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Útdráttur 

Efnahagshrunið haustið 2008 hafði áhrif á velflesta á Íslandi, einstaklinga jafnt sem 

fyrirtæki. Fjármálastofnanir urðu gjaldþrota, sem og önnur fyrirtæki og einstaklingar. 

Efnahagshrunið hafði meðal annars áhrif á rekstur sjóða á Íslandi en 25 verðbréfa- og 

fjárfestingarsjóðum var lokað frá miðju ári 2008 fram á mitt ár 2009.  

Í ritgerðinni er rannsakað hvort og þá hvaða áhrif efnahagshrunið hafði á 

eignasamsetningu skuldabréfasjóða á Íslandi. Í því skyni var framkvæmd rannsókn á 

gögnum um eignasamsetningu sjóðanna, um framboð á skuldabréfum og víxlum og um 

veltu í viðskiptum með skuldabréf og víxla. 

Til að kanna framboð á skuldabréfum og víxlum fyrir árin 2005 til 2016 voru öll útgefin 

ISIN-númer á tímabilinu skoðuð og leitað að útgáfulýsingum vegna þeirra bréfa. Gögnin 

sýna að framboð af skuldabréfum og víxlum útgefnum af hinu opinbera eykst mikið eftir 

efnahagshrun og er mun meira en framboð í öðrum flokkum, fer úr 232 ma. kr. árið 2008 

í 614 ma. kr. árið 2009. Gögnin sýna einnig að framboð af skuldabréfum og víxlum 

útgefnum af fjármálafyrirtækjum og öðrum fyrirtækjum minnkar verulega við hrunið. 

Útgáfa skuldabréfa og víxla fjármálafyrirtækja fer úr 150 ma. kr. árið 2008 í 1 ma. kr. árið 

2009, og útgáfa skuldabréfa og víxla annarra fyrirtækja fer úr 34 ma. kr. árið 2008 í 28 ma. 

kr. árið 2009 og niður í 1 ma. kr. árið 2011. 

Einnig var notast við gögn frá Nasdaq OMX Nordic Iceland fyrir sama tímabil sem 

geyma upplýsingar um nýjar útgáfur og breytingar á eldri útgáfum, til að kanna 

framboðið. Gögnin staðfesta aukningu í útgáfu hins opinbera og samdrátt í útgáfu 

fjármálafyrirtækja og annarra fyrirtækja. 

Veltutölur frá kauphöll sýna einnig að velta með skuldabréf og víxla útgefna af 

atvinnufyrirtækjum fer úr 28 ma. kr. árið 2007 í 3 ma. kr. 2010, og velta með skuldabréf 

og víxla útgefna af fjármálafyrirtækjum fer úr 98 ma. kr. árið 2008 í 2 ma. kr. árið 2009. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að eignasamsetning skuldabréfasjóða ætti að hafa 

breyst vegna breytinga á framboði skuldabréfa og víxla. 

Til að kanna hvort eignasamsetning skuldabréfasjóðanna hafi breyst við 

efnahagshrunið voru skoðuð gögn frá Seðlabanka Íslands fyrir árin 2005 til 2016, brotin 

upp í þrjú tímabil. Í fyrsta lagi árin fyrir efnahagshrun, þ.e. árið 2005 fram á mitt ár 2008, 
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í öðru lagi tímabilið frá miðju ári 2008 fram á mitt ár 2009 og í þriðja lagi tímabilið frá 

miðju ári 2009 til loka árs 2016. Gögnin sýna að eignasamsetning skuldabréfasjóða hefur 

breyst í kjölfar efnahagshrunsins. Ef eignasamsetning í lok árs 2007 er borin saman við 

eignasamsetningu í lok árs 2008 má sjá verulegar breytingar. Hlutfall íbúða- og 

húsnæðisbréfa fer úr 8% í 54%, hlutfall skuldabréfa og víxla útgefnum af 

atvinnufyrirtækjum fer úr 43% í 19%, hlutfall skuldabréfa og víxla útgefnum af 

fjármálafyrirtækjum fer úr 16% í 6%, hlutfall skuldabréfa og víxla útgefnum af hinu 

opinbera (að íbúðar- og húsnæðisbréfum undanskildum) fer úr 7% í 12% og innlán fara úr 

21% í 7%. 

Það vegur væntanlega þyngst í breytingu á eignasamsetningu að verulega dró úr 

framboði verðbréfa eftir hrun og fjárfestar höfðu í reynd um færri kosti að velja á 

skuldabréfamarkaði, sem leiðir til þess að samsetning í eignasöfnun breytist þá þegar. 

Einnig má ætla að áhættufælni hafi einkennt fjárfesta nokkuð fyrst eftir hrun og fjárfestar 

hafi fremur viljað leita í fjárfestingar sem þeir töldu áhættuminni en á árunum fyrir hrun. 

Þannig hafi ekki eingöngu framboðsskortur verið þess valdandi að hlutfall fjárfestinga í 

skuldabréfum og víxlum útgefnum af hinu opinbera jókst svo mikið sem raun bar vitni 

heldur kann að hafa spilað þar inn í að fjárfestar hafi litið á þann kost sem hvað 

áhættuminnstan af þeim verðbréfum sem í boði voru. 
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1 Inngangur 

Markmið verkefnisins er að skoða eignasamsetningu skuldabréfasjóða á árunum í 

kringum efnahagshrunið. Fyrir efnahagshrunið eru skoðuð árin 2005, 2006, 2007 og fram 

á mitt ár 2008, tímabilið í kringum hrunið frá miðju ári 2008 og fram á mitt ár 2009, og 

árin eftir hrun til loka árs 2016. Skoðað er hvort, og þá hvernig, fjárfestingarheimildir sjóða 

breyttust með tilkomu nýrra laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 

fagfjárfestasjóði en eldri lög voru frá árinu 2003. Einnig eru skoðaðar þær kröfur sem 

Fjármálaeftirlitið gerir til upplýsingagjafar um eignasamsetningu sjóða og kannað hvort 

þær hafa breyst frá árunum fyrir hrun til dagsins í dag. Markmiðið er að komast að því 

hvort hrunið hafi haft áhrif á eignasamsetningu sjóða og þá sérstaklega skuldabréfasjóða. 

Með skuldabréfasjóðum, í ritgerð þessari, er átt við verðbréfa- og fjárfestingarsjóði sem 

reknir eru samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, og 

fagfjárfestasjóði eða eldri laga um sama efni og fjárfesta eingöngu í skuldabréfum. 

Rannsóknarspurningin er: Hafði efnahagshrunið áhrif á eignasamsetningu 

skuldabréfasjóða? 

Aðferðum megindlegrar aðferðarfræði er beitt og tölulegum gögnum safnað saman. 

Upphaflega ætlunin var að notast við ársreikninga rekstrarfélaga en þar sem misjafnt er 

hvort þeir eru aðgengilegir öðrum en fjárfestum og upplýsingar í þeim misjafnar og ekki 

alltaf samanburðarhæfar var ákveðið að byggja á gögnum frá Seðlabanka Íslands. Þróun 

á stærð sjóðanna er einnig skoðuð frá árinu 2005 til 2017 út frá gögnum frá Seðlabanka 

Íslands.  

Skuldabréfasjóðir búa við ákveðinn ramma um heimildir til fjárfestinga samkvæmt 

lögum. Leitast er við að taka saman yfirlit um þá fjármálagerninga sem skuldabréfasjóðir 

gátu fjárfest í fyrir hrun og þeim sem hægt er að fjárfesta í nú.  

Árið 2015 gaf Fjármálaeftirlitið út nýjar reglur, reglur nr. 1060/2015 um ársreikninga 

verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, sem kveða á um hvaða upplýsingar skuli birta í 

ársreikningum og árshlutareikningum verðbréfa- og fjárfestingarsjóða. Eldri reglur voru 

síðan árið 2004. Skoðað er hvort kröfur um upplýsingagjöf um eignasamsetningu sjóða 

hafi breyst með nýju reglunum.  

Höfundur hefur frá árinu 2005 starfað við reikningshald, rekstur og utanumhald sjóða, 

fyrst hjá Landsbanka Íslands/Landsbankanum og síðan hjá Landsvaka og Landsbréfum. 
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Efnahagshrunið árið 2008 hafið margvísleg áhrif á Íslandi og vildi höfundur kanna hvort, 

og þá hvaða, áhrif það hefði haft á eignasamsetningu sjóða, sér í lagi skuldabréfasjóða. 

Vegna starfa höfundar hjá Landsbréfum hf. þarf að gæta að hlutleysi við umfjöllum og 

túlkun á efni og niðurstöðum. 
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2 Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir  

2.1 Lagaumhverfi verðbréfa- og fjárfestingarsjóða á Íslandi 

Starfsemi verðbréfasjóða hófst á Íslandi árið 1985 (Verðbréf og áhætta, 1994). Fyrstu 

verðbréfasjóðirnir voru stofnaðir sem hlutafélög af Kaupþingi hf. og Fjárfestingarfélagi 

Íslands (Sigurður B. Stefánsson, 2003). Fyrsti íslenski hlutabréfasjóðurinn, 

Hlutabréfasjóðurinn hf., var stofnaður árið 1986 (Sigurður B. Stefánsson, 2003). Engin 

sérlög giltu um verðbréfasjóði við stofnun þessara sjóða. Tafla 1 sýnir þróun laga fyrir 

verðbréfa- og fjárfestingarsjóði. Nánar er fjallað um lögin í eftirfarandi köflum.  

Tafla 1. Yfirlit yfir þróun laga fyrir verðbréfa- og fjárfestingarsjóði. 

  

Í töflu 2 má sjá hvernig fjöldi sjóða hefur breyst frá stofnun fyrstu sjóðanna árið 1985 fram 

til loka árs 2016. Fyrir efnahagshrunið var fjöldi sjóða kominn í 89, sjóðum fækkaði niður 

í 63 á árinu 2009 en eru í lok árs 2016 komnir í 103 sjóði. 

Lög nr. 27/1986 um 
verðbréfamiðlun

Verðbréfasjóðir fyrst nefndir í lögum að einhverju leyti

Komið á eftirliti með sjóðum

Lög nr. 20/1989 um 
verðbréfaviðskipti og 
verðbréfasjóði

Fyrstu lögin sem fjalla um verðbréfafyrirtæki

Skilyrði fyrir rekstur verðbréfasjóðs komið á

Seðlabanki Íslands þarf að samþykkja samþykktir sjóða

Lög nr. 10/1993 um 
verðbréfasjóði

Krafa að rekstrarfélög sjái um rekstur sjóða

Starfsleyfi viðskiptaráðherra skilyrði

Aðlögun að tilskipun Evrópska efnahagssvæðisins

Lög nr. 21/1996 um 
breytingu á lögum 
nr. 10/1993 um 
verðbréfasjóði

Frekari aðlaganir að Evrópska efnahagssvæðinu

Félagaform sjóða skilyrt sem hlutafélag

Lög  nr. 17/1999 um 
breytingu á lögum 
nr. 10/1993 um 
verðbréfasjóði með 
síðari breytingum

Ný tegund af verðbréfasjóðum kynnt til sögunnar án Evrópupassa

Lög nr. 30/2003 um 
verðbréfasjóði og 
fjárfestingarsjóði

Fjárfestingarsjóður nefndur í fyrsta sinn í lögunum

Fagfjárfestasjóður nefndur í fyrsta sinn í lögunum

Sjóðir reknir af rekstrarfélagi í stað þess að vera sjálfstæðir lögaðilar

Lög nr. 128/2011 um 
verðbréfasjóði, 
fjárfestingarsjóði og 
fagfjárfestasjóði

Fagfjárfestasjóðir skilgreindir og gerðir eftirlitsskyldir

Ítarlegra hæfi til framkvæmdastjóra og stjórnarmanna
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Tafla 2. Fjöldi sjóða árin 1985 til 2016 

 

2.1.1 Lagaumhverfi fyrir efnahagshrunið 

Lög nr. 27/1986 um verðbréfamiðlun eru fyrstu lögin sem nefna verðbréfasjóði að 

einhverju leyti. Lögin eiga þó fyrst og fremst við verðbréfamiðlun eins og nafn þeirra gefur 

til kynna. Verðbréfasjóðir eru skilgreindir í 3. gr. laganna sem „sérhver lögaðili sem hefur 

að markmiði að annast kaup eða sölu verðbréfa í eigin nafni og almenningi gefst kostur á 

að eiga aðild að.“ Lögin kveða á um að sá aðili sem veiti verðbréfasjóði forstöðu þurfi að 

hafa fengið til þess leyfi hjá viðskiptaráðherra. Þá er með lögum þessum komið á eftirliti 

með starfsemi verðbréfasjóða sem framkvæmt skuli af bankaeftirliti Seðlabanka Íslands 

og sektarákvæði er sett inn ef rekstur verðbréfasjóða á sér stað án leyfis 

viðskiptaráðherra. Að öðru leyti fjalla lögin ekki um verðbréfasjóði. 

Í lok árs 1987 voru 13 verðbréfasjóðir starfandi á Íslandi (Alþingi, 1988) og talin þörf á 

að setja frekari lög um starfsemi þeirra. Ný lög, lög nr. 20/1989 um verðbréfaviðskipti og 

verðbréfasjóði, voru samþykkt. Lögin áttu að stuðla að þróun á verðbréfamarkaði og 

tryggja hag þeirra sem fjárfestu í hlutdeildarskírteinum sjóða ásamt því að tryggja 

upplýsingagjöf til fjárfesta (Lög nr. 20/1989). Þessi lög voru fyrstu íslensku lögin sem fjalla 

1985 2 sjóðir (Verðbréf og áhætta, 1994)

1987 13 sjóðir (Alþingi, 1988)

1990 20 sjóðir/deildir (Verðbréf og áhætta, 
1994)

1998 34 sjóðir/deildir (Alþingi, 1998)

2003 40 sjóðir/deildir (Alþingi, 2003)

2005 49 sjóðir/deildir (Fjármálaeftirlitið, 
2005)

2007 89 sjóðir/deildir (Fjármálaeftirlitið, 
2007)

2009 63 sjóðir/sjóðsdeildir 
(Fjármálaeftirlitið, 2009)

2011 75 sjóðir/sjóðsdeildir 
(Fjármálaeftirlitið, 2012)

2016 103 sjóðir/sjóðsdeildir 
(Fjármálaeftirlitið, 2016)
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um verðbréfafyrirtæki. Verðbréfafyrirtæki áttu að annast rekstur verðbréfasjóða og 

þurftu til þess rekstrarleyfi viðskiptaráðherra. Öðrum aðilum var nú óheimilt að stunda 

slíkan rekstur, að innlánsstofnunum undanskildum. Verðbréfafyrirtæki þurftu enn fremur 

að uppfylla ýmis skilyrði til að geta stundað rekstur verðbréfasjóða, bæði hvað varðar 

umgjörð félagsins sem og fjárhag þess. Í 1. gr. laganna var verðbréfasjóður skilgreindur 

þannig:  

Með „verðbréfasjóði” er átt við sjóð, er saman stendur af skuldabréfum, 
hlutabréfum eða öðrum auðseljanlegum verðbréfum samkvæmt fyrir fram 
ákveðinni og kunngerðri fjárfestingarstefnu að því er varðar áhættudreifingu, 
þar sem almenningi eða þrengri hópi manna er gefinn kostur á að eignast 
hlutdeild í sjóðnum samkvæmt útgefnum skírteinum er að kröfu eigenda 
þeirra fást innleyst hjá sjóðnum í reiðufé samkvæmt nánari ákvæðum í reglum 
sjóðsins.  

Nýju lögin voru mun efnismeiri en lögin frá árinu 1985. Rammi var settur utan um 

starfsemi verðbréfasjóða og þeim óheimilt að hefja starfsemi nema bankaeftirlit 

Seðlabanka Íslands hefði staðfest samþykktir hans. Þá var í fyrsta skipti skilgreindur 

fjárfestingarammi fyrir verðbréfasjóðina. Opinberu eftirliti var einnig gefið aukið vægi og 

það fest í sessi. 

Í árslok 1990 voru starfræktir um 20 verðbréfasjóðir/deildir á Íslandi (Verðbréf og 

áhætta, 1994). Á því ári hófst vinna við endurnýjun á ýmsum lagaákvæðum er lutu að 

fjármálamarkaði þar sem fyrir lá að aðlaga þurfti íslenska löggjöf að ákvæðum 

Evrópuréttar í ljósi þess að Ísland var þá að gerast aðili að Evrópska efnahagssvæðið. Á 

grundvelli þeirrar endurskoðunar voru síðan á árinu 1993 sett ný lög nr. 10/1993 um 

verðbréfasjóði. Með lögunum var innleidd í íslensk lög tilskipun nr. 85/611/EBE um 

sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum. Helstu breytingar frá eldri 

lögum voru þær að nú þurftu verðbréfasjóðir sérstakt starfsleyfi viðskiptaráðherra ásamt 

því að rekstur sjóða átti að vera á höndum sérstakra rekstrarfélaga verðbréfasjóða. Varsla 

á eignum sjóða skyldi vera aðskilin frá öðrum rekstri hans og hjá sérstöku félagi, 

vörslufélagi. Heimildum verðbréfasjóða til fjárfestinga var breytt verulega og reglurnar 

gerðar mun ítarlegri. Fjárfestingarheimildir sjóðanna voru nú að mestu leyti einskorðaðar 

við fjárfestingar í verðbréfum skráðum á opinberum markaði eða öðrum skipulögðum 

mörkuðum. 
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Á árinu 1995 gerði Eftirlitsstofnun EFTA athugasemdir við lög nr. 10/1993 um 

verðbréfasjóði og taldi að lagfæra þyrfti nokkur atriði í lögunum þar sem einstök atriði 

laganna þóttu ekki nægjanlega samræmanleg tilskipun 85/611/EBE. Lög nr. 21/1996 um 

breytingu á lögum nr. 10/1993 um verðbréfasjóði voru samþykkt í mars 1996. Helstu 

breytingar laganna voru þær að tekinn var af allur vafi um félagaform verðbréfasjóða, 

eingöngu var nú heimilt að stofna þá sem hlutafélög. Ekki hvíldi lengur skylda á að gefa út 

hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða á pappír, fjárfestingarheimildir voru skýrðar enn 

frekar og upplýsingagjöf var skilgreind betur. 

Á árinu 1998 voru starfandi átta verðbréfasjóðir í 34 deildum (Alþingi, 1998). Allir 

þessir sjóðir uppfylltu skilyrði verðbréfasjóðstilskipunar ESB og því heimilt að 

markaðssetja þá innan Evrópska efnahagssvæðisins. Evrópusambandið hafði unnið að því 

í nokkurn tíma að reyna að útvíkka tilskipunina þannig að fleiri tegundir verðbréfasjóða 

myndu falla undir hana. Lög nr. 17/1999 um breytingu á lögum nr. 10/1993 um 

verðbréfasjóði, með síðari breytingum, taka tillit til þess. Lögin skilgreindu nú nýja tegund 

verðbréfasjóða sem eingöngu skyldi heimilt að markaðssetja á Íslandi. Sú tegund 

verðbréfasjóða þurfti að uppfylla öll sömu skilyrði og verðbréfasjóðir samkvæmt eldri 

lögum, að fjárfestingarstefnunni undanskilinni. Þetta nýja sjóðaform hafði rýmri 

fjárfestingarheimildir en áður hafði verið heimilað.  

Þann 1. júlí 2003 tóku gildi ný lög, lög nr. 30/2003 um verðbréfa- og fjárfestingarsjóði. 

Þá voru starfandi um 40 verðbréfasjóðir/deildir á Íslandi en sex þeirra höfðu eingöngu 

heimildir til að markaðssetja sig á Íslandi (Alþingi, 2003). Tilgangur laganna var að innleiða 

breytingu á tilskipun 85/611/EBE um sameiginlega fjárfestingu, auka neytendavernd og 

auka fjölbreytni í sjóðaformi sem fjárfestum stæði til boða. Legið hafði fyrir í nokkurn tíma 

að uppfæra þyrfti lögin en beðið var eftir breytingum frá Evrópusambandinu.  

Þegar frumvarpið var lagt fram höfðu verið að skjóta upp kollinum sjóðir um 

sameiginlega fjárfestingu sem tóku við fjármunum frá almenningi á öðru formi en 

verðbréfasjóðaforminu. Þeir sjóðir höfðu hvorki starfsleyfi né lutu opinberu eftirliti. Þá 

höfðu íslensk fjármálafyrirtæki einnig staðið að stofnun verðbréfasjóða og annarra sjóða 

erlendis. Rétt þótti því að setja lög sem næðu yfir allar tegundir sjóða. Í frumvarpinu var 

orðið fjárfestingarsjóður notað í fyrsta sinn en í viðbótum við eldri lög hafði sú tegund 

sjóða sem fjárfestingarsjóðir ná nú yfir verið undir verðbréfasjóðahugtakinu, eins konar 
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afbrigði þeirra. Samkvæmt 2. grein laganna er fjárfestingarsjóður skilgreindur þannig: 

„sjóður með starfsleyfi án heimildar til markaðssetningar á Evrópska efnahagssvæðinu og 

gefur út hlutdeildarskírteini eða hlutabréf.“ Verðbréfasjóður er skilgreindur í sömu grein 

sem “sjóður með starfsleyfi á Evrópska efnahagssvæðinu, stofnaður og rekinn af 

rekstrarfélagi, sem gefur út hlutdeildarskírteini sem eru innleysanleg að kröfu eigenda af 

eignum sjóðsins.“  

Þá eru fagfjárfestasjóðir einnig nefndir til sögunnar í fyrsta sinn í lögunum. 

Fagfjárfestasjóðir eru sjóðir um sameiginlega fjárfestingu sem veita ekki viðtöku fé frá 

almenningi og voru, eins og nafn þeirra gefur til kynna, ætlaðir fagfjárfestum. Slíkum 

sjóðum skyldi sett fjárfestingarstefna og lutu þeir ekki eiginlegu opinberu eftirliti en voru 

þó tilkynningarskyldir til Fjármálaeftirlitsins. Þó fagfjárfestasjóðir væru ekki eftirlitsskyldir 

sem slíkir með sama hætti og verðbréfasjóðirnir þá lutu þeir óbeinu eftirliti þar sem 

rekstrarfélög þeirra eru eftirlitsskyld og lúta þannig opinberu eftirliti frá 

Fjármálaeftirlitinu.  

Í nýju lögunum urðu verðbréfasjóðir að vera stofnaðir og reknir af rekstrarfélagi sem 

sjóðir í stað þess að vera sjálfstæðir lögaðilar. Í því felst að rekstrarfélagið kemur fram 

fyrir hönd sjóðanna og þeir eru í raun eins konar fjárhagsleg eining innan 

rekstrarfélaganna sem hafa aðskilinn og sjálfstæðan fjárhag, óháðan rekstrarfélögunum. 

Sjóðirnir hafa í raun ekkert eigið fé, þar sem ígildi eigin fjár þeirra er ávallt fært sem skuld 

þeirra við hlutdeildarskírteinishafa. Fagfjárfestasjóðir geta þó verið annað hvort 

sjálfstæðir lögaðilar eða reknir sem sjóðir á sjóðaformi eins og verðbréfasjóðirnir. 

Rekstrarfélögin verða jafnframt fjármálafyrirtæki í samræmi við lög um fjármálafyrirtæki.  

Miklar breytingar voru jafnframt gerðar á fjárfestingarheimildum verðbréfasjóða með 

lögunum og þær gerðar skýrari. Fjárfestingarheimildir fjárfestingarsjóða eru einnig 

tilgreindar í lögunum. Heimildir þeirra geta verið mun rýmri en verðbréfasjóðanna. Kröfur 

um upplýsingagjöf til fjárfesta voru verulega auknar og inn kom kafli um viðurlög. 
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2.1.2 Lagaumhverfi eftir efnahagshrunið 

Og svo kemur efnahagshrunið. 

Viðskiptaráðherra skipaði nefnd vorið 2009 til að endurskoða lögin um verðbréfa- og 

fjárfestingarsjóði (Alþingi, 2010). Fjárfestingarheimildir sjóðanna voru meðal annars 

áhersluatriði við endurskoðunina, ásamt innleiðingu nýrrar tilskipunar frá 

Evrópusambandinu. Í frumvarpinu með lögunum segir meðal annars:  

Þá er í frumvarpinu lagt til að lögfest verði ýmis ákvæði sem talin er þörf á að 
setja í lög í ljósi þeirra miklu breytinga sem dundu yfir íslenskan 
fjármálamarkað og efnahagslíf og hófust með falli viðskiptabankanna þriggja 
í október 2008. Í lögunum er lögð meiri áhersla á ýmis ákvæði sem fjalla um 
hlutverk og skyldur rekstrarfélaga sjóða um sameiginlega fjárfestingu, 
móðurfélag rekstrarfélagsins og vörslufyrirtækjum í tengslum við rekstur 
sjóða. 

Um mitt ár 2011 höfðu verið staðfestir af Fjármálaeftirlitinu samtals 75 verðbréfa- og 

fjárfestingarsjóðir (Fjármálaeftirlitið, 2012). Ný lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, 

fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði voru samþykkt haustið 2011, en þau tóku gildi 1. 

nóvember 2011 og eru ennþá í gildi. Nýju lögin eru mun ítarlegri en eldri lög og tekið er á 

mun fleiri þáttum en í fyrri lögum. Má þar nefna ítarlegri kröfur um hæfi 

framkvæmdastjóra og stjórnarmanna rekstrafélaga, sem og sjóðstjóra, og auknar kröfur 

um upplýsingagjöf sjóðanna. Ákvæði um fjárfestingarheimildir eru ítarlegri og heimildir 

fjárfestingarsjóða skilgreindar betur. Umgjörð utan um fagfjárfestasjóði er skilgreind og 

þeir orðnir eftirlitsskyldir, sem þeir höfðu ekki verið áður. Eru þetta fyrstu heildarlögin 

sem gilda um þessar helstu tegundir sjóða um sameiginlega fjárfestingar. 

2.2 Upplýsingagjöf um eignasamsetningu í ársreikningum samkvæmt 
löggjöf 

Í kjölfar laga nr. 30/2003 um verðbréfa- og fjárfestingarsjóði voru settar reglur nr. 

97/2004 um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða. Ársreikningar rekstrarfélaga 

skiptast í A-hluta og B-hluta. Í A-hluta er að finna ársreikning rekstrarfélagsins sjálfs og í 

B-hluta ársreikningsins er að finna ársreikninga allra verðbréfa- og fjárfestingarsjóða í 

rekstri viðkomandi rekstrarfélags, auk skýringa fyrir hvern sjóð. Fyrrnefndar reglur um 

reikningsskil rekstarfélaga verðbréfasjóða taka auk reikningsskila rekstrarfélaganna 

sjálfra jafnframt til reikningsskila verðbréfa- og fjárfestingarsjóða í rekstri þeirra og er 
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meðal annars kveðið á um hvaða upplýsingar beri að veita um eignasafn sjóðanna í 

ársreikningi. Í efnahagsreikningi sjóðanna er skylt að sundurliða fjárfestingar í:  

 fjármálagerninga með föstum tekjum  

 hlutabréf  

 hlutdeildarskírteini  

 innlán hjá fjármálafyrirtækjum  

 afleiður  

 aðra fjármálagerninga  

Í 1. tölul. 18. gr. reglnanna segir: „Sundurliðun fjárfestinga svo og hlutfallsleg skipting 

samkvæmt þeim viðmiðum sem helst eiga við í ljósi fjárfestingarstefnu verðbréfasjóðs, 

fjárfestingarsjóðs eða sjóðsdeildar sbr. enn fremur leiðbeinandi sýnishorn á fylgiskjali 3 

með reglum þessum.“ Fylgiskjalið má sjá í töflu 3.  

Tafla 3. Fylgiskjal 3 í reglum nr. 97/2004 um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða.  

 Ríki, 
sveitarfélög 

eða 
alþjóðlegar 

stofnanir 
útg. eða í 

ábyrgð 
Hlutdeildar-

skírteini Hlutabréf Annað Samtals 

Verðbréf, önnur en 
peningamarkaðsskjöl, 
skráð á skipulegum 
verðbréfamarkaði 

     

Peningamarkaðsskjöl 
skráð á skipulegum 
verðbréfamarkaði 

     

Nýútgefin verðbréf      

Hlutdeildarskírteini 
verðbréfasjóða 

     

Innlán hjá 
fjármálafyrirtækjum 

     

Afleiður skráðar á 
skipulegum 
verðbréfamarkaði 

     

Afleiður utan 
skipulegra 
verðbréfamarkaða 
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Peningamarkaðsskjöl 
utan skipulegra 
verðbréfamarkaða 

     

Aðrir 
fjármálagerningar 

     

Samtals      

 

Íslandssjóðir (áður Rekstrarfélag ÍSB og Glitnir sjóðir) birta á heimasíðu sinni alla 

ársreikninga félagsins frá árinu 2005. Landsvaki birtir á heimasíðu sinni ársreikninga frá 

árinu 2004 til ársins 2011 en þá færðist rekstur sjóða Landsvaka yfir til Landsbréfa og birta 

Landsbréf ársreikninga á sinni heimasíðu frá árinu 2012. Stefnir birtir ársreikninga frá 

árinu 2012 á sinni heimasíðu.  

Við skoðun á ársreikningum B-hluta Íslandssjóða frá árunum 2005 til 2015 

(Íslandssjóðir, e.d.a) má sjá að þeir birta hlutfallslega eignasamsetningu til samræmis við 

fjárfestingarstefnu hvers sjóðs, samanburðartölu fyrir síðasta ár og breytingu milli ára. 

Íslandssjóðir birta sundurliðun á eignum hvers sjóðs eins og tafla 3 segir til um og auk þess 

sundurliðun fjárfestinga niður á útgefanda í hverjum sjóði. Landsvaki (Landsvaki, e.d.) 

birtir eingöngu upplýsingar samanber töflu 3 í þeim ársreikningum sem eru á heimasíðu 

félagsins, þ.e. fyrir árin 2004 til 2011. Landsbréf (Landsbréf, e.d.a) og Stefnir (Stefnir, e.d.) 

birta samræmdar upplýsingar, þ.e. upplýsingar eins og tafla 3 segir til um og hlutfallslega 

eignasamsetningu til samræmis við fjárfestingarstefnu hvers sjóðs í ársreikningum sínum 

fyrir árin 2012 til og með 2015.  

Með nýjum lögum, lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 

fagfjárfestasjóði, komu nýjar reglur, reglur nr. 1060/2015 um ársreikninga verðbréfasjóða 

og fjárfestingarsjóða. Fyrstu ársreikningar rekstrarfélaga samkvæmt nýjum reglum voru 

fyrir árið 2016. Samkvæmt nýju reglunum skal sundurliða fjárfestingar í efnahagsreikningi 

í eftirfarandi flokka 

 framseljanleg verðbréf 

 peningamarkaðsgerninga  

 hlutdeildarskírteini  

 innlán hjá fjármálafyrirtækjum  

 afleiður 
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Kröfur um upplýsingar jukust talsvert með nýju reglunum. Allar eignir þarf að flokka í 

samræmi við töflu 4 og greina niður í áherslur í fjárfestingarstefnu sjóðsins. Þá skal gefa 

upp alla útgefendur og flokka þá niður samkvæmt töflu 4, sem eldri reglur gerðu ekki 

kröfu um. Fleiri viðbætur í nýju reglunum eru að tilgreina skal uppsöfnuð heildarkaup og 

uppsafnaðar heildarsölur á hvern fjármálagerning í hverjum sjóði ásamt því að sundurliða 

þarf breytingu á tíu stærstu eignum sjóða milli tímabila.  

Tafla 4. Flokkun fjárfestinga samkvæmt reglum nr. 1060/2015 um ársreikninga verðbréfasjóða og 
fjárfestingarsjóða. 

 Hlutabréf Skuldabréf Annað Samtals 

Framseljanleg verðbréf og 
peningamarkaðsgerningar 
skráðir á skipulegum 
verðbréfamarkaði 

    

Önnur framseljanleg verðbréf     

Nýútgefin verðbréf     

Hlutdeildarskírteini 
verðbréfasjóða og 
sambærilegra sjóða 

    

Önnur hlutdeildarskírteini     

Innlán hjá fjármálafyrirtækjum     

Afleiðusamningar skráðir á 
skipulegum verðbréfamarkaði 

    

Afleiðusamningar utan 
skipulegs verðbréfamarkaðar 

    

Samtals     

 

Ef skoðaðir eru árshlutareikningar B-hluta Stefnis, Íslandssjóða, Landsbréfa og Gamma 

þann 30. júní 2017, sem alla má finna á heimasíðum félaganna, þá eru framangreind 

rekstrarfélög að birta sambærilegar upplýsingar fyrir utan að Stefnir birtir allar eignir 

sjóðanna sundurliðaðar niður á fjármálagerninga en hin rekstrarfélögin ekki. 

2.3 Fjárfestingarheimildir verðbréfa- og fjárfestingarsjóða samkvæmt 
lögum 

2.3.1 Fjárfestingarheimildir samkvæmt lögum fyrir efnahagshrunið 

Í lögum nr. 30/2003 var tilgreint í hverju verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum er heimilt að 

fjárfesta. Fjárfestingarheimildir verðbréfasjóðanna voru þrengri en fjárfestingarheimildir 

fjárfestingarsjóðanna, enda verðbréfasjóðum ætlað að vera áhættuminni.  
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Samkvæmt 30. gr. laga nr. 30/2003 er verðbréfasjóðum eingöngu heimilt að fjárfesta í 

eftirfarandi: 

1. Verðbréfum og peningamarkaðsskjölum sem skráð hafa verið eða viðskipti með 

þau eigi sér stað á skipulögðum verðbréfamarkaði 

2. Nýútgefnum verðbréfum sem ætlunin er að skrá á skipulögðum verðbréfamarkaði 

innan eins árs 

3. Hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða eða annarra sjóða um sameiginlega 

fjárfestingu sem búa við sama eftirlit og verðbréfasjóðir 

4. Innlánum fjármálafyrirtækja 

5. Afleiðum 

6. Peningamarkaðsskjölum sem viðskipti eru með utan skipulegra verðbréfamarkaða 

Nokkrar undanþágur, hliðarskilyrði og takmarkanir fylgja þó fjárfestingarheimildum 

þessum. 

 Verðbréfasjóðum er heimilt að fjárfesta allt að 10% af eignum sínum í 
óskráðum verðbréfum og peningamarkaðsskjölum. 

 Við fjárfestingu í afleiðum þurfa undirliggjandi eignir afleiðunnar að uppfylla 
takmarkanir í fjárfestingarheimildum viðkomandi sjóðs og falla undir 
takmarkanir samkvæmt lögunum, vera verðbréfavísitölur, vextir eða gengi 
erlendra gjaldmiðla eða gjaldmiðlar sem verðbréfasjóði er heimilt að fjárfesta 
í. Mótaðili óskráðra afleiðna þarf að vera undir eftirliti. 

 Heimilt getur verið að fjárfesta 100% í verðbréfum og peningamarkaðsskjölum 
ef Fjármálaeftirlitið heimilar. 

Ítarlegar takmarkanir eru vegna fjárfestinga í verðbréfum sama útgefanda: 

 Verðbréfasjóði er óheimilt að fjárfesta meira en 10% af eignum sínum í 
verðbréfum eða peningamarkaðsskjölum útgefnum af sama útgefanda.  

 Verðbréfasjóður má ekki fjárfesta meira en 20% af eignum sínum í innlánum 
hjá sama fjármálafyrirtæki. 

 Verðbréfasjóður má ekki eiga viðskipti með óskráðar afleiður við sama aðila þar 
sem mótaðilaáhætta er meiri en 5% af eignum sjóðsins nema um 
fjármálafyrirtæki sé að ræða, en þá má mótaðilaáhættan á hvern aðila vera allt 
að 10% af eignum sjóðsins. 
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 Verðbréfasjóður sem fjárfestir meira en 5% í verðbréfum útgefnum af 
einstökum aðila má ekki fjárfesta meira en 40% samtals í slíkum fjárfestingum. 
Hér eru innlán hjá fjármálafyrirtækjum og afleiður utan skipulegra 
verðbréfamarkaða þegar mótaðili er fjármálafyrirtæki undir eftirlit undanskilin. 

 Verðbréfasjóður má þó samtals ekki fjárfesta meira en 20% af eignum sínum 
við sama aðila í verðbréfum, peningamarkaðsskjölum, innlánum og afleiðum 
utan skipulegs verðbréfamarkaðar nema um sé að ræða ríki eða sveitarfélag 
innan EES og þá má samtalan ekki fara upp fyrir 35% af eignum verðbréfasjóðs. 

 Verðbréfasjóði er heimilt að fjárfesta allt að 20% í hlutabréfum eða 
skuldabréfum sama útgefanda ef fjárfestingarstefna sjóðsins er að líkja eftir 
ákveðinni vísitölu sem birt er opinberlega. Heimilt getur verið að fjárfesta allt 
að 30% í einum útgefanda ef vægi hans í vísitölunni er meira en 30% en þá með 
leyfi Fjármálaeftirlitsins. Eingöngu er heimilt að fjárfesta hjá einum aðila yfir 
20%. 

Þó nokkrar takmarkanir eru einnig vegna fjárfestinga verðbréfasjóðs í öðrum sjóðum. 

 Verðbréfasjóði er óheimilt að fjárfesta í verðbréfasjóðum og 
fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta meira en 10% af eignum sínum í 
hlutdeildarskírteinum eða hlutabréfum annarra sjóða. 

 Verðbréfasjóði er heimilt að fjárfesta allt að 20% af eignum sínum í einstökum 
verðbréfasjóði eða fjárfestingarsjóði. 

 Verðbréfasjóði er heimilt að fjárfesta allt að 30% af heildareignum sínum í 
fjárfestingarsjóðum. 

Takmarkanir á hverju eignasafni verðbréfasjóðs eru samandregnar hér að neðan. 

 Verðbréfasjóði er óheimilt að eiga meira en 10% af hlutabréfum án 
atkvæðisréttar. 

 Verðbréfasjóði er óheimilt að eiga meira en 10% af skuldaskjölum einstakra 
útgefenda. 

 Verðbréfasjóði er óheimilt að eiga meira en 25% af hlutdeildarskírteinum sjóða. 

 Verðbréfasjóði er óheimilt að eiga meira en 10% af peningamarkaðsskjölum 
einstakra útgefenda. 

 Verðbréfasjóði er heimilt að skuldsetja sig til skamms tíma upp á 10% af 
verðmæti eigna. 

 Verðbréfasjóði er óheimilt að skortselja. 

Fjárfestingaheimildir fjárfestingarsjóða eru rýmri en verðbréfasjóða. Lögin eru þannig 

byggð upp að sagt er að reglur um verðbréfasjóði gildi einnig um fjárfestingarsjóði en þó 

megi setja í reglur þeirra ákveðin frávik eða undantekningar frá þeim kvöðum sem gilda 

um verðbréfasjóðina.  
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Heimildir sem fjárfestingarsjóðir geta haft en verðbréfasjóðir hafa ekki. 

 Fjárfestingarsjóður má fjárfesta allt að 20% af eignum sínum í öðrum sjóðum 
en verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum. 

 Fjárfestingarsjóði er heimilt að fjárfesta í óskráðum verðbréfum og 
peningamarkaðsskjölum. 

 Fjárfestingarsjóði er heimilt að fjárfesta allt að 20% af eignum sínum í 
verðbréfum eða peningamarkaðsskjölum útgefnum af sama útgefanda.  

 Fjárfestingarsjóði er heimilt að fjárfesta allt að 35% af eignum sjóðs í skráðum 
verðbréfum og peningamarkaðsskjölum eins útgefanda enda sé eingöngu 
fjárfest í einum aðila yfir 20%. 

 Fjárfestingarsjóði er heimilt að fjárfesta umfram 30% af eignum sjóðs í öðrum 
fjárfestingarsjóðum. 

 Fjárfestingarsjóði er óheimilt að skuldsetja sig til skamms tíma umfram 25% af 
verðmæti eigna. 

 Fjárfestingarsjóði er heimilt að skortselja skráð verðbréf þannig að metið 
hámarkstap af viðskiptum í skortsölu nemi ekki meira en 20% af endurmetnu 
innra virði sjóðsins. Fjárfestingarsjóðum er óheimilt að skortselja óskráð 
verðbréf. 

Í töflu 5 gefur að líta samanburð á fjárfestingarheimildum verðbréfasjóða og 

fjárfestingarsjóða. Eingöngu eru tiltekin þau atriði í töflunni sem ekki eru samhljóma. 

Tafla 5. Samanburður á fjárfestingarheimildum verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða samkvæmt lögum 
nr. 30/2003.  

 Verðbréfa-
sjóður 

Fjárfestingar- 
sjóður 

 Að hámarki Að hámarki 

Fjárfesting í öðrum sjóðum en verðbréfasjóðum og 
fjárfestingarsjóðum 

0% 20% 

Fjárfesting í óskráðum verðbréfum og 
peningamarkaðsgerningum 

10% 100% 

Fjárfesting í verðbréfum og peningamarkaðsgerningum sama 
útgefanda 

10% 20% 

Fjárfesting í skráðum verðbréfum og peningamarkaðsskjölum 
eins útgefanda 

20% 35% 

Fjárfesting í fjárfestingarsjóðum 30% 100% 

Skammtímalán 10% 25% 

Skortsala Óheimil 20% 
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2.3.2 Fjárfestingarheimildir samkvæmt lögum eftir efnahagshrunið 

Eitt af markmiðum með endurskoðun laga um verðbréfasjóði eftir efnahagshrun var að 

endurskoða ákvæðið um fjárfestingarheimildir. Ekki voru gerðar miklar breytingar á 

fjárfestingarheimildum verðbréfasjóða. Samkvæmt 30. gr. laga nr. 128/2011 er 

verðbréfasjóðum eingöngu heimilt að fjárfesta í: 

1. Framseljanlegum verðbréfum og peningamarkaðsgerningum sem uppfylla 

eftirtalin skilyrði 

a. Hafa verið skráð eða tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. 

b. Ganga kaupum og sölum á öðrum markaði innan EES sem er opinn 

almenningi, starfar reglulega, lýtur opinberu eftirliti og er viðurkenndur 

með þeim hætti sem Fjármálaeftirlitið metur gildan, og/eða. 

c. Hafa verið skráð eða tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði í ríki 

utan EES eða ganga kaupum og sölum á öðrum markaði í ríki utan EES sem 

er opinn almenningi, starfar reglulega, lýtur opinberu eftirliti og er 

viðurkenndur með þeim hætti sem Fjármálaeftirlitið metur gildan. 

2. Nýútgefnum verðbréfum sem skrá á innan 180 daga samkvæmt skilmálum 

bréfsins. 

3. Hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða eða annarra sjóða um sameiginlega 

fjárfestingu sem búa við sama eftirlit og verðbréfasjóðir. 

4. Innlánum fjármálafyrirtækja sem hafa staðfesti í ríki innan EES. 

5. Afleiðum. 

6. Peningamarkaðsgerningum sem viðskipti eru með utan skipulagðra 

verðbréfamarkaða. 

Allar undanþágur, hliðarskilyrði og takmarkanir sem giltu í eldri lögum eru í nýju lögunum. 

Viðbætur sem koma nýjar inn í lögin eru eftirfarandi: 
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 Verðbréfasjóði er heimilt að fjárfesta allt að 30% í einni og sömu útgáfunni ef 
útgefandinn er ríki eða sveitarfélag.  

 Verðbréfasjóði er heimilt að fjárfesta í verðbréfum útgefnum af aðilum 
tengdum rekstrarfélaginu eða móðurfélagi allt að 20%. Verðbréf ríkis og 
sveitarfélaga eru hér undanþegin. 

 Verðbréfasjóði er heimilt að fjárfesta allt að 20% í öðrum tengdum aðilum en 
aðilum tengdum rekstrarfélagi eða móðurfélagi. Verðbréf ríkis og sveitarfélaga 
eru hér undanþegin. 

 Verðbréfasjóði er heimilt að fjárfesta allt að 50% af heildareignum sínum í 
hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóðs og fjárfestingarsjóða innan sama 
rekstrarfélags. 

 Verðbréfasjóði er óheimilt að eiga meira en 25% af einstökum útgáfum 

Í lögunum er sérstök grein, 37. gr., sem fjallar um fjárfestingarheimildir 

peningamarkaðssjóða. Fjárfestingarheimildir þeirra takmarkast við fjárfestingarheimildir 

verðbréfasjóða, en þó þannig að þeim er eingöngu heimilt að fjárfesta í 

peningamarkaðsgerningum eins og þeir eru skilgreindir í lögunum, afleiðum tengdum 

þeim og innlánum fjármálafyrirtækja. Líftími eigna safnsins má ekki vera lengri en 397 

dagar og meðallíftími má að hámarki vera 180 dagar.  

Við uppfærslu á lögunum eftir hrun var, eins og áður sagði, eitt af markmiðunum að 

skýra betur og þrengja fjárfestingarheimildir. Í 59 gr. III. kafla laga nr. 128/2011 um 

verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði er fjallað um fjárfestingaheimildir 

fjárfestingarsjóða. Reglurnar um verðbréfasjóðina gilda þó einnig fyrir 

fjárfestingarsjóðina en með nokkrum undantekningum. 

Heimildir sem fjárfestingarsjóðir geta haft en verðbréfasjóðir hafa ekki. 

 Fjárfestingarsjóður má fjárfesta allt að 20% af eignum sínum í öðrum sjóðum 
en verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum. 

 Fjárfestingarsjóður má fjárfesta án takmarkana í óskráðum verðbréfum og 
peningamarkaðsgerningum þó þannig að fjárfesting í verðbréfum eins 
útgefanda má ekki fara yfir 10% af eignum sjóðsins. 

 Fjárfestingarsjóður má fjárfesta allt að 20% af eignum sínum í skráðum 
verðbréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af sama útgefanda. 

 Fjárfestingarsjóður má fjárfesta allt að 35% af eignum sínum í skráðum 
verðbréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af sama útgefanda svo 
framarlega sem einungis ein fjárfesting sé yfir 20%. 
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 Fjárfestingarsjóður má binda allt að 30% af eignum sínum í innlánum sama 
fjármálafyrirtækis. 

 Fjárfestingarsjóður má binda allt að 10% af eignum sínum í afleiðum utan 
skipulegs verðbréfamarkaðar ef mótaðilinn er fjármálafyrirtæki. 

 Fjárfestingarsjóður má fjárfesta allt að 35% af eignum sínum í verðbréfum og 
peningamarkaðsgerningum útgefnum af ríki eða sveitarfélögum. 

 Fjárfestingarsjóður má fjárfesta allt að 30% í sömu útgáfu af verðbréfum og 
peningamarkaðsgerningum útgefnum af ríki eða sveitarfélagi. 

 Fjárfestingarsjóði er heimilt að fjárfesta í verðbréfum útgefnum af aðilum 
tengdum rekstrarfélaginu eða móðurfélagi allt að 40%. Verðbréf ríkis og 
sveitarfélaga eru hér undanþegin. 

 Fjárfestingarsjóði er heimilt að fjárfesta allt að 40% í öðrum tengdum aðilum. 
Verðbréf ríkis og sveitarfélaga eru hér undanþegin. 

 Fjárfestingarsjóði er heimilt að fjárfesta í öðrum fjárfestingarsjóði án 
takmarkana. Fjárfesting í einum og sama sjóði má þó ekki fara yfir 20% af 
eignum fjárfestingarsjóðs. 

 Fjárfestingarsjóði er heimilt að skortselja skráð verðbréf. Metið hámarkstap af 
skortsölu má ekki nema meiru en 20% af endurmetnu virði sjóðsins. 

 Fjárfestingarsjóði er heimilt að skulda 25% af verðmæti eigna sjóðsins. 

Í töflu 6 má sjá samanburð á fjárfestingarheimildum verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða. 

Eingöngu eru tiltekin þau atriði í töflunni sem ekki eru samhljóma. 

Tafla 6. Samanburður á fjárfestingarheimildum verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða samkvæmt lögum 
nr. 128/2011. 

 Verðbréfa-
sjóður 

Fjárfestingar-
sjóður 

 Að hámarki Að hámarki 

Fjárfesting í öðrum sjóðum en verðbréfasjóðum og 
fjárfestingarsjóðum 

0% 20% 

Fjárfesting í óskráðum verðbréfum og 
peningamarkaðsgerningum 

10% 100% 

Fjárfesting í verðbréfum og peningamarkaðsgerningum 
sama útgefanda 

10% 20% 

Fjárfesting í skráðum verðbréfum og 
peningamarkaðsskjölum sama útgefanda 

20% 35% 

Fjárfesting í innlánum fjármálafyrirtækja 20% 30% 

Fjárfesting í afleiðum ef mótaðilinn er fjármálafyrirtæki Falli undir 
heimildir 

10% 

Fjárfesting í fjárfestingarsjóðum 30% 100% 

Fjárfesting í verðbréfum útgefnum af aðila tengdum 
rekstrarfélagi eða móðurfélagi þess 

20% 40% 
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Fjárfesting í verðbréfum útgefnum af öðrum tengdum 
aðila en rekstrafélagi og móðurfélagi 

20% 40% 

Skammtímalán 10% 25% 

Skortsala skráðra verðbréfa Óheimil 20% 

 

2.3.3 Hvaða fjárfestingarheimildir breyttust með tilkomu nýrra laga, laga nr. 
128/2011 ? 

Tafla 7 sýnir fjárfestingarheimildir verðbréfasjóða annars vegar eins og þær eru í lögum 

nr. 30/2003 og hins vegar lögum nr. 128/2011. Taflan sýnir að ekki voru miklar breytingar 

á milli lagasetninga en nýju lögin tilgreina þó fleiri þætti en þau eldri gerðu. Engin hlutföll 

frá eldri lögum breytast. 

Tafla 7. Samanburður á fjárfestingarheimildum verðbréfasjóða. 

 
Samkvæmt 

lögum nr. 
128/2011 

Samkvæmt 
lögum nr. 

30/2003 

 Að hámarki Að hámarki 

   

Óskráð framseljanleg verðbréf og peningamarkaðsskjöl 10% 10% 

Verðbréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af sama 
aðila 

10% 10% 

Innlán hjá sama fjármálafyrirtæki 20% 20% 

Óskráðar afleiður, mótaðilaáhætta ef fjármálafyrirtæki 10% 10% 

Óskráðar afleiður, mótaðilaáhætta ef ekki fjármálafyrirtæki 5% 5% 

Fjárfestingar yfir 5% í verðbréfum í sama útgefanda (innlán 
og óskráðar afleiður telja ekki með hér) 

40% 40% 

Heildarviðskipti við sama aðila í verðbréfum, 
peningamarkaðsgerningum, innlánum og 
afleiðusamningum 

20% 20% 

Verðbréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af einu ríki 
eða einu sveitarfélagi 

35% 35% 

Fjárfesting í einni útgáfu ríkis eða sveitarfélags 30% Ekki tilgreint 

Samtals verðbréf útgefin af aðilum tengdum rekstrarfélagi 
eða móðurfélagi (ríki og sveitarfélög undanþegin) 

20% Ekki tilgreint 

Samtals verðbréf útgefin af öðrum tengdum aðila en 
rekstrarfélagi og móðurfélagi (ríki og sveitarfélög 
undanþegin) 

20% Ekki tilgreint 

Vísitölusjóður í skuldabréfum eða hlutabréfum sama 
útgefanda, hægt að fá leyfi Fjármálaeftirlitsins fyrir 35% í 
einum aðila 

20% 20% 

Sérstök heimild Fjármálaeftirlitsins fyrir traust verðbréf 100% 100% 

Fjárfesting í hverri útgáfu undir 100% heimild í traustum 
verðbréfum 

30% 30% 
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Fjárfesting í hverjum verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði 20% 20% 

Heildarfjárfesting í hlutdeildarskírteinum fjárfestingarsjóða 30% 30% 

Fjárfesting í hlutdeildarskírteinum verðbréfa- og 
fjárfestingarsjóða innan sama rekstrarfélags 

50% Ekki tilgreint 

Hlutabréf án atkvæðisréttar í einstöku félagi 10% 10% 

Skuldaskjöl útgefanda 10% 10% 

Hámark í hverri útgáfu skuldaskjala 25% Ekki tilgreint 

Hámark af hlutdeildarskírteinum 25% 25% 

Peningamarkaðsgerningar útgefanda 10% 10% 

Skammtímalán 10% 10% 

Skortsala Óheimil Óheimil 

 

Eins og áður hefur verið nefnt þá gilda allar fjárfestingarheimildir verðbréfasjóða einnig 

fyrir fjárfestingarsjóði, þó með nokkrum undantekningum. Undantekningarnar hafa verið 

teknar saman í töflu 8 þar sem sjá má samanburð milli laga nr. 30/2003 og núgildandi 

laga, nr. 128/2011. Taflan sýnir að nýju lögin eru ítarlegri og tilgreina fleiri hlutföll 

fjárfestingarheimilda fjárfestingarsjóða en þau eldri gerðu og nokkur hlutföll hafa að auki 

breyst. 

Tafla 8. Samanburður á fjárfestingarheimildum fjárfestingarsjóða.  

 Samkvæmt 
lögum nr. 
128/2011 

Samkvæmt 
lögum nr. 

30/2003 

 Að hámarki Að hámarki 

Fjárfesting í hlutdeildarskírteinum fagfjárfestasjóða 20% 20% 

Óskráð verðbréf og peningamarkaðsgerningar 100% 100% 

Fjárfesting í óskráðum verðbréfum sama útgefanda 10% 10%* 

Fjárfesting í verðbréfum og peningamarkaðsgerningum 
sama útgefanda 

20% 20% 

Fjárfesting í einum útgefanda af skráðum verðbréfum og 
peningamarkaðsgerningum 

35% 35% 

Innlán sama fjármálafyrirtækis 30% 20%* 

Óskráðar afleiður fjármálafyrirtækja 10% 10%* 

Samanlögð fjárfesting í verðbréfum, 
peningamarkaðsgerningum, afleiðum og innlánum sama 
útgefanda 

40% 20%* 

Verðbréf og peningamarkaðsgerningar ríkja og 
sveitarfélaga  

35% 35%* 

Verðbréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af einu ríki 
eða einu sveitarfélagi 

30% Ekki tilgreint 

Samtals verðbréf útgefin af aðilum tengdum rekstrarfélagi 
eða móðurfélagi (ríki og sveitarfélög undanþegin) 

40% Ekki tilgreint 
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Samtals verðbréf útgefin af öðrum tengdum aðila en 
rekstrarfélagi og móðurfélagi (ríki og sveitarfélög 
undanþegin) 

40% Ekki tilgreint 

Fjárfesting í fjárfestingarsjóðum 100% 30%* 

Fjárfesting í hverjum verðbréfasjóði eða fjárfestingarsjóði 20% 20%* 

Skammtímalán 25% 25% 

Metið hámarkstap af skortsölu með skráð verðbréf 20% 20% 

Skortsala á óskráðum verðbréfum Óheimil Óheimil 

*Upplýsingar ekki sérgreindar í eldri lögum um fjárfestingarsjóði og því gilda hlutföll verðbréfa-

sjóða þar. 

2.4 Þróun á stærð verðbréfa- og fjárfestingarsjóða 

Á mynd 1 má sjá heildareignir verðbréfa- og fjárfestingarsjóða á árunum 2005 til 2016 og 

má glögglega greina hver áhrif efnahagshrunsins voru á sjóðina. Í lok árs 2007 eru 

heildareignir þeirra 695 ma. kr. en í lok árs 2016 eru eignirnar komnar í 514 ma. kr., eða 

um 74% af fyrri stærð. Ef verðbréfasjóðirnir eru skoðaðir sérstaklega þá hefur 

efnahagshrunið haft mun minni áhrif á þá en fjárfestingarsjóðina. Verðbréfasjóðirnir 

minnkuðu á árinu 2007 um 24 ma. kr., sem má að hluta til tengja gífurlegri stækkun 

fjárfestingarsjóðanna. Fjárfestingarsjóðirnir stækkuðu um 264 ma. kr. eða úr 286 ma. kr. 

í 550 ma. kr. á árinu 2007. Um mitt ár 2008 voru heildareignir verðbréfasjóðanna 191 ma. 

kr. og minnkuðu þeir mest niður í 151 ma. kr. í febrúar 2009. Frá febrúar 2009 og fram til 

október 2012 stækkuð þeir upp í 265 ma. kr. en hafa síðan minnkað og voru í lok árs 2016 

um 155 ma. kr. Fjárfestingarsjóðirnir stækkuðu mjög mikið á árinu 2007. Í árslok 2006 

voru sjóðirnir 286 ma. kr. að stærð en í október sama ár voru þeir orðnir 612 ma. kr. að 

stærð eða búnir að stækka um 214%. Fjárfestingarsjóðirnir voru 494 ma. kr. um mitt ár 

2008 og fóru niður í 23 ma. kr. um mitt ár 2009. Í lok árs 2016 hafa þeir stækkað í 359 ma. 

kr. Mynd 1 sýnir að efnahagshrunið nánast þurrkaði fjárfestingarsjóðina út en þeir voru 

einungis um 29 ma. kr. í lok árs 2008 en fóru lægst í 19 ma. kr. í nóvember 2009. 
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Mynd 1. Heildareignir verðbréfa- og fjárfestingarsjóða árin 2005 til 2016. Fjárhæðir í milljörðum króna. 
(Seðlabanki Íslands, e.d.a) 
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3 Framboð verðbréfa 

Skuldabréfasjóðir geta átt erfitt með að fylgja markaðri fjárfestingarstefnu sinni ef lítið 

framboð er af verðbréfum á markaði. En fjárfestingarstefna sjóðanna og lögbundnar 

takmarkanir á slíkum stefnum gera kröfur um tiltekna dreifingu innan eignasafna 

sjóðanna og því er nauðsynlegt að til staðar sé tiltekið framboð af verðbréfum svo hægt 

sé að halda eignasafni innan fjárfestingarstefnu. Hver dreifingin er nákvæmlega ræðst af 

fjárfestingarstefnu og áhættuvilja viðkomandi sjóða og því framboði verðbréfa sem er á 

hverjum tíma til að framfylgja nefndri stefnu og áhættuvilja. Kannað er hvert framboðið 

af skuldabréfum og víxlum var á árunum 2004 til og með 2016.  

3.1 Útgefin ISIN-númer Nasdaq Verðbréfamiðstöðvar 

Skoðuð eru öll ISIN-númer sem Nasdaq Verðbréfamiðstöð hefur gefið út (Nasdaq 

verðbréfamiðstöð, e.d.a) á fyrrgreindu tímabili, en samtals er það listi með 1225 ISIN-

númerum. Ef skrá á verðbréf rafrænt þarf að sækja um svokallað ISIN-númer. ISIN-númer 

er alþjóðlegt verðbréfaskráningarnúmer sem einkennir verðbréf, einskonar kennitala 

verðbréfa. Leitað var að útgáfulýsingum á netinu fyrir öll ISIN-númerin á listanum 

(Kauphöll Íslands (gömul vefsíða), e.d.; Lánamál ríkisins, e.d.; Nasdaq OMX Nordic Iceland, 

e.d.a; Nasdaq Verðbréfamiðstöð, e.d.a). Ef útgáfulýsing fannst ekki fyrir viðkomandi ISIN-

númer var númerið tekið af listanum. Ekki fundust gögn fyrir 310 ISIN-númer.  

Útgáfu á skuldabréfum og víxlum getur verið þannig háttað að verðbréfin eru rafrænt 

skráð á tilteknum degi en seld yfir tímabil sem varað getur í lengri tíma. Slík verðbréf eru 

meðhöndluð þannig í listanum að þau eru skráð undir þeim degi sem rafræna skráningin 

á sér stað en ekki dreift yfir sölutímabilið. Engar upplýsingar voru um íbúða- og 

húsnæðisbréf í listanum þar sem rafrænir skráningardagar þeirra voru liðnir. Rétt þótti þó 

að taka þau inn í listann, þrátt fyrir að það brjóti gegn settu viðmiði um að miða við 

rafrænan skráningardag verðbréfs. Upplýsingar um íbúða- og húsnæðisbréf eru unnar 

þannig að sóttar eru upplýsingar úr ársreikningum Íbúðalánasjóðs (Íbúðalánasjóður, e.d.). 

Reiknuð er út breyting milli ára með því að skoða verðbréfaútgáfu í efnahagsreikningi 

Íbúðalánasjóðs. 
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Til einföldunar eru ISIN-númerin flokkuð niður í eftirfarandi flokka eftir útgefendum: 

 Íbúðalánasjóður 

 hið opinbera (ríkissjóður, sveitarfélög og ríkisstofnanir aðrar en 
Íbúðalánasjóður) 

 fjármálafyrirtæki 

 önnur fyrirtæki 

 erlendir aðilar 

Leitast er við að endurspegla söluvirði bréfanna á rafrænum skráningardegi. 

Mynd 2 sýnir söluvirði skuldabréfa og víxla fyrir árin 2004 til og með árinu 2016 í 

þúsundum milljóna. Myndin sýnir glöggt hversu mikil útgáfa hins opinbera er miðað við 

aðra flokka, sérstaklega á árunum 2009, 2010 og 2011. Þau ár skera sig afgerandi úr með 

mun meiri útgáfu en önnur ár enda verið að reyna að reisa efnahagslífið við eftir hrunið á 

þessum árum. Mynd 2 sýnir einnig hvernig útgáfa skuldabréfa og víxla fjármálageirans 

hrundi við efnahagshrunið ásamt hruni í útgáfum skuldabréfa og víxla atvinnufyrirtækja. 

Erlendir aðilar rétt ná inn á árið 2005. 

 

 

Mynd 2. Áætlað söluverð skuldabréfa og víxla út frá ISIN-númerum útgefnum af Nasdaq 
Verðbréfamiðstöð í milljörðum króna fyrir árin 2004 til 2016 (Nasdaq Verðbréfamiðstöð, 
e.d.a). 
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3.2 Útgáfur kauphallar 

Unnið var úr skjölum um fyrirtækjaaðgerðir (e. corporate action) af vefsíðu Nasdaq OMX 

Nordic Iceland (Nasdaq OMX Nordic Iceland, e.d.b). Skjölin draga saman margs konar 

upplýsingar um verðbréfamarkaðinn á Íslandi og sýna meðal annars upplýsingar um 

útgáfur viðkomandi árs og breytingar á eldri útgáfum á viðkomandi tímabili. Þau gögn eru 

nýtt og flokkuð með sama hætti og áður, og sett í mynd 3. Gögnin ná þó ekki lengra aftur 

en til ársins 2005.  

 

Mynd 3. Útgefin skuldabréf og víxlar árin 2005 til 2016 (Nasdaq OMX Nordic Iceland, e.d.b). 

Mynd 3 sýnir með sama hætti og mynd 2 hversu mikil útgáfa er hjá hinu opinbera á 

árunum 2009 og 2010. Á mynd 3 er árið 2010 langstærsta útgáfuárið hjá hinu opinbera 

en árið 2009 á mynd 2, sem skýrist líklega af því að ekki er tekið tillit til sölutímabils bréfa 

á mynd 2. Mynd 3 sýnir þó verulega meiri útgáfu fjármálageirans heldur en mynd 2 sýnir, 

sérstaklega árin 2006, 2007 og 2008. Ætla má að mynd 3 sýni réttari stöðu en mynd 2 þar 

sem ekki fundust útgáfulýsingar eða aðrar upplýsingar fyrir rúmlega 100 ISIN-númer í 

þeim flokki og þau númer því ekki nýtt við greininguna í mynd 2. Bæði mynd 2 og mynd 3 

sýna hrun í útgáfu skuldabréfa og víxla hjá atvinnufyrirtækjum og fjármálageiranum eftir 

hrunið. Erlendir aðilar ná ekki inn á mynd 3. 
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3.3 Veltutölur kauphallar 

Nasdaq OMX Nordic Iceland hefur tekið saman veltutölur á skuldabréfum og víxlum síðan 

árið 2007 (Nasdaq OMX Nordic Iceland, e.d.c). Tölurnar gefa til kynna greinilegan 

samdrátt á markaði fyrir utan skuldabréf hins opinbera, sjá töflu 9. 

Tafla 9. Samandregnar veltutölur fyrir skuldabréf og víxla frá Nasdaq OMC Nordic Iceland fyrir árin 2007 
til 2016 í milljörðum króna (Nasdaq OMX Nordic Iceland, (e.d.c). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Íbúða- og 

húsnæðis-

bréf 1.512 2.381 929 877 684 629 1.034 1.234 785 462 

Atvinnu-

fyrirtæki 28 21 13 3 6 9 23 44 46 36 

Fjármála-

geirinn 85 98 2 0 0 5 13 21 110 230 

Hið 

opinbera 803 2.718 1.776 1.959 1.912 1.681 3.076 4.380 4.409 4.278 

Aðrar 

eignir 1 8 5 0 0 0 0 0 0 0 

Samtals 2.430 5.225 2.725 2.839 2.602 2.324 4.146 5.678 5.350 5.005 

 

Tafla 9 sýnir að á árinu 2007 er mesta velta skuldabréfa og víxla með íbúða- og 

húsnæðisbréf, eða 1.512 ma. kr., árið 2008 er mesta veltan með skuldabréf og víxla 

útgefna af hinu opinbera, eða 2.718 ma. kr., og árið 2009 þegar veltan er 1.776 ma. kr., 

sem er í samræmi við umfjöllun í köflum 3.1 og 3.2 hér á undan. Þessi tafla staðfestir auk 

þess umfjöllunina í köflum 3.2 og 3.3 um að verðbréf atvinnufyrirtækja og fjármálageirans 

hafi minnkað verulega í efnahagshruninu þar sem velta skuldabréfa og víxla útgefna af 

atvinnufyrirtækjum fer úr 28 ma. kr. árið 2007 niður í 13 ma. kr. árið 2009 og 3 ma. kr. 

árið 2010, og velta með skuldabréf og víxla útgefna af fjármálageiranum fer úr 85 ma. kr. 

árið 2007 niður í 2 ma. kr. árið 2009 og 0 ma. kr. árið 2010, ásamt því að taflan sýnir að 

þessir geirar eru byrjaðir að rétta úr kútnum og verður forvitnilegt að fylgjast með því í 

framtíðinni hvort þeir nái sér á fyrra strik. 
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4 Eignasamsetning verðbréfa- og fjárfestingarsjóða 

Seðlabanki Íslands tekur saman ýmsar upplýsingar um verðbréfa- og fjárfestingarsjóði. 

Sjóðirnir þurfa mánaðarlega að skila skýrslum til Seðlabankans þar sem eignir þeirra eru 

tilgreindar. Á árinu 2011 hófst einnig skilaskylda á upplýsingum um 

hlutdeildarskírteinishafa sjóðanna. 

Í grófum dráttum má flokka verðbréfa- og fjárfestingarsjóði í þrjá flokka, þ.e. 

hlutabréfasjóði (sem fjárfesta eingöngu í hlutabréfum), skuldabréfasjóði (sem fjárfesta 

eingöngu í skuldabréfum og öðrum skuldaskjölum) og svo blandaða sjóði (sem fjárfesta 

bæði í hlutabréfum og skuldaskjölum). Í þessari ritgerð er eingöngu fjallað um 

skuldabréfasjóði og þegar það hugtak er notað getur það bæði átt við verðbréfasjóði og 

fjárfestingarsjóði sem eingöngu fjárfesta í skuldaskjölum. 

Ætlunin er að skoða betur breytingar í eignasamsetningu skuldabréfasjóða yfir tíma. 

Þrjú tímabil eru afmörkuð og hvert og eitt þeirra skoðað sérstaklega. Notast er við gögn 

frá Seðlabanka Íslands. Fyrsta tímabilið tekur til áranna fyrir hrun, þ.e. frá ársbyrjun 2005 

fram á mitt ár 2008. Annað tímabilið er tímabilið í kringum efnahagshrunið, þ.e. frá miðju 

ári 2008 fram á mitt ár 2009. Þriðja tímabilið telur svo árin eftir hrun, þ.e. frá miðju ári 

2009 til loka árs 2016.  

Rétt er að halda því til haga að það eru tveir meginþættir sem hafa afgerandi þýðingu 

varðandi mögulega eignasamsetningu skuldabréfasjóða, eins og kemur fram í kafla 3. 

Annars vegar er það fjárfestingarstefna þeirra, þar sem sett eru hámörk og lágmörk á 

tiltekna eignaflokka, sem þannig eru takmarkandi þáttur í eðli sínu, og hins vegar framboð 

skuldaskjala í einstökum flokkum.  

Samkvæmt Seðlabanka Íslands er skuldabréfasjóður sjóður sem samkvæmt 

fjárfestingarstefnu sinni fjárfestir aðallega í skuldabréfum, en eins og fyrr er getið er hér 

lagt til grundvallar að slíkir sjóðir geti hvort heldur sem er verið verðbréfasjóðir eða 

fjárfestingarsjóðir samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði 

og fagfjárfestasjóði.  

Eignir sjóðanna eru flokkaðar í:  

 íbúðabréf og húsnæðisbréf 

 hið opinbera 
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 fjármálageirann 

 atvinnufyrirtæki  

 erlenda aðila 

 innlán 

 aðrar eignir 

Hægt væri að færa rök fyrir því að skipa íbúða- og húsnæðisbréfum í flokk með hinu 

opinbera þar sem ríkisábyrgð er á þeim flokki en hér var ákveðið að hafa þau í sérstökum 

aðgreindum flokki þar sem um stóra flokka er að ræða sem eru oft sérstaklega aðgreindir 

í fjárfestingarstefnum sjóða. Ákveðið var að skoða ekki sérstaklega skiptinguna milli 

verðtryggðra eigna og óverðtryggðra eigna. 

Mynd 4 sýnir hvernig heildareignir skuldabréfasjóða breytast á árunum 2004 til 2016. 

Til samanburðar eru heildareignir verðbréfa- og fjárfestingarsjóða fyrir sama tímabil. 

Myndin sýnir að heildareignir skuldabréfasjóða fylgja að mestu leyti heildareignum 

verðbréfa- og fjárfestingarsjóða fram á árið 2014 en þá standa heildareignir 

skuldabréfasjóða að mestu í stað og minnka örlítið en heildareignir verðbréfa- og 

fjárfestingarsjóða aukast og bilið á milli eykst. Það gefur til kynna að hlutabréfasjóðir og 

blandaðir sjóðir eru að stækka. 

 

Mynd 4. Heildareignir skuldabréfasjóða ásamt heildareignum verðbréfa- og fjárfestingarsjóða 
(Seðlabanki Íslands, e.d.b). 
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4.1 Tímabilið fyrir efnahagshrun, frá árinu 2005 fram á mitt ár 2008 

Árin fyrir efnahagshrunið voru mikill uppgangstími í þjóðfélaginu og skuldabréfasjóðirnir 

fóru ekki varhluta af því. Heildareignir sjóðanna jukust úr 243 ma. kr. í 625 ma. kr. frá 

ársbyrjun 2005 fram á mitt ár 2008 (Seðlabanki., e.d.c). 

 

Mynd 5. Hlutfallsleg eignasamsetning skuldabréfasjóða frá árinu 2005 fram á mitt ár 2008 (Seðlabanki 
Íslands, e.d.c). 

Mynd 4 sýnir hlutfallslega eignasamsetningu skuldabréfasjóða frá ársbyrjun 2005 fram á 

mitt ár 2008. Myndin sýnir verulega lækkandi hlutfall íbúða- og húsnæðisbréfa og 

hækkandi hlutfall fjárfestingar í skuldabréfum og víxlum atvinnufyrirtækja. Þá má sjá að 

hlutfall fjárfestinga í skuldabréfum og víxlum fjármálageirans fer lækkandi yfir tímabilið 

og að skuldabréf og víxlar útgefnir af erlendum aðilum koma inn í lok árs 2005. Í upphafi 

tímabilsins er fjárfesting í íbúða- og húsnæðisbréfum 38% af heildareignum, fjárfesting í 

skuldabréfum og víxlum atvinnufyrirtækja 20%, fjárfesting í skuldabréfum og víxlum 

fjármálgeirans 21%, fjárfesting í skuldabréfum og víxlum hins opinbera 17%, fjárfesting í 

innlánum 4% og fjárfesting í skuldabréfum og víxlum útgefnum af erlendum aðilum og 

aðrar eignir engar. Í lok tímabilsins er fjárfesting í íbúða- og húsnæðisbréfum 14%, 

fjárfesting í skuldabréfum og víxlum atvinnufyrirtækja 37%, skuldabréf og víxlar 

fjármálageirans 18%, skuldabréf og víxlar hins opinbera 3%, fjárfesting í innlánum 25%, 

fjárfesting í skuldabréfum og víxlum erlendra aðila 3% og engin í öðrum eignum. Þessi 

stóri hlutur fjárfestinga í skuldabréfum og víxlum útgefnum af atvinnufyrirtækjum eykur 

áhættu sjóðanna töluvert. Áhættuminni fjárfestingarnar fara úr samtals 55% niður í 16%. 
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Þessi samsetning er ekki í samræmi við framboð skuldabréfa og víxla á þessum árum, 

samanber mynd 3 í kafla 3.2. Sú mynd sýnir að framboð var mest af skuldabréfum og 

víxlum frá hinu opinbera og að framboð skuldabréfa og víxla sem útgefnir voru af 

atvinnufyrirtækjum var ekki eins mikið og hlutfallslegu breytingarnar gefa til kynna. 

4.2 Tímabilið í kringum efnahagshrunið, frá miðju ári 2008 fram á mitt ár 
2009 

Eins og alþjóð veit „þá varð hér hrun“, eins og gárungarnir segja gjarnan, í október 2008. 

Efnahagshrunið hafði áhrif á nær allt íslenskt samfélag og skuldabréfasjóðirnir fóru ekki 

varhluta af því. Í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls 

íslensku bankanna eiga sjóðirnir sinn kafla, 14. kafla. Mestu athyglina í kaflanum fá 

peningamarkaðssjóðirnir, sem tilheyra flokki skuldabréfasjóða, og þrjú stærstu 

rekstrarfélögin (Glitnir sjóðir, Landsvaki og Rekstrarfélag Kaupþings banka) ráku á þessum 

tíma enda voru sjóðirnir mjög stórir og var mikið tap af eignum þeirra sjóða. Sjóður 9 í 

rekstri Glitnis sjóða var stærstur í október 2007, eða 142 ma. kr., Peningabréf í rekstri 

Landsvaka voru stærst í júlí 2008, eða 188 ma. kr., og Peningamarkaðssjóðurinn í rekstri 

Rekstrarfélags Kaupþings var stærstur í nóvember 2007, eða 114 ma. kr. ( 

Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a). Í lok september 2008 var heildarverðmæti sjóðanna 

þriggja í kringum 266 ma. kr. (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a). Sjóðirnir höfðu fjárfest 

mikið í verðbréfum félaga tengdum íslensku bönkunum og íslenskum fyrirtækjum sem 

fóru illa í hruninu (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a). Hlutdeildarskírteinishafar þessara 

sjóða töpuðu háum fjárhæðum.  

Mynd 6 sýnir hversu gífurlega stórir peningamarkaðssjóðirnir þrír voru af heildarstærð 

skuldabréfasjóða, og áhrifin sem lokun þeirra hafði á heildarstærðina. Á árinu 2005 fara 

Peningabréf í rekstri Landsvaka að stækka meira en sjóðir hinna rekstrarfélaganna, og 

helst hann stærstur allt til slita sjóðanna. Sjóðurinn tekur ekki að minnka fyrr en í ágúst 

2007. Sjóður 9 í rekstri Glitnis sjóða er þó mjög svipaður að stærð frá ágúst 2007 til ársloka 

2007 en fer svo minnkandi eftir það. Peningamarkaðssjóður Rekstrarfélags Kaupþings 

byrjar að minnka í nóvember 2007 og minnkar allt fram að slitum. 
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Mynd 6. Heildarverðmæti peningamarkaðssjóða í rekstri þriggja stærstu rekstrarfélaganna ásamt 
heildareignum skuldabréfasjóða (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b; Seðlabanki Íslands, e.d.b). 

Í ársskýrslu Fjármálaeftirlitsins fyrir árið 2009 (Fjármálaeftirlitið, 2009) kemur fram að á 

tímabilinu frá 30. júní 2008 til 30. júní 2009 hafi 25 verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum verið 

slitið og að níu sjóðir séu í slitaferli.  

Á mynd 7 má sjá hlutfallslega eignasamsetningu skuldabréfasjóða frá miðju ári 2008 

fram á mitt ár 2009. Myndin sýnir vel þau áhrif sem lokun peningamarkaðssjóða hafði á 

eignasamsetninguna, enda voru margar eignir þeirra verðlitlar, sumar töpuðust og aðrar 

voru seldar. Skuldabréf og víxlar útgefir af atvinnufyrirtækjum fara úr 35% niður í 11% 

þegar hlutfallið er sem lægt í október 2008 en eru í 14% á miðju ári 2008. Skuldabréf og 

víxlar útgefnir af erlendum aðilum þurrkast út í október 2008 og hlutfall skuldabréfa og 

víxla útgefinna af fjármálageiranum fara úr 17% niður í 3% á sama tíma, og eru aðeins 4% 

um mitt ár 2009. Innlánin fara hæst í 49% í október 2008 en voru 29% um mitt ár 2008 og 

um 9% um mitt ár 2009. Hlutdeild íbúða- og húsnæðisbréfa eykst verulega og fer úr 13% 

í 48%, hærra en hún var í upphafi árs 2005 en þá var hlutfall þeirra 38% af heildareignum. 

Fjárfestingar í skuldabréfum og víxlum útgefnum af hinu opinbera aukast einnig, fara úr 

3% í 25%. Samtals eru því skuldabréf og víxlar útgefnir af hinu opinbera, eða með ábyrgð 

þess, orðin 72% af eignum, enda ekki um marga fjárfestingarkosti að ræða eftir 

efnahagshrunið eins og myndir 2 og 3 í kafla 3 sýna.  
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Mynd 7. Hlutfallsleg eignasamsetning skuldabréfasjóða frá miðju ári 2008 fram á mitt ár 2009 
(Seðlabanki Íslands e.d.d). 

Á mynd 8 sést að breytingarnar á hlutföllum eru þó ekki vegna þess að verið er að fjárfesta 

meira í ákveðnum flokkum, samanber mikla hækkun á hlutfalli íbúða- og húsnæðisbréfa 

og hins opinbera. Íbúða- og húsnæðisbréf eru nánast sama fjárhæðin í upphafi og lok 

tímabilsins en hið opinbera hækkar úr 21 ma. kr. í 42 ma. kr., sem er þó í engu samræmi 

við hækkun úr 16% í 72%. Því má ekki eingöngu horfa á hlutföllin heldur þarf að skoða 

fjárhæðirnar líka til að fá betra samhengi. 

 

Mynd 8. Eignasamsetning skuldabréfasjóða frá miðju ári 2008 fram á mitt ár 2009 í milljörðum króna 
(Seðlabanki Íslands e.d.d). 
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Mynd 9 gefur betri sýn á minnkun sjóðanna við lokun peningamarkaðssjóðanna, sem 

hlutfallsmyndin nær ekki að sýna. Hér sést glögglega minnkunin frá október 2008, þegar 

skuldabréfasjóðirnir voru 610 ma. kr., til apríl 2009 þegar skuldabréfasjóðirnir eru 

minnstir, eða 161 ma. kr. Af stærð októbermánaðar 2008, 610 ma. kr., eru 

peningamarkaðssjóðirnir í kringum 265 ma. kr. eins og áður segir. 

 

Mynd 9. Heildareignir skuldabréfasjóða frá miðju ári 2008 fram á mitt ár 2009 í milljörðum króna 
(Seðlabanki Íslands, e.d.d). 

Ef horft er á veltutölur frá Nasdaq OMX Nordic Iceland fyrir skuldabréf og víxla, sjá mynd 

10, fyrir sama tímabil, þ.e. frá miðju ári 2008 fram á mitt ár 2009 (Nasdaq OMX Nordic 

Iceland, e.d.c), sést hversu lítil veltan er á þessu tímabili og að hún er nær eingöngu í 

skuldabréfum og víxlum útgefnum af hinu opinbera, og þar með íbúða- og 

húsnæðisbréfum. Fjármálageirinn er með veltutölur í fimm mánuði og atvinnufyrirtæki 

rétt komast á blað fyrir fjóra mánuði. Aðrar eignir felast í erlendum skuldabréfum.  
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Mynd 10. Veltutölur frá Nasdaq OMX Nordic Iceland fyrir skuldabréf og víxla fyrir tímabilið júlí 2008 til 
júní 2009 (Nasdaq OMX Nordic Iceland, e.d.c). 

4.3 Tímabilið eftir efnahagshrunið 

Um mitt ár 2009 var ekki mikið að gera á verðbréfamörkuðum. Mikill tími fór í að vinna 

úr efnahagshruninu og reyna að finna leiðir fram á við. Mynd 11 sýnir hlutfallslega 

eignasamsetningu skuldabréfasjóða frá miðju ári 2009 til loka árs 2016. Myndin sýnir 

hvernig hlutfall íbúða- og húsnæðisbréfa hefur farið lækkandi í eignasamsetningunni og 

hvernig skuldabréf og víxlar útgefnir af atvinnufyrirtækjum eru að koma aftur inn. Hlutfall 

íbúða- og húsnæðisbréfa helst hátt fram eftir árinu 2013, eða í kringum 40%, en lækkar 

svo eftir það og er í lok árs 2016 komið niður í 11%. Skuldabréf og víxlar útgefnir af 

atvinnufyrirtækjum fara undir 10% fyrir lok árs 2009 og fara ekki upp fyrir 10% aftur fyrr 

en á öðrum ársfjórðungi 2013. Í lok árs 2016 eru þau farin að nálgast 20%. Sjá má á mynd 

3 í kafla 3.2 að útgáfa er hafin að nýju hjá atvinnufyrirtækjum eftir litla sem enga útgáfu 

frá hruni. 
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Mynd 11. Hlutfallsleg eignasamsetning skuldabréfasjóða frá miðju ári 2009 til loka árs 2016 (Seðlabanki 
Íslands e.d.e). 

Skuldabréf og víxlar útgefnir af hinu opinbera haldast á svipuðu róli. Þó hækkar hlutfallið 

nokkuð í kringum árið 2010, enda stór útgáfa það ár eins og sést á mynd 3 í kafla 3.2, og 

var hlutfallið komið í 40%, enda lítið framboð af öðrum skuldabréfum og víxlum eins og 

mynd 3 í kafla 3.2 sýnir einnig. Frá ársbyrjun 2012 hefur hlutfallið haldist í kringum 30%. Í 

lok árs 2016 er heildarhlutfallið fyrir skuldabréf og víxla útgefna af eða með ábyrgð ríkis 

51% en það var komið niður í 15% í lok árs 2007. Skuldabréf og víxlar útgefnir af 

fjármálageiranum eru hægt og sígandi að auka hlutdeild sína í eignasamsetningunni. Í 

upphafi tímabilsins var hlutfallið 4% en er í lok ársins 2016 komið í 8%. Hlutabréf og 

hlutdeildarskírteini koma inn í lok árs 2009. Skýringin er að öllum líkindum sú að við 

uppgjör á skuldabréfum fyrirtækja vegna efnahagshrunsins fengu kröfuhafar hlutabréf í 

skuldurum sem greiðslu upp í skuld. Ástæðan fyrir því að hlutfallið hefur síðan verið að 

hækka er sú að skuldabréfasjóðir hafa verið að taka inn í fjárfestingarstefnur sínar 

heimildir til að fjárfesta í hlutdeildarskírteinum sjóða sem fjárfesta í skuldabréfum; dæmi 

um þetta eru sjóðirnir Júpíter – innlend skuldabréf (Júpíter, e.d.), sem í rekstri Júpíter, IS 

Fókus – vextir (Íslandssjóðir, e.d.b), sem er sjóður í rekstri Íslandssjóða og Landsbréf – 

Sparibréf plús (Landsbréf, e.d.b), sem er í rekstri Landsbréfa. 
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5 Niðurstöður 

Ekki þarf að fjölyrða um að afleiðingar efnahagshrunsins voru margvíslegar. Þrír stærstu 

bankar landsins hrundu. Mörg fyrirtæki urðu gjaldþrota og fjárhagsstaða margra annarra 

fyrirtækja varð mjög slæm. Fjármagnshöft voru sett á. Atvinnuleysi varð umtalsvert, en 

það fór úr 2,3% í byrjun árs 2008 í 9,3% á öðrum ársfjórðungi 2009 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Fjárhagsleg staða margra fjölskylda og einstaklinga versnaði verulega og margir misstu 

heimili sín og lífsviðurværi. 

Í þessari ritgerð er sérstaklega skoðað hvaða þýðingu efnahagshrunið hafði á 

skuldabréfasjóði og þannig skoðaður tiltekinn afmarkaður hluti af íslenskum 

fjármálamarkaði. Rannsóknin leiddi í ljós að skuldabréfasjóðir fóru ekki varhluta af 

þessum efnahagslegu breytingum og endurspeglar breyting á eignasamsetningu þeirra að 

miklu leyti breytingar á íslenskum fjármagnsmarkaði, sem fólust að miklu leyti í því að 

stórir útgefendur hurfu af markaði. Myndirnar í köflunum hér að framan sýna þannig 

glöggt að eignasamsetning skuldabréfasjóða breyttist verulega í kjölfar efnahagshrunsins.  

Til að skoða hvort frávik væru í eignasamsetningu skuldabréfasjóða er eignaflokkum úr 

fyrri gögnum fækkað niður í þrjá flokka; fyrsti flokkurinn er hið opinbera sem tekur til allra 

ríkisverðbréfa og þar á meðal íbúða- og húsnæðisbréfa, annar flokkurinn er 

fjármálafyrirtæki þar sem innlán og afleiður eru teknar með ásamt hlutabréfum og 

hlutdeildarskírteinum, þar sem langstærsti hluti þess flokks voru hlutdeildarskírteini 

verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, og þriðji flokkurinn er svo atvinnufyrirtæki. 

Tólf mánaða hlaupandi meðaltal var reiknað fyrir hvern eignaflokk fyrir sig og borið 

saman við hlutfallið yfir tímabilið. 

Á mynd 12 má sjá að hlutfall verðbréfa hins opinbera fylgir tólf mánaða hlaupandi 

meðaltalinu vel, nema frá júlí 2008 til áramóta 2009. Það gefur til kynna að breytingar 

hafi orðið á hlutfalli eignasamsetningar. Það gefur augaleið að þegar verðbréf frá stórum 

útgefendum eins og bönkum hverfa úr eignasöfnum, eins og gerðist við hrunið, þá hlýtur 

hlutfall annarra aðila, eins og hins opinbera, að aukast að sama skapi.  
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Mynd 12. Hlutfall skuldabréfa og víxla hins opinbera af eignum skuldabréfasjóða ásamt tólf mánaða 
hlaupandi meðaltali árin 2005 til 2016 (Seðlabanki Ísland, e.d.c; Seðlabanki Íslands, e.d.d; 
Seðlabanki Íslands, e.d.e). 

Af mynd 13 má sjá að áberandi mikill munur er á hlutfalli verðbréfa fjármálageirans og 

tólf mánaða hlaupandi meðaltalinu frá október 2008 og fram að áramótum 2009. Það 

gefur sömu niðurstöðu og á mynd 12 að breytingar hafi orðið á hlutfalli 

eignasamsetningar við efnahagshrunið. 

 

Mynd 13. Hlutfall verðbréfa fjármálageirans af heildareignum skuldabréfasjóða ásamt tólf mánaða 
hlaupandi meðaltali árin 2005 til 2016 (Seðlabanki Ísland, e.d.c; Seðlabanki Íslands, e.d.d; 
Seðlabanki Íslands, e.d.e). 

Mynd 14 sýnir sömu niðurstöður og myndir 12 og 13; að hlutfallið fylgir ekki tólf mánaða 

hlaupandi meðaltalinu í kringum efnahagshrunið, þ.e. frá seinnihluta árs 2008 fram á 

seinnihluta árs 2009. Eftir efnahagshrunið er lítið frávik á milli hlutfallsins og meðaltalsins. 
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Mynd 14. Hlutfall eignasamsetningar atvinnufyrirtækja ásamt tólf mánaða hlaupandi meðaltali árin 
2005 til 2016 (Seðlabanki Ísland, e.d.c; Seðlabanki Íslands, e.d.d; Seðlabanki Íslands, e.d.e). 

Til að fá endanlega niðurstöðu er mynd 15 sett upp en hún sýnir einfaldaða samdregna 

mynd af tímabilinu. Tekin var eingöngu staða í lok hvers árs frá árinu 2005 til 2016. 

 

Mynd 15. Einfölduð mynd af hlutfalli eignasamsetninga árin 2005 til 2016 (mynd 5, mynd 7 og mynd 8). 

Mynd 15 sýnir það sem fjallað hefur verið um í köflunum hér að framan, þ.e. að hlutfall 

atvinnufyrirtækja og fjármálageirans dregst saman í nánast ekki neitt, íbúða- og 

húsnæðisbréf aukast ásamt skuldabréfum og víxlum hins opinbera. Það er í fullkomnu 

samræmi við upplýsingar um útgáfur skuldabréfa og víxla frá Nasdaq OMC Nordic Iceland, 

þar sem útgáfa íbúðabréfa fór úr 55 ma. kr. árið 2008 í 26 ma. kr. árið 2009, útgáfa hins 

opinbera fór úr 223 ma. kr. árið 2008 upp í 451 ma. kr. árið 2009 og 647 ma. kr. árið 2010, 
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útgáfa fjármálageirans fór úr 480 ma. kr. árið 2008 niður í 1 ma. kr. 2009 og 0 ma. kr. árið 

2010 og útgáfa atvinnufyrirtækja fór úr 41 ma. kr. árið 2008 niður í 30 ma. kr. árið 2009, 

8. ma. kr. árið 2010 og 0 ma. kr. árið 2011 (sjá mynd 3, kafla 3.2.). Í lok tímabilsins er 

fjármálageirinn aftur kominn á gott skrið og kominn með útgáfu fyrir 156 ma. kr. og 

atvinnufyrirtæki eru farin að rétta úr kútnum og komin með útgáfur fyrir tæpa 27 ma. kr. 

(sjá mynd 3, kafla 3.2.). 

Rannsóknarspurningunni hefur því verið svarað með því að kanna hlutfallslega 

eignasamsetningu eftir gögnum frá Seðlabanka Íslands fyrir árin 2005 til 2016, kanna 

útgáfu á skuldabréfum og víxlum með gögnum frá Nasdaq OMX Nordic Iceland og Nasdaq 

Verðbréfamiðstöð og að lokum með því að kanna veltutölur um viðskipti í gögnum frá 

Nasdaq OMC Nordic Iceland. Öll þessi gögn leiða til einnar og sömu niðurstöðunnar, að 

efnahagshrunið hafi haft umtalsverð áhrif á eignasamsetningu verðbréfasjóða.  

Án efa væri hægt að skrifa aðra ritgerð þar sem farið væri í greina skýringarnar á bak 

við þessa breyttu samsetningu sem hér hefur verið sýnt fram á. Leiða má þó líkur að því 

að þar spili ýmsir þættir inn í og skýringarnar þannig ekki alveg einhlítar. Þó vegur 

væntanlega þyngst að verulega dró úr framboði verðbréfa eftir hrun og fjárfestar höfðu í 

reynd um færri kosti að velja á skuldabréfamarkaði sem leiðir til þess að samsetning í 

eignasöfnun breytist þá þegar af þeirri ástæðu. Skuldabréf sem áður höfðu verið í 

eignasöfnum eru einfaldlega ekki lengur til. Þá hafa fjármagnshöftin töluverða þýðingu 

þar sem með þeim var aðgengi hindrað að miklu leyti að erlendum fjármálamarkaði sem 

fjárfestingarkost fyrir íslenska aðila. Það þýðir að fjárfestingarkostir fyrir innlenda fjárfesta 

voru fyrst eftir hrun enn einsleitari en ella hefði verið. Svo má ætla að áhættufælni hafi 

einkennt nokkuð fjárfesta fyrst eftir hrun og fjárfestar hafi fremur viljað leita í fjárfestingar 

sem þeir töldu áhættuminni en á árunum fyrir hrun. Þannig hafi ekki eingöngu 

framboðsskortur verið þess valdandi að hlutfall fjárfestinga í verðbréfum útgefnum af 

hinu opinbera jókst svo mikið sem raun bar vitni heldur kann að hafa spilað þar rullu að 

fjárfestar hafi litið á þann kost sem hvað áhættuminnstan af þeim verðbréfum sem í boði 

voru. 
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