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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BS prófs við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands með áherslu á fjármál. Leiðbeinandi verkefnisins var Gylfi Magnússon, dósent við 

Háskóla Íslands og kann ég honum bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og gagnlegar 

ábendingar.  

 Ég vil þakka kærasta mínum, Ástgeiri Ólafssyni, fyrir alla aðstoðina í þessu ferli, 

fyrir hvatninguna, þolinmæðina og stuðninginn. Einnig vil ég þakka góðvinkonu minni og 

skólasystur, Sóleyju Ósk Benediktsdóttur, fyrir yfirlesturinn og góðar ábendingar. Síðast 

en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum námið í 

Háskóla Íslands.  
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Útdráttur 

Efni þessa lokaverkefnis er að leggja mat á árangur íslenskra skuldabréfasjóða á árunum 

2014-2018 en í því felst samanburður á ávöxtun þeirra á fyrrnefndu tímabili. Markmið 

ritgerðarinnar er að skoða hvort sjóðsstjórum á Íslandi takist að ná ávöxtun umfram 

ákveðna viðmiðunarvísitölu. Allir sjóðirnir eiga það sameiginlegt að fjárfesta í 

skuldabréfum gefnum út af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess. Gerð verður 

samanburðartafla á ávöxtun sjóðanna og greint hvaða sjóðir komu betur og hverjir komu 

verr út en viðmiðunarvísitalan og hversu mikið. Farið verður yfir mismunandi 

fjárfestingarstefnur og helstu mælikvarða sem notaðir eru við mat á árangri 

verðbréfasjóða. Þá verður einnig saga íslensk skuldabréfamarkaðs rakin í stuttu máli. 

Ákveðið var að notast við skuldabréfavísitölu GAMMA, GAMMA:GBI, við samanburðinn 

en hún er talin gefa sem besta mynd af skuldabréfamarkaðinum hérlendis.  

Niðurstöður ritgerðarinnar gefa til kynna að ef ætlunin sé að fjárfesta í 

ríkisskuldabréfasjóðum sé fjármunum betur varið í skuldabréfasjóði sem notast við 

hlutlausa stýringu. Einungis einn sjóður náði betri ávöxtun en skuldabréfavísitalan og var 

það sjóður Íslandssjóða, sem tókst það með naumindum yfir tímabilin 2017-2018 og 

tímabilið 2018. Niðurstöðurnar breytast þó örlítið ef árangur sjóðanna er borinn saman 

við vísitölusjóð GAMMA, GAMMA Index, en hann fjárfestir eftir skuldabréfavísitölu 

GAMMA. Færa má rök fyrir því að sá samanburður sé örlítið sanngjarnari þar sem ekki er 

tekið tillit til viðskipta- og umsýslukostnaðar þegar ávöxtun vísitölu er skoðuð. Standa 

sjóðirnir ögn betur að vígi þegar litið er til þessa en þeir ná þó í fæstum tilfellum að ávaxta 

umfram GAMMA Index vísitölusjóðinn.  
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1 Inngangur  

Segja má að hvar sem er í heiminum gegni skuldabréfamarkaður veigamiklu hlutverki í 

fjármálakerfi hvers lands. Skuldabréf hafa löngum verið talin mikilvægasti flokkur 

verðbréfa þar sem ríkisstjórnir og fyrirtæki sækja lánsfé á skuldabréfamarkað og á þeim 

markaði mótast markaðsvextir af skuldabréfaviðskiptum (Verðbréf og áhætta, 1994). Á 

Íslandi stendur skuldabréfamarkaðurinn fyrir stærstum hluta af innlendum 

fjármálamarkaði. Í árslok 2018 nam staða markaðsskuldabréfa ríflega 2.484,5 milljörðum 

króna á meðan markaðsvirði hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam um 951 milljarði og var 

skuldabréfamarkaðurinn því um 2,6 sinnum stærri en hlutabréfamarkaðurinn. Er þetta 

talsvert önnur staða en fyrir hrun fjármálakerfisins á haustmánuðum 2008 en í ársbyrjun 

2008 var markaðsvirði skráðra hlutabréfa til dæmis um 1,6 sinnum hærra en staða 

markaðsskuldabréfa (Seðlabanki Íslands, 2019a). 

Almennt er talað um að hægt sé að flokka verðbréfasjóði og fjárfestingasjóði í þrennt, 

en það eru hlutabréfasjóðir, skuldabréfasjóðir og blandaðir sjóðir. Þar að auki eru til 

fagfjárfestasjóðir en eins og nafnið gefur til kynna hafa almennir fjárfestar ekki kost á að 

fjárfesta í þeim. Í þessari ritgerð verður einungis fjallað um skuldabréfasjóði en þeir geta 

bæði talist til verðbréfasjóða eða fjárfestingasjóða. Skuldabréfasjóðir á Íslandi sem standa 

almennum fjárfestum til boða hafa í gegnum tíðina verið verið töluvert stærri en 

hlutabréfasjóðir. Samt sem áður hefur töluvert lítið verið fjallað um skuldabréfasjóði og 

talsvert meira um hlutabréfasjóði, þó skuldabréfasjóðirnir séu umtalsvert stærri hluti af 

sjóðaflórunni hérlendis. Í lok árs 2018 námu eignir verðbréfa-, fjárfestingar- og 

fagfjárfestasjóða 813,5 ma.kr. Þar af námu eignir skuldabréfasjóða 342,6 ma.kr á meðan 

eignir hlutabréfasjóða námu 60,5 ma.kr og blandaðra sjóða 24,3 ma.kr (Seðlabanki 

Íslands, 2019b). 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að leggja mat á árangur íslenskra skuldabréfasjóða árin 

2014-2018. Í þessu mati felst samanburður á ávöxtun sjóðanna yfir fyrrgreint tímabil. 

Sjóðunum verður skipt niður í flokka eftir þeim tegundum skuldabréfa sem þeir fjárfesta 

í en í því felst meðal annars lengd skuldabréfanna og hver útgefandi bréfanna er. Litið 

verður á sjóði sem fjárfesta í skuldabréfum gefnum út af íslenska ríkinu eða með ábyrgð 

þess. Sjóðirnir verða bornir saman innbyrðis en einnig verður ávöxtun þeirra borin saman 
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við viðeigandi skuldabréfavísitölur. Þá verður einnig litið til áhættu sjóðanna þar sem 

stuðst er við staðalfrávik ávöxtunar og hermiskekkju sem áhættumælikvarða. 

 Uppbygging þessarar ritgerðar er svohljóðandi. Í öðrum kafla verður farið yfir 

skuldabréfamarkað, sjóðaumhverfið hérlendis og tegundir sjóðastýringa. Í þriðja kafla 

verður fjallað um aðferðarfræði ritgerðarinnar. Þar á eftir kemur samanburður á þeim 

skuldabréfsjóðum sem valdir voru fyrir gerð þessarar ritgerðar. Að lokum eru niðurstöður 

dregnar saman og umræður tengdar því.  
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2 Verðbréfamarkaður á Íslandi  

2.1 Saga íslensks skuldabréfamarkaðar 

Sögu innlends markaðar með skuldabréf, í því formi sem hann þekkist í dag, má rekja aftur 

til áranna um 1980 eða fáeinum árum áður en markaður með hlutabréf fór að verða til. 

Sextán árum áður voru í fyrsta sinn gefin út hin svokölluðu spariskírteini en þau voru 

vísitölubundin ríkisskuldabréf og voru innleysanleg fyrst eftir 3 ár og svo innleysanleg einu 

sinni á ári út lánstímann sem var 10 ár. Á þessum árum voru þó engir verðbréfamiðlarar 

til staðar og voru viðskipti með þau því lítil þar sem eigendur þurftu sjálfir að finna 

kaupendur ef þeir vildu selja bréfin. Verðmyndun á markaði var því slök og það hjálpaði 

lítið að innlausnarverð þeirra var aðeins reiknað út einu sinni á ári. Þrátt fyrir það áttu 

spariskírteinin eftir að verða undirstaða skuldabréfa í landinu (Halldór Sveinn Kristinsson, 

2002). 

Milli áranna 1964 og 1975 var ríkissjóður einn um að hafa heimild til útgáfu 

verðtryggðra skuldabréfa en árið 1975 hófu fjárfestingalánasjóðir einnig útgáfu á 

verðtryggðum bréfum. Árið 1976 var tók svo fyrsta sérhæfða verðbréfafyrirtækið til 

starfa, Fjárfestingarfélag Íslands, en Kaupþing, Verðbréfamarkaður Iðnanðarbanka og 

Verðbréfamarkaður Útvegsbanka og fleiri áttu svo eftir að fylgja í kjölfarið. Um svipað 

leyti tók einnig að myndast markaður fyrir fasteignatryggð skuldabréf auk verðtryggðra 

skuldabréfa sem voru gefin út af einkaaðilum. Með lögum um verðtryggingu 

fjárskuldbindinga frá árinu 1979 var bankastofnunum heimilað að verðtryggja útlán sín og 

ári seinna innlán sín. Árið 1985 var Verðbréfaþing Íslands (síðar Kauphöllin) stofnuð, sem 

markaði tímamót á innlendum fjármálamarkaði og árið 1989 var rafrænt viðskiptakerfi 

Verðbréfaþings í fyrsta sinn tekið í notkun auk þess sem fyrstu húsbréfin voru gefin út.  

Árið 1994 voru skuldabréf fyrirtækja í fyrsta skipti skráð á Verðbréfaþinginu sem varð til 

þess að markaðurinn stækkaði til muna og aukin viðskipti urðu á eftirmarkaði. Ríkisbréf 

og önnur verðbréf sem njóta ábyrgðar íslenska ríkisins hafi þó alla tíð verið kjölfesta á 

markaðnum og hafa myndað grunn að verðlagningu annarra skuldabréfa sem gefin eru út 

af öðrum aðilum. Aukin velta á markaði leiddi til þess að verðmyndun varð öruggari á 

seinni hluta tíunda áratugarins og hafði innlendur verðbréfamarkaður að miklu leyti tekið 

á sig hliðstæða mynd og í nágrannalöndunum þótt hann væri mun yngri og smærri 
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(Halldór Sveinn Kristinnson, 2002; Sigurður B. Stefánsson og Svandís R. Ríkharðsdóttir, 

2016). 

2.2 Íslenskur skuldabréfamarkaður á árunum 2000-2018 

Eins og hefur verið komið inn á skiptir skuldabréfamarkaður sköpum í hverju landi. 

Öflugur og skilvirkur skuldabréfamarkaður þar sem auðvelt er að afla lánsfjár með sölu 

nýrra skuldabréfa er undirstaða allra verðbréfamarkaða. Breytingar á markaðsvöxtum 

hafa mismikil áhrif á skuldabréf eftir því hve lánstíminn er langur. Skuldabréf til langs tíma 

eru næmari fyrir breytingum á ávöxtunarkröfu og eru í þeim skilningi áhættusamari 

fjárfesting eftir því sem lánstíminn er lengri (Sigurður B. Stefánsson, 2003).  

Íslenskur skuldabréfamarkaður stendur fyrir langstærstum hluta innlends 

verðbréfamarkaðar og nam velta á innlendum skuldabréfamarkaði 1.066 milljörðum á 

árinu 2018 á meðan velta á hlutabréfamarkaði nam 506 milljörðum. Viðskipti með 

ríkisbréf á síðasta ári námu alls 808 milljörðum, viðskipti með bréf útgefin af íslensku 

bönkunum námu 161 milljarði og viðskipti með íbúðabréf 42 milljörðum (NASDAQ OMX 

ICELAND, 2018).  

Staða markaðsskuldabréfa var í árslok 2018 2,6 sinnum hærri en markaðsvirði 

hlutabréfa skráðra í Kauphöll Íslands. Mynd 1 sýnir að þessi munur hafi þó ekki verið til 

staðar alla þessa öld. Á árunum 2000 til 2003 var skuldabréfamarkaðurinn um 10-16% 

stærri en hlutabréfamarkaðurinn en árið 2004 varð töluverður viðsnúningur og í árslok 

2004 var hlutabréfamarkaðurinn orðinn um 25% stærri. Samhliða hækkunum í 

Kauphöllinni hélt markaðsvirði skráðra hlutabréfa áfram að hækka umfram stöðu 

markaðsskuldabréfa og í árslok 2006 varð hlutabréfamarkaðurinn tæplega tvöfalt stærri. 

Í árslok 2007 var hann svo um 60% stærri (Seðlabanki Íslands, 2019a).  

Frá því á árunum eftir hrun fjármálakerfisins á haustmánuðum 2008 hefur innlendur 

skuldabréfamarkaður staðið fyrir stærstum hluta íslensks fjármálamarkaðar enda lækkaði 

markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands um 85% frá lokum ágústmánaðar 2008 

til loka októbermánaðar sama ár. Í lok árs 2008 var skuldabréfamarkaðurinn orðinn 

sexfalt stærri og í lok árs 2011 var hann orðinn um 7,5 sinnum stærri. Í kjölfarið á 

hækkunum á hlutabréfamarkaði og nýskráninga fyrirtækja í Kauphöll fór hlutfallið þó 

lækkandi. Í lok árs 2014 var það orðið um 3,3 og á árunum 2015 til 2018 var það á bilinu 

2,2 til 2,9. (Seðlabanki Íslands, 2019a) 
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Mynd 1: Þróun markaðsverðbréfa 2000-2018 

 

Helstu útgefendur á innlendum skuldabréfamarkaði eru íslenska ríkið, 

Íbúðalánasjóður, bankar, fyrirtæki og sveitarfélög. Eins og sjá má á mynd 2 hefur staða 

markaðsskuldabréfa vaxið talsvert frá því um aldamótin. Í byrjun aldarinnar voru 

meirihluti verðbréfanna gefin út með ábyrgð íslenska ríkisins en stærstu flokkarnir voru 

bréf Íbúðalánasjóðs og ríkisbréf en hlutfall þeirra nam 56,5% af heildarstöðu, þar á eftir 

banka- og sparisjóðsbréf, með um 16% af heildinni. Sú samsetning hefur þó breyst með 

stækkun markaðarins en ríkistryggð bréf voru um 40% undir lok 2018 (Seðlabanki Íslands, 

2019a). 
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Mynd 2: Staða markaðsskuldabréfa 2000-2018 

 

Árið 2004 gaf Íbúðalánasjóður út fjóra nýja flokka verðtryggðra markaðsskuldabréfa til 

að leysa eldri skuldabréf sjóðsins af. Þessir flokkar, HFF14, HFF24, HFF34 OG HFF44 áttu 

síðan eftir að standa fyrir bróðurparti innlendra skuldabréfaviðskipta ásamt skuldabréfum 

ríkissjóðs hólmi (Sigurður B. Stefánsson og Svandís R. Ríkharðsdóttir).  

Mynd 3 sýnir þróun á skiptingu verðtryggðra og óverðtryggðra ríkisskuldabréfa á 

innlendum markaði. Hér eru ríkisvíxlar ekki taldir með enda að jafnaði aðeins til fáeinna 

vikna eða mánaða. Í lok árs 2018 var hlutur óverðtryggðra ríkisskuldabréfa um 34% á móti 

66% hinna verðtryggðu. Átján árum áður var óverðtryggði hlutinn 4,5% á móti 95,5% 

verðtryggðum (Seðlabanki Íslands, 2019a).  
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Mynd 3: Þróun hlutfalls verðtryggðra og óverðtryggðra ríkisskuldabréfa 

 

2.3 Sjóðaumhverfið hérlendis 

Íslenskir sjóðir sem fjárfesta í fjármálagerningum og öðrum framseljanlegum eignum 

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

fagfjárfestasjóði. Eins og nafn löggjafarinnar gefur til kynna skiptast sjóðirnir í 

áðurnefndar tegundir. Verðbréfa og fjárfestingasjóðir taka við fé frá almenningi til 

sameiginlegrar fjárfestingar samkvæmt fyrirfram skilgreindri fjárfestingastefnu. 

Fagfjárfestasjóðir eru einnig sjóðir um sameiginlega fjárfestingu en það sem skilur þá frá 

hinum tegundum sjóðanna er að þeir eru einungis í boði fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru 

skilgreindir í lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Fjárfestingarheimildir 

fagfjárfestasjóða eru mun rýmri og eru í raun engar takmarkanir á þeim.  

Munurinn á milli verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða felst einnig í 

fjárfestingarheimildum þeirra en auk þess er verðbréfasjóðum heimilt að markaðssetja 

sig á Evrópska efnahagssvæðinu á meðan fjárfestingarsjóðir mega einungis markaðssetja 

sig innanlands. Munurinn á fjárfestingarheimildum þeirra felst meðal annars í því að 

verðbréfasjóðum er sett hámark á fjárfestingu í einum útgefenda á meðan skilyrði 

fjárfestingasjóða eru mun rýmri. Þá hafa fjárfestingarsjóðir heimild til fjárfestinga í 

verðbréfum og peningamarkaðsgerningum sem ekki eru skráðir í Kauphöll auk þess sem 

þeir hafa heimild til lántöku og skortsölu á meðan verðbréfasjóðir hafa ekki þessar 

heimildir (Seðlabanki Íslands, e.d.). Fjárfestingasjóðir og verðbréfasjóðir skiptast í annað 

hvort hreina skuldabréfasjóði sem fjárfesta eingöngu í skuldabréfum, hreina 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Verðtryggð ríkisskuldabréf Óverðtryggð ríkisskuldabréf



 

15 

hlutabréfasjóði sem fjárfesta einungis í hlutabréfum eða blandaða sjóði sem fjárfesta í 

bæði hlutabréfum og skuldabréfum ásamt öðrum eignaflokkum (Gunnar Baldvinsson, 

2004). Talsvert framboð er af sjóðum á Íslandi en í lok febrúar 2019 voru alls 217 sjóðir 

starfandi. Af þeim voru 42 verðbréfasjóðir, 59 fjárfestingarsjóðir og 116 fagfjárfestasjóðir. 

Þegar litið er til eigna skuldabréfasjóða, hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða kemur í ljós 

að skuldabréfasjóðir hafa staðið fyrir bróðurparti af eignum áðurnefndra sjóða það sem 

af er þessari öld eins og sést á mynd 4 hér að neðan (Seðlabanki Íslands, 2019b).  

í lok árs 2000 nam heildarvirði sjóðanna þriggja 69 milljörðum króna og stóðu 

skuldabréfasjóðir fyrir um 80% af eignunum, hlutabréfasjóðir fyrir um 17% og blandaðir 

sjóðir fyrir um 3%. Milli áranna 2000 og 2007 var gífurleg aukning í eignum sjóðanna sem 

höfðu tífaldast á sjö árum. Voru það skuldabréfasjóðir sem stóðu fyrir stærstum hluta 

aukningarinnar en eignir þeirra námu 617 milljörðum í lok árs 2007 og voru um 89% af 

heildinni. Eignir hlutabréfasjóða námu 70 milljörðum og voru um 10% af heildinni á 

meðan eignir blandaðra sjóða námu 8 milljörðum og voru um 1% af heildinni. Eignir 

skuldabréfasjóða höfðu þá tífaldast frá loka árs 2000, eignir hlutabréfasjóða ríflega 

fimmfaldast og eignir blandaðra sjóða 2,6 faldast. Við hrun fjármálakerfisins árið 2008 

lækkuðu eignir sjóðanna umtalsvert. Í lok árs 2008 höfðu eignir skuldabréfasjóða lækkað 

um 69% milli ára, eignir hlutabréfasjóða um 78% og blandaðra sjóða um 41%. Samtals 

lækkuðu eignir sjóðanna um 69% eða um  485 milljarða króna. Það skal þó tekið fram að 

þegar litið er á eignir sjóðanna verður að taka tillit til innflæðis og útflæðis fjármagns í þá. 

Aukið innflæði og hækkanir á eignaverði skýra hækkanir á eignum á meðan útflæði og 

lækkun eignaverðs skýrir lækkun á eignum (Seðlabanki Íslands, 2019b). 

Í lok árs 2009 höfðu eignir sjóðanna lækkað um 10% til viðbótar og var þá hlutfall 

skuldabréfasjóða um 91% af heildinni, hlutabréfasjóða um 7% og blandaðra sjóða um 2%. 

Næstu ár var nær samfelldur vöxtur í eignum sjóðanna sem náði hámarki sínu frá hruni 

árið 2015. Hafði hlutfall sjóðanna þá talsvert breyst. Eignir skuldabréfasjóða námu þá 304 

milljörðum og var hlutfall þeirra 69%, eignir skuldabréfasjóða námu 116 milljörðum og 

var hlutfall þeirra 26% á meðan eignir blandaðra sjóða námu 24 milljörðum og var hlutfall 

þeirra um 5%. Höfðu eignir sjóðanna þá hækkað um 134% frá loka árs 2009. Í lok árs 2018 

hafði aftur orðin breyting á hlutföllum sjóðanna og höfðu þau náð nánast sömu stöðu og 

í upphafi aldarinnar. Þá námu eignir skuldabréfasjóða 342 milljörðum og voru um 80% af 
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heildinni. Ef undan eru skilin árin 2006 og 2007 er það hæsta staða skuldabréfasjóða. 

Eignir hlutabréfasjóða námu 61 milljarði og voru um 14% af heildinni auk þess sem eignir 

blandaðra sjóða námu 24 milljörðum og var hlutfall þeirra um 6% (Seðlabanki Íslands, 

2019b). 

Mynd 4: Heildarvirði eigna fjárfestinga- og verðbréfasjóða 2000-2018 

 

2.4 Skuldabréfavísitölur 

Skuldabréfavísitölur líkt og aðrar markaðsvísitölur eins og hlutabréfavísitölur, má 

skilgreina sem mælikvarða á þróun verðs ákveðinna tegunda eða flokka skuldabréfa (Gylfi 

Magnússon, 2000). Skuldabréfavísitölur gegna mikilvægu hlutverki bæði fyrir þá sem 

greina skuldabréfamarkaði og skuldabréfasjóði en einnig þá sem stýra skuldabréfasjóðum 

auk annara skuldabréfafjárfesta. Mikilvægi skuldabréfavísitalna kemur til af nokkrum 

þáttum. Í fyrsta lagi eru þær notaðar sem viðmið (e. benchmark) fyrir skuldabréfasjóði 

sem beita virkri stýringu til þess að leggja mat á hvort að fjárfestingastefna þeirra skili 

betri árangri en ávöxtun markaðarins. Í öðru lagi leika þær eðli málsins samkvæmt 

lykilhlutverk fyrir vísitölusjóði sem gera fjárfestum kleift að fylgja markaðnum í gegn um 

vísitölusjóði sem fylgja eignasamsetningu ákveðinnar vísitölu. Þá gefur vísitalan sjálf til 

kynna hve vel vísitölusjóðnum tekst að fylgja vísitölunni sjálfri. Í þriðja lagi eru 

skuldabréfavísitölur mikilvægar til þess að leggja mat á einkenni og fylgni skuldabréfa sem 

eignaflokk með tilliti til ávöxtunnar og áhættu þeirra gagnvart ákveðinni vísitölu við 
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ákvarðanir sem varða eignaskiptingu á milli hlutabréfa og skuldabréfa (Reilly og Wright, 

2012).  

Skuldabréfavísitölum má skipta í tvo flokka. Annars vegar heildarmarkaðsvísitölur (e. 

broad-based market indexes) sem ná yfir alla flokka skuldabréfamarkaðarins á því svæði 

eða landi sem hún nær til. Hins vegar eru sérhæfðar markaðsvísitölur (e. specialized 

market indexes) sem ná einungis til ákveðins hluta markaðarins, sem dæmi einungis 

ríkisskuldabréfa eða einungis fyrirtækjaskuldabréfa (Fabozzi, 2013). 

Þar sem fáar vísitölur eru til staðar á íslenskum markaði og tiltölulega lítið verið fjallað 

um þær verður ekki vikið að sögu innlendra skuldabréfavísitalna. Þó verður litið til þeirra 

vísitalna sem eru til staðar á íslenskum ríkisskuldabréfamarkaðaði í apríl 2019. 

Um mitt ár 2013 birti Kauphöll Íslands nýjar skuldabréfavísitölur sem eru þrjár talsins; 

NOMXIBB, NOMXINOM og NOMXIREAL. Aðalvísitalan (NOMXIBB) inniheldur bæði 

verðtryggð og óverðtryggð skuldabréf, óverðtryggða vísitalan (NOMXONOM) inniheldur 

einungis óverðtryggð bréf og verðtryggða vísitalan (NOMXIREAL) inniheldur einungis 

verðtryggð skuldabréf. Hver vísitala er gefin út með og án vægisþaks sem þýðir að vægi 

hvers bréfs verður ekki hærra en 30% en það helst í hendur við þær takmarkanir sem 

verðbréfsjóðum er sett við fjárfestingar. Vísitölurnar mæla heildarávöxtun ríkistryggða 

hluta markaðarins og eru þær markaðsvirðisvegnar, þannig er hvert skuldabréf vegið í 

hlutfalli við heildarmarkaðsvirði markaðarins (Finnbogi R. Jónsson, 2014). Árið 2009 kom 

GAMMA Capital Management hf. einnig á fót skuldabréfavísitölu sem tekur gildið 100 í 

upphafi árs 2005 og skiptist hún í verðtryggða og óverðtryggða undirvísitölu. Fyrir þann 

tíma var hvergi hægt að nálgast opinbera vísitölu með upplýsingum um samsetningu eða 

þróun á íslenskum ríkisskuldabréfamarkaði. Skuldabréfavísitala GAMMA er þannig byggð 

upp að aðalvísitalan, GAMMAGBI, inniheldur íbúðabréf, ríkisbréf og verðtryggð ríkisbréf, 

GAMMAxi vísitalan er óverðtryggð og inniheldur ríkisbréf og GAMMAi er verðtryggð og 

inniheldur íbúðabréf og verðtryggð ríkisbréf (GAMMA, 2019c).  Tafla 1 sýnir helstu 

skuldabréfavísitölur á íslenskum markaði.   
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Tafla 1: Íslenskar skuldabréfavísitölur 

 Kauphöll Íslands   GAMMA  

Aðalvísitala NOMXIBB Heildarvísitala GAMMAGBI 

Óverðtryggt NOMXINOM Óverðtryggt GAMMAxi 

Verðtryggt NOMXIREAL Verðtryggt GAMMAi 

2.5 Tegundir sjóðastýringar 

Sjóðum er yfirleitt stýrt með virkum eða hlutlausum eignastýringaraðferðum en stundum 

er hægt að velja sjóði sem nota blandaðar aðferðir (Sigurður B. Stefánsson og Svandís R. 

Ríkharðsdóttir).  

2.5.1 Hlutlaus stýring 

Þegar talað er um að notast við hlutlausa stýringu leitast sjóðsstjórar við að fylgja 

markaðsávöxtun sem best og fjárfestingarstefnan samsvarar þá ákveðinni vísitölu eins og 

skuldabréfavísitölu eða hlutabréfavísitölu. Í slíkum sjóðum er þá fjárfest í sömu hlutföllum 

og vísitalan tekur tillit til. Slík aðferð hefur verið mjög vinsæl fyrir hlutabréfahlið 

markaðarins en hefur ekki verið eins algeng á skuldabréfamarkaði. Vísitölusjóðir fyrir 

skuldabréf ættu að henta vel fyrir íslenskan markað, það er einkum vegna smæðar hans 

og að því leiti að útgáfur skuldabréfa eru ekki miklar og flæði takmarkað (Hallgrímur 

Oddsson, 2010). 

Kostnaður við að fjárfesta í vísitölusjóðum er almennt lægri en í sjóðum með virka 

stýringu sem kemur einkum til vegna lægri viðskiptakostnaðar við kaup og sölu bréfa, eins 

eru þóknanir almennt lægri eða jafnvel engar í slíkum sjóðum. Markmið þessara sjóða er 

að fylgja vísitölu og er áhætta umfram markaðsáhættu þar af leiðandi haldið í lágmarki 

(Hallgrímur Oddsson, 2010). 

Í grundvallaratriðum virka skuldabréfavísitölusjóðir eins og aðrir vísitölusjóðir fyrir 

hlutabréf en þó eru nokkur atriði sem þarf að hafa í huga vegna eiginleika skuldabréfa 

sem eru alltént flóknari en hlutabréf. Vandamálið liggur helst í því að mjög flókið er að 

búa til skuldabréfavísitölu sem nær yfir allan markaðinn vegna fjölbreytileika skuldabréfa, 

þ.e.a.s aðallega vegna fjölbreytileika útgefanda skuldabréfanna, en þeir geta verið mjög 

mismunandi og mistraustir skuldarar. Þá eru ríki til dæmis talin mjög traustur skuldari en 

útgefendur fyritækjaskuldabréfa geta verið mistraustir (Bodie, Kane og Marcus, 2014).  



 

19 

Fyrsti skuldabréfasjóður í hlutlausri stýringu var komið á fót í byrjun árs 2010 en það 

var sjóður GAMMA Capital Management, GAMMA: Index og leitast sá sjóður við að fylgja 

ávöxtun skuldabréfavísitölu með ríkistryggð skuldabréf (Hallgrímur Oddsson, 2010). 

2.5.2 Virk stýring 

Með virkum fjárfestingaraðferðum er reynt að ná hámarksávöxtun með því að velja 

verðbréf sem líklegt er að muni skila hærri ávöxtun en önnur. Sjóðsstjórar leitast við að 

ná hærri ávöxtun en einhver tiltekin viðmið sem getur til dæmis verið vísitala 

markaðarins. Markmið sjóða í virkri stýringu er þannig að gera betur en markaðurinn og 

kemur þar inn sú forsenda um að markaðurinn sé ekki alltaf skilvirkur. Fjárfestingarstefna 

skuldabréfasjóða í virkri stýringu felur aðallega í sér að skipta á milli óverðtryggðra og 

verðtryggðra bréfa og skipta bréfum með mismunandi líftíma með því að breyta hlutfalli 

á milli langra, millilangra og stuttra bréfa. Eins felur hún í sér möguleikan á því að skipta á 

milli mismunandi útgefanda skuldabréfa (Gunnar Baldvinsson, 2004; GAMMA, 2019a).  

Með því að hafa sjóði í virkri stýringu opnast möguleikinn á því að ná fram 

umframávöxtun umfram markaðinn sem er í raun ekki valmöguleiki fyrir þá sjóði sem 

fylgja markaðnum. Í meginatriðum eru tvær leiðir til mögulegrar umframávöxtunar með 

því að beita virkri stýringu skuldabréfasjóða. Í fyrsta lagi reyna sjóðsstjórar að ná 

umframávöxtun með spá um framtíðarvexti og að sjá fyrir hreyfingar á vaxtarófinu fram í 

tímann. Ef gert er ráð fyrir vaxtalækkunum er líklegt að eignasamsetning sjóðsins muni 

breytast í áttina að því að bréf með lengri meðallíftíma munu aukast og öfugt, ef gert er 

ráð fyrir vaxtahækkunum. Hinn möguleikinn á umframávöxtun kemur til af því að 

stjórnendur sjóða reyna að bera kennsl á bréf sem þeir telja ranglega verðlögð, en það 

gæti til dæmis verið að sjóðsstjórar komi auga á bréf þar sem þeir telja að greiðslufallsálag 

(e. default premium) sé of hátt og því sé bréfið of lágt verðlagt (Bodie o.fl., 2014).  
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3 Mat á árangri skuldabréfasjóða 

3.1 Lengd skuldabréfasjóða 

Þegar skuldabréfasjóðir eru flokkaðir eftir líftíma skuldabréfanna sem þeir fjárfesta í er 

þeim skipt niður í stutta sjóði, millilanga sjóði og langa sjóði. Almennt fjárfesta stuttir 

sjóðir í bréfum með líftíma upp á 1-3 ár, millilangir í bréfum með líftíma upp á 3-10 ár og 

langir í bréfum sem erum með líftíma upp á 10 ár eða lengra (Clare, O‘Sullivan, Sherman 

og Zhu, 2019). Vegna samsetningar á  flokkum ríkisskuldabréfa hérlendis er erfitt að ætla 

að styðjast við sömu tímabil á íslenskum markaði. Kemur það til af því að einungis er einn 

flokkur óverðtryggðra ríkisbréfa með líftíma yfir 10 ár skráður á markað og það sama á við 

um verðtryggðu flokkana. Þess ber þó geta að bréf Íbúðalánasjóðs eru með tvo flokka sem 

eru á gjalddaga 2034 og 2044.  

Einungis er fjallað um sjóði sem fjárfesta í bréfum sem gefin eru út af íslenska ríkinu 

eða með ábyrgð þess og verður farin sú leið að millilangir sjóðir verða skilgreindir með 

meðallíftíma eigna upp á 3-8 ár en langir sjóðir verða skilgreindir með meðallíftíma eigna 

upp á 8 ár eða meira. Þá er þetta sama skilgreining og notuð er af Keldan.is við skiptingu 

skuldabréfasjóða. 

3.2 Samanburður við vísitölu 

Ýmsar vísitölur hafa verið reiknaðar í gegnum tíðina eins og komið hefur fram og taka þær 

til mismunandi þátta. Hér verður einungis notast við skuldabréfavísitölu Gamma, 

GAMMA:GBI, þar sem hún er talin sýna sem besta mynd af heildarmarkaðnum. 

Samsetning skuldabréfavísitölunnar GAMMA:GBI þann 1. mars 2019 var eftirfarandi eins 

og mynd 5 sýnir: 
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Mynd 5: Samsetning skuldabréfavísitölu GAMMA:GBI 

 

(GAMMA, 2019c) 

Skuldabréfavísitölur GAMMA eru birtar í lok hvers dags og eru þær reiknaðar út frá 

opinberu dagslokagengi hvers viðskiptadags eins og það er birt í Kauphöll Íslands. Telja 

höfundar vísitalnanna að sá háttur tryggi gagnsæi og áreiðanleika þeirra. Vísitalan er síðan 

endurstillt mánaðarlega og er þá litið til hvaða breytingar hafa orðið á markaðnum þannig 

að of stutt skuldabréf detta út og ný koma inn í staðinn. Tveir þættir geta orðið til þess að 

skuldabréf komist ekki í vísitöluna. Annars vegar ef þau eru ekki með markaðsvakt í 

Kauphöllinni, en markaðsvakt tryggir seljanleika á eftirmarkaði og hins vegar ef skuldabréf 

eru með styttri líftíma en 6 mánuði eru þau ekki tekin með. Auk þess eru hlutfallsvigtir 

hvers bréfs endurstilltar miðað við markaðsverðmæti þess síðasta viðskiptadag 

mánaðarins á undan og nafnverð útistandandi bréfa. 

Vigt hvers skuldabréfs, 𝑉𝑖,  er stillt á fyrsta degi viðskipta hvers mánaðar miðað við 

lokagengi bréfanna á síðasta degi viðskipta mánaðarins á undan, 𝑡0. Vigt bréfanna er 

reiknuð á eftirfarandi hátt: 

𝑉𝑖 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑒𝑟ð𝑖[𝑡0] × 𝐻𝑖[𝑡0]

Σ𝑗𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑒𝑟ð𝑗[𝑡0] × 𝐻𝑗[𝑡0]
 

Þar sem 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑒𝑟ð𝑖[𝑡0] er markaðsvirði á skuldabréfi 𝑖 á tíma 𝑡0 miðað við 

lokagengi bréfs, uppsafnaða vexti og verðbólgu og 𝐻𝑖 [𝑡0] er útistandandi 

nafnverðshöfuðstóll skuldabréfs 𝑖 á tíma 𝑡0. 
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Vísitalan er svo reiknuð út sem vigtuð markaðsverðmætaaukning hvers skuldabréfs að 

meðtöldum vaxtagreiðslum og afborgunum á líftíma bréfs á eftirfarandi hátt: 

G[t]  =  G[t −  1] × ∑
𝑉𝑖 × (𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑒𝑟ð𝑖[𝑡] + ∆[𝑡] × 𝑔𝑟𝑣𝑥𝑡𝑖)

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑒𝑟ð𝑖[𝑡 − 1]
𝑖

 

Þar sem G[t] er nýtt gildi vísitölunnar, G[t −  1] er fyrra gildi vísitölunnar og 𝑔𝑟𝑣𝑥𝑡𝑖 

eru greiddir vextir eða afborgun. Fyrsta viðskiptadags mánaðar er notað uppfært 𝑉𝑖  og er 

þá miðað við uppfærðan lista af skuldabréfum þar sem ný bréf koma inn og of stutt bréf 

detta út. Þá er notast við „dummy-breytu” ∆[𝑡] til að taka tillit til vaxtagreiðslna. Breytan 

er 1 ef vaxtagreiðsla eða afborgun er á tíma t en er annars 0 (GAMMA, 2019c). 

3.3 Árangursmælikvarðar 

Tilgangur árangursmælikvarða er sá að auðvelda sjóðsstjórum að leggja mat á árangur 

sjóða og eins til þess að auðvelda samanburð á milli svipaðra sjóða. Þegar frammistaða 

sjóða er skoðuð er ekki nóg að horfa einungis á ávöxtun þeirra heldur þarf einnig að taka 

tillit til áhættu. Áhætta er reiknuð út eftir því hvernig ávöxtun verðbréfa hefur sveiflast í 

fortíð og hægt er að mæla hana með staðalfráviki í ávöxtun eignasafnsins.  

Algengt er að notast við tvo frammistöðumælikvarða þegar frammistaða sjóða er 

miðuð út frá einni vísitölu (e. single-index performace), en það eru Sharpe hlutfall 

mælikvarðinn og árangurshlutfall (e. information ratio) (Fabozzi, 2013). Báðir 

mælikvarðarnir mæla ávöxtun í tengslum við áhættu. Því hærra sem hlutfallið verður því 

betri er frammistaða sjóðsins. Í raun eiga allir mælikvarðar þar sem litið er á ávöxtun með 

tilliti til áhættu það sameiginlegt vera hlutfall þar sem mælieiningu á ávöxtun er deilt með 

mælieiningu á áhættu (Clare, 2014).  

Til þess að hægt sé að skoða fyrrnefnda frammistöðumælikvarða nánar verður fyrst að 

líta til þess hvernig ávöxtun sjóðanna er reiknuð og einnig hvernig áhættan er reiknuð, þá 

sem staðalfrávik eða hermiskekkja.  

3.3.1 Tímavegin meðalávöxtun 

Tímavegin meðalávöxtun (e. Geometric average rate of return) er venjulega notuð við 

mælingar á fortíðarávöxtun sjóða þar sem hún tekur tillit til þess að ávöxtun sjóðsins er 

endurfjárfest í sjóðnum og myndar því áhrif vaxtavaxta (e. compounding) (Clare, 2014). 

Jafnan fyrir tímavegna meðalávöxtun er:  
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𝑇í𝑚𝑎𝑣𝑒𝑔𝑖𝑛 𝑚𝑒ð𝑎𝑙á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 = [(1 + 𝑅𝑝1)(1 + 𝑅𝑝2) … (1 + 𝑅𝑝𝑁)]1/𝑁 − 1 

Þar sem 𝑅𝑝𝑘   er ávöxtun á hverju tímabili hvert tímabil og 𝑁 er fjöldi tímabila (Fabozzi, 

2013). 

3.3.2 Staðalfrávik ávöxtunar  

Fjárfestir eða sjóðstjóri vill undir eðlilegum kringumstæðum fá sem hæsta ávöxtun með 

eins lítilli áhættu og hægt er. Ein algengasta aðferðin við að leggja mat á áhættu einstakra 

verðbréfa eða verðbréfasafna er að skoða staðalfrávik ávöxtunar þeirra. Staðalfrávik 

ávöxtunar segir til um flökt ávöxtunar í kring um meðaltal þess. Því hærra sem 

staðalfrávikið er því meiri er áhættan í kring um ávöxtun (Clare, 2014). 

Eins og með flesta mælikvarða er staðalfrávik ávöxtunar ekki gallalaust. Í fyrsta lagi er 

staðalfrávikið reiknað með fortíðargögnum til þess að leggja mat á áhættu í framtíðinni 

en þar sem staðalfrávikið getur breyst getur áhættan breyst einnig. Þá tekur staðfrávik 

ekki tillit til þess hvort flökt ávöxtunar sé til hækkunar eða lækkunar. Á sama tíma er 

áhætta fjárfestis einungis fólgin í flökti til lækkunar en ekki hækkunar (Bodie o.fl., 2014). 

3.3.3 Sharpe hlutfall 

Sharpe hlutfall er mælikvarði á frammistöðu safns að teknu tilliti til áhættu en 

mælikvarðinn metur hlutfall ávöxtunar umfram áhættulausa ávöxtun og heildaráhættu 

eignasafns sem er mælt með staðalfráviki ávöxtunar. Jákvætt Sharpe hlutfall gefur til 

kynna að ávöxtun eignasafnsins hafi verið umfram áhættulausa ávöxtun að teknu tilliti til 

áhættu. Því hærra sem hlutfallið er því betri er ávöxtun safnsins umfram áhættu. Sharpe 

hlutfallið þarf alltaf að skoðast með hliðsjón af sambærilegu eignasafni og er því hentugur 

mælikvarði fyrir mat á árangri sjóða við tiltekna vísitölu (Clare, 2014; Fjármálaeftirlitið, 

e.d.). 

Sharpe hlutfallið er reiknað sem hér segir:  

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =  
𝑟𝑝−𝑟𝑓

𝜎𝑝
  

Þar sem rp stendur fyrir ávöxtun eignasafns, rf stendur fyrir áhættulausa vexti og σp fyrir 

staðalfrávik eignasafns (Sharpe, 1966). 
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3.3.4 Hermiskekkja 

Samkvæmt Fabozzi (2013) skal notast við hermiskekkju (e. tracking error) sem 

mælikvarða á áhættu í þeim tilvikum sem skuldabréfavísitala er notuð sem viðmið í stað 

þess að nota dreifni eða staðalfrávik ávöxtunar eignasafnsins eins og venjulega þykir 

ákjósanlegt. Þá er áhætta metin með staðalfráviki ávöxtunar eignasafnsins sem frávik frá 

ávöxtun vísitölunnar sem miðað er við Því meiri sem munurinn er á ávöxtun eignasafnsins 

við ávöxtun vísitölunnar því hærri verður hermiskekkjan. Sjóðir sem fylgja hlutlausri 

stýringu, þ.e. einhverskonar vísitölu, ættu því að vera með lágt gildi í hermiskekkju. 

Hermiskekkja er reiknuð sem hér segir: 

  Skref 1: Reikna skal heildarávöxtun eignasafsnis fyrir hvert tímabil. 

 Skref 2: Fá heildarávöxtun viðmiðunarvísitölunnar fyrir hvert tímabil.  

 Skref 3: Reikna skal muninn á gildunum sem fást í skrefi 1 og skrefi 2. Munurinn 
kallast virk ávöxtun (e. active return). 

 Skref 4: Reikna staðalfrávik virku ávöxtunarinnar. Útkoman er hermiskekkja.  

(Fabozzi, 2013) 

3.3.5 Árangurshlutfall  

Þegar hermiskekkja hefur verið fundin er hægt að nýta hana til að reikna út eins konar 

árangurshlutfall (e. information ratio), en það segir til um ávöxtun í hlutfalli við áhættu. 

Árangurshlutfallið mælir ávöxtun sjóðs umfram viðmiðunarvísitölu í hlutfalli við áhættuna 

af því að byggja eignasafn upp á annan hátt en í vísitölunni sem mældur er með 

hermiskekkju (Bodie o.fl., 2014). Í raun er árangurshlutfall meðalávöxtun umfram vísitölu 

fyrir hverja einingu af áhættu við umframávöxtun (Goodwin, 1998). Árangurshlutfall er 

reiknað á eftirfarandi hátt 

Á𝑟𝑎𝑛𝑔𝑢𝑟𝑠ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =
Á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 𝑠𝑎𝑓𝑛𝑠 −  á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 𝑣𝑖ð𝑚𝑖ð𝑢𝑛𝑎𝑟𝑣í𝑠𝑖𝑡ö𝑙𝑢

𝐻𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘𝑒𝑘𝑘𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑓𝑛𝑠
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4 Samanburður skuldabréfasjóða 

Í þessum kafla verður gerður samanburður á þeim skuldabréfasjóðum sem ákveðið var að 

skoða og hvernig ávöxtun þeirra hefur verið í samanburði við viðmiðunarvísitölu yfir fimm 

ára tímabil frá upphafi árs 2014 til loka 2018. Við val á sjóðum var litið til lengd þeirra en 

þeir eiga það allir sameiginlegt að fjárfesta einungis í skuldabréfum gefnum út eða með 

ábyrgð íslenska ríkisins. Þá eiga þeir það allir sameiginlegt að virkri fjárfestingarstefnu er 

beitt við stýringu og þeir fjárfesta bæði í verðtryggðum sem og óverðtryggðum bréfum. 

Þar að auki falla allir undir rekstrarform verðbréfasjóða. Gögn fyrir sjóðina voru sótt af 

Keldan.is. 

Þar sem sjóðirnir fjárfesta allir í áður skilgreindum tegundum skuldabréfa fellst virk 

fjárfestingarstefna þeirra að mestu í því að skipta á milli óverðtryggðra og verðtryggðra 

bréfa og lengri eða styttri líftíma. Þess ber þó að geta að svigrúm fyrir skiptingu á milli 

líftíma er meira hjá millilöngu sjóðunum en þeim löngu sem kemur til vegna fárra flokka 

langra skuldabréfa gefnum út eða með ábyrgð íslenska ríkisins.   

Allir sjóðirnir verða bornir saman við sömu vísitölu, ríkisskuldabréfavísitölu GAMMA, 

GAMMA:GBI. Mikilvægt er að hafa í huga við slíkan samanburð að sjóðirnir eru 

mismunandi þegar litið er til markmiðs fjárfestingarinnar og hafa þeir einnig mismunandi 

meðallíftíma. Meðallíftími skuldabréfavísitölu GAMMA var til að mynda 7,74 ár í lok 

febrúar 2019 (GAMMA, 2019c.) á meðan meðallíftími sjóðanna er á bilinu 4,19 til 8, 49 

ár. (Keldan, e.d.) 

Líkt og sjá má í töflu 2 er talsverður munur á stærð sjóðanna sem gerir það að verkum 

að þeir eiga misauðvelt með að gera breytingar á eignasamsetningu sinni. Stærð löngu 

sjóðanna er allt frá 1,8 milljörðum króna og upp í 19,1 milljarð á meðan stærð millilöngu 

sjóðanna er allt frá 3,3 milljörðum í 25,2 milljörðum króna en upphæðirnar miðast við 

stærð sjóðanna í lok marsmánuðar 2019.   
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Tafla 2: Yfirlit yfir samanburðarsjóði 

Langir sjóðir Stærð  
Meðallíftími 

eigna 
Verðtryggingar

hlutfall 
Rekstrarform 

Rekstraraðil
i 

IS Ríkisskuldabréf 
löng 

19,1 
ma.kr 8,19 ár 90.3% 

Verðbréfa
sjóður Íslandssjóðir 

ÍV 
Ríkisskuldabréfasjóð
ur 

1,8 
ma.kr 8,49 ár 83.9% 

Verðbréfa
sjóður 

Íslensk 
verðbréf 

Stefnir - 
Ríkisverðbréfasjóður 
langur 

11,9 
ma.kr 8,3 ár 83% 

Verðbréfa
sjóður Stefnir 

Millilangir sjóðir      

GAMMA GOV* 
3,3 
ma.kr 7,4 ár 63% 

Verðbréfa
sjóður GAMMA 

Sparibréf meðallöng 
7,6 
ma.kr 4,19 ár 63% 

Verðbréfa
sjóður Landsbréf 

IS Ríkisskuldabréf 
meðallöng 

25,2 
ma.kr 5,31 ár 66.8% 

Verðbréfa
sjóður Íslandssjóðir 

Stefnir - 
Ríkisverðbréfasjóður 
millilangur 

14,3 
ma,kr 5,5 ár 81% 

Verðbréfa
sjóður Stefnir 

 

(Keldan, e.d.-a; Keldan, e.d.-b; GAMMA, 2019a; GAMMA, 2019b; Íslandssjóðir, 2019a; 

Íslandssjóðir, 2019b; Íslensk Verðbréf, 2019; Landsbréf, 2019; Stefnir, 2019a; Stefnir, 

2019b; ) 

4.1 Samanburður á ávöxtun langra sjóða 

Í töflu 3 má sjá yfirlit yfir ávöxtun þriggja langra sjóða yfir fimm ára tímabil frá upphafi árs 

2014 til loka árs 2018. Ávöxtun hvers tímabils hefur verið umreiknuð yfir í ávöxtun á 

ársgrundvelli. Neðst í töflunni má svo sjá ávöxtun ríkisskuldabréfavísitölu GAMMA, 

GAMMA:GBI, yfir sama tímabil. Nánar verður vikið að samanburði við vísitöluna síðar. 

Eins og sjá má var það sjóður Íslandssjóða, IS Ríkisskuldabréf löng, sem náði bestu ávöxtun 

sjóðanna á öllum þeim tímabilum sem skoðuð voru að undanskildu tímabilinu 2014-2018. 

Á sama tíma var ávöxtun sjóðs Íslenskra verðbréfa, ÍV ríkisskuldabréfasjóður, með verstu 

ávöxtunina á öllum tímabilunum (Keldan, e.d.-a) 
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Þess má geta að einugis einn sjóður af þremur tilgreindi viðmiðunarvísitölur en það var 

IS Ríkisskuldabréf löng (Íslandssjóðir, 2019). Vísitölurnar sem sá sjóður tilgreindi voru 10 

ára óverðtryggð og 10 ára verðtryggð vísitala Kauphallarinnar (OMXI10YNI og OMXI10YI) 

í hlutföllum við verðtryggingarhlutfall sjóðsins. Þar sem ekki er hægt að nálgast þær 

vísitölur opinberlega er notast við áðurnefnda vísitölu GAMMA. Þá er meðallíftími 

GAMMA GBI einnig nær meðallíftíma löngu sjóðanna þriggja heldur en 10 ára vísitölur 

Kauphallarinnar (GAMMA, 2019c). 

Tafla 3: Ávöxtun langra skuldabréfasjóða 

Löng ríkisskuldabréf 2018 2017-2018 2016-2018 2015-2018 2014-2018 

IS Ríkisskuldabréf löng 6,8% 8,3% 7,0% 7,3% 5,9% 

ÍV 
Ríkisskuldabréfasjóður 4,3% 6,3% 5,6% 6,1% 

 
5,3% 

Stefnir - 
Ríkisverðbréfasjóður 
langur 6,3% 7,7% 6,9% 7,2% 6,3% 

GAMMA:GBI 6,4% 7,9% 7,4% 7,8% 7,2% 
 

(Keldan, e.d.-a) 

4.1.1 Samanburður með árangurshlutfalli 

Eins og komið hefur fram er hermiskekkjan reiknuð þannig að ávöxtun safns, eða 

skuldabréfasjóðs í þessu tilviki, er dreginn frá viðmiðunarvísitölunni og staðalfrávik 

reiknað af þeim mismuni. Því meiri munur sem er á ávöxtun eignasafnsins við ávöxtun 

vísitölunnar því hærri verður hermiskekkjan. Hermiskekkjan er síðan notuð til að reikna 

árangurshlutfall. Þar sem notast var við mánaðarleg gögn við útreikning á hermiskekkju 

var hún margfölduð með kvaðratrótinni af 12 til þess að setja hana yfir á ársgrundvöll líkt 

og gera á þegar unnið er með staðalfrávik við útreikninga (Fabozzi, 2013) 

Í töflu 4 má sjá árangurshlutfall löngu sjóðanna. Eins og sjá má er hlutfallið neikvætt í 

öllum tilvikum nema tveimur þar sem enginn sjóður nema IS Ríkiskuldabréf Löng náði 

betri ávöxtun yfir eitthvert tímabilanna.  IS Ríkisskuldabréfasjóður löng er með besta eða 
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skásta árangurshlutfallið fyrir öll tímabilin á meðan ÍV Ríkisskuldabréfasjóður er með það 

versta fyrir öll tímabil. Neikvæðu hlutföllin eru metin eftir því hve langt þau eru frá núlli.  

Tafla 4: Árangurshlutfall langra skuldabréfasjóða 

Löng ríkisskuldabréf 2018 
2017-
2018 

2016-
2018 

2015-
2018 

2014-
2018 

IS Ríkisskuldabréf löng 0,44 0,43 -0,48 -0,44 -0,91 

ÍV Ríkisskuldabréfasjóður -1,91 -1,92 -2,08 -1,47 -1,65 

Stefnir - 
Ríkisverðbréfasjóður langur -0,04 -0,30 -0,84 -0,71 -1,04 

 

4.1.2 Samanburður með Sharpe hlutfalli  

Í töflu 5 má sjá Sharpe hlutfall löngu sjóðanna. Við útreikninga á áhættulausri ávöxtun var 

notast við meðaltal eins mánaða REIBOR millibankavexti sem er sama tíðni og við 

útreikning á staðalfráviki. Þar sem staðalfrávik var mælt með mánaðarlegum gögnum var 

það sett yfir á ársgrundvöll með því að margfalda mánaðarlegt staðalfrávik með 

kvaðratrótinni af 12 líkt og með hermiskekkjuna (Seðlabanki Íslands, 2019c). 

Líkt og í tilfelli ávöxtunar sjóðanna er IS Ríkisskuldabréf löng með hæsta hlutfallið ef 

undan er skilið lengsta tímabilið en þar er sjóður Stefnis með hæsta hlutfallið. Að sama 

skapi er hlutfall ÍV Ríkisskuldabréfasjóðs lægst fyrir öll tímabilin.   

Tafla 5: Sharpe hlutfall langra skuldabréfasjóða  

Löng ríkisskuldabréf 2018 
2017-
2018 

2016-
2018 

2015-
2018 

2014-
2018 

IS Ríkisskuldabréf löng 1,0 1,4 0,7 0,5 0,2 

ÍV Ríkisskuldabréfasjóður 0,0 0,7 0,2 0,3 0,0 

Stefnir - 
Ríkisverðbréfasjóður 
langur 0,8 1,2 0,6 0,5 0,3 
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4.2 Samanburður á ávöxtun millilangra sjóða 

Í töflu 6 má sjá yfirlit yfir árlega ávöxtun fjögurra millilangra sjóða yfir fimm ára tímabil frá 

upphafi árs 2014 til loka árs 2018 auk ávöxtunar GAMMA: GBI, yfir sama tímabil. Eins og 

sjá má í töflunni var ávöxtun sjóðs Landsbréfa verst yfir öll þau tímabili sem skoðuð voru 

á meðan hinir sjóðirnir þrír skiptust á að ná bestu ávöxtun yfir tímabilin fimm.  

Tveir af sjóðunum fjórum tilgreindu viðmiðunarvísitölur. Það voru GAMMA: GOV, sem 

miðar við GAMMA: GBI og IS Ríkisskuldabréfasjóður meðallöng en hann miðar við 10 ára 

verðtryggða vísitölu Kauphallarinnar (OMXI10YI) og 5 ára verðtryggða og óverðtryggða 

vísitölur Kauphallarinnar (OMXI5YNI og OMXI5YI) í hlutföllum við verðtryggingarhlutfall 

og eignasamsetningu sjóðsins. Líkt og með löngu sjóðina þá verður notast við GAMMA: 

GBI við samanburð sjóðanna þar sem ekki er hægt að nálgast áðurnefndar vísitölur 

Kauphallarinnar opinberlega. 

Tafla 6: Ávöxtun millilangra skuldabréfasjóða 

Meðallöng 
ríkisskuldabréf 2018 2017-2018 2016-2018 

2015-
2018 2014-2018 

GAMMA: GOV 5,1% 5,7% 5,8% 6,0% 5,4% 

Landsbréf - Sparibréf - 
Meðallöng 3,9% 4,9% 5,0% 5,0% 4,5% 

IS Ríkisskuldabréf 
meðallöng  4,9% 6,1% 5,7% 5,9% 5,1% 
Stefnir - 
Ríkisverðbréfasjóður - 
millilangur 5,7% 6,0% 5,6% 5,9% 5,4% 

GAMMA:GBI 6,4% 7,9% 7,4% 7,8% 7,2% 

 

(Keldan, e.d.-b) 

4.2.1 Samanburður með árangurshlutfalli  

Í töflu 7 má sjá árangurshlutfall millilöngu sjóðanna en það var unnið á sama hátt og í 

tilfelli löngu sjóðanna. Eins og sjá má eru sjóðirnir allir með neikvæð hlutföll enda var 

enginn sjóðanna með ávöxtun umfram vísitölu.  
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Tafla 7: Árangurshlutfall millilangra skuldabréfasjóða 

Árangurshlutfall 
meðallangra 2018 

2017-
2018 

2016-
2018 

2015-
2018 

2014-
2018 

GAMMA: GOV -0,9 -1,8 -1,4 -1,0 -1,0 

Landsbréf - Sparibréf - 
Meðallöng -2,0 -2,4 -1,6 -1,4 -1,4 

ÍS Ríkisskuldabréf meðallöng  -1,6 -2,1 -1,3 -1,3 -1,4 

Stefnir - 
Ríkisverðbréfasjóður - 
millilangur -0,6 -1,7 -1,4 -1,3 -1,3 

 

4.2.2 Samanburður með Sharpe hlutfalli 

Í töflu 8 má sjá Sharpe hlutfall millilöngu sjóðanna en það var unnið á sama hátt og Sharpe 

hlutfall löngu sjóðanna. Það er breytilegt eftir tímabilum hvaða sjóður er með hæsta 

hlutfallið en GAMMA: GOV, IS Ríkisskuldabréf meðallöng og Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður 

– millilangur skiptast á hæsta hlutfallinu eftir því á hvaða tímabil er litið.  

Tafla 8: Sharpe hlutfall millilangra skuldabréfasjóða 

Meðallöng ríkisskuldabréf 2018 
2017-
2018 

2016-
2018 

2015-
2018 

2014-
2018 

GAMMA: GOV 0,32 0,49 0,31 0,32 0,07 

Landsbréf - Sparibréf - 
Meðallöng -0,35 0,17 0,01 -0,04 -0,26 

ÍS Ríkisskuldabréf 
meðallöng  0,30 0,78 0,36 0,28 -0,05 

Stefnir - 
Ríkisverðbréfasjóður - 
millilangur 0,90 0,84 0,31 0,28 0,05 

 

4.3 Samanburður við GAMMA:GBI 

Í töflu 9 má betur sjá hvernig sjóðirnir stóðu sig í samanburði við vísitöluna GAMMA:GBI, 

en ávöxtun sjóðanna er dregin frá ávöxtun vísitölunnar svo auðvelt er að sjá hvaða sjóðir 
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það voru sem stóðu sig betur en vísitalan og yfir hvaða tímabil.  Eins og sjá má er einungis 

einn sjóður sem nær ávöxtun umfram vísitöluna yfir tímabilin sem skoðuð eru og var það 

sjóður Íslandssjóða, IS Ríkisskuldabréf löng. Sjóðurinn náði hins vegar einungis 

umframávöxtun fyrir tímabilin 2018 og 2017-2018. Allir hinir sjóðirnir stóðu sig verr en 

vísitalan yfir öll tímabilin. Árið 2018 voru sjóðirnir að meðaltali næst ávöxtun vísitölunnar 

yfir tímabilin sem skoðuð voru en eftir því sem tímabilin lengjast færist ávöxtunin fjær 

vísitölunni að meðaltali. 

Tafla 9: Samanburður við vísitöluna GAMMA:GBI 

Langir sjóðir 2018 
2017-
2018 

2016-
2018 2015-2018 

2014-
2018 

IS Ríkisskuldabréf löng 0,4% 0,4% -0,4% -0,6% -1,2% 

ÍV Ríkisskuldabréfasjóður -2,1% -1,7% -1,8% -1,7% -1,8% 

Stefnir - 
Ríkisverðbréfasjóður langur 0,0% -0,2% -0,6% -0,6% -0,8% 

Meðallangir sjóðir           

GAMMA: GOV -1,3% -2,2% -1,7% -1,8% -1,8% 

Landsbréf - Sparibréf - 
Meðallöng -2,5% -3,1% -2,4% -2,9% -2,6% 

ÍS Ríkisskuldabréf meðallöng  -1,5% -1,9% -1,7% -1,9% -2,1% 

Stefnir - 
Ríkisverðbréfasjóður - 
millilangur -0,7% -2,0% -1,8% -1,9% -1,8% 

Meðaltal -1,1% -1,5% -1,5% -1,6% -1,7% 

 

4.4 Samanburður við GAMMA Index 

Hafa ber í huga að vísitalan sjálf er einungis fræðilegt viðmið og inniheldur því ekki 

kostnað við útreikning á ávöxtun líkt og hinir sjóðirnir. Þeir notast við virka stýringu en því 
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fylgir ýmis kostnaður líkt og viðskipta- og umsýslukostnaður sem kemur til lækkunar á 

ávöxtun (Hallgrímur Oddsson, 2010). Einungis einn skuldabréfasjóður á Íslandi fylgir 

hlutlausri stýringu í fjárfestingarstefnu sinni og er það sjóðurinn GAMMA Index, en hann 

fylgir einmitt umræddri skuldabréfavísitölu GAMMA:GBI. Þannig má færa rök fyrir því að 

eðlilegra sé að bera ávöxtun umræddra sjóða við Index sjóð GAMMA þar sem umræddur 

kostnaður kemur þar fram í ávöxtun og samanburðurinn því sanngjarnari að einhverju 

leyti. Tafla 10 sýnir muninn á ávöxtun GAMMA Index sjóðsins og GAMMA:GBI og má áætla 

að þessi munur gefi ágætis mynd af umræddum viðskipta- og umsýslukostnaði.  

Tafla 10: Munur á ávöxtun GAMMA: Index og GAMMA: GBI 

Mismunur á ávöxtun  
2018 2017-2018 2016-2018 2015-2018 2014-2018 

-0,3% -0,5% -0,6% -0,7% -0,7% 

 

Ef við berum saman ávöxtun sjóðanna við ávöxtun skuldabréfasjóðsins GAMMA Index 

þá standa þeir sig örlítið betur hvað varðar frammistöðu. Sjóður Íslandssjóða, IS 

Ríkisskuldabréf löng, skilar betri ávöxtun öll tímabilin nema eitt, það sama gildir um sjóð 

Stefnis, Ríkisverðbréfasjóður langur, þó ekki muni um mikið. Sjóðurinn sem stendur sig 

verst í samanburði við skuldabréfavísitölusjóð GAMMA er sjóður Landsbréfa, Sparibréf – 

Meðallöng, en hann skilar lakari ávöxtun á öllum tímabilum. Munurinn á ávöxtun 

sjóðanna er minnstur árið 2018 en er svo á bilinu 1-1,1% á hinum tímabilunum. Þróun 

meðaltalsins er því örlítið önnur en í samanburði við GAMMA: GBI en það skýrist af því að 

meiri munur er á ávöxtun GAMMA: Index og GAMMA: GBI eftir því sem tímabilin verða 

lengri. 
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Tafla 11: Samanburður við vísitölusjóðinn GAMMA: Index 

Langir sjóðir 2018 2017-2018 2016-2018 2015-2018 
2014-
2018 

IS Ríkisskuldabréf löng 0,7% 0,8% 0,1% 0,1% -0,5% 

ÍV Ríkisskuldabréfasjóður -1,8% -1,2% -1,2% -1,0% -1,1% 

Stefnir - 
Ríkisverðbréfasjóður 
langur 0,3% 0,2% 0,01% 0,1% -0,1% 

Meðallangir sjóðir      

GAMMA: GOV -1,0% -1,7% -1,1% -1,1% -1,0% 

Landsbréf - Sparibréf - 
Meðallöng -2,2% -2,6% -1,8% -2,2% -1,9% 

ÍS Ríkisskuldabréf 
meðallöng  -1,2% -1,4% -1,1% -1,2% -1,4% 

Stefnir - 
Ríkisverðbréfasjóður - 
millilangur -0,4% -1,5% -1,2% -1,2% -1,1% 

Meðaltal -0,8% -1,1% -1,0% -1,0% -1,1% 
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5 Niðurstöður og umræða 

Ljóst er að á árunum 2014 til 2018 hafa sjóðsstjórar íslenskra skuldabréfasjóða átt erfitt 

um vik að ná ávöxtun umfram viðmiðunarvísitöluna, skuldabréfavísitölu GAMMA, 

GAMMA:GBI. Einungis einn sjóður náði betri ávöxtun á einhverju tímabilanna en það var 

sjóður Íslandssjóða, IS Ríkisskuldabréf löng sem tókst það með naumindum tímabilin 2018 

og tímabilið 2017 til 2018. Allir aðrir sjóðir náðu ekki ávöxtun umfram vísitöluna. Af þeim 

niðurstöðum má draga þá ályktun að fjármunum fjárfesta sem festa fé sitt í 

ríkisskuldabréfasjóðum sé betur varið í vísitölusjóð heldur en í sjóði sem reynir að sigra 

vísitöluna með virkri stýringu. Þó ber að taka það fram að niðurstöðurnar breytast örlítið 

þegar sjóðirnir eru bornir saman við eina skuldabréfavísitölusjóðinn, GAMMA index, sem 

í boði er á íslenskum markaði. IS Ríkisskuldabréf Löng og Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður 

langur náðu betri ávöxtun en vísitölusjóðurinn á fjórum tímabilum en þó með 

naumindum. Þegar litið er á fimm ára tímabilið frá 2014-2018 tókst hins vegar engum 

sjóðanna að ná ávöxtun umfram vísitölu.  

Niðurstöður samanburðarins eru ekki í samræmi við rannsókn sem Clare o.fl. (2019) 

gerðu á árangri virkra bandarískra skuldabréfasjóða fyrir árin 1998-2017 en rannsókn 

þeirra sýndi fram á sterkar vísbendingar (e. strong evidence) fyrir því að bandarískum 

skuldabréfasjóðum tækist að ná ávöxtun umfram viðmiðunarvísitölu. Niðurstöðurnar eru 

hins vegar í samræmi við rannsókn Blake, Elton og Gruber frá árinu 1993 sem sýndi fram 

á að skuldabréfasjóðir næðu ekki ávöxtun umfram viðmiðunarvísitölu þegar kostnaður 

hefur verið dreginn frá ávöxtun.  

Þegar ávöxtun sjóðanna er skoðuð kemur í ljós að ávöxtun lengri sjóðanna er almennt 

hærri en þeirra millilöngu. Skýrist það af því að vextir á Íslandi hafa farið lækkandi á 

undanförnum árum og hafa því sjóðir með lengri meðallíftíma notið góðs af lækkandi 

vöxtum þar sem eignir þeirra eru næmari fyrir breytingu í ávöxtunarkröfu og því verða 

verðbreytingarnar meiri.  

Segja má að helsta takmörkun rannsóknarinnar sé sú að ekki er litið til þess hvaða 

þættir í stýringu sjóðanna það eru sem valda því að ávöxtun þeirra er almennt lakari en 

vísitalan. Til þess þyrfti að ráðast í þáttagreiningu með margþættri vísitölugreiningu (e. 

multi index model) þar sem skoða mætti þætti á borð við tímasetningu viðskipta, vali á 

skuldabréfum með tilliti til lengdar, skiptingu milli óverðtryggrða og verðtryggrða bréfa 
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og áhrif kostnaðar á ávöxtun sjóðanna. Áhugavert væri að skoða með hvaða hætti þessir 

þættir hafa áhrif á ávöxtun og hvort það sé einn frekar en annar sem kemur í veg fyrir að 

þeir nái ávöxtun umfram vísitölu. 

Þá hefur það einnig áhrif á rannsóknina að einungis var litið á gögn til fimm ára en það 

kom fyrst og fremst til af því að innlendur sjóðamarkaður var verulega laskaður eftir fall 

fjármálakerfisins 2008. Það þyrfti því að líta yfir töluvert lengra tímabil til að geta sagt til 

um með vissu hvort sjóðirnir nái almennt ekki ávöxtun umfram vísitölu. Þá er einnig rétt 

að benda á að líkt og stendur í fyrirvörum allra sjóða og sjóðastýringafyrirtækja að 

ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð. Rannsókn þessi ætti að gefa ágætis 

mynd af stöðu íslenskra ríkisskuldabréfasjóða og svara þeim spurningum er lesendur 

gætu haft hvort ætti heldur að fjárfesta í ríkisskuldabréfasjóðum með virkri stýringu eða 

sem fylgja vísitölu. 
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