lok janúar 2016 í kringum 

980 milljarðar króna og markaðverðmæti skráðra hlutabréfa á First North markaðnum 19,6 

milljarðar króna. Ef miðað er við markaðsverðmæti skuldabréfa og hlutabréfa í lok janúar 2016 

sést því að skuldabréfamarkaðurinn er um 2,3 sinnum stærri að markaðsverðmæti heldur en 

hlutabréfamarkaðurinn og er hlutdeild skuldabréfa því 70% af heildar markaðsverðmæti 

skulda- og hlutabréfa á Íslandi. 

Bæði ríkissjóður og Íbúðalánasjóður hafa samið um viðskiptavakt á sínum 

skuldabréfum en nánar er fjallað um viðskiptavaka og mikilvægi þeirra á skuldabréfamarkaði 

hér á eftir. 

3.1 Viðskiptavakar 

Skilgreining á viðskiptavaka samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 er: 

Fjármálafyrirtæki sem hefur heimild til verðbréfaviðskipta getur með samningi við 

útgefanda fjármálagerninga skuldbundið sig til að vera viðskiptavaki, þ.e. kaupa og selja 

fyrir eigin reikning eða reikning útgefanda tiltekna fjármálagerninga, í því skyni að greiða 

fyrir að markaðsverð skapist á þeim. 
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Mikilvægt er að semja um viðskiptavaka á skuldabréfamarkaði en þeir auka seljanleika 

skuldabréfanna með því að setja inn kaup- eða sölutilboð þó enginn annar kaupandi eða seljandi 

finnist á markaðnum. Þetta gerir það að verkum að viðskiptavakar jafna sveiflur á 

skuldabréfamarkaðnum sem annars gætu orðið ef fáir kaupendur eða seljendur eru á 

markaðnum. Viðskiptavakar fá sínar tekjur með því að kaupa skuldabréf og selja þau síðan á 

hærra verði en þeir keyptu þau á auk þess sem þeir taka þóknanir fyrir hver viðskipti og geta 

tekið þátt í skuldabréfaútboðum. 

Markflokkar eru þeir flokkar ríkisskuldabréfa sem eru með viðskiptavakt. Lánamál 

ríkisins sér um samninga við viðskiptavaka fyrir hönd Ríkissjóðs Íslands sem tryggir seljanleika 

og markaðsmyndun á markflokkunum („Markflokkar“, e.d.). Með þessu móti geta 

markaðsaðilar alltaf treyst því að verðmyndun markflokkanna sé eðlileg og seljanleiki bréfanna 

sé góður. 

3.2 Skuldabréf 

Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe og Jordan (2013) skilgreina skuldabréf1 með eftirfarandi hætti: 

„Skuldabréf er vottun um að lántakandi skuldi tilgreinda upphæð. Til að endurgreiða upphæðina 

hefur lántakandinn samþykkt að greiða vexti og höfuðstól á fyrirfram ákveðnum 

dagsetningum.“ 

Seðlabanki Íslands (2016b) skilgreinir markaðsskuldabréf sem „framseljanlegt 

skuldabréf sem boðið er einstaklingum og/eða lögaðilum til kaups með útboði þar sem öll helstu 

einkenni bréfa í hverjum flokki eru hin sömu.“ Viðskipti með markaðsskuldabréf eru rafræn og 

fara þau fram í gegnum Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. Hlutverk þeirra er að sjá um miðlæga 

skráningu rafrænna verðbréfa, vörslu og uppgjör rafrænna verðbréfa ásamt þjónustu við 

útgefendur rafrænna verðbréfa („Um okkur“, e.d.). 

 Helstu einkenni skuldabréfa er að þau bera höfuðstól sem endurgreiðist venjulega þegar 

að lokagjalddaga kemur. Lánstíminn er tilgreindur og hvenær vaxtagreiðslur og höfuðstóll eru 

á gjalddaga ásamt því að tilgreina þarf hverjir nafnvextir skuldabréfsins eru, en það er sú 

vaxtaprósenta af höfuðstólnum sem greidd er á hverjum vaxtagjalddaga. Einnig þarf að koma 

fram á skuldabréfinu hver er útgefandi þess, þ.e. hver lántakandinn er. 

                                                 
1 „A bond is a certificate showing that a borrower owes a specified sum. To repay the money, the borrower has 
agreed to make interest and principal payments on designated dates“ (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe og Jordan, 
2013). 
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 Skuldabréf geta bæði verið óverðtryggð og verðtryggð til styttri eða lengri tíma. Séu 

skuldabréf óverðtryggð er höfuðstóll þeirra óverðtryggður og fylgir því ekki verðlagsþróun. 

Verðtryggð skuldabréf hafa hins vegar verðtryggðan höfuðstól sem merkir að höfuðstóll þess 

fylgir verðlagsþróun í landinu og er oftast tengdur við vísitölu neysluverðs. Vextir verðtryggðra 

skuldabréfa eru mun lægri en vextir óverðtryggðra skuldabréfa þar sem höfuðstóll verðtryggðra 

skuldabréfa fylgir verðlagsþróun. Vextir óverðtryggðra skuldabréfa bera verðbólguálag og 

endurspegla því nafnvexti á meðan vextir verðtryggðra skuldabréfa endurspegla raunvexti. 

3.2.1 Tegundir skuldabréfa 

Til eru margar tegundir skuldabréfa, bæði hvað varðar skilmála þeirra ásamt því að margar 

mismunandi tegundir greiðsluskilmála eru til um skuldabréf. 

 Algengasta tegund markaðsskuldabréfa eru skuldabréf með vaxtamiðum. Einkenni 

þeirra er að vextir eru greiddir á hverjum vaxtagjalddaga yfir lánstíma skuldabréfsins en á 

seinasta gjalddaga bréfsins er höfuðstóll þess svo endurgreiddur ásamt vöxtum (Sigurður B. 

Stefánsson, 1994). Eingreiðslubréf eru skuldabréf þar sem höfuðstóll ásamt vöxtum greiðast í 

einni greiðslu í lok lánstímans. Því er ekkert greiðsluflæði fyrr en í lok lánstímans þar sem 

heildargreiðsluflæðið er greitt til baka. Til eru fleiri tegundir skuldabréfa sem ekki verður farið 

yfir hérna, en dæmi um þau eru víkjandi skuldabréf, skuldabréf með breytilegum vöxtum, 

breytanleg skuldabréf og innkallanleg skuldabréf. 

3.3 Virði skuldabréfa 

Virði skuldabréfa ræðst af því hvernig greiðsluflæði þess er, hverjir vextirnir eru og hvaða 

ávöxtunarkrafa er gerð til skuldabréfsins. Hér á eftir verður farið yfir það hvernig skuldabréf 

eru verðlögð, hvaða hlutverki ávöxtunarkrafa gegnir, hvernig fjárfestar ávaxta peningana sína 

með því að kaupa skuldabréf ásamt því að vaxtanæmni skuldabréfa verður skoðuð. 

3.3.1 Verðlagning 

Til þess að verðleggja skuldabréf er nauðsynlegt að vita hvernig vænt greiðsluflæði 

skuldabréfsins er, hvernig tímalína skuldabréfsins er, þ.e. hvenær greiðslur eru, ásamt því að 

ávöxtunarkrafa markaðarins þarf að vera þekkt til þess að hægt sé að núvirða greiðsluflæðið. 

Jafna 1 sýnir hvernig skuldabréf er verðlagt, en það er gert með því að núvirða hverja greiðslu 

til dagsins í dag með ávöxtunarkröfu markaðarins: 

 
�� =

�

1 + �
+

�

(1 + �)

+. . . +

�

(1 + �)�
+



(1 + �)�
 ( 1 ) 
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Þar sem NV táknar núvirði greiðsluflæðisins, C táknar vaxtagreiðslu, H táknar 

höfuðstólsgreiðslu í lok lánstímans, R táknar ávöxtunarkröfu markaðarins sem notuð er til að 

núvirða greiðsluflæðið og T táknar tíma. 

 Yfirleitt er talað um gengi á skuldabréfum þegar talað er um verð þeirra. Þegar gengi er 

sett fram er notast við 100 króna höfuðstól og þannig er auðvelt að sjá hvert gengi bréfanna er. 

Ef gengi skuldabréfa er undir 100 er talað um að það sé selt með afföllum en sé gengi þess 

hærra en 100 er talað um að skuldabréf sé selt á yfirgengi. Hvort að skuldabréf er selt með 

afföllum eða á yfirgengi fer eftir því hver ávöxtunarkrafa markaðarins er til skuldabréfsins. Ef 

markaðurinn er með ávöxtunarkröfu sem er hærri en nafnvextir skuldabréfsins er skuldabréfið 

selt með afföllum en geri markaðurinn lægri ávöxtunarkröfu til skuldabréfsins en nafnvextir 

þess segja til um er skuldabréfið selt á yfirgengi (Fabozzi, Modigliani og Jones, 2010). 

3.3.2 Ávöxtunarkrafa 

Ávöxtunarkrafa er sú krafa sem fjárfestar á skuldabréfum gera til ávöxtunar af fjárfestingu sinni. 

Eins og áður sagði skiptir ávöxtunarkrafa markaðarins miklu máli um það hvert verð 

skuldabréfa er, þar sem ávöxtunarkrafan er notuð til að núvirða greiðsluflæði skuldabréfsins. 

 Samband ávöxtunarkröfu og gengis skuldabréfa er öfugt, þ.e. þegar ávöxtunarkrafa á 

skuldabréfi lækkar, hækkar gengi þess þar sem verið er að núvirða greiðsluflæðið með lægri 

núvirðisstuðul. Á hinn bóginn lækkar gengi skuldabréfa þegar ávöxtunarkrafa þess hækkar þar 

sem núvirðisstuðullinn hefur hækkað sem lækkar núvirði greiðsluflæðisins. 

 Markaðsaðilar byggja upp ávöxtunarkröfu sína á nokkrum þáttum. Fabozzi, Modigliani 

og Jones (2010) lýstu því hvernig fjárfestar búa til sína ávöxtunarkröfu með eftirfarandi jöfnu: 

 � = �� + �� + �� +�� + �� + �� ( 2 ) 

Þar sem R táknar sem fyrr ávöxtunarkröfu, RR táknar raunvexti (e. real rate of interest) og IP 

táknar verðbólguálag (e. inflation premium) sem fjárfestar vænta en hægt er að horfa á raunvexti 

og verðbólguálag sem grunn fyrir nafnvexti. DP táknar álag vegna vanskilaáhættu (e. default 

risk premium), MP er álag vegna líftíma (e. maturity premium), LP er seljanleikaálag (e. 

liquidity premium) og EP stendur fyrir álag vegna gengisáhættu (e. exchange-rate risk) ef verið 

er að fjárfesta í skuldabréfi þar sem höfuðstóllinn er ekki í innlendum gjaldmiðli fjárfestisins. 

 Ávöxtunarkrafa á ríkisskuldabréf myndar nokkurs konar gólf fyrir ávöxtunarkröfur á 

markaði með skuldabréf (Fabozzi, Modigliani og Jones, 2010). Er það vegna þess að 

ríkisskuldabréf eru talin vera laus við alla vanskilaáhættu og því er ekkert álag vegna þess ásamt 
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því að ríkisskuldabréf eru talin vera vel seljanleg, sérstaklega ef samið hefur verið um 

viðskiptavakt á þeim líkt og fjallað var um hér að ofan. Íslensk ríkisskuldabréf á markaði í dag 

eru öll gefin út í íslenskum krónum og því er ekkert álag vegna gengisáhættu á 

ávöxtunarkröfunni. 

3.3.3 Ávöxtun skuldabréfa 

Fjárfestar sem kaupa skuldabréf gera kröfu um að ávaxta fé sitt. Ávöxtunin getur bæði verið í 

formi vaxtagreiðslna og gengisbreytinga á skuldabréfinu, þ.e. fjárfestirinn selur skuldabréfið 

áður en líftími þess klárast og hagnast þannig af gengisbreytingum. Þessari ávöxtun er hægt að 

lýsa með eftirfarandi jöfnu: 

 
� =

�

��
+
�� − ��

��
 ( 3 ) 

Þar sem r táknar ávöxtun á fjárfestingartímabili, C táknar sem fyrr vaxtagreiðslu, P1 táknar gengi 

á söludegi og P0 táknar gengi á kaupdegi. 

 Ákveði fjárfestir að halda skuldabréfi sínu út allan líftíma þess er talað um ávöxtun til 

gjalddaga (e. yield to maturity) sem er í raun og veru sú ávöxtunarkrafa sem fjárfestar gera til 

skuldabréfsins á markaði. Þá kaupir fjárfestir skuldabréfið annaðhvort með afföllum eða á 

yfirgengi og heldur því út allan líftíma þess. Á meðan fær hann vaxtagreiðslur og í lok líftímans 

er höfuðstóllinn endurgreiddur. Ávöxtun til gjalddaga eru þeir vextir sem gera greiðsluflæði 

skuldabréfsins jafnt markaðsverði þess. Hægt er að lýsa þessu með eftirfarandi jöfnu: 

 
� =

�

1 + �
+

�

(1 + �)

+. . . +

� + 

(1 + �)�
 ( 4 ) 

Í jöfnu 4 táknar P markaðsverð eða gengi skuldabréfsins og til þess að finna ávöxtun til 

gjalddaga þarf að einangra y í jöfnunni. Ávöxtun til gjalddaga eða y er því sú prósenta sem gerir 

greiðsluflæði bréfsins jafnt markaðsverði þess eins og áður sagði. 

Settar hafa verið fram jöfnur sem veita nálgun á hver ávöxtun til gjalddaga er. Griffith 

og Chandy (1986) tóku saman jöfnur sem geta þjónað sem nálgun á ávöxtun til gjalddaga og 

ein þeirra var jafna sem Todhunter setti fram þar sem n stendur fyrir fjölda ára til gjalddaga og 

C stendur fyrir vaxtagreiðslu. 

 

� =
� +

(100 − �)
�

100 +
� + 1
2�

∗ (� − 100)
 ( 5 ) 
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3.3.4 Líftími 

Líftími2 (e. duration) mælir hversu lengi að meðaltali fjárfestir þarf að bíða þangað til hann fer 

að fá til baka peningagreiðslur (Hull, 2012). Líftími er mældur í árum og segir því hversu mörg 

ár líða þangað til fjárfestir fær peningagreiðslur til baka. Þessi mælikvarði er einnig notaður 

sem nálgun á það hversu mikið verð skuldabréfa breytist ef að ávöxtunarkrafa bréfsins breytist 

á markaði. Líftími segir því til um hversu næmt skuldabréfið er fyrir breytingum á 

ávöxtunarkröfu þess, en beint samband er á milli líftíma skuldabréfs og verðnæmni þess við 

breytinu á ávöxtunarkröfunni (Reilly og Sidhu, 1980).  

 Til þess að finna hver líftími skuldabréfs er, hefur verið sett fram eftirfarandi jafna: 

 
� =

�� − ��

2��(∆�)
 ( 6 ) 

Í jöfnunni táknar D líftíma, P0 táknar upphaflegt verð skuldabréfsins, P- og P+ tákna verð 

skuldabréfsins ef ávöxtunarkrafan minnkar eða eykst um ∆y. 

 Nokkur atriði hafa áhrif á hversu langur líftími skuldabréfa er. Skuldabréf sem gefið er 

út til tíu ára hefur lengri líftíma heldur en skuldabréf sem gefið er út til fimm ára og því lægri 

nafnvexti sem skuldabréf hefur, því lengri verður líftími þess. Einnig gildir að eftir því sem 

upphaflega ávöxtunarkrafan er lægri því lengri verður líftími skuldabréfsins (Fabozzi, 

Modigliani og Jones, 2010). 

 Eftir því sem breytingin á ávöxtunarkröfunni verður meiri, því ónákvæmari verður 

líftími til þess að spá fyrir um verðnæmni skuldabréfsins. Til þess að finna hversu verðnæmt 

skuldabréf er, þ.e. hversu mikið verð skuldabréfs breytist í prósentum við breytingu á 

ávöxtunarkröfu þess er eftirfarandi jafna notuð: 

 %∆� = −� ∗ ∆� ∗ 100 ( 7 ) 

Breytingin á ávöxtunarkröfunni er mæld í prósentum og því er hægt að finna hversu mörg 

prósent verð skuldabréfsins breytist við breytingu á ávöxtunarkröfunni. Eins og áður sagði 

verður þessi mælikvarði ónákvæmari eftir því sem breytingin á ávöxtunarkröfunni verður meiri. 

Oft er miðað við að líftími mæli verðviðkvæmni skuldabréfa vel upp að 50 basis punkta (e. 

basis points) breytingu á ávöxtunarkröfu (Fabozzi, Modigliani og Jones, 2010). 

                                                 
2 „The duration of a bond, is a measure of how long on average the holder of the bond has to wait before receiving 
cash payments“ (Hull, 2012). 



15 
 

3.3.5 Íhvolfun 

Íhvolfun (e. convexity) er ein leið til þess að mæla verðnæmni skuldabréfa. Líftími (e. duration) 

gerir ráð fyrir því að sambandið milli breytinga á ávöxtunarkröfu og verðs sé línulegt. Hægt er 

að nota líftíma til þess að meta litlar breytingar á ávöxtunarkröfu og því verður horft til líftíma 

í þessari ritgerð en ekki íhvolfunar. 

 Á mynd 5 sést hvernig líftími gerir ráð fyrir línulegu sambandi milli ávöxtunarkröfu og 

verðs skuldabréfa en íhvolfun gerir ráð fyrir því að sambandið sé kúpt. 

 

Mynd 5. Samband líftíma og íhvolfunar við verð og ávöxtunarkröfu skuldabréfa. 

Blái flöturinn sýnir þá villu sem kemur upp þegar líftími er notaður til þess að meta 

breytingu á verði skuldabréfa þegar ávöxtunarkrafa þess breytist. Í þessari ritgerð er verið að 

skoða litlar breytingar á ávöxtunarkröfu skuldabréfa og því verður stuðst við líftíma til 

einföldunar í stað íhvolfunar. 

Í kafla þrjú hefur verið fjallað um þróun íslenska skuldabréfamarkaðarins ásamt helstu 

atriðum sem tengjast skuldabréfum. Þau atriði sem tekin voru fyrir hafa áhrif á næmni 

skuldabréfa í tengslum við stýrivaxtaákvarðanir. Í kafla fjögur verður farið yfir fyrri rannsóknir 

og niðurstöður þeirra á sambandi stýrivaxta og ávöxtunarkröfu.  
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4 Samspil stýrivaxta og ávöxtunarkröfu 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem reynt er að sýna hver áhrif stýrivaxtabreytinga á 

ávöxtunarkröfu eru og hvort áhrifin séu mismikil á vaxtarófið, þ.e. hvort stýrivaxtabreyting 

hefur meiri áhrif á styttri enda vaxtarófsins og minni áhrif á lengri enda þess. Í umfjölluninni 

hér á eftir verður farið yfir fyrri rannsóknir á áhrifum stýrivaxtabreytinga á markaðsvexti og 

tákna markaðsvextir því ávöxtunarkröfu. 

4.1 Rannsókn Cook og Hahn, 1989 

Í rannsókn sem Cook og Hahn gerðu árið 1989, skoðuðu þeir hver viðbrögð markaðsvaxta eða 

ávöxtunarkrafna voru við breytingum í stýrivöxtum á tímabilinu frá september 1974 og fram í 

september 1979. Framkvæmdu þeir aðhvarfsgreiningu á því hver áhrifin af stýrivaxtabreytingu 

eru á markaðsvexti. Cook og Hahn settu fram eftirfarandi jöfnu fyrir aðhvarfsgreiningu sína þar 

sem ∆Rt táknar breytingu á ávöxtunarkröfu og ∆RFFt táknar breytingu á stýrivöxtum. 

 ∆�! = "1 + "2∆�##! + $! ( 8 ) 

Í rannsókninni skoðuð þeir hver áhrifin af stýrirvaxtabreytingu voru á ávöxtunarkröfu 

ríkisvíxla til 3, 6 og 12 mánaða ásamt áhrifum á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa til 3, 5, 7, 10 

og 20 ára í Bandaríkjunum. Í töflu 1 má sjá niðurstöður þeirra, en þær bentu til að þegar 

breytingar voru gerðar á stýrivöxtum fylgdu miklar breytingar á skammtímavöxtum í kjölfarið, 

miðlungsbreytingar á markaðsvöxtum til meðal langs tíma og smáar en marktækar breytingar 

á markaðsvöxtum til langs tíma. 

Tafla 1. Niðurstöður Cook og Hahn (1989). 

 

Ríkisvíxlar  b1  b2  R2 
3 mán.  0,016  0,554***  0,47 
6 mán.  0,017  0,541***  0,59 
12 mán.  0,024**  0,500***  0,56 
       
Ríkisskuldabréf       
3 ára  0,018**  0,289***  0,46 
5 ára  0,012  0,208***  0,36 
7 ára  0,009  0,185***  0,39 
10 ára  0,012**  0,131***  0,32 
20 ára  0,007  0,098***  0,29 
*** Marktækt við 1% marktektarkröfu   
** Marktækt við 5% marktektarkröfu 
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Líkt og niðurstöðurnar í töflu 1 frá rannsókn Cook og Hahn sýna, er viðbragð 

markaðsvaxta við einnar prósentu hækkun á stýrivöxtum að ávöxtunarkrafa ríkisvíxla frá 3-12 

mánaða myndi hækka um 50-55 basis punkta, ávöxtunarkrafa 3-7 ára ríkisskuldabréfa myndi 

hækka um 19-29 basis punkta og ávöxtunarkrafa 10-20 ára ríkisskuldabréfa myndi hækka um 

10-13 basis punkta. 

Samkvæmt Cook og Hahn (1989) hafa aðilar á fjármálamarkaði þá almennu skoðun að 

seðlabanki hafi mikil áhrif á markaðsvexti með þrennum hætti. Í fyrsta lagi séu stýrivextir það 

stjórntæki sem seðlabanki notar í peningastefnu sinni. Í öðru lagi breyti seðlabanki stýrivöxtum 

sínum við nýjum upplýsingum á markaði, þ.e. upplýsingum um verðbólgu, atvinnustig o.fl. Í 

þriðja og síðasta lagi að markaðsvextir til langs tíma séu ákvarðaðir af væntum markaðsvöxtum 

til styttri tíma yfir líftíma langtímavaxtanna, þ.e. að væntingakenningin sé í gildi. Niðurstöður 

Cook og Hahn styðja því þá almennu skoðun aðila á fjármálamarkaði að seðlabanki hafi mikil 

áhrif á markaðsvexti með stjórnun sinni á stýrivöxtum, þá aðallega á styttri enda vaxtarófsins. 

4.2 Rannsókn Roley og Sellon, 1995 

Rannsókn Roley og Sellon (1995) á viðbrögðum langtímavaxta við breytingum í stýrivöxtum 

gaf til kynna sterkt samband á milli ákvarðana í stýrivöxtum og viðbragða langtímavaxta. 

Niðurstöður þeirra gáfu til kynna að langtímavextir bregðast upp að ákveðnu marki við 

breytingum í stýrivöxtum með nokkrum fyrirvara, þ.e. breytingar á langtímavöxtum yrðu fyrir 

stýrivaxtabreytingu. Því þyrfti að skoða dagana í kringum stýrivaxtaákvörðunina en ekki væri 

nóg að skoða bara ákvörðunardaginn sjálfan. Samkvæmt niðurstöðum Roley og Sellon (1995) 

er breyting á stýrivöxtum talin líklegust til að vera skilvirk og hafa áhrif á langtímavexti þegar 

breytingin er talin langvarandi (e. persistent). Hins vegar er sýn markaðsaðila ekki alltaf þannig 

að þeir sjái stýrivaxtabreytingu sem langvarandi og því geta áhrif peningastefnu verið 

mismunandi á milli tímabila. 

Roley og Sellon notuðu jöfnu 9 í aðhvarfsgreiningu sinni þar sem ∆Ri
30y,t táknar 

breytingu á ávöxtunarkröfu á mismunandi tíma og ∆rff,t táknar breytingu á stýrivöxtum. 

 ∆�%�&,!
( = "� + "� ∗ ∆�)),! + *! ( 9 ) 

Í töflu 2 má sjá niðurstöður Roley og Sellon á viðbragði ávöxtunarkröfu 30 ára 

ríkisskuldabréfa á árunum 1987-1995 við einnar prósentu hækkun á stýrivöxtum á mismunandi 

tíma. Viðbragð ávöxtunarkröfu 30 ára ríkisskuldabréfa var rúmlega 4 basis punkta hækkun á 

ákvörðunardegi stýrivaxta. Ef skoðað væri hins vegar tímabilið frá deginum fyrir 
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stýrivaxtaákvörðun til dagsins eftir stýrivaxtaákvörðun kom í ljós að viðbragð ávöxtunarkröfu 

við einnar prósentu hækkun í stýrivöxtum var tæplega 38 basis punkta hækkun. 

Tafla 2. Niðurstöður Roley og Sellon (1995). 

 

Tími  b2  R2 

1 degi fyrir  0,2793*  0,048 
Vaxtaákvörðunardagur  0,0437  0,016 
1 degi eftir  0,0570**  0,129 
Samtals yfir tímabil   0,3799**   0,090 

** Marktækt við 5% marktektarkröfu 

* Marktækt við 10% marktektarkröfu 
 

Því má draga þá ályktun af niðurstöðum Roley og Sellon að nauðsynlegt sé að skoða 

nokkra daga í kringum stýrivaxtaákvörðun en ekki einungis stýrivaxtaákvörðunardaginn 

sjálfan. 

4.3 Rannsókn Gurkaynak, Sack og Swanson, 2004 

Gurkaynak, Sack og Swanson (2004) rannsökuðu hvort aðgerðir seðlabanka í peningamálum 

eða yfirlýsingar seðlabanka um komandi aðgerðir í peningamálum hefðu meiri áhrif á 

markaðsvexti. Notuðu þeir tvö líkön til að skoða hver áhrifin voru, annað líkanið skoðaði 

eingöngu hvaða áhrif aðgerðir í peningamálum höfðu en hitt líkanið skoðaði báða þættina, þ.e. 

hvaða áhrif aðgerðir í peningamálum hefðu á ávöxtunarkröfu og hvaða áhrif yfirlýsingar um 

komandi aðgerðir í peningamálum hefðu á ávöxtunarkröfu. 

Það líkan sem eingöngu skoðaði áhrif af aðgerðum í peningamálum notaði jöfnu 10 í 

aðhvarfsgreiningu sína, þar sem ∆yt táknar breytingu á ávöxtunarkröfu og ∆xt táknar breytingu 

á stýrivöxtum. 

 ∆�! = + + ,∆-! + .! ( 10 ) 

Niðurstöður Gurkaynak, Sack og Swanson (2004) benda til þess að líkanið sem skoðaði 

eingöngu áhrif aðgerða í peningamálum á ávöxtunarkröfu væri ófullnægjandi þar sem 

skýringargildi líkansins á hreyfingum ávöxtunarkröfunnar í kringum stýrivaxtaákvörðunardaga 

væri svo lágt. Í töflu 3 má sjá hvernig breyting á stýrivöxtum hefur eingöngu tölfræðilega 

marktæk áhrif á ávöxtunarkröfu tveggja og fimm ára langra ríkisskuldabréfa. Niðurstöðurnar 

voru hins vegar ekki tölfræðilega marktækar hjá tíu ára langa ríkisskuldabréfinu og því var ekki 

hægt að segja að stýrivaxtabreyting hefði tölfræðilega marktæk áhrif á ávöxtunarkröfu þess. 
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Tafla 3. Niðurstöður Gurkaynak, Sack og Swanson (2004). 

 

Ríkisskuldabréf  α  β  R2 

2 ára  -0,006  0,424***  0,23 
5 ára  -0,007  0,314**  0,12 
10 ára   -0,006   0,166   0,04 

*** Marktækt við 1% marktektarkröfu   

** Marktækt við 5% marktektarkröfu   
 

Líkanið sem skoðaði einnig áhrif af yfirlýsingum um komandi aðgerðir í peningamálum 

var mun betra þar sem það útskýrði meira en 75% af dreifninni í hreyfingum á ávöxtunarkröfum 

í kringum stýrivaxtaákvörðunardaga. Gurkaynak, Sack og Swanson (2004) telja að það sé vegna 

þess að yfirlýsingar um komandi aðgerðir í peningamálum hafa meiri áhrif á væntingar 

markaðsaðila um framtíðina heldur en núverandi aðgerðir. Þar sem yfirlýsingarnar hafa mun 

meiri áhrif styður þetta væntingakenninguna um að lengri markaðsvextir séu vegið meðaltal af 

væntum skammtímavöxtum. Þannig hefur seðlabanki meiri áhrif með yfirlýsingum um 

komandi aðgerðir. Niðurstöður tveggja þátta líkansins styðja þetta þar sem áætlað var að 

ávöxtunarkrafa tíu ára langra ríkisskuldabréfa myndi breytast um 27 basis punkta við 

yfirlýsingu um einnar prósentu hækkun á stýrivöxtum í framtíðinni. 

Í þessari ritgerð verður notast við líkanið sem lýst var með jöfnu 10 þar sem 

stýrivaxtaákvörðun og yfirlýsing um komandi aðgerðir í peningamálum gerast yfirleitt á sama 

degi á Íslandi. 

4.4 Rannsókn Kuttner, 2001  

Kuttner (2001) notaði sömu aðferð og Cook og Hahn (1989) til þess að skoða áhrif af 

stýrivaxtabreytingu á markaðsvexti. Niðurstöður Kuttner eru í samræmi við niðurstöður Cook 

og Hahn þar sem áhrifin af stýrivaxtabreytingu eru tölfræðilega marktæk upp að 10 ára löngum 

ríkisskuldabréfum. Kuttner vildi hins vegar skoða hvort áhrif af fyrirsjáanlegum 

stýrivaxtabreytingum væru frábrugðin ófyrirsjáanlegum breytingum. Hann bjó því til nýtt líkan 

sem svipaði til þess líkans sem Cook og Hahn notuðu fyrir utan það að Kuttner skipti 

stýrivaxtabreytingunni upp í tvo þætti, þ.e. fyrirsjáanlega og ófyrirsjáanlega 

stýrirvaxtabreytingu. Í þessari ritgerð verður stuðst við þá aðferð að meta heildarbreytingu á 

ávöxtunarkröfu við stýrivaxtabreytingu, þ.e. ekki skipt upp í fyrirsjáanlega og ófyrirsjáanlega 

breytingu líkt og Kuttner gerði. Umfang rannsóknar Kuttner á skiptingu stýrivaxtabreytingar í 
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fyrirsjáanlega og ófyrirsjáanlega stýrivaxtabreytingu er viðamikið fyrir fyrsta skref í slíkum 

rannsóknum. 

 Í töflu 4 má sjá niðurstöður Kuttner sem eru í samræmi við niðurstöður Cook og Hahn 

fyrir utan það að tölfræðilega marktæk áhrif eru ekki á 10 og 30 ára löngum ríkisskuldabréfum 

hjá Kuttner líkt og var á lengstu ríkisskuldabréfunum hjá Cook og Hahn. 

Tafla 4. Niðurstöður Kuttner (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Á þessum niðurstöðum sést að viðbragð 3-12 mánaða ríkisvíxla við einnar prósentu 

hækkun á stýrivöxtum er á bilinu 20-27 basis punktar. Viðbragð 2-5 ára ríkisskuldabréfa er öllu 

minna eða 10-18 basis punktar og þegar komið er út í lengri enda vaxtarófsins fara áhrifin 

minnkandi. 

 Í kafla fjögur hefur verið farið yfir niðurstöður fyrri rannsókna á áhrifum stýrivaxta á 

ávöxtunarkröfu skuldabréfa ásamt þeirri aðferðafræði sem beitt er til þess að rannsaka áhrifin. 

Í ritgerðinni verður ofangreint rannsakað á íslenska skuldabréfamarkaðnum. Í kafla fimm 

verður farið yfir aðferðafræðina og gögnin sem notuð eru í rannsókn ritgerðarinnar.  

Ríkisvíxlar  α  β  R2 
3 mán.  -0,036**  0,268***  0,42 
6 mán.  -0,052***  0,219***  0,37 
12 mán.  -0,051***  0,198***  0,29 

       
Ríkisskuldabréf       
2 ára  -0,052***  0,182***  0,26 
5 ára  -0,045***  0,104**  0,10 
10 ára  -0,04***  0,043  0,02 
30 ára   -0,036***   0,001   0,00 

*** Marktækt við 1% marktektarkröfu   
** Marktækt við 5% marktektarkröfu   
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5 Aðferðafræði 

Í kaflanum verður farið yfir aðferðafræðina sem notuð verður til að meta samband stýrivaxta 

og ávöxtunarkröfu, en aðferðafræðin er byggð á þeim aðferðum sem fjallað var um í kafla 4. 

Notaðar eru óverðtryggðar ríkisskuldabréfavísitölur ásamt vöxtum á veðlánum Seðlabanka 

Íslands til þess að meta áhrif stýrivaxta á ávöxtunarkröfu óverðtryggðra ríkisskuldabréfa. 

5.1 Aðferð 

Notast verður við aðferð minnstu kvaðrata (OLS) líkt og Cook og Hahn (1989) notuðu í sinni 

rannsókn. Margar rannsóknir hafa byggt á þeirri aðferðafræði sem Cook og Hahn notuðu í sinni 

rannsókn en þar má nefna rannsókn Roley og Sellon (1995), Gurkaynak, Sack og Swanson 

(2004) ásamt rannsókn Kuttner frá árinu 2001 sem getið var um í fjórða kafla. 

Með aðferð minnstu kvaðrata verður lagt mat á það hvaða áhrif breyting á stýrivöxtum 

hefur á ávöxtunarkröfur ríkisskuldabréfa á mismunandi stað í vaxtarófinu. Notast verður við 

breytingu á stýrivöxtum og ávöxtunarkröfu á milli tíma t og t-1 í rannsóknina. Jafna 11 sýnir 

hvernig breyting á ávöxtunarkröfu (y) er reiknuð út en breytingin er reiknuð sem mismunur 

ávöxtunarkröfunnar á tíma t og t-1. 

 ∆� = �! − �!�� ( 11 ) 

 Metið verður hvaða áhrif stýrivaxtabreyting hefur á ávöxtunarkröfu frá tímabilinu 

tveimur dögum fyrir stýrivaxtaákvörðun þangað til tveimur dögum eftir stýrivaxtaákvörðun. Á 

mynd 6 má sjá hvernig tímalína rannsóknarinnar lítur út þar sem t táknar tilkynningardag 

stýrivaxtaákvörðunar peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands. 

 

 

Mynd 6. Tímalína rannsóknar á áhrifum stýrivaxta á ávöxtunarkröfu. 

 Jafna aðhvarfsgreiningarinnar sem notuð er til að meta hvaða áhrif breyting á 

stýrivöxtum hefur á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa er sambærileg við það sem Gurkaynak, 

Sack og Swanson (2004) notuðu, en sú jafna var byggð á jöfnu Cook og Hahn (1989). Sama 

aðhvarfsjafna gildir fyrir allar tímalengdir sem teknir verða fyrir, þ.e. 1, 5 og 10 ára óverðtryggð 

ríkisskuldabréf. Nánari útskýringu á því hvernig mismunandi dagar á matstímabilinu eru teknir 
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fyrir í aðhvarfsjöfnunni er að finna í viðauka A á bls. 41. Jafna 12 sýnir jöfnu 

aðhvarfsgreiningarinnar sem notuð er í rannsókninni. 

 ∆�!
( = + + ,∆-! + .!             i= 1,2,3,4,5,6 ( 12 ) 

Háða breytan eða vinstri hlið jöfnunnar er táknuð með ∆yi
t og er breytingin á 

ávöxtunarkröfu á hverjum tíma matstímabilins. Á hægri hlið jöfnunnar er óháða breytan með 

stuðulinn β en breytan er táknuð með ∆xt og er breyting á stýrivöxtum á milli tíma t og t-1ásamt 

því að alpha eða α táknar fasta. Í þessari ritgerð er mest áhersla lögð á stuðulinn β þar sem hann 

metur hversu mikil áhrif stýrivextir hafa á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa. Aftasti liður 

jöfnunnar eða εt táknar slembinn skekkjulið (e. stochastic error term) sem tekur til greina aðra 

þá þætti en breytingu á stýrivöxtum sem hafa áhrif á hverja ávöxtunarkröfu fyrir sig. 

 Með því að skoða tvo daga fyrir og eftir stýrivaxtaákvörðun er hægt að meta hvort áhrif 

af stýrivaxtabreytingu séu komin fram í ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa fyrir 

stýriákvörðunardaginn eða hvort að áhrifin af stýrivaxtabreytingunni skili sér strax inn í 

ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfanna. 

5.2 Gögn 

Við gagnaöflun var notast við gögn frá Seðlabanka Íslands (2016a) um vexti seðlabankans auk 

þess sem notast var við óverðtryggðar ríkisskuldabréfavísitölur með fastan líftíma fengnar frá 

Kauphöll Íslands (Finnbogi Rafn Jónsson, skuldabréfasérfræðingur Nasdaq, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 19. febrúar 2016). 

Tímabilið sem notast er við er frá ársbyrjun 2006 og til loka árs 2015. Vextir á veðlánum 

voru notaðir sem stýrivextir Seðlabanka Íslands líkt og áður hefur verið greint frá í kafla 2.1 

um notkun stýrirvaxta. Á rannsóknartímabilinu sem er tekið fyrir frá ársbyrjun 2006 til loka árs 

2015 var alls 81 vaxtaákvörðun, sem notaðar eru til að meta áhrif stýrivaxta á íslenska 

skuldabréfamarkaðinn. Nánari er farið yfir stýrivaxtaákvarðanirnar í kafla 5.2.4. 

Kauphöllin á Íslandi byrjaði að reikna út skuldabréfavísitölur fyrir óverðtryggð 

ríkisskuldabréf með fastan líftíma í ársbyrjun 2005. Notaðar eru þrjár vísitölur til að 

endurspegla ávöxtunarkröfu óverðtryggðra ríkisskuldabréfa með líftíma frá einu ári til tíu ára. 

Þær vísitölur sem notaðar eru, eru OMXI1YNI, OMXI5YNI og OMXI10YNI. Nánar er hægt 

að skoða gögnin sem notuð voru í rannsóknina í viðauka C á bls. 43-47. 
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5.2.1 OMXI1YNI 

Tímaröð óverðtryggðu ríkisskuldabréfavísitölunnar OMXI1YNI með daglegri ávöxtunarkröfu 

var fengin frá Kauphöll Íslands (Finnbogi Rafn Jónsson, munnleg heimild, tölvupóstur, 16. 

febrúar 2016). Tímaröðin nær frá ársbyrjun 2006 til loka árs 2015. Þau óverðtryggðu 

ríkisskuldabréf sem eru gjaldgeng í vísitöluna eru með líftíma frá 0 til 2 ára. Vísitalan er því 

reiknuð út með fastan líftíma eitt ár sem er miðgildi óverðtryggðra ríkisskuldabréfa með líftíma 

frá 0 til 2 ára. Á mynd 7 má sjá hvernig þróun ávöxtunarkröfu vísitölunnar hefur verið yfir 

rannsóknartímabilið en miklar sveiflur voru á ávöxtunarkröfunni í kringum efnahagshrunið 

2008. 

 

Mynd 7. Þróun ávöxtunarkröfu OMXI1YNI frá 2006-2015 (Finnbogi Rafn Jónsson, munnleg 

heimild, tölvupóstur, 16. febrúar 2016). 

5.2.2 OMXI5YNI 

Tímaröð óverðtryggðu ríkisskuldabréfavísitölunnar OMXI5YNI með daglegri ávöxtunarkröfu 

var fengin frá Kauphöll Íslands (Finnbogi Rafn Jónsson, munnleg heimild, tölvupóstur, 16. 

febrúar 2016). Tímaröðin nær frá ársbyrjun 2006 til loka árs 2015. Þau óverðtryggðu 

ríkisskuldabréf sem eru gjaldgeng í vísitöluna eru með líftíma frá 2 til 8 ára. Vísitalan er því 

reiknuð út með fastan líftíma fimm ár sem er miðgildi óverðtryggðra ríkisskuldabréfa með 

líftíma frá 2 til 8 ára. Mynd 8 sýnir hvernig þróunin var á ávöxtunarkröfu OMXI5YNI 

vísitölunnar yfir rannsóknartímabilið 2006-2015 en líkt og með OMXI1YNI voru miklar 

sveiflur á ávöxtunarkröfunni í kringum efnahagshrunið 2008. 
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Mynd 8. Þróun ávöxtunarkröfu OMXI5YNI frá 2006-2015 (Finnbogi Rafn Jónsson, munnleg 

heimild, tölvupóstur, 16. febrúar 2016). 

5.2.3 OMXI10YNI 

Tímaröð óverðtryggðu ríkisskuldabréfavísitölunnar OMXI10YNI með daglegri ávöxtunarkröfu 

var fengin frá Kauphöll Íslands (Finnbogi Rafn Jónsson, munnleg heimild, tölvupóstur, 16. 

febrúar 2016). Tímaröðin nær frá ársbyrjun 2011 til loka árs 2015. Ekki eru til gögn fyrir árið 

2011 þar sem óverðtryggð ríkisskuldabréf lengri en 10 ára voru ekki gefin út fyrir þann tíma 

(Finnbogi Rafn Jónsson, munnleg heimild, tölvupóstur, 19. febrúar 2016). Þau óverðtryggðu 

ríkisskuldabréf sem eru gjaldgeng í vísitöluna eru með líftíma frá 4,5 til 15,5 ára. Vísitalan er 

því reiknuð út með fastan líftíma tíu ár sem er miðgildi óverðtryggðra ríkisskuldabréfa með 

líftíma frá 4,5 til 15,5 ára. Mynd 9 sýnir þróunina á ávöxtunarkröfu vísitölunnar á tímabilinu 

2011-2015. 

 

Mynd 9. Þróun ávöxtunarkröfu OMXI10YNI frá 2011-2015 (Finnbogi Rafn Jónsson, munnleg 

heimild, tölvupóstur, 16. febrúar 2016). 
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5.2.4 Stýrivextir 

Notast er við vexti af veðlánum sem sótt var af síðu Seðlabanka Íslands (2016a). Áður hefur 

verið fjallað um þróun stýrivaxta frá byrjun árs 2006 til loka árs 2015 en þróunina má sjá á 

mynd 4. Teknar voru 81 stýrivaxtaákvörðun á rannsóknartímabilinu en á mynd 10 sést hvernig 

skipting stýrivaxtaákvarðana var innan hvers árs, þ.e. hversu oft stýrivextir voru hækkaðir, 

lækkaðir eða þeim haldið óbreytt. 

 

Mynd 10. Stýrivaxtaákvarðanir og fjöldi stýrivaxtaákvarðanna frá 2006-2015 (Eigin 

útreikningar, 2016). 

 Á rannsóknartímabilinu voru samtals 20 stýrivaxtahækkanir, 18 stýrivaxtalækkanir og í 

43 skipti ákvað peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands að halda stýrivöxtunum óbreyttum. 

Samtals er þetta 81 stýrivaxtaákvörðun sem notaðar verða til þess að meta áhrif á íslenska 

skuldabréfamarkaðinn. 
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6 Niðurstöður 

Farið verður yfir niðurstöður aðhvarfsgreiningar á áhrifum stýrivaxta á óverðtryggð 

ríkisskuldabréf í kaflanum út frá þeim gögnum sem líst var í aðferðafræðikaflanum hér á undan. 

Einnig verður farið yfir tölfræðipróf sem gerð voru á jöfnunum, en framkvæmt var F-próf og 

einnig próf til að skoða hvort sjálffylgni væri að finna í tímaröðunum. 

6.1 Tölfræðilegar niðurstöður aðhvarfsgreiningar 

Mest áhersla er lögð á stuðulinn β en hann metur hvað ávöxtunarkrafa óverðtryggðra 

ríkisskuldabréfa breytist mikið við einnar prósentu hækkun á stýrivöxtum. Skýringargildi 

jafnanna er táknað með R2, en það segir til um hversu mikið breyting á stýrivöxtum útskýrir af 

dreifni ávöxtunarkröfunnar. 

6.1.1 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir OMXI1YNI 

Niðurstöður fyrir óverðtryggðu ríkisskuldabréfavísitöluna OMXI1YNI með 0-2 ára líftíma má 

sjá í töflu 5 þar sem áhrif stýrivaxta á ávöxtunarkröfuna eru metin frá tímabilinu tveimur dögum 

fyrir stýrivaxtaákvörðunardag þangað til tveimur dögum eftir stýrivaxtaákvörðunardag. 

Tafla 5. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á OMXI1YNI. 

Tími  α  β  R2 
       

2 dögum fyrir  0,023  -0,168***  0,205 
  (0,520)  (0,000)   

       

1 degi fyrir  -0,024*  0,062***  0,173 
  (0,093)  (0,000)   

       

Vaxtaákvörðunardagur  0,064*  0,066  0,032 
  (0,094)  (0,109)   

       

1 degi eftir  -0,007  0,108***  0,161 
  (0,798)  (0,000)   

       

2 dögum eftir  0,036*  0,064***  0,106 
  (0,070)  (0,003)   

       

Matstímabil samtals  0,092  0,132*  0,047 
  (0,149)  (0,053)   

              
*** Marktækt við 1% marktektarkröfu   

** Marktækt við 5% marktektarkröfu   

* Marktækt við 10% marktektarkröfu   

p-gildi innan sviga     
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Áætluð breyting ávöxtunarkröfu á óverðtryggðum ríkisskuldabréfum með 1 árs líftíma á 

stýrivaxtaákvörðunardegi er 0,064+0,066*∆-!, þar sem ∆-! táknar breytingu á stýrivöxtum. 

Ávöxtunarkrafan hækkar um 6,6 basis punkta við 100 basis punkta hækkun á stýrivöxtum en 

stuðullinn er hins vegar ekki tölfræðilega marktækur. Stuðullinn er þó mjög nálægt því að vera 

marktækur við 10% marktektarkröfu. Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,032. 

Tveimur dögum fyrir stýrivaxtaákvörðunardag er áætluð breyting á ávöxtunarkröfunni 

0,023-0,168*∆-! og því lækkar ávöxtunarkrafan um 16,8 basis punkta við 100 basis punkta 

hækkun stýrivaxta og er stuðullinn tölfræðilega marktækur við 1% marktektarkröfu. 

Athyglisvert er að ávöxtunarkrafan skuli lækka við stýrivaxtahækkun en fyrirfram hefði mátt 

búast við að ávöxtunarkrafan myndi hækka. Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,205. 

Einum degi fyrir stýrivaxtaákvörðunardag er áætluð breyting á ávöxtunarkröfunni -0,024 

+0,062*∆-! og því hækkar ávöxtunarkrafan um 6,2 basis punkta við 100 basis punkta hækkun 

stýrivaxta og er stuðullinn tölfræðilega marktækur við 1% marktektarkröfu. Skýringarhlutfall 

aðhvarfsjöfnunnar er 0,173. 

Einum degi eftir stýrivaxtaákvörðunardag er áætluð breyting á ávöxtunarkröfunni -0,007 

+0,108*∆-! og því hækkar ávöxtunarkrafan um 10,8 basis punkta við 100 basis punkta hækkun 

stýrivaxta og er stuðullinn tölfræðilega marktækur við 1% marktektarkröfu. Skýringarhlutfall 

aðhvarfsjöfnunnar er 0,161. 

Tveimur dögum eftir stýrivaxtaákvörðunardag er áætluð breyting á ávöxtunarkröfunni 

0,036+0,064*∆-! og því hækkar ávöxtunarkrafan um 6,4 basis punkta við 100 basis punkta 

hækkun stýrivaxta og er stuðullinn tölfræðilega marktækur við 1% marktektarkröfu. 

Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,106. 

Á matstímabilinu í heild sinni er áætluð breyting á ávöxtunarkröfunni 0,092+0,132*∆-!, 

og því hækkar ávöxtunarkrafan um 13,2 basis punkta við 100 basis punkta hækkun á 

stýrivöxtum og er stuðullinn tölfræðilega marktækur við 10% marktektarkröfu. 

Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,047. 

Á matstímabilinu er fastinn (α) þrisvar sinnum tölfræðilega marktækur við 10% 

marktektarstigið en það er einum degi fyrir stýrivaxtaákvörðun, á stýrivaxtaákvörðunardaginn 

sjálfan og svo tveimur dögum eftir stýrivaxtaákvörðunardaginn. 

Mestu áhrifin af stýrivaxtabreytingu á ávöxtunarkröfuna er því tveimur dögum fyrir 

stýrivaxtaákvörðun ásamt einum degi eftir ákvörðunina. Er það í samræmi við rannsókn Roley 
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og Sellon (1995) að mestu áhrif á ávöxtunarkröfu komi fram á dögum í kringum 

stýrivaxtaákvörðunardaginn. 

6.1.2 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir OMXI5YNI 

Niðurstöður fyrir óverðtryggðu ríkisskuldabréfavísitöluna OMXI5YNI með 2-8 ára líftíma má 

sjá í töflu 6 þar sem áhrif stýrivaxta á ávöxtunarkröfuna eru metin frá tímabilinu tveimur dögum 

fyrir stýrivaxtaákvörðunardag þangað til tveimur dögum eftir stýrivaxtaákvörðunardag. 

Tafla 6. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á OMXI5YNI. 

Tími  α  β  R2 

       

2 dögum fyrir  0,011  0,016  0,033 

  (0,217)  (0,104)   
       

1 degi fyrir  0,001  -0,061***  0,105 

  (0,940)  (0,003)   
       

Vaxtaákvörðunardagur  0,025  0,100***  0,237 

  (0,184)  (0,000)   
       

1 degi eftir  0,052**  0,157***  0,380 

  (0,017)  (0,000)   
       

2 dögum eftir  -0,019  -0,048***  0,157 

  (0,115)  (0,000)   
       

Matstímabil samtals  0,068  0,164***  0,147 

  (0,106)  (0,000)   

              

*** Marktækt við 1% marktektarkröfu   

** Marktækt við 5% marktektarkröfu   

* Marktækt við 10% marktektarkröfu   

p-gildi innan sviga     
 

 Áætluð breyting ávöxtunarkröfu á óverðtryggðum ríkisskuldabréfum með 5 ára líftíma 

á stýrivaxtaákvörðunardegi er 0,025+0,100*∆-!. Hækkar ávöxtunarkrafan um 10 basis punkta 

við 100 basis punkta hækkun á stýrivöxtum og er stuðullinn tölfræðilega marktækur við 1% 

marktektarkröfu. Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,237. 

Tveimur dögum fyrir stýrivaxtaákvörðunardag er áætluð breyting á ávöxtunarkröfunni 

0,011+0,016*∆-! og því hækkar ávöxtunarkrafan um 1,6 basis punkt við 100 basis punkta 
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hækkun stýrivaxta. Stuðullinn er ekki tölfræðilega marktækur en þó er hann ekki langt frá því 

að vera marktækur við 10% marktektarkröfu. Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,033. 

Einum degi fyrir stýrivaxtaákvörðunardag er áætluð breyting á ávöxtunarkröfunni 0,001-

0,061*∆-! og því lækkar ávöxtunarkrafan um 6,1 basis punkta við 100 basis punkta hækkun 

stýrivaxta og er stuðullinn tölfræðilega marktækur við 1% marktektarkröfu. Athyglisvert er að 

stuðullinn skuli vera neikvæður þar sem fyrirfram hefði mátt búast við því að allir stuðlar yrðu 

jákvæðir. Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,105. 

Einum degi eftir stýrivaxtaákvörðunardag er áætluð breyting á ávöxtunarkröfunni 

0,052+0,157*∆-! og því hækkar ávöxtunarkrafan um 15,7 basis punkta við 100 basis punkta 

hækkun stýrivaxta og er stuðullinn tölfræðilega marktækur við 1% marktektarkröfu. Fasti 

aðhvarfsjöfnunnar (α) er tölfræðilega marktækur við 5% marktektarkröfu. Skýringarhlutfall 

aðhvarfsjöfnunnar er 0,380. 

Tveimur dögum eftir stýrivaxtaákvörðunardag er áætluð breyting á ávöxtunarkröfunni      

-0,019-0,048*∆-! og því lækkar ávöxtunarkrafan um 4,8 basis punkta við 100 basis punkta 

hækkun stýrivaxta og er stuðullinn tölfræðilega marktækur við 1% marktektarkröfu. Aftur er 

athyglisvert að stuðullinn skuli vera neikvæður líkt og einum degi fyrir 

stýrivaxtaákvörðunardag, en fastinn er einnig neikvæður tveimur dögum eftir 

stýrivaxtaákvörðunardaginn. Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,157. 

Þegar matstímabilið er skoðað í heild sinni er áætluð breyting á ávöxtunarkröfunni 

0,068+0,164*∆-!, og því hækkar ávöxtunarkrafan um 16,4 basis punkta yfir matstímabilið við 

100 basis punkta hækkun á stýrivöxtum. Stuðullinn er tölfræðilega marktækur við 1% 

marktektarkröfu ásamt því að fastinn er nálægt því að vera tölfræðilega marktækur við 10% 

marktektarkröfu. Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar fyrir matstímabilið í heild sinni er 0,147. 

Mestu áhrifin af stýrivaxtabreytingu á ávöxtunarkröfuna er því á 

stýrivaxtaákvörðunardaginn sjálfan og daginn eftir. Sama niðurstaða fékkst og í rannsókn 

Kuttner (2001) á áhrifum stýrivaxtabreytinga á fimm ára ríkisskuldabréf á 

stýrivaxtaákvörðunardag þar sem breytingin var 10 basis punktar. 

6.1.3 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir OMXI10YNI 

Niðurstöður fyrir óverðtryggðu ríkisskuldabréfavísitöluna OMXI10YNI með 4,5-15,5 ára 

líftíma má sjá í töflu 7 þar sem áhrif stýrivaxta á ávöxtunarkröfuna eru metin frá tímabilinu 

tveimur dögum fyrir stýrivaxtaákvörðunardag þangað til tveimur dögum eftir 
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stýrivaxtaákvörðunardag. Rannsóknartímabilið nær einungis frá 2011-2015 fyrir OMXI10YNI 

þar sem ekki voru gefin út óverðtryggð ríkisskuldabréf með líftíma lengri en 10 ár fyrir 2011. 

Tafla 7. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á OMXI10YNI. 

Tími  α  β  R2 

       

2 dögum fyrir  0,020*  -0,048  0,022 

  (0,052)  (0,362)   
       

1 degi fyrir  0,001  -0,024  0,006 

  (0,906)  (0,626)   
       

Vaxtaákvörðunardagur  -0,001  0,166  0,056 

  (0,953)  (0,141)   
       

1 degi eftir  0,000  -0,036  0,008 

  (0,979)  (0,572)   
       

2 dögum eftir  -0,019*  -0,084  0,058 

  (0,085)  (0,133)   
       

Matstímabil samtals  0,002  -0,027  0,001 

  (0,961)  (0,885)   

              

*** Marktækt við 1% marktektarkröfu   

** Marktækt við 5% marktektarkröfu   

* Marktækt við 10% marktektarkröfu   

p-gildi innan sviga     
 

 Líkt og sjá má á töflu 7 var enginn stuðull tölfræðilega marktækur og því er ekki hægt 

að segja að ávöxtunarkrafa óverðtryggðra ríkisskuldabréfa með 10 ára líftíma breytist með 

tölfræðilega marktækum hætti við 100 basis punkta hækkun á stýrivöxtum þegar öllum öðrum 

þáttum er haldið föstum. Þó eru stuðlarnir á stýrivaxtaákvörðunardaginn sjálfan og tveimur 

dögum eftir stýrivaxtaákvörðunardaginn ekki langt frá því að vera tölfræðilega marktækir við 

10% marktektarkröfu. 

 Áætluð breyting ávöxtunarkröfu á óverðtryggðum ríkisskuldabréfum með 10 ára líftíma 

á stýrivaxtaákvörðunardegi er -0,001+0,166*∆-!, og því er áætlað að ávöxtunarkrafan hækki 

um 16,6 basis punkta við 100 basis punkta hækkun á stýrivöxtum. Stuðullinn er þó ekki 

tölfræðilega marktækur líkt og áður sagði en skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar var 0,056.  
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Tveir fastar voru tölfræðilega marktækir við 10% marktektarkröfu en það var tveimur 

dögum fyrir og eftir stýrivaxtaákvörðunardaginn. Skýringahlutfall aðhvarfsjafnanna var ekki 

hátt fyrir OMXI10YNI, en það var á bilinu 0,001 til 0,058. 

Eru niðurstöðurnar fyrir OMXI10YNI í samræmi við niðurstöður Kuttner (2001) og 

niðurstöður Gurkaynak, Sack og Swanson (2004) þar sem ekki voru marktæk áhrif á lengstu 

ríkisskuldabréfin. 

6.2 Tölfræðipróf 

Framkvæmd voru tvö tölfræðipróf, F-próf til að skoða hvort aðhvarfsjafnan væri tölfræðilega 

marktæk í heild sinni og sjálffylgnipróf (e. autocorrelation test) til þess að skoða hvort 

sjálffylgni sé að finna í jöfnunum. 

6.2.1 F-próf 

Með því að framkvæma F-próf er hægt að prófa hvort að aðhvarfsjafnan sé tölfræðilega 

marktæk í heild sinni. Í töflu 8 eru niðurstöður F-prófsins auk marktektarkröfu fyrir hverja 

ríkisskuldabréfavísitölu og aðhvarfsjöfnu fyrir sig. Nánar um F-próf og tilgátur þess má sjá í 

viðauka B á bls. 42. 

Tafla 8. Niðurstöður F-prófs. 

  OMXI1YNI 

 t-2 t-1 t t+1 t+2 Matstímabil 

F-gildi 20,325 16,557 2,624 15,170 9,322 3,855 

Marktektarkrafa 0,000 0,000 0,109 0,000 0,003 0,053 

  OMXI5YNI 

 t-2 t-1 t t+1 t+2 Matstímabil 

F-gildi 2,707 9,278 24,482 48,330 14,704 13,580 

Marktektarkrafa 0,104 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 

  OMXI10YNI 

 t-2 t-1 t t+1 t+2 Matstímabil 

F-gildi 0,850 0,241 2,265 0,325 2,354 0,021 

Marktektarkrafa 0,362 0,626 0,141 0,572 0,133 0,885 

 

 Allar aðhvarfsjöfnurnar fyrir utan aðhvarfsjöfnu stýrivaxtaákvörðunardagsins sjálfs eru 

tölfræðilega marktækar fyrir OMXI1YNI. Allar nema ein aðhvarfsjafna eru tölfræðilega 

marktækar fyrir OMXI5YNI, en sú aðhvarfsjafna sem ekki er tölfræðilega marktæk er tveimur 
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dögum fyrir stýrivaxtaákvörðunardag. Engin aðhvarfsjafna er tölfræðilega marktæk í heild sinni 

fyrir OMXI10YNI og er það í samræmi við niðurstöðurnar úr kafla 6.1.3. 

6.2.2 Sjálffylgni (e. autocorrelation) 

Notað er Durbin-Watson (DW) próf til þess að skoða hvort sjálffylgni sé að finna í 

aðhvarfsjöfnunum. Nánar um sjálffylgni og tilgátur prófsins er að finna í viðauka B á bls. 42. Í 

töflu 9 má sjá niðurstöður Durbin-Watson prófs fyrir OMXI1YNI. Vísbending er um að 

jákvæða sjálffylgni sé að finna tveimur dögum fyrir og eftir stýrivaxtaákvörðunardag. 

 Tafla 9. Niðurstöður Durbin-Watson prófs fyrir OMXI1YNI. 

  OMXI1YNI 

 t-2 t-1 t t+1 t+2 Matstímabil 

DW 1,495 2,297 2,018 1,841 1,244 1,661 

dL 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

dU 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

4-dU 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

4-dL 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

 Hafna H0: 
Jákvæð 

sjálffylgni 

Ekki hægt að 
hafna H0 

Ekki hægt að 
hafna H0 

Ekki hægt að 
hafna H0 

Hafna H0: 
Jákvæð 

sjálffylgni 

Ekki hægt að 
hafna H0  

  
 

 Í töflu 10 má sjá niðurstöður Durbin-Watson prófs fyrir OMXI5YNI. Ekki er vísbending 

um sjálffylgni tveimur dögum fyrir og eftir vaxtaákvörðun, en ekki er hægt að meta hvort um 

sjálffylgni sé að ræða fyrir matstímabilið í heild sinni. 

Tafla 10. Niðurstöður Durbin-Watson prófs fyrir OMXI5YNI. 

  OMXI5YNI 

 t-2 t-1 t t+1 t+2 Matstímabil 

DW 1,760 1,415 2,471 1,076 2,037 1,659 

dL 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

dU 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

4-dU 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

4-dL 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

 
Ekki hægt að 

hafna H0 

Hafna H0: 
Jákvæð 

sjálffylgni 

Hafna H0: 
Neikvæð 

sjálffylgni 

Hafna H0: 
Jákvæð 

sjálffylgni 

Ekki hægt að 
hafna H0 

Ekki hægt að 
meta 

 

  



33 
 

 Í töflu 11 má sjá niðurstöður Durbin-Watson prófs fyrir OMXI10YNI. Ekki er 

vísbending um að sjálffylgni sé að finna í neinum aðhvarfsjöfnum fyrir OMXI10YNI. 

Tafla 11. Niðurstöður Durbin-Watson prófs fyrir OMXI10YNI. 

  OMXI10YNI 

 t-2 t-1 t t+1 t+2 Matstímabil 

DW 1,804 1,937 2,406 2,105 1,695 1,970 

dL 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

dU 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

4-dU 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 

4-dL 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 

 
Ekki hægt að 

hafna H0 
Ekki hægt að 

hafna H0 
Ekki hægt að 

hafna H0 
Ekki hægt að 

hafna H0 
Ekki hægt að 

hafna H0 
Ekki hægt að 

hafna H0 
 

  

  

 Það er því ljóst að sjálffylgni kemur fyrir á nokkrum stöðum en sjálffylgni leiðir ekki 

endilega til bjagaðs mats, heldur getur staðalskekkja (e. standard error) stuðlana orðið bjöguð 

sem getur leitt til þess að tilgátupróf verða ómarktæk. Þegar verið er að skoða tímaraðir táknar 

skekkjuliðurinn (e. error term) alla aðra þætti en þá sem eru í aðhvarfsjöfnunni og geta haft 

áhrif á háðu breytuna. Í tímaröðum getur hegðun þessara þátta sem ekki eru í aðhvarfsjöfnunni 

verið nokkuð svipuð yfir tíma en niðurstaðan af því getur leitt af sér sjálffylgni milli skekkjuliða 

sem eru nálægt hvor öðrum í tíma (Newbold, Carlson, Thorne, 2013). 
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7 Umræða 

Í hverju landi skiptir peningastefna miklu máli þar sem seðlabanki reynir með henni að hafa 

áhrif á atvinnustig, verðlag og hagvöxt. Þar sem stýrivextir eru eina stjórntækið sem 

seðlabankar ráða beint yfir, er ljóst að þær stýrivaxtaákvarðanir sem seðlabanki tekur til að ná 

markmiði sínu geta haft mikil áhrif á fjármálamarkaði í gegnum þau áhrif sem stýrivextir hafa 

á markaðsvexti. 

Í þessari ritgerð er hlutverk peningastefnu og notkun stýrivaxta á Íslandi kynnt, ásamt 

þeim kenningum sem gilda um vaxtarófið. Fjallað er um ávöxtunarkröfu skuldabréfa og þau 

atriði sem geta haft áhrif á ávöxtunarkröfuna ásamt því að líftími skuldabréfa er kynntur. Sú 

umræða er nauðsynleg því líftími skuldabréfa gegnir mikilvægu hlutverki við að mæla hver 

áhrif af breytingu á ávöxtunarkröfu hefur á markaðsgengi skuldabréfa. Fyrri rannsóknir voru 

skoðaðar og hvaða niðurstöðum þær hafa komist að á áhrifum stýrivaxta á skuldabréfamarkað. 

Í rannsókninni var lagt mat á það hversu mikil áhrif stýrivaxtabreytingar hafa á ávöxtunarkröfu 

óverðtryggðra ríkisskuldabréfa með aðhvarfsgreiningu. 

Samkvæmt niðurstöðum aðhvarfsgreiningar rannsóknarinnar má sjá að tölfræðilega 

marktæk áhrif af stýrivaxtabreytingu á ávöxtunarkröfu finnst á flestum dögum í kringum og á 

stýrivaxtaákvörðunardegi hjá ríkisskuldabréfum með fastan líftíma eitt og fimm ár. Svipað 

mikilla áhrifa var að gæta af stýrivaxtabreytingu á ávöxtunarkröfu hjá eins og fimm ára 

ríkisskuldabréfum. Það er ekki í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem mun meiri áhrifa gætti 

á ríkisskuldabréfum með eins árs líftíma. Tölfræðilega ómarktæk áhrif voru á tíu ára 

ríkisskuldabréf sem er í samræmi við niðurstöður Gurkaynak, Sack og Swanson (2004) ásamt 

því að niðurstöður Kuttner (2001) voru að tölfræðilega ómarktæk áhrif voru á tíu- og þrjátíu ára 

ríkisskuldabréf. Því er ljóst að meiri áhrifa gætir á styttri enda vaxtarófsins við 

stýrivaxtabreytingu og er það í samræmi við fyrri umfjöllun um að óvissa um áhrif 

stýrivaxtabreytingar aukist á lengri enda vaxtarófsins. Niðurstöðurnar gefa til kynna að 

breytingar á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa á dögum í kringum stýrivaxtaákvörðun séu jafnvel 

meiri heldur en á stýrivaxtaákvörðunardeginum sjálfum. Er það í samræmi við niðurstöður 

Roley og Sellon (1995) sem komust að því að stærsti hluti breytinga á ávöxtunarkröfunni væru 

á dögum í kringum stýrivaxtaákvörðunardag. 

Skýringargildi (R2) aðhvarfsjafnanna er nokkurn veginn í samræmi við fyrri rannsóknir 

sem gerðar hafa verið, en skýringargildið var á bilinu 0,001-0,38. Skýringargildið var 
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langminnst hjá tíu ára ríkisskuldabréfum og styður það einnig við þá umfjöllun að meiri óvissa 

af stýrivaxtabreytingu sé að gæta á lengri enda vaxtarófsins. 

Hægt er að meta hversu mikil áhrif stýrivaxtabreyting hefur á gengi skuldabréfa með því 

að nota líftíma (e. duration) þess til að spá fyrir um gengisbreytingar á skuldabréfinu í kjölfar 

stýrivaxtabreytingar. Yfirleitt þegar gerðar eru breytingar á stýrivöxtum eru það litlar 

breytingar, þ.e. breyting á stýrivöxtum er yfirleitt innan við eitt prósent og mjög algengt að 

breytingarnar séu ekki meiri en hálft prósent. Því er hægt að nota líftíma í stað íhvolfunar (e. 

convexity) til þess að spá fyrir um gengisbreytingar á skuldabréfum vegna þess að breytingarnar 

eru yfirleitt smáar og því er líftími góð nálgun á gengisbreytinguna. 

 Væntingar og framtíðarhorfur hafa mikil áhrif á ávöxtunarkröfur á markaði ásamt því 

að trúverðugleiki stýrivaxtabreytingar getur skipt sköpum. Ávöxtunarkrafa óverðtryggðra 

ríkisskuldabréfa er aðallega byggð upp á raunvöxtum, verðbólguálagi og líftímaálagi. 

Stýrivaxtabreytingar hafa því áhrif á væntingar um raunvexti og verðbólguálag fjárfesta en 

líftímaálag ætti ekki að verða fyrir áhrifum af stýrivaxtabreytingu. Sem dæmi gætu aðilar á 

fjármálamarkaði tekið stýrivaxtahækkun sem vísbendingu um að verðbólga verði enn meiri í 

framtíðinni heldur en áður var talið og því eykst verðbólguálag ávöxtunarkröfunnar sem veldur 

því að hún hækkar. 

Væntingar aðila á skuldabréfamarkaði gætu útskýrt hvers vegna áhrif af 

stýrivaxtabreytingum er að finna á ávöxtunarkröfur ríkisskuldabréfa í aðdraganda og eftir 

stýrivaxtaákvörðunardag. Greiningardeildir banka ásamt fleiri aðilum gefa út spár um 

stýrivaxtaákvarðanir og geta þessar spár gefið vísbendingu um hverjar væntingar markaðsaðila 

eru til komandi stýrivaxtaákvörðunnar. Geri markaðsaðilar ráð fyrir því að breyting verði gerð 

á stýrivöxtum í næstu stýrivaxtaákvörðun getur ávöxtunarkrafan verið búin að taka tillit til 

breytingarinnar fyrir stýrivaxtaákvörðunardag. Verði stýrivaxtaákvörðun ekki í samræmi við 

spár getur það haft mikil áhrif á ávöxtunarkröfu skuldabréfa á markaði og getur það tekið tíma 

fyrir markaðsaðila að melta áhrif stýrivaxtaákvörðunarinnar. Því geta áhrif af 

stýrivaxtaákvörðun verið bæði nokkrum dögum fyrir og eftir stýrivaxtaákvörðunardag. 

Ljóst er að væntingar og framtíðarhorfur hafa mikil áhrif á það hvort 

stýrivaxtabreytingar skili sér að fullu og hafi þau áhrif sem þeim er ætlað að hafa. Séu væntingar 

og framtíðarhorfur ekki þær sömu hjá markaðsaðilum og seðlabanka geta áhrif af 

stýrivaxtabreytingum því orðið minni eða meiri heldur en þeim er ætlað að vera. 
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Á mynd 11 hafa ríkisskuldabréfavísitölurnar verið teknar saman ásamt stýrivöxtum, en 

merkt hafa verið inn þrjú áberandi frávik þar sem ávöxtnarkrafa á skuldabréfamarkaði fylgir 

ekki stýrivaxtahækkun, heldur lækkar ávöxtunarkrafan á markaði. 

 

Mynd 11. Frávik ávöxtunarkröfu frá stýrivaxtabreytingum. 

Frávikin á mynd 11 geta gefið vísbendingu um að væntingar eða framtíðarhorfur 

markaðsaðila hafi verið aðrar heldur en stýrivaxtabreytingin gaf til kynna. Um mitt ár 2015 

byrjar ávöxtunarkrafa á markaði að lækka á sama tíma og Seðlabanki Íslands hækkar stýrivexti. 

Í júní 2015 kynnti ríkisstjórn Íslands aðgerðaáætlun um afnám gjaldeyrishafta sem hafði jákvæð 

áhrif á væntingar markaðsaðila og við það lækkaði ávöxtunarkrafan. Lánshæfismat ríkissjóðs 

hækkaði hjá stóru alþjóðlegu matsfyrirtækjunum í kjölfar kynningar á aðgerðaáætlun um afnám 

gjaldeyrishafta sem hafði einnig jákvæð áhrif á væntingar markaðsaðila (Seðlabanki Íslands, 

2015). Á sama tíma byrja erlendir fjárfestar að auka vaxtamunarviðskipti sín með 

ríkisskuldabréf til muna (Valgarð Briem, skuldabréfamiðlari Arion Banka, munnleg heimild, 

viðtal, 1. mars 2016). Frá byrjun júní 2015 til loka október 2015 var nýfjárfesting erlendra aðila 

í ríkisskuldabréfum um 49 milljarðar króna, sem gerir um 8 milljarða nýfjárfestingu á mánuði 

(Seðlabanki Íslands, 2015). Höfðu þessi atriði mikil áhrif á væntingar og framtíðarhorfur á 

skuldabréfamarkaðnum sem hafði í för með sér mikla lækkun á ávöxtunarkröfunni á sama tíma 

og Seðlabanki Íslands hækkaði stýrivexti. 

Áhugavert væri að framkvæma aðra og töluvert viðameiri rannsókn á því hver fyrirsjáanleg 

og ófyrirsjáanleg áhrif af stýrivaxtaákvörðunum eru, líkt og Kuttner (2001) gerði. 

Ófyrirsjáanleg stýrivaxtaákvörðun hefur yfirleitt mun meiri áhrif á ávöxtunarkröfu skuldabréfa 
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heldur en fyrirsjáanleg og því væri áhugavert að gera frekari rannsóknir á þessu viðfangsefni. 

Sem dæmi var óvænt 25 basis punkta stýrivaxtahækkun 4. nóvember 2015. Í kjölfarið hækkaði 

ávöxtunarkrafa eins ára ríkisskuldabréfa um 32 basis punkta, ávöxtunarkrafa fimm ára 

ríkisskuldabréfa um 36 basis punkta og ávöxtunarkrafa tíu ára ríkisskuldabréfa hækkaði um 39 

basis punkta. Er þetta í ósamræmi við fyrri rannsóknir og niðurstöður þessarar ritgerðar þar sem 

áhrif af stýrivaxtabreytingu á ávöxtunarkröfu eru meiri á styttri enda vaxtarófsins. Því er ljóst 

að ófyrirsjáanleg stýrivaxtaákvörðun getur haft mikið meiri áhrif heldur en fyrirsjáanleg 

stýrivaxtaákvörðun á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréf líkt og þetta dæmi sýnir. 

Einnig væri áhugavert að framkvæma rannsóknina aftur með hátíðni (e. high frequency) 

gögnum, þ.e. gögnum innan hvers viðskiptadags. Þá er hægt að meta hversu mikið 

ávöxtunarkröfur ríkisskuldabréfa breytast innan stýrivaxtaákvörðunardaga. Með því móti er 

hægt að sjá hvort ávöxtunarkröfurnar leiðrétti sig innan dagsins eða hvort breytingin verði 

viðvarandi. 

Niðurstöður fyrri rannsókna og niðurstaða þessarar ritgerðar benda til þess að 

stýrivaxtaákvarðanir hafi marktæk áhrif á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa. Væntingar og 

framtíðarhorfur skipta þó einnig miklu máli ásamt því að peningastefnan verður að vera 

trúverðug. Fari þetta ekki saman geta myndast frávik á áhrifum stýrivaxtaákvarðana líkt og 

fjallað hefur verið um.  

Efnahagslegar aðstæður líkt og voru árið 2008 geta einnig skipt máli varðandi hversu mikil 

áhrif stýrivaxtaákvarðanir hafa á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa. Mikil óvissa ríkti á þeim 

tíma á fjármálamörkuðum og því ekki víst að trúverðugleiki peningastefnunnar hafi verið 

mikill. Líkt og mynd 11 sýnir voru stýrivextir hækkaðir á fyrri hluta ársins 2008 en 

ávöxtunarkrafan á skuldabréfamarkaði lækkaði í kjölfarið og fylgdi því ekki eftir 

stýrivaxtahækkuninni. Getur þetta gefið vísbendingar um að trúverðugleiki peningastefnunnar 

hafi ekki verið mikill eða væntingar markaðsaðila hafi verið aðrar en þær sem 

peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hafði. 
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Viðauki A: Aðhvarfsjafna 

Meðfylgjandi jafna er notuð í aðhvarfsgreininguna, en hér má sjá nánari útskýringar á henni. 

∆�!
( = + + ,∆-! + .!  i= 1,2,3,4,5,6 

∆y1
t = breyting á ávöxtunarkröfu óverðtryggðrar ríkisskuldabréfavísitölu tveimur dögum fyrir 

ákvörðunardag stýrivaxta eða á tíma t-2. 

∆y2
t = breyting á ávöxtunarkröfu óverðtryggðrar ríkisskuldabréfavísitölu einum degi fyrir 

ákvörðunardag stýrivaxta eða á tíma t-1. 

∆y3
t = breyting á ávöxtunarkröfu óverðtryggðrar ríkisskuldabréfavísitölu á ákvörðunardegi 

stýrivaxta eða á tíma t. 

∆y4
t = breyting á ávöxtunarkröfu óverðtryggðrar ríkisskuldabréfavísitölu einum degi eftir 

ákvörðunardag stýrivaxta eða á tíma t+1. 

∆y5
t = breyting á ávöxtunarkröfu óverðtryggðrar ríkisskuldabréfavísitölu tveimur dögum eftir 

ákvörðunardag stýrivaxta eða á tíma t+2. 

∆y6
t = ∆y1

t + ∆y2
t + ∆y3

t + ∆y4
t + ∆y5

t = heildarbreyting á ávöxtunarkröfu óverðtryggðrar 

ríkisskuldabréfavísitölu yfir allt matstímabilið, þ.e. frá tveimur dögum fyrir ákvörðunardag 

stýrivaxta þangað til tveimur dögum eftir ákvörðunardag stýrivaxta. 
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Viðauki B: Tölfræðipróf 

F-próf 

Með því að framkvæma F-próf er hægt að skoða hvort aðhvarfsjafnan sé tölfræðilega marktæk 

í heild sinni. Settar eru fram tvær tilgátur fyrir F-prófið, núlltilgáta og gagntilgáta. 

�:	,� = 0 

�:	,� ≠ 0 

Til þess að hafna núlltilgátunni um að stuðlarnir séu jafnir 0, þarf F-gildið að vera stærra 

en krítíska gildið sem er reiknað útfrá F-dreifingu miðað við gefnar frígráður. Sé krítíska gildið 

hins vegar stærra en F-gildið er ekki hægt að hafna núlltilgátunni um að stuðlarnir séu jafnir 0 

og því er ekki hægt að segja að stuðlarnir séu tölfræðilega frábrugðnir núlli. 

 

Durbin-Watson próf 

Með Durbin-Watson prófi er verið að skoða hvort að sjálffylgni sé á milli skekkjuliðarins og 

seinasta gildi hans. Ein af forsendum aðhvarfsgreiningar er að ekki sé fylgni á milli 

skekkjuliðana. Sé núlltilgátunni því hafnað er ályktað sem svo að vísbending geti verið um að 

sjálffylgni sé að ræða á milli skekkjuliðanna á milli tíma t og t-1. Í töflu 12 má sjá 

ákvörðunarreglur fyrir Durbin-Watson prófið þar sem núlltilgátunni er annað hvort hafnað og 

um er að ræða jákvæða eða neikvæða sjálffylgni eða þá að núlltilgátunni er ekki hafnað. Einnig 

getur verið að ekki sé hægt að meta hvort um sjálffylgni sé að ræða á milli skekkjuliðanna. 

Tafla 12. Ákvörðunarreglur fyrir Durbin-Watson próf. 

Ákvörðun Ef DW er á bilinu: 

Hafna H0: Jákvæð sjálffylgni 0 til dL 

Ekki hægt að meta dL til dU 

Ekki hægt að hafna H0 dU til 4-dU 

Ekki hægt að meta 4-dU til 4-dL 

Hafna H0: Neikvæð sjálffylgni 4-dL til 4 
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Viðauki C: Gögnin 

OMXI1YNI 

Dags. Stýrivaxtabr. t-2 t-1 t t+1 t+2 Samtals 

26.01.2006 0,25 -0,003 0,181 0,052 0,045 -0,022 0,252 
30.03.2006 0,75 0,020 0,128 0,362 0,140 0,066 0,716 
18.05.2006 0,75 0,012 -0,151 -0,077 0,013 -0,010 -0,213 
06.07.2006 0,75 0,038 0,043 0,065 -0,012 0,164 0,298 
18.08.2006 0,50 -0,272 -0,165 -0,165 -0,158 0,077 -0,684 
14.09.2006 0,50 0,006 -0,092 0,080 0,019 -0,019 -0,006 
02.11.2006 0,00 0,003 0,038 -0,009 -0,012 -0,061 -0,040 
21.12.2006 0,25 0,021 0,005 0,184 0,064 -0,129 0,145 
08.02.2007 0,00 0,085 -0,005 -0,061 0,141 0,051 0,210 
29.03.2007 0,00 0,000 0,002 0,191 0,358 0,049 0,599 
16.05.2007 0,00 0,043 0,002 0,112 -0,030 -0,003 0,125 
05.07.2007 0,00 0,041 0,037 0,175 0,136 0,012 0,401 
06.09.2007 0,00 -0,009 -0,018 0,048 -0,054 0,078 0,045 
01.11.2007 0,45 -0,029 0,031 0,322 0,075 -0,036 0,363 
20.12.2007 0,00 0,084 -0,064 -0,163 -0,050 -0,034 -0,227 
14.02.2008 0,00 0,208 -0,014 0,082 -0,003 0,001 0,274 
25.03.2008 1,25 0,044 0,047 1,462 0,148 0,090 1,791 
10.04.2008 0,50 -0,468 -0,242 0,185 -0,044 0,100 -0,468 
22.05.2008 0,00 0,072 -0,090 0,031 0,233 0,311 0,556 
03.07.2008 0,00 -0,174 0,177 0,395 0,362 -0,062 0,698 
11.09.2008 0,00 0,077 0,084 -0,008 -0,002 0,022 0,174 
15.10.2008 -3,50 2,978 -0,561 1,596 -1,854 0,805 2,965 
28.10.2008 6,00 -0,239 0,001 0,811 -0,022 1,107 1,657 
06.11.2008 0,00 -0,067 0,498 -0,470 0,868 0,517 1,346 
19.03.2009 -1,00 -0,138 -0,323 0,877 -0,255 -0,172 -0,010 
08.04.2009 -1,50 0,159 0,055 -0,501 0,210 -0,190 -0,267 
07.05.2009 -2,50 -0,312 -0,639 -0,854 -0,376 0,033 -2,147 
04.06.2009 -1,00 0,326 -0,213 0,193 -0,192 -0,248 -0,135 
02.07.2009 0,00 0,006 -0,200 0,492 0,125 0,026 0,449 
13.08.2009 0,00 -0,105 -0,073 0,140 0,057 0,027 0,046 
24.09.2009 0,00 0,047 -0,019 0,138 -0,053 0,015 0,128 
05.11.2009 -1,00 0,088 -0,021 0,051 0,068 0,044 0,229 
10.12.2009 -1,00 -0,037 0,000 -0,232 -0,028 0,089 -0,207 
27.01.2010 -0,50 0,000 -0,124 -0,086 -0,087 -0,036 -0,332 
17.03.2010 -0,50 -0,185 0,005 -0,192 -0,050 0,108 -0,314 
05.05.2010 -0,50 -0,011 0,000 0,090 -0,037 -0,028 0,013 
23.06.2010 -0,50 0,082 0,016 -0,034 -0,241 -0,214 -0,391 
18.08.2010 -1,00 0,161 -0,076 -0,103 -0,028 0,184 0,140 
22.09.2010 -0,75 -0,047 -0,077 0,533 -0,077 -0,094 0,238 
03.11.2010 -0,75 -0,083 -0,027 -0,210 0,058 -0,091 -0,352 
08.12.2010 -1,00 0,012 -0,353 -0,479 0,154 0,187 -0,479 
02.02.2011 -0,25 -0,071 0,000 0,082 -0,025 0,033 0,020 
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16.03.2011 0,00 0,021 -0,036 -0,066 0,009 0,136 0,064 
20.04.2011 0,00 -0,014 -0,026 0,019 -0,032 0,024 -0,029 
15.06.2011 0,00 0,022 -0,012 0,057 -0,041 -0,061 -0,034 
17.08.2011 0,25 -0,007 -0,028 0,317 0,081 0,228 0,590 
21.09.2011 0,00 0,037 -0,031 0,091 -0,039 -0,048 0,010 
02.11.2011 0,25 -0,092 -0,031 0,061 0,046 -0,125 -0,141 
07.12.2011 0,00 0,022 0,012 -0,178 0,036 -0,023 -0,130 
08.02.2012 0,00 0,035 0,153 -0,223 0,078 -0,007 0,035 
21.03.2012 0,25 -0,096 0,055 0,071 -0,015 0,061 0,076 
16.05.2012 0,50 0,008 -0,033 0,040 -0,078 -0,035 -0,099 
13.06.2012 0,25 -0,089 -0,078 -0,246 -0,074 -0,130 -0,617 
22.08.2012 0,00 0,036 -0,081 -0,022 0,091 -0,073 -0,050 
03.10.2012 0,00 -0,075 0,043 0,001 -0,008 -0,009 -0,047 
14.11.2012 0,25 0,003 -0,042 -0,028 -0,144 -0,004 -0,214 
12.12.2012 0,00 -0,003 0,001 0,026 -0,047 0,041 0,018 
06.02.2013 0,00 0,004 -0,001 -0,001 -0,079 0,078 0,000 
20.03.2013 0,00 0,209 0,121 -0,096 0,026 -0,136 0,124 
15.05.2013 0,00 -0,152 -0,021 0,074 0,041 -0,038 -0,096 
12.06.2013 0,00 0,077 -0,003 -0,005 -0,078 0,012 0,002 
21.08.2013 0,00 0,002 -0,027 0,025 0,002 0,121 0,122 
02.10.2013 0,00 0,038 0,001 0,027 -0,002 -0,001 0,063 
06.11.2013 0,00 -0,001 -0,084 0,082 0,000 0,000 -0,003 
11.12.2013 0,00 0,038 0,008 0,058 -0,006 -0,049 0,048 
12.02.2014 0,00 0,001 0,000 0,001 0,002 -0,002 0,002 
19.03.2014 0,00 -0,065 -0,003 -0,207 -0,083 0,001 -0,358 
21.05.2014 0,00 0,003 -0,017 0,001 0,001 0,000 -0,012 
11.06.2014 0,00 0,043 -0,008 0,151 -0,003 0,007 0,190 
20.08.2014 0,00 -0,007 -0,024 -0,152 0,008 -0,013 -0,188 
01.10.2014 0,00 0,048 -0,019 0,001 0,002 -0,044 -0,011 
05.11.2014 -0,25 0,022 0,055 -0,395 -0,030 -0,039 -0,389 
10.12.2014 -0,50 0,000 -0,033 -0,071 -0,093 0,000 -0,197 
04.02.2015 0,00 0,024 0,070 -0,030 0,026 0,086 0,176 
18.03.2015 0,00 0,004 0,013 0,059 -0,037 0,073 0,111 
13.05.2015 0,00 -0,015 -0,014 0,208 0,099 -0,057 0,221 
10.06.2015 0,50 -0,125 -0,029 0,273 -0,043 -0,022 0,055 
19.08.2015 0,50 0,010 0,084 -0,045 -0,055 -0,124 -0,130 
30.09.2015 0,00 0,003 0,016 -0,155 -0,028 0,005 -0,158 
04.11.2015 0,25 -0,021 0,075 0,322 -0,014 0,121 0,483 
09.12.2015 0,00 0,028 0,010 -0,157 0,026 0,024 -0,069 
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OMXI5YNI 

Dags. Stýrivaxtabr. t-2 t-1 t t+1 t+2 Samtals 

26.01.2006 0,25 -0,007 0,102 0,020 0,071 0,065 0,251 
30.03.2006 0,75 0,000 0,075 0,248 0,043 0,044 0,410 
18.05.2006 0,75 -0,012 0,073 -0,037 0,006 0,002 0,031 
06.07.2006 0,75 0,011 0,007 -0,005 0,004 -0,006 0,012 
18.08.2006 0,50 -0,137 -0,206 -0,063 -0,031 -0,013 -0,450 
14.09.2006 0,50 -0,008 -0,081 -0,045 0,030 0,017 -0,087 
02.11.2006 0,00 0,019 0,011 0,002 -0,004 -0,043 -0,015 
21.12.2006 0,25 -0,015 0,000 0,073 0,097 0,009 0,163 
08.02.2007 0,00 0,082 0,049 0,006 0,091 0,074 0,302 
29.03.2007 0,00 0,000 -0,042 0,047 0,105 0,032 0,142 
16.05.2007 0,00 0,015 -0,043 -0,033 0,083 -0,023 -0,001 
05.07.2007 0,00 -0,014 0,017 0,148 0,089 0,037 0,278 
06.09.2007 0,00 -0,052 -0,068 0,109 -0,025 0,014 -0,023 
01.11.2007 0,45 0,055 0,107 0,096 0,147 0,031 0,436 
20.12.2007 0,00 -0,004 -0,079 -0,130 0,001 -0,132 -0,344 
14.02.2008 0,00 0,217 0,072 -0,022 -0,058 -0,018 0,192 
25.03.2008 1,25 0,180 0,041 0,413 0,131 0,161 0,926 
10.04.2008 0,50 -0,027 -0,114 0,119 -0,164 0,123 -0,064 
22.05.2008 0,00 0,008 -0,217 -0,037 0,071 0,023 -0,153 
03.07.2008 0,00 -0,086 -0,047 0,173 0,245 0,102 0,387 
11.09.2008 0,00 0,043 0,033 -0,139 -0,036 -0,019 -0,117 
15.10.2008 -3,50 -0,296 1,433 0,110 0,289 0,013 1,549 
28.10.2008 6,00 -0,036 0,001 0,946 2,003 -0,732 2,183 
06.11.2008 0,00 0,300 0,060 -0,374 0,145 0,355 0,486 
19.03.2009 -1,00 0,120 -0,268 0,259 0,127 -0,115 0,123 
08.04.2009 -1,50 0,082 0,033 -0,101 0,100 -0,008 0,107 
07.05.2009 -2,50 -0,178 -0,002 -0,312 -0,033 -0,244 -0,770 
04.06.2009 -1,00 -0,092 -0,064 0,262 -0,042 -0,009 0,056 
02.07.2009 0,00 -0,012 -0,061 0,285 0,200 -0,068 0,344 
13.08.2009 0,00 -0,028 -0,042 0,064 0,018 -0,071 -0,059 
24.09.2009 0,00 -0,050 -0,006 0,040 0,000 -0,016 -0,031 
05.11.2009 -1,00 0,076 0,016 0,014 0,052 0,072 0,231 
10.12.2009 -1,00 -0,015 0,014 -0,137 -0,007 -0,001 -0,147 
27.01.2010 -0,50 -0,047 -0,192 -0,066 0,033 0,001 -0,272 
17.03.2010 -0,50 -0,010 0,037 -0,129 -0,078 0,018 -0,162 
05.05.2010 -0,50 -0,027 0,034 -0,001 -0,004 -0,036 -0,035 
23.06.2010 -0,50 0,017 0,032 0,000 -0,048 -0,029 -0,028 
18.08.2010 -1,00 0,010 -0,017 -0,144 -0,136 0,015 -0,271 
22.09.2010 -0,75 0,192 -0,165 0,535 0,351 -0,192 0,721 
03.11.2010 -0,75 -0,056 -0,109 -0,439 -0,072 -0,044 -0,721 
08.12.2010 -1,00 0,014 -0,091 0,036 -0,007 -0,009 -0,057 
02.02.2011 -0,25 0,043 0,029 0,137 0,048 0,045 0,301 
16.03.2011 0,00 0,007 0,023 0,024 0,003 0,006 0,063 
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20.04.2011 0,00 0,083 -0,008 0,035 -0,003 0,020 0,127 
15.06.2011 0,00 0,044 -0,021 0,008 -0,165 -0,010 -0,144 
17.08.2011 0,25 0,054 0,060 0,234 0,120 0,074 0,542 
21.09.2011 0,00 0,043 0,049 -0,014 -0,149 -0,219 -0,290 
02.11.2011 0,25 0,138 -0,132 -0,023 -0,070 -0,079 -0,167 
07.12.2011 0,00 0,017 0,064 -0,002 0,038 0,020 0,137 
08.02.2012 0,00 0,120 -0,005 -0,362 0,136 -0,100 -0,211 
21.03.2012 0,25 -0,071 0,020 0,182 -0,099 -0,017 0,015 
16.05.2012 0,50 -0,014 0,015 -0,002 -0,053 0,035 -0,019 
13.06.2012 0,25 0,022 -0,051 -0,086 -0,025 -0,112 -0,252 
22.08.2012 0,00 -0,016 -0,027 -0,027 0,027 0,032 -0,011 
03.10.2012 0,00 -0,053 0,051 -0,007 -0,009 -0,038 -0,056 
14.11.2012 0,25 0,023 0,030 -0,068 -0,036 -0,056 -0,108 
12.12.2012 0,00 0,061 -0,028 0,029 0,023 0,138 0,224 
06.02.2013 0,00 0,061 0,050 -0,073 -0,002 0,086 0,121 
20.03.2013 0,00 -0,039 -0,139 -0,008 0,077 -0,057 -0,165 
15.05.2013 0,00 -0,058 -0,085 -0,080 -0,097 0,090 -0,231 
12.06.2013 0,00 0,048 -0,010 -0,017 0,017 0,005 0,043 
21.08.2013 0,00 0,003 0,028 0,015 -0,002 0,041 0,084 
02.10.2013 0,00 0,029 -0,019 -0,059 -0,018 -0,023 -0,090 
06.11.2013 0,00 -0,015 -0,074 0,055 0,006 -0,003 -0,032 
11.12.2013 0,00 0,063 0,016 -0,013 -0,055 -0,055 -0,044 
12.02.2014 0,00 -0,031 0,031 0,133 -0,027 -0,052 0,053 
19.03.2014 0,00 -0,033 -0,017 -0,079 -0,036 0,015 -0,150 
21.05.2014 0,00 0,002 -0,006 0,013 -0,006 0,007 0,010 
11.06.2014 0,00 0,052 -0,021 0,103 0,009 -0,014 0,129 
20.08.2014 0,00 0,055 -0,015 -0,181 0,019 -0,097 -0,220 
01.10.2014 0,00 -0,019 -0,040 0,019 -0,010 -0,038 -0,087 
05.11.2014 -0,25 0,032 -0,018 -0,347 0,030 -0,060 -0,363 
10.12.2014 -0,50 -0,004 -0,069 -0,029 0,010 -0,044 -0,137 
04.02.2015 0,00 -0,021 0,095 0,033 0,028 0,003 0,138 
18.03.2015 0,00 0,045 0,051 0,004 -0,058 0,004 0,046 
13.05.2015 0,00 -0,088 -0,066 0,173 0,041 -0,063 -0,003 
10.06.2015 0,50 -0,134 -0,067 0,225 0,010 -0,075 -0,041 
19.08.2015 0,50 0,025 0,074 -0,101 -0,124 -0,129 -0,255 
30.09.2015 0,00 0,064 -0,005 -0,172 -0,005 -0,051 -0,169 
04.11.2015 0,25 0,010 0,039 0,356 0,275 0,014 0,695 
09.12.2015 0,00 0,077 -0,063 -0,079 0,045 0,011 -0,009 
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OMXI10YNI 

Dags. Stýrivaxtabr. t-2 t-1 t t+1 t+2 Samtals 

02.02.2011 -0,25 0,087 0,124 0,240 -0,025 0,053 0,480 
16.03.2011 0,00 -0,005 0,046 0,008 0,003 -0,025 0,027 
20.04.2011 0,00 0,057 0,008 0,079 -0,016 0,014 0,142 
15.06.2011 0,00 0,192 0,031 -0,006 -0,088 -0,008 0,120 
17.08.2011 0,25 -0,001 0,079 0,285 0,161 0,041 0,565 
21.09.2011 0,00 0,032 0,023 -0,003 -0,124 -0,246 -0,319 
02.11.2011 0,25 0,093 -0,034 -0,015 -0,105 -0,127 -0,189 
07.12.2011 0,00 -0,005 0,056 0,034 0,046 -0,064 0,068 
08.02.2012 0,00 0,120 0,025 -0,336 0,135 -0,029 -0,085 
21.03.2012 0,25 -0,009 0,013 0,166 -0,026 -0,029 0,114 
16.05.2012 0,50 0,036 0,045 0,013 -0,151 0,007 -0,052 
13.06.2012 0,25 0,162 -0,193 -0,093 -0,058 -0,068 -0,250 
22.08.2012 0,00 0,051 -0,001 -0,056 -0,086 -0,059 -0,152 
03.10.2012 0,00 -0,016 0,005 0,017 0,041 -0,030 0,017 
14.11.2012 0,25 -0,017 0,037 -0,073 -0,006 -0,035 -0,094 
12.12.2012 0,00 0,003 0,012 0,002 0,003 0,044 0,063 
06.02.2013 0,00 0,006 0,036 -0,055 0,017 0,049 0,053 
20.03.2013 0,00 0,003 -0,104 0,002 0,019 -0,056 -0,136 
15.05.2013 0,00 0,006 -0,019 -0,170 -0,034 0,061 -0,156 
12.06.2013 0,00 -0,002 0,012 -0,010 0,031 -0,001 0,030 
21.08.2013 0,00 0,007 0,042 -0,005 0,004 0,061 0,110 
02.10.2013 0,00 -0,008 -0,036 -0,016 -0,005 -0,032 -0,097 
06.11.2013 0,00 0,000 -0,016 0,044 0,003 0,000 0,031 
11.12.2013 0,00 0,080 0,002 -0,055 0,007 -0,052 -0,017 
12.02.2014 0,00 0,000 -0,046 0,111 0,004 -0,040 0,028 
19.03.2014 0,00 -0,025 -0,021 -0,049 0,004 -0,058 -0,149 
21.05.2014 0,00 -0,013 0,001 0,048 -0,024 0,041 0,053 
11.06.2014 0,00 0,012 0,025 0,045 0,034 0,065 0,182 
20.08.2014 0,00 0,000 0,001 -0,158 0,001 -0,044 -0,200 
01.10.2014 0,00 0,000 -0,036 0,081 -0,033 -0,004 0,008 
05.11.2014 -0,25 0,022 -0,037 -0,254 -0,004 -0,046 -0,319 
10.12.2014 -0,50 -0,017 -0,018 -0,006 -0,004 -0,018 -0,063 
04.02.2015 0,00 -0,047 0,040 0,029 -0,015 -0,041 -0,034 
18.03.2015 0,00 0,015 0,021 0,015 -0,007 -0,005 0,040 
13.05.2015 0,00 -0,031 -0,075 0,123 0,036 0,000 0,054 
10.06.2015 0,50 -0,166 -0,108 0,177 -0,004 -0,094 -0,196 
19.08.2015 0,50 0,031 0,021 -0,041 -0,094 -0,182 -0,265 
30.09.2015 0,00 0,089 -0,055 -0,129 0,022 -0,071 -0,144 
04.11.2015 0,25 -0,081 0,099 0,389 0,282 0,077 0,766 
09.12.2015 0,00 0,052 -0,008 -0,097 -0,003 0,039 -0,017 

 


