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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um áhrif flökts í gengisvísitölu á íslenskan ríkisskuldabréfamarkað á 

árunum 2005 til 2018. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í ávöxtunarkröfu skuldabréfavísitölu 

GAMMA, bæði verðtryggða- og óverðtryggða, voru könnuð með línulegri aðhvarfsgreiningu 

og fyrirliggjandi gögn voru notuð. Niðurstöður gáfu til kynna að þegar allt tímabilið var keyrt 

í gegn frá árunum 2005 til 2018, þá voru áhrifin tölfræðilega marktæk og var 

skýringarhlutfallið 58,10% fyrir áhrif flökts í gengisvísitölu á áhrif flökts í verðtryggðu 

skuldabréfavísitölu GAMMA. Skýringarhlutfallið var 48,20% fyrir áhrif flökts í gengisvísitölu 

á áhrif flökts í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA og eru þessar niðurstöður í samræmi 

við niðurstöður erlendra rannsókna sem voru notaðar við samanburð. Þegar tímabilinu var skipt 

niður í fyrir og eftir fjármálahrun, þá sýndu niðurstöður að áhrifin voru meiri fyrir hrun en eftir 

hrun, sem er þvert á niðurstöður erlendra rannsókna, en þær sýndu að áhrif flökts á 

skuldabréfamarkað jukust á tímabilinu eftir fjármálahrun.  
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Töfluskrá 

Tafla 1. Mánaðarlegt flökt í Gengisvísitölu ............................................................................. 37 

Tafla 2. Mánaðarlegt flökt í verðtryggðri skuldabréfavísitölu GAMMA ................................ 37 

Tafla 3. Mánaðarlegt flökt í óverðtryggðri skuldabréfavísitölu GAMMA .............................. 38 

Tafla 4. Aðhvarfsgreining, áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu 

GAMMA. ................................................................................................................................. 41 

Tafla 5. Aðhvarfsgreining, áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu 

skuldabréfavísitölu GAMMA. ................................................................................................. 42 

Tafla 6. Aðhvarfsgreining, áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu 

GAMMA fyrir mismunandi tímabil......................................................................................... 43 

Tafla 7. Aðhvarfsgreining, áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu 

skuldabréfavísitölu GAMMA fyrir mismunandi tímabil ......................................................... 45 

 

 

 

 

file://///Users/thorhalla/Documents/Viðskiptafræði_6%20önn/BSc%20ritgerð/BSc-ritgerð-loka.docx%23_Toc8812298
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file://///Users/thorhalla/Documents/Viðskiptafræði_6%20önn/BSc%20ritgerð/BSc-ritgerð-loka.docx%23_Toc8812300
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Inngangur 

Skuldabréf eru notuð af fyrirtækjum, sveitafélögum og ríkjum til að fjármagna verkefni og 

rekstur. Það felst ávallt áhætta í því að fjárfesta í skuldabréfum og almennt krefjast fjárfestar 

hærri ávöxtunarkröfu á bréfum sem teljast áhættumeiri (Gadanecz, Miyajima og Shu, 2014). 

Áhættan er mismunandi á milli ólíkra tegunda skuldabréfa, en almennt eru ríkisskuldabréf talin 

bera lægstu áhættuna. Ríkisskuldabréf innihalda þó markaðsáhættu sem samanstendur af 

gengisáhættu, verðbólgu- og vaxtaáhættu (Agnes Hildur Hlöðversdóttir, 2011). Höfundum 

fannst áhugavert að skoða sérstaklega áhrif gengisáhættu á íslenskan ríkisskuldabréfamarkað, 

þar sem því er oft haldið fram að flökt í gengi íslensku krónunnar sé meira en í öðrum 

gjaldmiðlum (Seðlabanki Íslands, 2012a).  

Gengisflökt er háð þjóðhagslegum- og fjármálalegum þáttum og er það algengt að 

fjármála- og raunhagkerfi magni upp sveiflur hvor annarra. Lítil opin hagkerfi, líkt og það 

íslenska, eru verulega viðkvæm fyrir óvæntum efnahagsáföllum sem getur orsakað mikið 

gengisflökt (René Kallestrup, 2008). Seðlabanki Íslands getur komið með inngrip inn á 

gjaldeyrismarkað ef gengisflökt er það mikið að það teljist ógn við fjármálakerfið (Seðlabanki 

Íslands, 2012a).  

Í þessari rannsókn eru áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í ríkisskuldabréfavísitölu 

GAMMA könnuð. Ríkisskuldabréfavísitölur GAMMA mæla heildarávöxtun allra helstu 

ríkistryggðra skuldabréfa á íslenska skuldabréfamarkaðinum og skiptist vísitalan í tvær 

undirvísitölur sem eru annars vegar verðtryggð vísitala og hins vegar óverðtryggð vísitala. 

Verðtryggða skuldabréfavísitalan inniheldur íbúðabréf og verðtryggð ríkisbréf, en 

óverðtryggða skuldabréfavísitalan inniheldur óverðtryggð ríkisbréf (GAMMA, e.d.).  

Helsti munur á verðtryggðum- og óverðtryggðum skuldabréfum er sá að vextir 

verðtryggðra skuldabréfa eru háðir breytingum á verðbólgu yfir lánstímann, en óverðtryggð 

skuldabréf bera fasta vexti út lánstíman sem eru áætlaðir í upphafi út frá væntanlegri þróun 

verðbólgu (Landsbankinn, e.d.).  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort áhrifin á gengisflökti séu ólík eftir því 

hvort um er að ræða verðtryggða eða óverðtryggða ríkisskuldabréfavísitölu. Teljum við að 

niðurstöður rannsóknarinnar bæti við mikilvægri þekkingu á tengslum á milli gengisflökts og 

íslenskra ríkisskuldabréfa sem gæti hjálpað fjárfestum við ákvörðunartöku í framtíðinni við val 

á fjárfestingarkostum sem og aukið þekkingu um mikilvægi mælingar á flökti. Tilgátur fyrir 

þessa rannsókn eru eftirfarandi:  
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Tilgáta 1: Flökt í gengisvísitölu íslensku krónunnar veldur auknu flökti í verðtryggðri 

skuldabréfavísitölu GAMMA. 

Tilgáta 2: Flökt í gengisvísitölu íslensku krónunnar veldur auknu flökti í óverðtryggðri 

skuldabréfavísitölu GAMMA. 

 

Niðurstöður greininganna verða síðan bornar saman við erlendar rannsóknir sem hafa 

verið gerðar til að kanna áhrif flökts í gengisvísitölum á skuldabréfamarkaði. 

 Ein þeirra er rannsókn Blaise Gadanecz, Ken Miyajima og Chang Shu (2014), sem 

gerð var fyrir nokkur lönd. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ákveðið mikið flökt í 

gengi leiðir til hækkunar á ávöxtunarkröfum á innlendum skuldabréfamarkaði (Gadanecz, 

Miyajima og Shu, 2014).  

Rannsókn Blaise Gadanecz, Ken Miyajima og Chang Shu (2018) var gerð fyrir 20 

nýmarkaðsríki. Markmið hennar var að kanna áhrif á gengisáhættu á innlend skuldabréf út frá 

innlendum og erlendum þáttum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að ávöxtunarkrafa 

innlendra skuldabréfa er undir miklum áhrifum af gengisflökti og væntri gengislækkun 

(Gadanecz, Miyajima og Shu, 2018).  

Í rannsókn Ravi Bansal og Ivan Shaliastovich (2012) var kannað hvort flökt í 

ávöxtunarkröfu skuldabréfa tengist langtímavæntingum um vaxta- og verðbólguóvissu. 

Niðurstöðu rannsóknarinnar voru þær að ef mikil óvissa er um væntanlegar 

verðbólguhækkanir, þá hækkar ávöxtunarkrafa skuldabréfanna, en ef vaxtaóvissan er mikil þá 

lækkar ávöxtunarkrafa skuldabréfanna (Bansal og Shaliastovich, 2012). 

Í rannsókn Ana Maria A, Chirinos Leanez og Miriam Maita Bolívar (2012) var kannað 

hvað hefði áhrif á flökt í ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa gefnum út í Venezuela. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að ávöxtunarkrafa skuldabréfa sem eru með styttri meðallíftíma 

sveiflast meira en þau sem hafa lengri meðallíftíma (Ana, Bolívar og Leanez, 2012).  

Við undirbúning þessarar rannsóknar fundust engar innlendar rannsóknir sem hafa 

verið birtar um flökt í gengi og áhrif þess á flökt í ávöxtunarkröfu skuldabréfa. Við teljum því 

rannsókn okkar bæta mikilvægri þekkingu við viðfangsefnið hérlendis. Vegna mikilla 

breytinga í rekstrarumhverfi fjármálafyrirtækja eftir hrun, þá mun þessi rannsókn miðast að því 

að skoða áhrif flökts í gengi krónunnar á flökt í ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa bæði fyrir 

hrun og eftir hrun og einnig verður allt tímabilið skoðað. Einnig verður skoðað allt tímabilið 

að frátöldu árinu 2008, líkt og fyrri erlendar rannsóknir gerðu (Gadanecz, Miyajima og Shu, 

2014; Gadanecz, Miyajima og Shu, 2018). Við greiningarnar kom í ljós neikvætt samband á 

árunum 2010 til 2015 á milli breytanna og því var það tímabil sérstaklega skoðað. Einnig kom 
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í ljós að á árunum 2016 til 2018 mældist flökt í óverðtryggðu vísitölunni talsvert hærra en í 

verðtryggðu og því þótti höfundum áhugavert að skoða það tímabil sérstaklega. 

Ritgerðin skiptist í sjö hluta.  

Fyrsti hlutinn inniheldur almenna fræðilega umfjöllun og kynningu á helstu hugtökum 

sem tengjast gengi íslensku krónunnar. Fyrst er fræðileg umfjöllun um kaupmáttarjafnvægi og 

gengi. Næst er fjallað um sveiflur í gengi íslensku krónunnar. Þar næst er fjallað um 

gengisfyrirkomulag á Íslandi fyrir og eftir fjármálahrunið. Þá er fjallað um inngrip á 

fjármálamörkuðum. Þar á eftir er íslenska krónan borin saman við aðra gjaldmiðla. Síðast er 

fjallað um gengisvísitöluna og aðferðafræðina sem notast er við á útreikning hennar.  

Annar hluti ritgerðarinnar byrjar á fræðilegri umfjöllun um skuldabréf, hvers konar 

fyrirbæri þau eru og hvernig þau haga sér. Þar á eftir er ávöxtunarkrafa skuldabréfa útskýrð til 

hlítar. Því næst er umfjöllun um vísitölur og í framhaldi af því er fjallað um 

skuldabréfavísitölur. Síðast er fjallað um ríkisskuldabréf; verðtryggð og óverðtryggð.  

Í þriðja hluta ritgerðarinnar er fjallað almennt um áhættu á verðbréfamarkaði. Á eftir 

því kemur umfjöllun um flökt sem mælikvarða á áhættu, helstu aðferðir við mælingu á flökti, 

kosti og galla við mælingu á flökti og síðast er fjallað um aðra mælikvarða á flökti.  

Fjórði hluti ritgerðarinnar fjallar um fyrri rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

gengissveiflum og áhrif þess á skuldabréfamarkað.  

Í fimmta hluta er fjallað um framkvæmd þessarar rannsóknar og hvaða aðferð er notuð. 

Næst er greint frá aðferðarfræði við útreikning á ávöxtun, útreikning á staðalfráviki sem 

mælikvarða á flökti. Þar á eftir er líkanið sem notað er við aðhvarfsgreininguna skilgreint og 

síðast er fjallað um þau skilyrði sem þarf að uppfylla svo að niðurstöður 

aðhvarfsgreiningarinnar séu sem nákvæmastar.  

Í sjötta hluta ritgerðarinnar er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Sjöundi og síðasti hluti ritgerðarinnar inniheldur almenna umfjöllun um helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við fyrri erlendar rannsóknir og í lokin 

verður umfjöllun um mikilvægi áframhaldandi rannsókna á viðfangsefni. 
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1. hluti 

1. Kaupmáttarjafnvægi og gengi  

Kaupmáttarjafnvægi (e. purchasing power parity) er gömul hugmyndarfræði sem sett 

var fram árið 1918 af sænska hagfræðinginum Karl Gustav Cassel. Kaupmáttarjafnvægi er 

skilgreint sem svo að sama upphæð, t.d. einn Bandaríkjadalur, búi yfir sama kaupmætti í öllum 

löndum þegar honum hefur breytt í mynt viðkomandi lands á því gengi sem er í gildi (Gylfi 

Magnússon, 2012). Náinn skyldleiki er á milli kenningarinnar um kaupmáttarjafnvægi og 

raungengishugtaksins. Samband þessara tveggja er eitt af lykilhugtökum hagfræðinnar sem er 

lögmálið um eitt verð (e. law of one price) (Arnór Sighvatsson, 2000). 

Samkvæmt lögmálinu um eitt verð ættu sveiflur í raungengi að vera skammvinnar og 

litlar, vegna þess að þar sem frjáls viðskipti og samkeppni ríkir, stenst ekki til lengdar að sams 

konar vara sé seld á mismunandi verði í ólíkum löndum. Verðmunur á milli landa sem er 

mældur í sömu mynt ætti að jafnast út ef litið er til langs tíma, vegna þess að annars væri 

mögulegt að hagnast ótakmarkað á því að kaupa vöru í því landi sem hún er ódýrari og selja 

hana svo aftur í því landi þar sem hún er dýrari. Verðmunur á milli landa hefur óhjákvæmilega 

í för með sér að hægt sé að hagnast á misvirðiskaupmennsku (e. arbitrage) (Arnór Sighvatsson, 

2000). 

Fullkomin kaupmáttarjöfnun (e. absolute purchasing power parity) er þó ekki til vegna 

áhrifa viðskiptahafta, flutningskostnaðar og annars viðskiptakostnaðar. Afstæða (e. relative) 

framsetning kenningarinnar er því líkari raunheiminum. Hún segir að það sé beint samband á 

milli verðlagsbreytinga í ólíkum löndum ef tekið er tillit til gengisbreytinga, 

viðskiptakostnaðar, flutningskostnaðar, viðskiptahindrana, skattlagningar og fleiri þátta sem 

geta skýrt eðlilegan verðmun á milli landa. Sveiflur í gengi gjaldmiðla geta einnig skýrt 

eðlilegan verðmun á milli mismunandi landa (Seðlabanki Íslands, 2005).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvers vegna frávik myndast á 

kaupmáttarjafnvægi, en frávik geta komið fram sem misjafnlega stórar eða langvarandi sveiflur 

í meðalstöðu raungengis eða langvarandi leitni í raungengi (Arnór Sighvatsson, 2000). 

Hagfræðingurinn Gylfi Magnússon gerði samantekt á helstu niðurstöðum viðurkenndra 

rannsókna um kaupmáttarjafnvægi, sem hann birti í rannsókn sinni árið 2012. Hann skipti 

niðurstöðunum niður í tvo flokka. Í fyrri flokknum nefnir hann að raungengi sveiflist mjög 

mikið og taki það langan tíma að ná aftur jafnvægi. Þumalputtareglan sé þó að frávik frá 
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jafnvægisraungengi gangi almennt til baka á um það bil fjórum árum. Í seinni flokknum nefnir 

hann að verðlag sé almennt hærra í ríkari löndum en í fátækum löndum.  

Niðurstöður viðurkenndra rannsókna hafa komist að því að ein helsta skýringin á þessu 

sé að vörur og þjónusta sem eru framleiddar einkum til staðbundinnar neyslu, en ekki ætlaðar 

til útflutnings, séu almennt dýrari í ríkari löndum en fátækum. Þetta hefur þær afleiðingar í för 

með sér að í þeim löndum þar sem hagvöxtur er mikill, þar hækkar verðlag mun hraðar en hjá 

löndum þar sem hagvöxtur er lítill. Þessi áhrif eru nefnt Harrod-Ballassa-Samuelson áhrifin 

(Gylfi Magnússon, 2012). Harrod-Ballassa Samuelson áhrifin eru nefnd í höfuðið á þremur 

hagfræðingum sem settu fram tilgátuna um þau árið 1964 (Tica og Druzic, 2006). Þeir héldu 

því fram að slagsíða væri í tækniþróun sem kæmi svo fram sem hraðari vöxtur í framleiðninni 

í samkeppnisgeiranum en í heimageiranum. Með því áttu þeir við þann geira sem er með vernd 

gagnvart samkeppni á alþjóðlega vísu. Sem getur svo leitt til þess að raungengi hækki hjá þeim 

þjóðum þar sem þróunin er ör.  

Líkanið sem þeir settu fram felur í sér tvo grundvallarspádóma. Í fyrsta lagi ber að 

nefna að hlutfallslegt verð á samkeppnisvöru gagnvart heimavöru ræðst af mun í framleiðni á 

milli geiranna. Í öðru lagi þá mun frávik í kaupmáttarjafnvægi endurspeglast í mismunandi 

verðþróun í samkeppnisgeiranum og innlenda geiranum (Tica og Druzic, 2006). Asea og 

Mendoza gerðu rannsókn árið 1994 um frávik í kaupmáttarjafnvægi og komust að þeirri 

niðurstöðu að mismunandi þróun í framleiðni geti skýrt hlutfallslega verðþróun í samkeppnis- 

og heimageira. Þessar niðurstöður geta þó ekki skýrt langtímafrávik frá kaupmáttarjafnvægi. 

Til þess að langtímafrávik myndist frá kaupmáttarjafnvægi, þá þarf annaðhvort hlutfallsleg 

verðþróun eða vægi innan geira að vera mismunandi eftir löndum. Því er ólíklegt að 

langtímafrávik frá kaupmáttarjafnvægi myndist í þeim löndum sem eru svipuð að byggingu og 

á líku þróunarstigi (Asea og Mendoza, 1994). 

 Ef til langs tíma er litið hefur þróun í raungengi á Íslandi einkennst af miklum sveiflum 

sem rekja má að miklu leyti til breytinga í tengslum á milli íslensks þjóðarbúskapar og 

heimsbússkapar (Arnór Sighvatsson, 2000). Gengi íslensku krónunnar hefur bein áhrif á 

verðlag innflutningsvara og útflutningsvara og hefur þannig mikil áhrif á innlendan 

þjóðarbúskap.  

Gengi íslensku krónunnar er ákvarðað á millibankamarkaði með gjaldeyri. Seðlabanki 

Íslands skráir opinbert viðmiðunargengi krónunnar gagnvart erlendum myntum jafnóðum. 

Nafngengi er oftast notað þegar talað er um gengi gjaldmiðla. Gengisvísitala krónunnar er 

mæld sem nafngengisbreytingar krónunnar gagnvart helstu gjaldmiðlum landa sem stunda 

viðskipti við Ísland.  
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Raungengi er það nefnt þegar búið er að leiðrétta nafngengi fyrir verðbólgumun á milli 

landa og er raungengi skilgreint sem hlutfallslegt verðlag á milli ríkja, mælt í sömu mynt. 

Raungengi mælir þannig hlutfallslegan kaupmátt á milli landa, það er að segja hvað hægt er að 

fá mikið af erlendum vörum fyrir innlendar vörur. Raungengi er jafnan sýnt sem vísitala og er 

reiknað með eftirfarandi formúlu, sjá formúlu 1: 

Qt = Et
Pt

Pt∗
                                                                (1) 

Þarna táknar Qt raungengi, Et er gengisvísitalan, Pt er verðlag innan lands og Pt∗ táknar 

meðalverðlag erlendis (Seðlabanki Íslands, e.d.-b). Sé verðbólga hærri á Íslandi en í öðrum 

löndum, þá þarf nafngengið að falla um sömu prósentu svo að raungengið sé stöðugt (Marinó 

Örn Tryggvason og Ómar Örn Tryggvason, e.d.). Gengi hefur verið skilgreint sem innlent verð 

einnar einingar af erlendum gjaldeyri. Ef gengið styrkist eða hækkar, þýðir það að íslenska 

krónan verður dýr í hlutfalli við aðra gjaldmiðla. Hins vegar þegar gengið veikist eða lækkar 

þá gerir það krónuna ódýrari í utanríkisviðskiptum. Gengislækkun minnkar kaupmátt á 

innfluttum vörum en gengishækkun eykur kaupmátt á innfluttum vörum. Hækkun á raungengi 

felur í sér að launakostnaður og verðlag hérlendis hafi hækkað meira en í öðrum 

viðskiptalöndum að teknu tilliti til gengisbreytinga (Peningamál, 2005). 

1.1. Sveiflur í gengi íslensku krónunnar 

Íslenska krónan er líklega minnsti sjálfstæði fljótandi gjaldmiðill í heimi og oft hefur 

verið talað um að sveiflur í gengi íslensku krónunnar séu heldur meiri en sveiflur í gjaldmiðlum 

annarra iðnríkja. Meðalflökt íslensku krónunnar er yfir meðallagi á meðal gjaldmiðla þróaðra 

ríkja en undir meðallagi samanborið við flökt hávaxtagjaldmiðla nýmarkaðsríkja (e. emerging 

market economy) (Viðskiptaráð Íslands, 2008). Gjaldeyrismarkaður hérlendis er vissulega ekki 

stór og hafa komið tímabil þar sem sveiflur á gengi hafa verið miklar. Sveiflurnar voru t.d. 

miklar á þeim tíma sem fjármálakreppan árið 2008 var að skella á og mikið ójafnvægi var í 

innlendum þjóðarbúskap 2008 (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi 

Gunnarsson, 2010). 

Þegar þensla er í hagkerfinu getur Seðlabanki Íslands hækkað stýrivexti, en aftur á móti 

getur hann lækkað stýrivexti þegar slaki er í hagkerfinu. Þessi aðgerð ætti að draga úr flökti í 

gengi þegar litið er til langs tíma. Miklar gengissveiflur í íslensku krónunni má að hluta til 

skýra út frá vægi útflutningsvara, svo sem hrávöru og matvæla, sem er talsvert hátt á Íslandi en 

sveiflur í gengi hrávörugjaldmiðla eru oftar meiri en sveiflur annarra gjaldmiðla (Seðlabanki 
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Íslands, 2017b). Einnig er útflutningur Íslendinga frekar einsleitur og eykur það jafnan sveiflur 

í gengi gjaldmiðla.  

Viðskiptakostnaður hefur verið óvenju hár á innlendum gjaldeyrismarkaði. Fram að 

alþjóðlega fjármálahruninu var hann hærri en í flestum öðrum iðnríkjum. 

Viðskiptakostnaðurinn jókst til muna í kjölfar fjármálahrunsins og var aukningin meiri á Íslandi 

en í öðrum ríkjum. Fjármálahrunið hafði einnig áhrif á veltu á innlendum gjaldeyrismarkaði 

sem dróst töluvert saman í kjölfarið og er veltan ennþá mjög lítil í samanburði við flest önnur 

ríki. Lítil velta á gjaldeyrismarkaði og hár viðskiptakostnaður hérlendis valda því að 

verðmyndun á íslenskum gjaldeyrismarkaði er ekki eins skilvirk og í öðrum iðnríkjum, sem 

getur skýrt mikið flökt í gengi íslensku krónunnar (Seðlabanki Íslands, 2012b). Þegar 

áhættufælni eykst á markaði hefur mikill söluþrýstingur meiri áhrif á krónuna en aðra 

gjaldeyrismarkaði sem eru með meiri seljanleika (e. liquidity fund) (Viðskiptaráð Íslands, 

2008). 

René Kallestrup, hagfræðingur hjá Seðlabanka Íslands, birti grein árið 2008 í fyrstu 

útgáfu peningamála bankans um flökt íslensku krónunnar. Í þeirri grein skoðaði hann 

breytileika og flökt í krónunni út frá sögulegu samhengi og bar síðan saman við gjaldmiðla 

annarra landa sem voru með lík þjóðhagsleg einkenni. René skoðaði einnig hverjar væntingar 

markaðsaðila væru um gengissveiflur í framtíðinni og reyndi að finna út hverjar væru helstu 

ástæður fyrir flökti í gengi. Tímabilið sem René skoðaði var frá 2001, þegar krónan var sett á 

flot, til mars 2008. Hann reyndi að finna út hvaða þjóðhagslegu þættir höfðu áhrif á gengisflökt. 

Niðurstöður hans sýndu að gengisflökt ræðst aðallega af þremur þáttum. Í fyrsta lagi er 

gjaldmiðill sem háður er mikilli utanaðkomandi fjármögnun undir miklum áhrifum af 

alþjóðlegu mati á áhættu og breytingum á fjármála- og þjóðhagslegum þáttum sem bundnir eru 

við landið. Þegar áhætta eykst samkvæmt alþjóðlegu mati, þá hætta fjárfestar að vilja fjármagna 

verulegan viðskiptahalla sem veldur talsverðri lækkun á gengi. Þegar gengi krónunnar er hátt 

og það er mikil vaxandi eftirspurn í fjárfestingu og einkaneyslu, þá getur það stuðlað að miklum 

viðskiptahalla. Því er styrkur krónunnar háður vilja fjárfesta til að fjármagna viðskiptahallann 

meðal annars í formi vaxtamunarviðskipta (René Kallestrup, 2008). 

René telur að neikvætt samband sé til staðar á milli gengisflökts og afgangs 

viðskiptajafnaðar. Í öðru lagi nefnir René að aukinn breytileiki í verðbólgu sem og meiri 

verðbólga ýti undir skammtímagengisflökt. Einnig er meira gengisflökt þegar munur á 

innlendri og erlendri verðbólgu er mikill. Í þriðja lagi telur René að gengi hávaxtamynta eigi 

það til að hækka þangað til miklar lækkanir taka við og því er áhættan á lækkun tekin með inn 
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í myndina þegar valréttarsamningar (e. option) með krónuna eru verðlagðir (René Kallestrup, 

2008). 

Á seinustu árum hafa margir hagfræðingar rannsakað hvaða orsakaþættir ýta undir flökt 

gjaldmiðla ýmissa landa. Ein þeirra rannsókna var gerð árið 2005 af hagfræðingunum Bravo 

Ortega og Julian di Giovanni sem sýndu fram á að hjá opnum hagkerfum sé minna flökt í 

raungengi en hjá öðrum hagkerfum (Ortega og Giovanni, 2005). Í þeirri rannsókn var ekki lögð 

áhersla á hagkerfi sem eru svipuð því íslenska sem er lítið opið hagkerfi. Lítil hagkerfi eru oft 

einhæfari og geta frekar orðið fyrir óvæntum efnahagsáföllum sem getur orsakað aukið 

gengisflökt. Önnur rannsókn var gerð árið 2003 af hagfræðingunum Michael B. Devereux og 

Phillip R. Lane sem sýndi fram á að aukin samþætting fjármálamarkaða á milli landa haldist í 

hendur við minna gengisflökt. Hins vegar geta milliríkjaviðskipti sem eru frjálsari aukið 

gengisflökt ef hrein erlend skuldastaða fer versnandi. Einnig skiptir stærð hagkerfis máli og 

niðurstöður sýndu að meira flökt er í stærri hagkerfum (Devereux og Lane, 2003). 

1.2. Gengisfyrirkomulag fyrir og eftir fjármálahrun 

Íslenska krónan var sett á flot í byrjun árs 2001 og á þeim tíma fékk Seðlabanki Íslands 

meira sjálfstæði og tók upp verðbólgumarkmið. Fljótlega eftir að íslenska krónan var sett á flot 

fór hún að styrkjast og frá árslokum 2001 til ársloka 2005 styrktist raungengið stöðugt og náði 

það sínu hæsta gildi frá árinu 1988. Raungengið hafði styrkst um tæplega 50% og nafngengi 

krónunnar um 30% á sama tímabili. Á fyrsta ársfjórðungi 2006 veiktist krónan til muna en þá 

gekk hin svokallaða mini-krísa yfir og féll þá íslenska krónan um 30% á nokkrum vikum. 

Sumarið 2006 fór krónan að styrkjast en náði þó aldrei þeim styrk sem hún hafði í lok árs 2005. 

Flöktið var meira á þessum tíma í gengi krónunnar og fór yfir meðallag á tímabilinu 2006 til 

2008 vegna mikils ójafnvægis sem ríkti í hagkerfinu. Í lok árs 2007 fór krónan að veikjast til 

muna og hélt hún því áfram nær sleitulaust þar til íslensku bankarnir féllu í október 2008 (Páll 

Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010). 

Alþjóðlega fjármálahrunið skall á árið 2008 og leiddi það til ýmissa skipulags- og 

hegðunarbreytinga á fjármálamörkuðum, bæði hér á landi sem og erlendis (Ragnar Hafliðason, 

Sigurður G. Valgeirsson og Þorsteinn Marinósson, 2009). Á Íslandi voru innleidd 

fjármagnshöft í kjölfar fjármálahrunsins. Markmið þeirra var að hefta flæði fjármagns til og frá 

landinu. Höftin voru sett á til að sporna við enn meiri veikingu í gengi íslensku krónunnar og 

vegna hættu á aukinni verðbólgu. Fjármagnshöftin voru sett á einstaklinga, fyrirtæki og 

lífeyrissjóði (Seðlabanki Íslands, e.d.-a).  
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Útflæðishöftin voru afnumin í mars 2017, en áður en þau voru afnumin setti Seðlabanki 

Íslands takmarkanir á innflæði erlends fjármagns til landsins og var það gert í júní 2016. 

Takmarkanir á innflæði fjármagns kváðu á um að 40% bindiskylda á vaxtalausum reikningi 

væri á nýju erlendu fjármagni sem fjárfest var í innlendum skuldabréfum til eins árs og ekki 

var gerður greinamunur á því hvort bréfin voru til langs eða skamms tíma. Þetta hafði víðtæk 

áhrif á íslenskan fjármálamarkað, þar sem dró úr eftirspurn erlendra fjárfesta að fjárfesta í 

innlendum skuldabréfum og skerti verulega aðgengi innlendra aðila að erlendu fjármagni 

(Samtök atvinnulífsins, 2018). Takmarkanir á innflæði fjármagns gerðu það að verkum að 

fyrirtæki á Íslandi voru að mestu leyti háð innlendum fjármálamarkaði þegar kom að 

fjármögnun og skert aðgengi að fjármagni kann að hafa dregið úr samkeppnishæfni atvinnulífs 

á Íslandi (Agnar Tómas Möller, 2017). Bindingarhlutfallið var lækkað úr 40% í 20% í byrjun 

nóvember 2018, en var síðan afnumið í byrjun mars 2019 (Innflæðishöftin afnumin, 2019). 

Fjármagnsstraumar til og frá landinu urðu stöðugri en á þeim tíma sem bindiskyldan var sett á. 

Því voru takmarkanir á innflæði fjármagns að fullu afnumin vegna þess að ekki var talið að 

aukið innflæði myndi leiða til mikillar truflunar í miðlunarferli peningastefnu Seðlabanka 

Íslands (Viðskiptablaðið, 2019). Á mynd 1 má sjá þróun á gengisvísitölunni frá byrjun árs 2005 

til loka árs 2018 (Seðlabanki Íslands, e.d.-c). 

 

 

Mynd 1. Þróun á gengisvísitölu íslensku krónunnar, tímabilið 2005-2018 (Seðlabanki Íslands, e.d.-c) 
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1.3. Inngrip á fjármálamörkuðum 

Fjármagnshöft geta tekið á sig ýmsar ólíkar myndir. Þau eru almennt skilgreind sem 

takmörkun á fjármagnsflutningum yfir landamæri og er bæði átt við takmörkun á inn- og 

útstreymi fjármagns. Það eru til margar ólíkar leiðir til að framkvæma aðgerð fjármagnshafta 

og misjafnt er hvort höftin séu sett á tímabundið eða til framtíðar. Einungis fá þróuð lönd hafa 

innleitt fjármagnshöft vegna þess að þau telja að hagnaðurinn af frjálsu fjármagnsflæði á milli 

landa sé hærri en kostnaðurinn (Viðskiptaráð Íslands, 2011).   

Íslensku höftin fólu í sér magntakmarkanir á fjármagnsflutninga og eru 

magntakmarkanir strangasta form gjaldeyrishafta. Algengara form gjaldeyrishafta eru t.d. 

skattlagning á fjármagnshreyfingar, bindiskylda hjá seðlabanka eða takmarkanir á 

gjaldeyrisáhættu fyrirtækja. Magntakmarkanir kunna að hafa skaðleg áhrif á efnahagslíf til 

langs tíma (Viðskiptaráð Íslands, 2011). Magntakmarkanir geta bjagað fjárfestingarákvarðanir,  

auk þess sem þær geta dregið úr virkni fjármálamarkaða og þar með verðmætasköpun. Þær 

geta einnig dregið úr viðskiptum á milli landa og geta skekkt verðmyndun á mörkuðum, en 

óheft viðskipti á milli landa eru mikilvæg fyrir fámenna þjóð eins og Ísland (Samtök 

atvinnulífsins, 2018). Til þess að lágmarka hugsanleg neikvæð áhrif gjaldeyrishafta er 

mikilvægt að magntakmörkunum sé eingöngu beitt ef vitað er með vissu að heildaráhrif á 

þjóðarbúið verði jákvæð til langs tíma (Stjórnarráðið, 2018). 

Hér á landi var skoðað hversu vel höftin náðu að sporna við útflæði fjármagns og 

niðurstaðan sýndi að strax og höftin voru sett á í nóvember 2008, þá dró verulega úr 

gengisflökti íslensku krónunnar. Höftin voru ætluð til að auka stöðugleika í gengi og draga úr 

líkum á frekari gengisveikingu á íslensku krónunni, því að aukin gengisveiking hefði getað leitt 

til hærri verðbólgu, hærri vaxta og meiri samdráttar í kaupmætti og veikt enn frekar 

skuldastöðu heimila og fyrirtækja (Viðskiptaráð Íslands, 2011).  

Einn mælikvarði á orðspor efnahagslífsins á Íslandi var mat á getu íslenska ríkisins til 

að standa undir erlendum skuldbindingum. Þetta mat var gefið út af lánshæfismatsfyrirtækjum. 

Rúmlega þremur árum eftir að höftin voru sett á hafði Ísland lækkað í lánshæfismati niður í 

spákaupmennskuflokk sem er frá einkunn BBB til C. Nefndu lánshæfismatsfyrirtækin 

gjaldeyrishöftin sem aðalástæðuna fyrir lækkuðu lánshæfismati. Gjaldeyrishöftin takmörkuðu 

aðgengi innlendra aðila á markaði erlendis. Auk þess þurftu einhver fyrirtæki sem skráð voru 

á hlutabréfamarkað á Íslandi að hætta vegna rekstrarerfiðleika (Samtök atvinnulífsins, 2018).  

Þetta hafði þær afleiðingar í för með sér að einungis fá hlutabréf voru skráð á markað sem ýtti 

undir eftirspurn á ríkisskuldabréfum. Aukin eftirspurn eftir ríkisskuldabréfum kom sér vel 
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fyrstu mánuðina eftir hrun, þar sem fjárþörf ríkissjóðs var mjög mikil. Með aukinni eftirspurn 

lækkuðu vextir á ríkisskuldabréfum og um leið vaxtagjöld ríkissjóðs. Það sem einnig jók 

eftirspurnina voru gjaldeyrishöftin sem komu í veg fyrir að eigendur aflandskróna notuðu þær 

í aðrar fjárfestingar en ríkisskuldabréf. Hinn möguleikinn fyrir eigendur aflandskróna var að 

leggja þær inn á reikning með mjög lágum vöxtum, sem leiddi til þess að ríkissjóður hagnaðist 

meira en ella (Viðskiptaráð Íslands, 2011).  

Inngrip á fjármálamörkuðum eru ekki talin vera árangursrík leið til lengri tíma litið og 

geta þau haft ýmsar neikvæðar afleiðingar í för með sér. Þær afleiðingar geta leitt með sér 

aukinn hvata hjá bæði fyrirtækjum og einstaklingum til þess að sniðganga höftin. Hins vegar 

geta inngrip á fjármálamörkuðum verið árangursrík leið til skemmri tíma. Jafnvægi komst á 

íslenskt efnahagslíf skömmu eftir að fjármagnshöftin voru sett á og líklegt er að ef þau hefðu 

ekki verið sett á, þá hefði íslenska krónan veikst enn frekar og jafnvel fallið, sem hefði leitt til 

aukinnar verðbólgu. Því má segja að innleiðing haftanna í kjölfar fjármálahrunsins hafi haft 

töluverð áhrif á það að koma á stöðugleika í íslensku efnahagslífi (Rey, 2013). 

1.4. Samanburður við aðra gjaldmiðla  

Nafngengi krónunnar hefur sveiflast töluvert gagnvart öðrum gjaldmiðlum í gegnum 

tíðina. Frá árinu 1990 til ársins 2001 sveiflaðist gengi íslensku krónunnar á bilinu 100 til 140 

krónum eða um 40% gagnvart pundinu. Gengi krónunnar styrktist síðan gagnvart pundinu og 

var það að meðaltali 114 krónur árið 2005. Gengi krónunnar gagnvart pundinu var í upphafi 

árs 2008 um 124 krónur, en veiktist talsvert í kjölfar fjármálahrunsins og fór það hæst í byrjun 

desember 2008 í um 222 krónur. Krónan hefur haldið áfram að sveiflast gagnvart pundinu og 

fór það lægst árið 2015 þar sem meðaltal ársins var rúmlega 200 krónur.  

Frá árinu 1990 til ársins 2001 sveiflaðist gengi íslensku krónunnar á bilinu 58 til 98 

krónum eða um 69% gagnvart dollaranum. Gengi krónunnar styrktist síðan gagnvart 

dollaranum og var það að meðaltali 63 krónur árið 2005. Gengi krónunnar gagnvart dollaranum 

var í upphafi árs 2008 um 63 krónur, en veiktist talsvert í kjölfar fjármálahrunsins og fór það 

hæst í byrjun desember 2008 í um 148 krónur. Krónan hefur haldið áfram að sveiflast gagnvart 

dollaranum og fór það lægst árið 2017 þar sem meðaltal ársins var rúmlega 106 krónur.  

Þann 1. janúar 1999 var sameiginlegur gjaldmiðill, evra, tekin upp hjá aðildaríkjum 

ESB. Frá árinu 1999 til ársins 2007 sveiflaðist gengi íslensku krónunnar á bilinu 77 til 87 

krónum eða um 13% gagnvart evrunni. Gengi krónunnar gagnvart evrunni var í upphafi árs 

2008 um 92 krónur, en veiktist talsvert í kjölfar fjármálahrunsins og fór það hæst í byrjun 
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desember 2008 í um 187 krónur. Krónan hefur haldist áfram að sveiflast gagnvart evrunni og 

fór það lægst árið 2017 þar sem meðaltal ársins var rúmlega 120 krónur.  

Frá árinu 1990 til ársins 2001 sveiflaðist gengi íslensku krónunnar á bilinu 0,40 til 0,80 

krónum eða 50% gagnvart japanska yeninu. Gengi krónunnar styrktist síðan gagnvart yeninu 

og var að meðaltali 0,57 árið 2005. Gengi krónunnar gagnvart yeninu var í upphafi árs 2008 

um 0,58 krónur, en veiktist talsvert í kjölfar fjármálahrunsins og fór það hæst í byrjun desember 

2008 í um 1,59 krónur. Krónan hefur haldist áfram að sveiflast gagnvart yeninu og fór það 

lægst árið 2017 þegar meðaltal ársins var rúmlega 0,95 krónur (Seðlabanki Íslands, e.d.-c). 

Mynd 2 sýnir hvernig miðgengi íslensku krónunnar þróast gagnvart sínum helstu gjaldmiðlum, 

sem eru Bandaríkjadalur, evra, sterlingspund og japanskt yen.  

 

 

Mynd 2. Þróun á gengi íslensku krónunnar gagnvart helstu gjaldmiðlum á árunum 1990 til 2019 (Seðlabanki 

Íslands, e.d.-c) 

 

1.5. Gengisvísitala  

Gengisvísitalan er byggð á gengisvog fjölda gjaldmiðla. Hún er samsett þannig að hún 

lýsi sem best utanríkisviðskiptum þjóðarinnar bæði með þjónustu og vörur. Gengisvogin er 

endurskoðuð árlega og er tekið mið af utanríkisviðskiptum frá fyrra ári. Hér á landi eru 

reiknaðar út fjórar gengisvogir, en þær eru þröng vöruskiptavog, víð vöruskiptavog, þröng 

viðskiptavog og víð viðskiptavog. Þröng vöruskiptavog er reiknuð út frá vöruviðskiptum við 

þau lönd sem vega að lágmarki 1% í vöruviðskiptum við Ísland á undanförnum þremur árum. 

Víð vöruskiptavog er reiknuð út frá vöruviðskiptum sem vega að lágmarki 0,5% í 

vöruviðskiptum við Ísland á undanförnum þremur árum. Þröng viðskiptavog er reiknuð líkt og 
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þröng vöruskiptavog nema að viðbættu tilliti til þjónustuviðskipta. Víð viðskiptavog er reiknuð 

líkt og víð vöruskiptavog nema að hún tekur einnig tillit til þjónustuviðskipta.  

Þegar talað er um gengisvísitöluna almennt, þá er verið að byggja hana á þröngri 

viðskiptavog. Þegar gengisvísitalan hækkar þá hækkar verð erlendra gjaldmiðla í krónum, en 

þegar vísitalan lækkar þá lækkar verð erlendra gjaldmiðla í krónum (Sigrún Erna Geirsdóttir, 

2009).  
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2. hluti 

2. Skuldabréf  

Skuldabréf eru ein tegund verðbréfa og er lagaleg skilgreining á skuldabréfum sett fram 

sem skrifleg yfirlýsing útgefanda um skyldu hans til að greiða öðrum aðila ákveðna upphæð, 

ásamt vöxtum yfir tiltekinn tíma og endurgreiða lánið á gjalddaga (Seðlabanki Íslands, e.d.-b). 

Skuldabréf eru verðbréf samkvæmt skilningi 1. mgr. 2. gr. Verðbréfaviðskiptalaga nr. 

108/2007 og um þau gildir tilskipun frá 9. febrúar 1798 um áritun afborgana á skuldabréf og 

óskráðar reglur íslensks réttar um viðskiptabréf, en rafræn skuldabréf falla undir lög nr. 

131/1997 um rafræna eignarskráningu verðbréfa (Linda Björk Björnsdóttir, 2014).  

Skuldabréf gegna mikilvægu hlutverki um allan heim, vegna þess að markaðsvextir 

mótast í hverju landi þegar átt eru viðskipti með skuldabréf út frá lögmáli framboðs og 

eftirspurnar. Eigendur skuldabréfa eru skuldhafar eða kröfuhafar útgefanda bréfanna. Það felst 

ávallt talsverð áhætta í því að fjárfesta í skuldabréfum sem gefin eru út af öðrum en ríki, t.d. 

skuldabréf sem eru gefin út af fyrirtækjum, svokölluð fyrirtækjaskuldabréf. Þeim fylgir oft 

talsverð áhætta og eru fjárfestar meðvitaðir um hana og þess vegna krefjast þeir áhættuálags 

við kaup bréfanna.  

Verðmæti skuldabréfs er núvirði þeirra greiðslustrauma sem eignin gefur af sér, 

greiðslustrauma sem afvaxtaðir eru með viðeigandi ávöxtunarkröfu. Markaðsverð skuldabréfa 

ræðst af ávöxtunarkröfu á markaði, sem stjórnast af framboði og eftirspurn. Verð skuldabréfa 

getur breyst og er það háð meðallíftíma (e. duration) og breytingum á vöxtum á markaði. 

Ávöxtun skuldabréfs getur því sveiflast frá kaupdegi til gjalddaga (Almenni lífeyrissjóðurinn, 

2012). 

Meðallíftími skuldabréfa segir til um hversu lengi að meðaltali höfuðstóll, vextir og 

verðbætur eru bundin í fjárfestingunni (Áhættuþættir, e.d.). Því lengri sem lánstími 

skuldabréfanna er og því meira sem vextir á markaði sveiflast, því meira sveiflast verðið á 

skuldabréfunum. Einnig er því öfugt farið, því styttri sem lánstími skuldabréfanna er, því minni 

verðsveiflur eru á skuldabréfunum (Almenni lífeyrissjóðurinn, 2012). Öflugur 

skuldabréfamarkaður, þar sem hægt er að kaupa og selja skuldabréf fyrir háa upphæð og 

auðvelt er að afla lánsfjár með sölu á nýjum skuldabréfum, er undirstaða verðbréfaviðskipta í 

öllum löndum.  

Á skuldabréfamarkaði á alþjóðavísu er útgefendum skuldabréfa gefin einkunn, eftir því 

hversu líklegt er að þeir geti staðið undir greiðslubyrði sinni. Einkunnir eru gefnar eftir því 

hversu örugg skuldabréfin eru talin og lánshæfismat ræður miklu um hver kjörin eru á 
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útgefnum skuldabréfum. Þrjú stærstu lánshæfisfyrirtækin eru Standard & Poors Corporation, 

Moody´s Investor service og Fitch rating. Skuldabréfum er gefin einkunn frá bilinu AAA niður 

í D. Skuldabréf með einkunnina AAA eru talin fullkomlega örugg hvað greiðslu varðar, en 

skuldabréf með einkunnina D eru talin verulega óörugg. Ríkisskuldabréf fá oftast nær 

einkunnina AAA. Þau eru talin bera nánast enga áhættu, vegna þess að ríkið getur oftast staðið 

undir skuldbindingum sínum (Sigurður B. Stefánsson o.fl., 1994). Matsfyrirtækið Moody´s 

breytti horfum fyrir lánshæfiseinkunn Ríkissjóðs Íslands árið 2018 úr stöðugum í jákvæðar og 

staðfesti lánshæfiseinkunnina AAA fyrir langtímaskuldbindingar. Þá var lánshæfiseinkunn 

óverðtryggðra skuldabréfa til langs tíma staðfest sem AAA og lánshæfiseinkunn útgefinna 

bréfa, sem tilheyra alþjóðlegum útgáfuramma ríkissjóðs, staðfest sem AAA. Þær forsendur sem 

gefnar voru fyrir breytingum á horfum úr stöðugum í jákvæðar, voru aukinn kraftur 

hagkerfisins í því að bæta erlenda stöðu þjóðarbúsins, vaxandi styrkleiki bankakerfisins og 

aukinn hagvöxtur. Einnig var horft til þess að skuldastaða ríkisins yrði betri en væntingar sögðu 

til um (Stjórnarráðið, 2018).  

2.1. Ávöxtunarkrafa skuldabréfa 

Ávöxtunarkrafa skuldabréfa er skilgreind sem sú krafa sem fjárfestir gerir til 

fjárfestingarinnar og sú ávöxtun sem hann fær á ári, ef hann heldur skuldabréfunum til 

gjalddaga. Ávöxtunarkrafan er samansett af ýmsum áhættum og því áhættusamara sem bréfið 

er, því lægra verð fæst fyrir það. Áhætturnar sem hafa áhrif á ávöxtunarkröfuna eru 

vaxtaáhætta, áhætta á endurfjárfestingu, uppgreiðsluáhætta, verðbólguáhætta, 

seljanleikaáhætta, skuldaraáhætta og gengisáhætta (Fabozzi, 2013).   

Vaxtaáhætta (e. interest rate risk) er sú áhætta sem felst í breytingum á markaðsvöxtum 

sem hafa áhrif á verðmyndun skuldabréfa. Ef ávöxtunarkrafa á markaði hækkar, þá lækkar verð 

skuldabréfa og öfugt. Ef ávöxtunarkrafa á markaði lækkar, þá hækkar verð skuldabréfa 

(GAMMA, 2011). Vaxtaáhætta fer eftir meðallíftíma bréfsins. Því lengri sem meðallíftíminn 

er, því meiri er áhættan á því að vaxtabreytingar verði, sem geta haft áhrif á verð bréfsins. Til 

þess að draga sem mest úr sveiflum sem verða vegna vaxtaáhættu, er oft leitast við að spá fyrir 

um framtíðarþróun vaxta. Með því að spá fyrir um þróun vaxta, geta fjárfestar ákvarðað 

meðallíftíman út frá áhættunni sem fylgir vaxtabreytingum. Þannig má stytta meðallíftíma 

bréfa, þegar vaxtahækkun er líkleg og lengja meðallíftímann, þegar vaxtalækkun er líkleg 

(Landsbankinn, e.d.).  
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Áhætta á endurfjárfestingu (e. reinvestment risk) er sú áhætta að vextir lækki og 

fjárfestir þurfi að endurfjárfesta á lægri vöxtum en áður, t.d. ef bréfið er komið á gjalddaga eða 

það innkallað (Landsbankinn, e.d). 

Uppgreiðsluáhætta (e. maturity risk) getur falist í bréfum sem eru með 

uppgreiðsluákvæði. Útgefandi skuldabréfs getur sett ákvæði í upphafi, sem heimilar honum að 

greiða upp skuldabréfið ef markaðsvextir lækka. Þannig getur útgefandi bréfsins kosið að 

greiða bréfið upp, með því að fjármagna sig fyrir minna virði og fjárfestirinn hefur þá úr lakari 

tækifærum að velja.  

Verðbólguáhætta (e. inflation risk) er hættan á því að breytingar í verði leiði til þess að 

raunávöxtun eigna minnki eða verði neikvæð. Þessi tegund af áhættu hefur áhrif á 

ávöxtunarkröfu óverðtryggðra bréfa, sem er samsett af raunávöxtunarkröfu og álagi vegna 

væntrar verðbólgu á lánstímanum. Því hærri sem verðbólgan er, því lægri eru raunvextirnir.  

Seljanleikaáhætta (e. liquidity risk) er sú áhætta sem felst í því að seljanleiki 

skuldabréfs sé erfiður, annaðhvort alltaf eða tímabundið, vegna markaðsaðstæðna. Þessi tegund 

áhættu fer eftir stærð og virkni markaðar. Ef markaðurinn er lítill og óskilvirkur, krefjast 

fjárfestar hærri ávöxtunarkröfu fyrir skuldabréfin sín (Summa, e.d.).  

Skuldaraáhætta (e. default risk) er hættan á því að lántaki standi ekki í skilum eða 

skuldabréfið fari tímabundið í vanskil. Ef miklar líkur eru á að útgefandi geti ekki staðið í 

skilum, þá krefjast fjárfestar hærri ávöxtunarkröfu.  

Gengisáhætta (e. exchange rate risk) er áhættan sem felst í því að gengi gjaldmiðla 

getur sveiflast með ófyrirsjáanlegum hætti og þannig haft víðtæk áhrif á ávöxtun 

skuldabréfsins. Gengisáhætta er jafnan til staðar þegar fjárfest er í bréfum í erlendri mynt. 

Fjárfestar krefjast jafnan hærri ávöxtunarkröfu, ef gengissveiflur eru miklar. Fjárfestar geta 

hagnast eða orðið fyrir tapi á innlendum ríkisskuldabréfum vegna gengisbreytinga. Áhætta á 

sveiflum í gengi er kerfisbundin og er því ekki hægt að eyða henni með dreifðu eignasafni 

(Fabozzi, 2013).   

2.2. Vísitölur 

Vísitala hefur verið skilgreind sem „vísir af meðalprósentubreytingu í röð talna þar sem 

ein talan, kölluð grunnur fær handahófskennda gildið 100 og aðrar tölur eru leiðréttar í hlutfalli 

við grunninn“ (index number, e.d.). Bandaríski hagfræðingurinn Irving Fisher var einn helsti 

sérfræðingurinn um vísitölur og stýrði sinni eigin vísitölustofnun á árunum 1923 til 1936. Þar 

birti hann ýmsar vísitölur sem voru byggðar á gögnum frá ýmsum löndum. Fisher sagði 
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grundvallarmarkmið vísitalna vera að þær sýndu á sem réttasta hátt, eins vel og ein tala getur, 

þá almennu þróun margra mismunandi hlutfalla, sem talan er reiknuð út frá (Fisher, 1922).  

Vísitölur sýna meðaltal með því að vega saman margar stærðir til þess að fá eina tölu. 

Til eru margar gerðir af vísitölum og eru þær notaðar á ýmsum mismunandi sviðum. Einna 

helst eru þær notaðar á vettvangi efnahagsmála og má þar nefna verðvísitölur. Verðvísitala 

hefur verið skilgreind sem fall eða mælikvarði á breytingar á verði vörusafns, frá einu tímabili 

til annars. Verðvísitala er að öllu jöfnu vegið meðaltal verðbreytinga á ýmsum varningi á milli 

tímabila (Balk og Diewert, 2003). Ein tegund af verðvísitölu er vísitala neysluverðs, en hún 

mælir meðalverð vöru og þjónustu á markaði. Vísitala neysluverðs er algengur mælikvarði á 

verðbólgu og verðtryggingu hér á landi.  

Verðbólga er skilgreind sem viðvarandi hækkun almenns verðlags yfir ákveðinn tíma 

og felur í sér að verðgildi peninga dregst saman. Minna magn af vöru og þjónustu fæst þá fyrir 

hverja krónu. Verðbólgan er mæld sem breyting á vísitölu neysluverðs yfir 12 mánaða tímabil. 

Hagstofa Íslands mælir vísitölu neysluverðs reglulega, með könnunum sem snúa að útgjöldum 

heimilanna. Ef vörukarfan hækkar í verði á milli mánaða, er talað um hækkun á verðbólgu, en 

ef hún lækkar í verði á milli mánaða, þá er talað um lækkun á verðbólgu (Seðlabanki Íslands, 

e.d.-d). 

2.2.1. Skuldabréfavísitölur 

Það getur verið nytsamlegt að nota vísitölur til að mæla árangur eða ávöxtun yfir 

ákveðinn tíma. Vísitölur geta veitt fjárfestum betri innsýn í þróun ýmissa fjármálagerninga og 

með því aukið árangur í fjárfestingum. Til að auðvelda eignastýringu er algengt að sjóðstjórar 

lífeyrissjóða og verðbréfasjóða, noti samsetningu skuldabréfavísitalna. Með því að fjárfesta í 

skuldabréfum fyrir sjóðina í sömu hlutföllum og þau koma fyrir í vísitölunni, er hægt að 

vísitölutengja sjóðina, þannig að ávöxtun þeirra fylgi þróun breytinga á vísitölunni (Sigurður 

B. Stefánsson o.fl., 1994).  

Margir innlendir fjárfestingasjóðir gefa út vísitölur, sem sýna ávöxtun á íslenskum 

verðbréfamarkaði. Fyrsti verðbréfasjóður sinnar tegundar er vísitölusjóður 

fjármálafyrirtækisins GAMMA Capital Management hf. Vísitölusjóður GAMMA vinnur eftir 

hlutlausri fjárfestingarstefnu og fjárfestir í ríkistryggðum bréfum, í sömu hlutföllum og vísitala 

íslenska skuldabréfamarkaðsins (GAMMA, e.d.). Reynst hefur erfitt að fylgjast með ávöxtun 

á skuldabréfamarkaði hérlendis. Engar vísitölur því verið birtar sem auðvelt er að nálgast 

opinberlega. Það hefur því reynst ákaflega erfitt að bera árangur skuldabréfa saman við aðrar 

ávöxtunarleiðir, samanber innlán, gjaldeyri, hlutabréf og hrávörur. Nauðsynlegt er á skilvirkum 
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og gagnsæjum markaði, að vita hver ávöxtun á heildarmarkaðinum sé, til þess að samanburður 

sé bæði gagnlegur og fljótlegur (GAMMA, e.d.).  

Skuldabréfavísitala GAMMA skiptist í tvær undirvísitölur, óverðtryggða- og 

verðtryggða skuldabréfavísitölu. Mynd 3 sýnir samsetningu ríkisskuldabréfavísitölu 

GAMMA. 

 

 

Mynd 3. Skuldabréfavísitölur GAMMA (GAMMA, e.d.). 

 

Heildarávöxtun merkir í raun að afborganir og vaxtagreiðslur eru endurfjárfestar aftur 

í vísitölunni. Hvert bréf er hlutfallsvigtað í samræmi við markaðsverðmæti þess. Vísitölurnar 

eru reiknaðar út frá opinberu gengi í lok hvers viðskiptadags, eins og það birtist á NASDAQ 

OMX Nordic Exchange. Einungis skuldabréf sem eru með markaðsvakt á NASDAQ OMX 

Nordic Exchange, eru reiknuð með í vísitölu GAMMA. Vísitölurnar eru endurstilltar á fyrsta 

viðskiptadegi hvers mánaðar og þá koma inn ný skuldabréf og skuldabréf sem eru of stutt detta 

út. Einungis skuldabréf sem eru lengri en til sex mánaða eru tekin með í vísitöluna (GAMMA, 

e.d.).  

2.3. Ríkisskuldabréf 

Ríkisskuldabréf eru skuldabréf sem gefin eru út af ríki í þeirra eigin gjaldmiðli, í þeim 

tilgangi að fjármagna hluta af rekstri sínum. Bréfin eru almennt talin vera vænn 

sparnaðarkostur fyrir fjárfesta og einstaklinga, þar sem höfuðstóll bréfanna er ríkistryggður. 

Áhættan er því minni en á hefðbundnum hlutabréfamarkaði og því er vænt ávöxtun 

ríkisskuldabréfa lægri en í ýmsum áhættumeiri eignarflokkum, t.d. hlutabréfum (STAPI, e.d.).  

Íbúðalánasjóður og Seðlabanki Íslands gefa út ríkisskuldabréf fyrir hönd ríkisins. 

Seðlabankinn sér um að gefa út ríkisvíxla og ríkisbréf og Íbúðalánasjóður gefur út íbúðabréf. 

Bréfin hafa ólíka gjalddaga, því þau eru gefin út til ákveðins tíma. Íbúðabréfin bera lengsta 

líftíma, en aftur á móti eru ríkisvíxlarnir gefnir út til skemmri tíma en eins árs.  
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Helsti munur ríkisskuldabréfanna er sá að íbúðabréfin eru verðtryggð og greiddar eru 

tvær vaxtaafborganir á ári af bréfunum. Ríkisbréfin og ríkisvíxlarnir eru aftur á móti 

óverðtryggð og er það ríkissjóður sem greiðir eina vaxtaafborgun á ári af bréfunum 

(Landsbankinn, 2019). Ríkisvíxlarnir eru gefnir út til þriggja, sex eða tólf mánaða og eru þeir 

stærsti hluti skammtímamarkaðs.  

Skammtímamarkaður er sá hluti verðbréfamarkaðs, þar sem viðskipti fara fram með 

víxla og aðrar tegundir skuldabréfa sem eru með gjalddaga innan eins árs og með fyrirfram 

ákveðna fasta vexti. Vextir af ríkisskuldabréfum bera grunnvexti markaðsskuldabréfa á Íslandi, 

sem og erlendis. Ofan á grunnvextina bætist við vaxtaálag fyrir önnur markaðsskuldabréf, en 

vaxtaálagið er mismunandi eftir tegund bréfanna (Sigurður B. Stefánsson o.fl., 1994). 

Eftirspurn eftir skuldabréfunum er mismunandi. Þegar verðbólga fer hækkandi og 

fjárfestar meta að hún muni halda áfram að hækka, þá eykst eftirspurn eftir að fjárfesta í 

verðtryggðum ríkisskuldabréfum. Aftur á móti ef verðbólga hefur farið lækkandi og fjárfestar 

spá fyrir frekari verðhjöðnun, þá er eftirspurn hjá fjárfestum meiri í óverðtryggð ríkisskuldabréf 

(Agnes Hildur Hlöðversdóttir, 2011). Verðtryggð ríkisskuldabréf hafa, á undanförnum árum, 

þróast í takt við verð á óverðtryggðum ríkisskuldabréfum. Það hafa þó komið tímabil, þar sem 

verðtryggð bréf eru metin verðmætari en þau óverðtryggðu og öfugt. Ef ekki eru miklar 

hreyfingar í gengi krónunnar eða óvænt verðbólguþróun á saman tíma, þá hefur þróunin verið 

sú að þegar óverðtryggð ríkisskuldabréf hækka í verði, þá gera verðtryggðu bréfin það einnig. 

Um áramótin 2010-2011 gjörbreyttist þessi tenging og hefur verðþróun þessara tveggja 

tegunda skuldabréfa farið hvor í sína áttina (Agnar Tómas Möller, 2011).  

Eins og áður hefur komið fram, þá skiptist skuldabréfavísitala GAMMA niður í tvær 

undirvísitölur, óverðtryggða- og verðtryggða. Ávöxtun vísitalnanna hefur verið breytileg á 

milli tímabila. Frá janúar 2005 fram í byrjun október 2008, var ársávöxtun í óverðtryggðu 

skuldabréfavísitölunni að meðaltali 5,88%. Yfir sama tímabil var ársávöxtun í verðtryggðu 

skuldabréfavísitölunni að meðaltali 7,61%. Hækkunin var mest í október 2008, þegar 

verðtryggða skuldabréfavísitalan hækkaði um rúmlega 63% frá fyrra ári, samanborið við 

óverðtryggðu skuldabréfavísitöluna, sem hækkaði um rúmlega 37% frá fyrra ári (Vísitölur 

GAMMA, e.d.). Mynd 4 sýnir samanburð á ársávöxtun á milli óverðtryggðu- og verðtryggðu 

skuldabréfanna frá árinu 2005 til ársins 2018. 
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Mynd 4. Ársávöxtun á óverðtryggðum ríkisskuldabréfum borin saman við ársávöxtun á verðtryggðum 

ríkisskuldabréfum (Vísitölur GAMMA, e.d.). 

2.3.1. Verðtryggð ríkisbréf 

Verðtrygging á inn- og útlánum var tekin upp hér á landi eftir árið 1980. Ástæðan var 

léleg staða innlends sparnaðar, þá einkum skyldusparnaðar, í lífeyrissjóðum sem urðu 

gjaldþrota árið 1980. Á þeim tíma voru nafnvextir 30% og því reyndist erfitt að standa undir 

greiðslubyrði af óverðtryggðum lánum. Þar sem greiðslubyrði af verðtryggðum lánum er oftast 

lægri en af óverðtryggðum lánum, þá reyndist þessi kostur mjög ákjósanlegur (Árni Páll 

Árnason, 2011). Þegar skuldabréf eru verðtryggð, eru höfuðstólsgreiðslur tengdar vísitölu 

neysluverðs og eru ákvæðisvextir raunvextir bréfsins. Fjárstreymi slíkra bréfa er því háð 

verðbólgu. Verðtryggingin tryggir að í framtíðinni haldi endurgreiðslur verðgildi sínu frá fyrsta 

degi sem lán er tekið eða sparnaður hefst (Keldan, e.d.). Verðtryggð ríkisbréf ríkissjóðs eru 

með föstum vöxtum og eru vextir greiddir árlega. Verðtryggður höfuðstóll greiðist á gjalddaga 

í einu lagi. Þessi tegund skuldabréfa flokkast sem langtímaskuldabréf (Lánamál ríkisins, e.d.). 

Vextir á skuldabréfum eru ákvarðaðir út frá ástandi í efnahagslífinu og verðbólgu hverju sinni.  

Ef mikil þensla er í efnahagslífinu, hækka vextir á skuldabréfum, en þegar slaki er í 

efnahagslífinu, eru vextirnir lægri. Verðbólga er mikilvægur mælikvarði til að meta stöðu 

efnahagsmála hér á landi, til þess að meta þenslu eða slaka í hagkerfinu. Hún hefur einnig mikla 

þýðingu fyrir íslenskar skuldir, þar sem flest þau skuldabréf sem gefin eru út á íslenskum 

markaði eru verðtryggð. Verðbólga er því ekki einungis mælikvarði á ástandið í hagkerfinu, 

heldur snertir hún einnig með beinum hætti fjárhag heimilanna, í gegnum húsnæðislán og aðrar 

verðtryggðar skuldir. Það er mikilvægt að verðbólguspár séu sem áreiðanlegastar, til að aðstoða 
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fjárfesta við að velja hvort þeir fjárfesti í óverðtryggðum eða verðtryggðum verðbréfum (Katrín 

Ólafsdóttir og Kári Sigurðsson, 2010). 

2.3.2. Óverðtryggð ríkisbréf  

Nafnvextir á markaði ráðast af framboði og eftirspurn. Irving Fisher sýndi fram á að 

hægt væri að skipta vaxtamyndun niður í þrjá þætti; raunvexti, verðbólguvæntingar og 

áhættuálag (Fisher, 1930). Raunvextirnir ráðast af djúpum stikum (e. deep parameters) sem 

ráða fjárfestingum og sparnaði í hverju landi. Þátturinn um verðbólguvæntingar er samsettur 

af spá markaðarins um framtíðarverðbólgu. Þar sem að ekki er hægt að vita með vissu hver 

verðbólgan verður í framtíðinni, þá bætist við svokallað áhættuálag við myndun nafnvaxta 

(Ásgeir Jónsson, Sigurður Jóhannesson og Valdimar Ármann, 2012).  

Þegar skuldabréf eru óverðtryggð, eru ákvæðisvextir nafnvextir bréfsins. Nafnvextir á 

óverðtryggðum skuldabréfum eru myndaðir úr raunvöxtum, verðbólguvæntingum og 

áhættuálagi (Keldan, e.d.). Vegna óvissu um verðbólgu, þegar litið er til framtíðar, þá eru flest 

óverðtryggð skuldabréf með styttri líftíma. Útgefendur bréfanna eru tregir til að bjóða upp á 

fasta vexti til lengri tíma, vegna hættu á að verðbólga hækki til muna (Lánamál ríkisins, e.d.). 

Verbólguspá er mikilvæg þegar vextir á óverðtryggðum bréfum eru ákvarðaðir. Ef spáð 

er fyrir að verðbólga muni hækka, þá munu vextir á óverðtryggðum skuldabréfum einnig 

hækka. Óverðtryggð ríkisskuldabréf geta borið fasta vexti á fyrirfram ákveðnu tímabili eða 

breytilega vexti sem geta tekið breytingum á tímabilinu. Breytilegir vextir taka því mið af 

breytingum í verðbólgu hverju sinni (Björn Brynjúlfur Björnsson, 2017). 
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3. hluti 
 

3. Áhætta á verðbréfamarkaði 

Áhætta hefur verið skilgreind sem óvæntar breytingar sem geta átt sér stað í 

umhverfinu. Áhætta er ákveðinn mælikvarði á óvæntar breytingar, hvort sem á við um 

jákvæðar eða neikvæðar breytingar. Fjárfestar leitast almennt við að hámarka nytjar sínar. Með 

því kjósa þeir að fá sem hæsta ávöxtun, en á móti að taka eins litla áhættu og kostur er.  

Eignir eru flokkaðar í áhættusamar og áhættulausar eignir. Áhættusamar eignir eru t.d. 

hlutabréf og ákveðin tegund skuldabréfa, Áhættulausar eða áhættulitlar eignir eru t.d. 

ríkisvíxlar (Sigurður B. Stefánsson o.fl., 1994). Það er misjafnt hversu mikla áhættu fjárfestar 

kjósa. Það fer eftir því hvort þeir teljast vera áhættufælnir, áhættuhlutlausir eða áhættusæknir. 

Fjárfestir sem er áhættufælinn (e. risk averse), velur alltaf þann kost sem ber lægstu mögulegu 

áhættuna. Aftur á móti er áhættusækinn (e. risk seeking) fjárfestir alltaf að leitast við að 

hámarka ávöxtun sína og er því sama um áhættuna sem fylgir fjárfestingunni. Það fer svo eftir 

því hversu vel fjárfestar þola áhættu, í hvaða hlutföllum þeir fjárfesta í áhættulausum og 

áhættusömum eignum.  

Helsti mælikvarðinn á áhættusmekk fjárfesta er svokölluð VIX vísitala. VIX vísitalan 

mælir afleitt flökt í Standard & Poor 500 vísitölunni, út frá verðlagningu á valréttarsamningum 

sem tengjast vísitölunni (Landsbankinn, 2009). Heildaráhætta er fallið af sérstakri áhættu og 

kerfislægri áhættu. Sérstök áhætta er áhætta sem er til staðar í umhverfi fyrirtækja og hefur 

einungis staðbundin áhrif, t.d. verkföll eða lögsóknir á ákveðin fyrirtæki. Fjárfestar geta 

lágmarkað þessa tegund áhættu með dreifðu eignasafni. Kerfislæg áhætta er oft kölluð 

markaðsáhætta og hefur hún áhrif á flest fyrirtæki. Dæmi um slíka áhættu eru t.d. hækkaðir 

vextir, verðbólga og sveiflur í gengi gjaldmiðla. Þessari tegund áhættu er ekki hægt að eyða 

með dreifðu eignasafni. Hægt er að draga úr kerfislægri áhættu með því að fjárfesta í erlendum 

verðbréfum, vegna þess að sveiflur í hagkerfi hreyfast mismunandi á milli landa. Afnám 

fjármagnshafta á Íslandi hefur gert fjárfestum kleift að fjárfesta í erlendum verðbréfum (Kristín 

Erla Jóhannsdóttir, 2017). 

3.1. Flökt sem mælikvarði á áhættu  

Á undanförnum áratugum hafa fjármálamarkaðir vaxið hratt og fjármálagerningar hafa 

orðið sífellt flóknari. Fjármálamarkaðir eru oft á tíðum mjög sveiflukenndir og eykur það 

áhættu, sem getur haft mikil áhrif á allar fjárfestingarákvarðanir (Zheng o.fl., 2014). Mæling á 
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flökti (e. volatility) á fjármálamörkuðum, er því orðin grundvallaráskorun í framkvæmd 

áhættustýringar og er nauðsynleg við þróun fjárfestingastefnu.  

Hagfræðingurinn Harry Markowitz birti grein í The Journal of Finance árið 1952, sem 

bar nafnið Eignasamsetning (e. Portfolio selection). Í greininni setti hann fram aðferð sem 

nefnist meðaltal dreifni (e. mean-variance). Aðferðin gerir fjárfestum kleift að meta hlutfall 

áhættu í samanburði við vænta ávöxtun. Það þýðir að fjárfestar þurfa að velja á milli hærri 

áhættu og þar með hærri ávöxtunar eða lægri áhættu og þar með lægri ávöxtunar. Þessi aðferð 

er ein sú þekktasta innan fjármálafræðinnar og er mikið notuð af þeim sem starfa við 

eignastýringu. Markowitz hélt því fram að árangur sjóða ætti að meta út frá þeirri áhættu sem 

þeir taka. Þar sem áhætta getur verið óljóst hugtak, þá notaði hann flökt sem mælikvarða á 

áhættu og notaði dreifni eða staðalfrávik ávöxtunar við útreikning á flökti. Út frá þessari 

aðferðarfræði sagði hann að skilvirkasta eignasafnið væri þegar samsetning þess innihéldi 

lágmarksáhættu fyrir vænta ávöxtun. Sem dæmi nefndi hann að hlutabréf séu sveiflukenndari 

en flest skuldabréf og því bera þau hærri áhættu og gefa því betri ávöxtun (Markowitz, 1952).  

Með tímanum byrjaði allt fjármálakerfið að nota flökt sem mælikvarða á áhættu. 

Mælikvarðinn er annaðhvort dreifni (𝜎 2) eða staðalfrávik (𝜎) í ávöxtun eigna, en staðalfrávik 

er kvaðratrót af dreifni. Flökt hefur verið skilgreint sem tölfræðilegur mælikvarði á sveiflur í 

gengi gjaldmiðils eða í verði verðbréfs á tilteknu tímabili. Óvissa á fjármálamörkuðum getur 

valdið tíðum verðbreytingum og með því mælist flökt hærra. Þegar fjármálamarkaðir eru 

stöðugir og lítil óvissa ríkir, þá mælist flökt lægra. Flökt getur haft óbeint áhrif á verð verðbréfa, 

þó það sé ekki beinn mælikvarði á virði þeirra. Mikið flökt í tilteknu verðbréfi getur dregið úr 

eftirspurn fjárfesta á bréfinu og mun það draga úr verðhækkunum eða leiða til verðlækkana á 

tilteknu bréfi (Jón Ævar Pálmason, e.d.).  

3.1.1. Aðferð við mælingu flökts 

Ein algengasta aðferðin til að mæla sögulegt flökt (e. historical volatility), er að reikna 

út staðalfrávik (e. standard devation) eða dreifni (e. variance) á hlutfallsbreytingu í verði, t.d. 

á milli daga, mánaða eða ára. Það er bæði hægt að skoða skammtíma- og langtímabreytingar. 

Skammtímabreytingar flokkast sem daglegar eða mánaðarlegar breytingar. 

Langtímabreytingar flokkast sem ársfjórðungslegar eða árlegar breytingar (Jón Ævar 

Pálmason, e.d.). Helstu aðferðir sem fjárfestar kjósa að nota eru að reikna staðalfrávik 

ávöxtunar á sögulegum tímaraðagögnum, en það endurspeglar sögulega ávöxtun á flökti 

(Considine, 2010). Önnur aðferð er að mæla afleitt flökt (e. implied volatility), en það er spá 

markaðarins um framtíðarflökt í afleiðum (Borio og McCauley, 1996). Þar sem þessi rannsókn 
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miðast að íslenskum skuldabréfamarkaði en ekki afleiðumarkaði, þá verður notast við fyrri 

aðferðina. 

3.1.2. Kostir við mælingu á flökti 

Mæling á flökti í gengi getur gefið fjárfestum ýmis tækifæri. Það er sérstaklega vegna 

þess að afleiddar vörur, eins og t.d. afleiðusamningar, gera þeim kleift að hagnast á mörkuðum 

sem falla eða hækka í verði. Flökt er sérstaklega mikilvægur mælikvarði fyrir fjárfesta sem 

stunda fjárfestingar daglega (e. day traders) eða oft á dag, frekar en þá sem fjárfesta stöku 

sinnum með ákveðnu millibili. Þeir fjárfestar græða peninga á því að nýta sér sekúndu eða 

mínútu verðlagsbreytingar á því sem þeir eru að fjárfesta í, sem eru t.d. hlutabréf, gjaldmiðlar 

og einkaeignir (e. private assets). Ef það er lítið eða ekkert gengisflökt, munu fjárfestar sem 

stunda dagleg viðskipti líklega ekki hagnast (Volatility defination, e.d.).  

3.1.3. Gallar við mælingu á flökti 

Þótt mælingar á flökti geti gefið góða innsýn á þróun fjármálagerninga, þá er það ekki 

nákvæmur mælikvarði á framtíðarávöxtun. Það fylgja ýmsir gallar við mælingu á flökti og 

notkun þess sem viðmið á framtíðaráhættu. Í fyrsta lagi þá er flökt oft greint út frá sögulegum 

gögnum og sögulegt flökt er ekki beinn mælikvarði á framtíðarflökt (Bodie, Kane og Marcus, 

2014).  

Þegar fjármálagögn eru greind, er algengt að flökt breytist yfir tíma. Breytingin er 

þannig að á eftir tímabili þar sem flökt hefur verið hátt, þá fylgir oft í kjölfarið annað tímabil 

þar sem flöktið er einnig hátt. Í þessu tilfelli mynda gögnin þyrpingar. Þessar þyrpingar geta 

haft þau áhrif að miklar hreyfingar í ávöxtunarkröfu sjást ekki að fullu, þegar flökt er mælt. 

Þetta kallast sjálffylgni í tímaraðagögnunum. Þá er eitt gildi á einum tímapunkti, háð gildi frá 

fyrra tímabili (Andri S. Guðrúnarson, 2014).  

3.1.4. Aðrir mælikvarðar til að meta flökt 

Til eru fleiri aðferðir til að meta flökt á fjármálamörkuðum. Ein þeirra kallast hlaupandi 

meðaltal (e. moving average). Þessi aðferð virkar oft betur til að meta breytingu á flökti yfir 

tíma, en staðalfrávik eða dreifni. Í þessari aðferð er jafnan fyrir úrtaksdreifni aðlöguð að fjölda 

daga sem miðað er við í hvert sinn. Helsti ókosturinn við þessa aðferð er sá að það getur reynst 

erfitt að ákvarða fjölda daga sem miða skal við yfir tímabilið. Eftir því sem gögnin spanna 

lengra tímabil, því stöðugra verður flöktið. Aftur á móti veldur þetta minni nákvæmni í 

útreikningnum (Andri S. Guðrúnarson, 2014).  
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Aðrar aðferðir, sem notaðar eru til þess að mæla flökt í tímaraðagögnum, eru t.d. ARCH 

líkanið (e. autogressive conditional heteroskedastic models) og GARCH líkanið (e. generalised 

autogressive conditional heteroscedastisity). Það var hagfræðingur að nafni Robert Engle sem 

hannaði ARCH líkanið árið 1982. Líkanið tekur tillit til þess að misdreifni sé til staðar í 

gögnunum sem á að meta. Misdreifni gefur til kynna að dreifni leifaliða sé mismunandi eftir 

athugunum og því eru leifaliðirnir ekki einsleitt dreifðir (e. homoskedastic). Það er þó ekki 

sjálffylgni á milli gildanna í gögnunum, en þau eru samt háð hvor öðru, þannig að ef flökt á 

fyrra tímabili var mikið, þá er líklegt að flökt á seinna tímabili sé einnig mikið (Engle, 1982).  

ARCH líkanið er talið henta vel til þess að skoða tímaraðir í fjármálagögnum, en það 

býr þó yfir nokkrum göllum. Í fyrsta lagi þá gerir líkanið ráð fyrir því að áföll, hvort sem þau 

eru neikvæð eða jákvæð, hafi jafn mikil áhrif á flöktið. Rannsóknir hafa aftur á móti leitt í ljós 

að neikvæð áföll hafa meiri áhrif á flöktið en jákvæð áföll. Í öðru lagi þá er ekki hægt að nota 

líkanið til að öðlast meiri þekkingu á því, hverjar helstu orsakir eru fyrir aukinni dreifni í 

gögnunum. Það er vegna þess að líkanið sýnir einungis hvernig dreifing þróast yfir tíma. Í 

þriðja lagi, þá á líkanið það til að ofmeta flöktið vegna tafa sem verða við greiningu á stórum 

áföllum. Í fjórða lagi er líkanið talið óheppilegt í notkun vegna þess að það getur verið mjög 

frekt á frígráður (e. degrees of freedom). Í ARCH líkaninu er metið q+1 fjöldi stika og ef q er 

stór tala getur dregið úr nákvæmni matsins. Fjöldi frígráða fer eftir fjölda stika við matið og 

því fleiri sem þær eru, því erfiðara er að hafna núlltilgátunni, vegna þess að höfnunargildið 

lækkar með fjölda frígráða (Steinn Friðriksson, 2013).  

Hin aðferðin, sem mikið er notuð til að meta flökt, kallast GARCH líkanið, en það 

byggir á því að dagar hafa mismunandi vægi. Þannig getur það leyst úr vandamálum sem 

tengjast sjálffylgni. GARCH líkanið var hannað árið 1986 af danska hagfræðingnum Tim 

Bollerslev. Það er í raun aðeins önnur útfærsla á ARCH líkaninu (Bollerslev, 1986). Helsti 

eiginleikinn sem GARCH líkanið hefur fram yfir ARCH líkanið, er að það nær yfir áföll langt 

aftur í tímann, án þess að reikna þurfi marga stika og þannig draga úr nákvæmni á matinu, líkt 

og er þekktur galli í ARCH líkaninu (Steinn Friðriksson, 2013). 
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4. hluti 

4. Fyrri rannsóknir á viðfangsefni 

Algengt er að flökt í gengi gjaldmiðla hafi áhrif á verð skuldabréfa og hlutabréfa 

(Bonga og Gnagne, 2017). Rannsóknir hafa sýnt að eftir því sem flökt í gengi mælist hærra, 

því hærra áhættuálags krefjast fjárfestar og það hækkar ávöxtunarkröfu skuldabréfa (Gadanecz, 

Miyajima og Shu, 2014). Rannsóknir hafa einnig sýnt að gengisflökt hefur meiri áhrif á 

skuldabréfamarkaðinn í nýmarkaðsríkjum (e. emerging market economy), en í þróuðum 

hagkerfum (e. developing countries) (Francová, 2017, Chudik og Fratzscher, 2011). 

Einnig hafa rannsóknir miðast að því að kanna flökt í ávöxtunarkröfu skuldabréfa. 

Niðurstöður þeirra sýna að flökt á peningamarkaði (e. money market volatility), getur ýtt undir 

meira flökt í ávöxtunarkröfu skuldabréfa. Einnig getur aukin verðbólguóvissa ýtt undir meira 

flökt í ávöxtunarkröfu skuldabréfa (Borio og McCauley, 1996). 

Flestar rannsóknir á þessu viðfangsefni, hafa verið gerðar á bandarískum 

skuldabréfamarkaði, en einnig hafa þær mikið miðast að nýmarkaðsríkjum. Við gerð þessarar 

rannsóknar fundust engar rannsóknir sem könnuðu sama viðfangsefni og markmið þessarar 

rannsóknar gefur til kynna. 

Í þessum hluta rannsóknarinnar verða skoðaðar fyrri rannsóknir á sambærilegu 

viðfangsefni. Fyrst verður farið yfir tvær rannsóknir sem gerðar voru af hagfræðingunum 

Blaise Gadanecz, Ken Miyaiima and Chang Shu, sem hafa gefið út tvær rannsóknarskýrslur 

um áhrif flökts í gengi á innlendan skuldabréfamarkað. Farið verður yfir helstu niðurstöður 

þeirra skýrslna. 

 Þar á eftir verður skoðuð rannsókn, sem var gerð af Ravi Bansal og Ivan Shaliastovich, 

um sveiflur í ávöxtunarkröfu skuldabréfa og tengsl þeirra við langtímavæntingar um 

vaxtaóvissu og verðbólguóvissu. Í lokin verður farið yfir rannsókn sem var gerð af Ana Maria 

A, Chirinos Leanz og Miriam Maita Bolívar, um hvað hefði áhrif á flökt í ávöxtunarkröfu 

ríkisskuldabréfa gefnum út í Venezuela. 

4.1. Blaise Gadanecz, Ken Miyaiima og Chang Shu 2014 

Blaise Gadanecz, Ken Miyaiima and Chang Shu, gerðu rannsókn árið 2014. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrif gengisáhætta hefði á ávöxtunarkröfu innlendra 

skuldabréfa í nýmarkaðsríkjum. Þau tóku fram að rannsóknin væri ekki auðveld í útfærslu, 

vegna þess að gengisflökt er háð mörgum af sömu þáttum og ávöxtunarkrafa skuldabréfa. 

Ávöxtunarkrafa skuldabréfa inniheldur alla helstu innlenda- og alþjóðlega þætti sem eru í 
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flestum nýmarkaðsríkjum. Þau skilgreindu innlenda þætti sem breytingar á innlendum vöxtum, 

verðbólgu og lánshæfismati ríkissjóðs gagnvart öðrum ríkjum. Alþjóðlega þætti skilgreindu 

þau sem vexti gagnvart helstu gjaldmiðlum, utanaðkomandi áföll og breytingu á áhættuþoli á 

meðal alþjóðlegra fjárfesta, sem geta haft áhrif á gengisbreytingar. Annar fylgikvilli, sem þau 

nefndu við útfærslu þessarar rannsóknar, var að orsakatengsl á milli gengisáhættu og 

ávöxtunarkröfu innlendra skuldabréfa voru í báðar áttir. Nánar tiltekið hafði gengisáhætta áhrif 

á ávöxtunarkröfu innlendra skuldabréfa og einnig hafði ávöxtunarkrafa innlendra skuldabréfa 

áhrif á gengisáhættu.  

Erlendir fjárfestar verja ríkisskuldabréfin sín fyrir gengisáhættu á milli mánaða. Á 

tímabilum þegar ríkir mikill órói á markaði, þá hækkar kostnaður við að verjast 

gengisbreytingum. Við það myndast hvati fyrir fjárfesta til að selja skuldabréfin sín, sem veldur 

hækkun í ávöxtunarkröfu skuldabréfanna.  

Við gerð rannsóknarinnar notuðust þau við mánaðarleg gögn, sem náðu yfir tímabilið 

janúar 2005 til desember 2013, að frátöldu níu mánaða tímabili í kringum fall fjármálabankans 

Lehman Brothers, sem var í september 2008.  

Mikið ójafnvægi var á fjármálamörkuðum í Bandaríkjunum árið 2013. Þau skiptu því 

tímabilinu niður í þrjú, til að sjá hvort áhrifin væru ólík á milli tímabila. Tímabilin skiptust í 

janúar 2012 til apríl 2014, maí til desember 2013 og janúar til júní 2014. Þau byrjuðu á línulegri 

aðhvarfsgreiningu, þar sem háða breytan var ávöxtunarkrafa innlendra skuldabréfa og óháða 

breytan var flökt í gengi. Niðurstöður gáfu til kynna að gengisáhætta hefði meiri áhrif þegar 

markaðurinn er sveiflukenndur.  

Því næst tóku þau allt tímabilið og notuðust við margvíða aðhvarfsgreiningu (e. 

multiple regression). Háða breytan var ávöxtunarkrafa innlendra skuldabréfa, gefnum út til 

fimm ára. Óháðu breyturnar innihéldu gengisáhættu, innlenda og alþjóðlega þætti. 

Gengisáhættan innihélt 12 mánaða framtíðarspá um breytingar í gengi, þar sem jákvætt gildi 

samsvarar lækkun á innlendum gjaldmiðli. Einnig innihélt gengisáhættan afleitt flökt í gengi, 

yfir þriggja mánaða tímabil. Eins og áður hefur komið fram, er afleitt flökt mælt með VIX 

vísitölunni (Seðlabanki Íslands, 2017a). 

Innlendir þættir innihéldu landsbundna þætti, 12 mánaða framtíðarspá um 

skammtímavexti, verðbólgu, hagvöxt og ríkisfjármál. Gengisáhætta innihélt einnig 

lánshæfiseinkunn ríkissjóðs og gjaldeyrisútlán í erlendri mynt. Alþjóðlegir þættir innihéldu 

flökt í bandarískri hlutabréfavísitölu, útgefinni af S&P 500 og áætlaða bandaríska 

áhættuþóknun (e. US term premia).  
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Þau gerðu aðhvarfsgreiningu, með mismunandi samsetningum á óháðu breytunum. Það 

gerði þeim kleift að kanna stöðugleika stuðlanna, áður en allt líkanið var keyrt í heild sinni. Til 

að niðurstöðurnar yrðu sem nákvæmastar, þá leiðréttu þau fyrir sjálffylgni (e. autocorrelation) 

og misdreifni (e. heteroscedasticity). Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningunni sýndu að aukið flökt 

í gengi, hefur tölfræðilega marktæk áhrif á hækkun á ávöxtunarkröfu innlendrar skuldabréfa. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig tölfræðilega marktæka hækkun í ávöxtunarkröfu á innlendum 

skuldabréfum, þegar stjórnað var fyrir framtíðar gengisspá, landsbundnum- og alþjóðlegum 

þáttum. Hækkun um 1% í gengisflökti, hækkar ávöxtunarkröfu innlendra skuldabréfa um 4 til 

7 punkta (e. basis point). Hækkun um 100 punkta í skammtímavöxtum, hækkar ávöxtunarkröfu 

innlendra skuldabréfa um 18 til 19 punkta. Breytingar í verðbólguspá höfðu svipuð áhrif. 

Hækkun um 1% í verðbólguspá, hækkar einnig ávöxtunarkröfu innlendra skuldabréfa um 18 

punkta. Ef ríkisfjármál hækka um 1% (sem hlutfall af vergri landsframleiðslu), þá lækkar 

ávöxtunarkrafa innlendra skuldabréfa um 6 til 7 punkta. Ef erlendir fjárfestar, sem eigendur á 

innlendum skuldabréfum, aukast um 1%, þá lækkar ávöxtunarkrafa innlendra skuldabréfa um 

8 til 9 punkta.  

Víxláhrif á milli erlendra fjárfesta á ríkisskuldabréfum og áætluð bandarísk 

áhættuþóknun, hefur marktæk áhrif á ávöxtunarkröfu innlendra skuldabréfa. Ef erlendir 

fjárfestar, sem eigendur á innlendum skuldabréfum, aukast um 1%, þá eykst áætluð bandarísk 

áhættuþóknun og ávöxtunarkrafa innlendra skuldabréfa hækkar um 30 punkta. Þegar tekið var 

tillit til alþjóðlegra þátta, þá var stuðullinn á VIX jákvæður, þegar bandarísk áhættuþóknun var 

einungis í líkaninu. Hins vegar breyttist VIX í neikvætt, þegar bandarísk áhættuþóknun var inni 

í líkaninu, ásamt öllum hinum óháðu breytunum. Þetta þýðir að þegar VIX hækkar, þá lækkar 

ávöxtunarkrafa innlendra skuldabréfa (Gadanecz, Miyajima og Shu, 2014). Þetta er í samræmi 

við rannsókn, sem var gerð árið 2008. Þar kom fram að á tímabilinu fyrir fjármálahrunið 2008, 

hafði ávöxtunarkrafa innlendra skuldabréfa tilhneigingu til að hækka, þegar VIX hækkaði. Eftir 

2008, þá snerist þetta við. Þegar VIX hækkaði, þá lækkaði ávöxtunarkrafa innlendra 

skuldabréfa (Duyvesteyn og Martens, 2014). Nefndu þau að möguleg ástæða gæti verið aukin 

áhættufælni á mörkuðum, árin eftir hrun. 

4.2. Blaise Gadanecz, Ken Miyaiima og Chang Shu 2018 

Blaise Gadanecz, Ken Miyaiima and Chang Shu, gerðu aðra rannsókn árið 2018 og 

náði hún yfir 20 nýmarkaðsríki. Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif gengisáhættu á 

ávöxtunarkröfu innlendra skuldabréfa. Gengisáhættan var samansett af væntingum um 

gengislækkun og gengisflökti. Þau gerðu aðhvarfsgreiningu og notuðu mánaðarleg gögn frá 
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janúar 2005 til maí 2014, sem voru fengin frá Consensus Economics og JP Morgan. Háða 

breytan í líkaninu var ávöxtunarkrafa fimm ára ríkisskuldabréfs. Til samanburðar þá gerðu þau 

einnig greiningu þar sem háða breytan var ávöxtunarkrafa 10 ára ríkisskuldabréfs. Óháðu 

breyturnar í líkaninu voru gengisáhætta, innlendir- og alþjóðlegir þættir. Gengisáhætta innihélt 

gengisflökt og vænta gengislækkun. Innlendir þættir innihéldu framtíðarvæntingar um 

skammtímavexti, verðbólgu og ríkisfjármál. Niðurstöðurnar úr aðhvarfsgreiningunni voru þær 

að ef gengisflökt hækkar um 1%, þá hækkar ávöxtunarkrafa fimm ára ríkisskuldabréfa um 11 

punkta. Til samanburðar var gerð eins greining fyrir ávöxtunarkröfu í 10 ára ríkisskuldabréfi. 

Niðurstöðurnar voru þær að ef gengisflökt hækkar um 1%, þá hækkar ávöxtunarkrafa 10 ára 

ríkisskuldabréfa um 6 til 9 punkta. Ef framtíðarspá um skammtímavexti hækkar um 100 

punkta, þá hækkar ávöxtunarkrafa fimm ára ríkisskuldabréfa um 56 til 65 punkta. Ef 

verðbólguspá hækkar um 1%, þá hækkar ávöxtunarkrafa fimm ára ríkisskuldabréfa um 42 til 

64 punkta.  

Þau skiptu tímabilinu niður í tímann fyrir fall Lehman Brothers í september 2008 og 

tímann eftir fall Lehman Brothers. Niðurstöður þeirra sýndu að ávöxtunarkrafa 

ríkisskuldabréfa varð næmari fyrir gengisflökti eftir hrunið. Þau nefna að ástæðan geti verið 

afleiðing af ýmsum hegðunarbreytingum, sem urðu á fjármálamörkuðum í kjölfar 

fjármálahrunsins. Niðurstöðurnar yfir tímabilið fyrir fall Lehman Brothers sýndu að ef 1% 

hækkun varð í gengisflökti, þá hækkaði ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa um 6 punkta. 

Niðurstöður yfir tímabilið eftir fall Lehman Brothers voru að ef 1% af hækkun varð í 

gengisflökti, þá hækkaði ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa um 10 til 16 punkta.  

Eins og áður hefur komið fram, þá náði rannsóknin yfir 20 nýmarkaðsríki. Mestu áhrif 

gengisflökts á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa voru í Asíu og minnstu áhrifin í Suður-

Ameríku. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa er undir 

miklum áhrifum af gengisflökti og væntri gengislækkun. Niðurstöður sýndu einnig að 

gengisflökt hefur aukist frá því að Seðlabankinn í Bandaríkjunum tilkynnti það í maí 2013 að 

hann ætlaði að draga úr umfangi á stórfelldum eignarkaupum. Á þeim tíma var ekki ljóst hvort 

áhugi alþjóðlegra fjárfesta á innlendum ríkisskuldabréfum, yrði fyrir áhrifum til skamms eða 

langs tíma.  

Frá því seinni hluta árs 2013 hefur gengisáhætta gegnt sífellt mikilvægara hlutverki á 

skuldabréfamarkaði, með miklum afleiðingum fyrir bæði innlenda og erlenda fjárfesta. Áhrifin 

af gengisflökti eru minni í ríkjum sem eru með fleiri erlenda aðila sem eiga hluti í 

ríkisskuldabréfum og sterkari erlenda skuldastöðu. Einnig eru áhrifin minni í ríkjum sem eru 

með sveigjanlegra gengi (Gadanecz, Miyajima og Shu, 2018).  
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4.3. Ravi Bansal og Ivan Shaliastovich 2012 

Önnur rannsókn var gerð, til að kanna hvort sveiflur í ávöxtunarkröfu skuldabréfa 

tengist óvissu um langtímavæntingar um raunvexti og verðbólgu. Rannsóknin var gerð af Ravi 

Bansal og Ivan Shaliastovich árið 2012 og miðaðist hún að bandarískum markaði. Þeir notuðu 

gögn sem innihéldu eins árs spá um raunvöxt og verðbólgu frá árinu 1969 til 2010. Einnig 

notuðust þeir við ávöxtunarkröfu á óverðtryggðum ríkisskuldabréfum, sem gefin voru út til 

eins og fimm ára.  

Niðurstöður þeirra sýndu að það var meira flökt í ávöxtunarkröfu óverðtryggðra 

ríkisskuldabréfa, sem voru gefin út til eins árs. Flöktið mældist 2,37% samanborið við 2,17% 

í ávöxtunarkröfu óverðtryggðra ríkisskuldabréfa, sem voru gefin út til fimm ára. Niðurstöður 

sýndu einnig að sveiflur í verðbólgu voru meiri en sveiflur í raunvexti á árunum 1980 til 1985. 

Sveiflur í raunvexti voru aftur á móti meiri en sveiflur í verðbólgu á árunum 2005 til 2010.  

Helstu niðurstöður voru þær að ef mikil óvissa ríkir um væntanlegar 

verðbólguhækkanir, þá hækkar ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfanna. Ef mikil óvissa ríkir aftur 

á móti um væntanlegan raunvöxt, þá lækkar ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfanna. Það þýðir að 

ávöxtunarkrafan getur sveiflast á milli þess að vera jákvæð eða neikvæð (Bansal og 

Shaliastovich, 2012).  

4.4. Ana Maria A, Chirinos Leanez og Miriam Maita Bolívar 

Önnur rannsókn var gerð árið 2012, af Ana Maria A, Chirinos Leanez og Miriam Maita 

Bolívar. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvað hefði áhrif á flökt í ávöxtunarkröfu 

ríkisskuldabréfa gefnum út í Venezuela. Notuð voru mánaðarleg gögn sem innihéldu ríkisvíxla 

og ríkisskuldabréf gefin út af Venezuela og náðu þau yfir tímabilið frá janúar 2004 til desember 

2011. Þau könnuðu einnig áhrifin á erlendan markað og notuðust við mánaðarleg gögn frá apríl 

2005 til desember 2016. Á þeim markaði eru skuldabréfin gefin út af ríkisstjórn Venezuela og 

eru í Bandaríkjadölum.  

Niðurstöður úr rannsókn þeirra sýndu að skuldabréf sem voru með gjalddaga innan 12 

ára, voru sveiflukenndari en skuldabréf sem voru með gjalddaga á bilinu 16 til 30 ár. Einnig 

sýndu niðurstöðurnar í rannsókn þeirra að skuldabréf sem gefin eru út til skamms tíma í 

erlendum gjaldmiðli, sveiflast meira en skuldabréf sem gefin eru út til skamms tíma á 

innlendum markaði. Þau fundu einnig út að ef talið er að verðbólga muni aukast í framtíðinni, 

þá muni það leiða til hækkunar á vöxtum, með það að markmiði að draga úr verðbólguþrýstingi 

í framtíðinni. Það mun svo hafa áhrif á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa (Ana, Bolívar og 

Leanez, 2012).  
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5. hluti 
 

5. Rannsókn  

Megindleg aðferðarfræði var notuð í þessari rannsókn til að kanna áhrif flökts í 

gengisvísitölu á flökt í skuldabréfavísitölu GAMMA bæði verðtryggðri- og óverðtryggðri. Í 

eftirfarandi kafla verður greint ítarlega frá þeim gögnum og aðferðum sem notaðar voru við 

þessa rannsókn.  

Í rannsókninni voru settar fram tvær tilgátur. Fyrri tilgátan var sett fram til þess að 

kanna hvort flökt í gengisvísitölu íslensku krónunnar valdi auknu flökti í vertryggðu 

skuldabréfavísitölu GAMMA, seinni tilgátan var sett fram til þess að kanna hvort flökt í 

gengisvísitölu íslensku krónunnar valdi auknu flökti í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu 

GAMMA. 

5.1. Aðferð 

Við þessa rannsókn var notast við forritið Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) til þess að framkvæma línulega aðhvarfsgreiningu. Notast var við F-próf til þess að 

athuga hvort að samspil flökts í gengisvísitölu íslensku krónunnar og flökt í verðtryggðu- og 

óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA sé tölfræðilega marktækt yfir atburðartímabilin. 

Notast var við 5% marktektarstig við öll próf. Einnig voru gögnin unnin í Microsoft Excel, þar 

var allur útreikningur gerður og einnig myndræn framsetning. 

Þau gögn sem notuð voru við þessa rannsókn voru fengin frá Seðlabanka Íslands og 

GAMMA Capital Management hf. Gengisvísitalan var sótt á vefsíðu Seðlabanka Íslands 

(Seðlabankinn, e.d.) og skuldabréfavísitölur GAMMA verðtryggðu- og óverðtryggðu voru 

fengnar af vefsíðu fjármálafyrirtækisins GAMMA (GAMMA, e.d.). Við notuðumst við dagleg 

gögn frá byrjun árs 2005 til loka árs 2018, vegna þess að skuldabréfavísitala GAMMA var fyrst 

birt í upphafi árs 2005 (GAMMA, e.d.).  

Fyrsta skrefið var að hreinsa gögnin. Gengisvísitalan var birt oftar en GAMMA 

vísitölurnar, t.d. var gengisvísitalan birt 31. desember á hverju ári ef sá dagur lenti á virkum 

degi en ekki vísitölur GAMMA. Við ákváðum því að eyða gengisvísitölunni út á þeim dögum 

sem skuldabréfavísitölur hjá GAMMA voru ekki birtar til að samræma gögnin. Til þess að geta 

reiknað út flökt á vísitölunum, þá byrjuðum við á því að reikna út dagsávöxtun fyrir hverja 

vísitölu.  
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5.1.1. Útreikningar á ávöxtun 

Við útreikninga á ávöxtun var notast við einfalda ávöxtun sem er þekkt aðferðarfræði 

við mat á ávöxtun á verðbréfamarkaði (Gregoriou og Hudson, 2010). Í þessari rannsókn var 

notast við útreikninga á dagsávöxtun yfir allt tímabilið, með notkun eftirfarandi jöfnu. Sjá 

formúlu 2.  

 

𝑅𝑖,𝑡,𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 =
𝑃𝑖,𝑡−𝑃𝑖,𝑡−1

𝑃𝑖,𝑡−1
                                                              (2) 

 

Þar sem:  

𝑅𝑖,𝑡,𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦: Dagsávöxtun á vísitölu i, á dag t 

𝑃𝑖,𝑡: Vísitölugildi i, við dagslok t 

𝑃𝑖,𝑡−1: Vísitölugildi i, við dagslok t-1 

 

5.1.2. Útreikningar á staðalfráviki 

Til að finna mánaðarlegt flökt í vísitölunum, þá reiknuðum við út daglegt staðalfrávik 

sem var svo margfaldað með rótinni af fjölda viðskiptadaga fyrir hvern mánuð í senn. Við 

útreikning á mánaðarlegu staðalfráviki er oftast notast við 21 viðskiptadag í hverjum mánuði 

og er það vegna þess að fjöldi viðskiptadaga á ári miðast við 252 viðskiptadaga sem deilist 

síðan niður á 12 mánuði (Kenton, 2018). Til þess að fá sem nákvæmasta niðurstöðu þá var 

ákveðið að nota þá viðskiptadaga sem voru í hverjum mánuði í stað þess að notast við viðmiðið. 

Sjá formúlu 3.  

 

𝜎𝑖,𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 = 𝜎𝑖,𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦√𝑇                                                           (3) 

 

Þar sem: 

𝜎𝑖,𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦: Mánaðarlegt staðalfrávik 

𝜎𝑖,𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦: Staðalfrávik af dagsávöxtun vísitölu 

T: Fjöldi viðskiptadaga í mánuði 

 

5.1.3. Aðhvarfsgreining 

Til að athuga hvort að flökt í gengisvísitölu hefði áhrif á flökt í verðtryggðri- og 

óverðtryggðri skuldabréfavísitölu GAMMA, þá var gerð línuleg aðhvarfsgreining (e. linear 
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regression). Línuleg aðhvarfsgreining er aðferð þar sem sérkennum atviks eða hlutar, tveimur 

eða fleiri, er stillt saman. Fjölda mælinga er safnað saman í eitt gagnasafn og myndar þá hver 

eining einn punkt í safninu. Þegar allar einingarnar hafa verið skráðar niður, eru gögnin keyrð 

í gegn og út kemur jafna bestu línu sem er meðaltalseining á því sem verið er að mæla (Vífill 

Karlsson, 2010).  

Í þessari rannsókn verður safnað sögulegum gögnum um breytingar í gengisvísitölu og 

einnig verður gögnum safnað sem sýna breytingar á ávöxtun ríkisskuldabréfavísitalna 

GAMMA, bæði verðtryggðri- og óverðtryggðri. Breytingar á flökti í gengisvísitölu verða 

keyrðar saman við breytingar á flökti í verðtryggðri skuldabréfavísitölu og einnig verða 

breytingar á flökti í gengisvísitölu keyrðar saman við breytingar á flökti í óverðtryggðri 

skuldabréfavísitölu GAMMA. Eftir að búið er að framkvæma keyrsluna fæst jafna línulegrar 

aðhvarfsgreiningar. Sjá formúlu 4. 

 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1 X + 𝜀                                                (4) 

 

Þar sem:  

Y: Fylgibreyta (Ríkisskuldabréfavísitölur GAMMA) 

X: Frumbreyta (gengisvísitala) 

𝛽0 : Skurðpunktur við Y-ás  

𝛽1 : Hallatala línunnar og stuðull við óþekktu stærðina 

𝜀: Leifaliður 

 

5.1.4. Nákvæmni 

Einföld línuleg aðhvarfsgreining er þegar línulegt samband er metið með aðferð 

minnstu kvaðrata (e. ordinary least squares, OLS). Til að niðurstöður séu sem nákvæmastar 

þarf líkanið að uppfylla ákveðin skilyrði. Skilyrðin sem þurfa að vera til staðar eru að módelið 

séu línulegt, rétt skilgreint og hafi að auki leifalið (e. error term). Leifaliður skal hafa meðaltalið 

núll og ekki má vera fylgni á milli leifaliða og skýribreyta (e. explanatory variable). Ekki má 

vera fylgni á milli leifaliða og leifaliðir skulu hafa einsleita dreifni, það er að segja að dreifni 

leifaliðanna skal vera fasti. Ekki má vera fylgni á milli skýribreyta í líkani, því þá getur reynst 

erfitt að álykta hvaða breyta hefur áhrif (Newbold, Carlsson og Thorne, 2013). 
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5.1.5. Prófun á sjálffylgni (e. Autocorrelation) 

Sjálffylgni í tímaraðagögnum á sér stað þegar leifaliðir eru háðir hvor öðrum. Líkur á 

sjálffylgni á milli leifaliði aukast í samræmi við auknar mælingar. Til þess að niðurstöður 

mælinga séu sem nákvæmastar, þá mega leifaliðir frá fyrra tímabili ekki hafa fylgni við seinna 

tímabil. Þar sem tímaraðagögn voru notuð við þessa rannsókn, þá var notast við Durbin Watson 

prófun til að kanna hvort það væri fyrstu gráðu sjálffylgni í gögnunum. Prófunin byggir á 

útreikning á d gildi. Sjá formúlu 5. 

 

                                            (5)  

 

Þar sem: 

d: d-gildið tekur gildi á milli 0 og 4, þar sem 0 er hæsta gildi jákvæðrar sjálffylgni og fjórir er 

hæsta gildi neikvæðrar sjálffylgni. 

n: Fjöldi athugana 

𝑒𝑡: Leyfaliður á tíma t 

𝑒𝑡−1: Leyfaliður á tíma t-1 

 

Til að athuga hvort að sjálffylgni eigi sér stað í gögnunum eru höfnunarmörk prófsins 

skilgreind sem bæði efri og neðri mörk samkvæmt Durbin Watson prófun. Efri og neðri mörk 

eru skilgreind út frá fjölda athuganna og k-gildi. Þar sem notast var við eina skýribreytu í 

þessari rannsókn þá var k-gildið jafnt og einn. 

Samkvæmt Durbin-Watson skiptist prófun á sjálffylgni í jákvæða og neikvæða 

sjálffylgni. Möguleg gildi úr prófuninni eru á bilinu 0 til 4. Prófið getur gefið þrjár mismunandi 

niðurstöður, en þær eru að hafna núlltilgátu, að hafna ekki núlltilgátu og að niðurstöður eru 

ófullnægjandi (Newbold, Carlsson og Thorne, 2013). Mynd 5 sýnir hvar núlltilgátu er hafnað, 

hvar niðurstöður eru ófullnægjandi og hvar núlltilgátunni er ekki hafnað. 

 

 

Mynd 5. Durbin-Watson próf á sjálffylgni (Newbold, Carlsson og Thorne, 2013) 
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Þegar prófað er fyrir jákvæðri sjálffylgni er d borið saman við dU og dL höfnunarmörk (sjá 

viðauka E).  

 

Þar sem: 

d < dL: Prófið gefur til kynna að jákvæð sjálffylgni sé til staðar 

d > dU: Prófið gefur til kynna að ekki sé jákvæð sjálffylgni til staðar 

dL < d < dU: Niðurstöður eru ófullnægjandi 

 

Þegar prófað er fyrir neikvæðri sjálffylgni er d borið saman við 4-dU og 4-dL höfnunarmörk 

(sjá viðauka E).  

 

Þar sem:  

d < 4-dL: Prófið gefur til kynna að neikvæð sjálffylgni sé til staðar 

d > 4-dU: Prófið gefur til kynna að ekki sé neikvæð sjálffylgni til staðar 

4-dL < d < 4-dU: Niðurstöður eru ófullnægjandi 
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6. hluti 

6. Niðurstöður 

Í þessum hluta er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar á áhrifum flökts í 

gengisvísitölu á flökt í skuldabréfavísitölum GAMMA. Fyrst verða birtar niðurstöður sem sýna 

mánaðarlegt flökt í gengisvísitölu, verðtryggðri- og óverðtryggðri skuldabréfavísitölu 

GAMMA yfir tímabilið 2005 til 2018. Þar á eftir verða niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu birtar, 

þar sem könnuð voru áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu 

GAMMA fyrir hvert ár í senn, frá 2005 til 2018. Síðan verður greint frá niðurstöðum á áhrifum 

flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA fyrir hvert ár í senn, 

frá 2005 til 2018.  

Því næst verður greint frá niðurstöðum úr aðhvarfsgreiningu fyrir mismunandi tímabil 

um bæði áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðri og óverðtryggðri skuldabréfavísitölu 

GAMMA. Fyrst verða birtar niðurstöður fyrir hrun árin 2005 til 2007, þar á eftir verða 

niðurstöður birtar fyrir tímabilið eftir hrun árin 2009 til 2018. Einnig verða niðurstöður fyrir 

allt tímabilið birtar árin 2005 til 2018 og einnig var sérstaklega skoðað allt tímabilið að frátöldu 

árinu 2008. Í lokin verða birtar niðurstöður fyrir tímabilið 2010 til 2015 og einnig fyrir 

tímabilið 2016 til 2018. 

6.1. Mánaðarlegt flökt í vísitölunum 

Í þessum hluta eru birtar niðurstöður sem sýna mánaðarlegt flökt í vísitölunum þremur 

yfir allt atburðartímabilið. Því næst er flökt í vísitölunum borið saman.  

6.1.1. Mánaðarlegt flökt í gengisvísitölunni 

Tímabilið fyrir hrun, árin 2005 til 2007, einkenndist af miklu flökti í gengisvísitölunni, 

þar sem flöktið var að meðaltali 3,5% á mánuði. Flöktið var mest í október árið 2008, þar sem 

það mældist um 35,2%, í nóvember sama ár fór flöktið niður í 5,5%.  

Flöktið var að meðaltali 3,8% árið 2009. Gengisvísitalan hélst frekar stöðug á árunum 

2010 til 2016, þar sem mánaðarlegt flökt var að meðaltali 1,1%. Flöktið var frekar óstöðugt 

árið 2017 þar sem það mældist að meðaltali 3,2%. Árið 2018 var flöktið að meðaltali 2,2%. 

Tafla 1 sýnir mánaðarlegt flökt í gengisvísitölunni frá árinu 2005 til 2018.  
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Tafla 1. Mánaðarlegt flökt í Gengisvísitölu 

 

6.1.2. Mánaðarlegt flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA 

Mánaðarlegt flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA á tímabilinu fyrir hrun, 

árin 2005 til 2007, var að meðaltali 1,6% á mánuði. Flöktið mældist mest í október árið 2008, 

þegar það var um 24%, en í nóvember sama ár fór flöktið niður í 6%.  

Flöktið var að meðaltali 2,3% árið 2009. Verðtryggða skuldabréfavísitalan hélst frekar 

stöðug á árunum 2010 til 2016, þar sem mánaðarlegt flökt var að meðaltali 1,7%. Flöktið var 

frekar stöðugt árið 2017 þegar mánaðarlegt flökt var að meðaltali 1%. Árið 2018 mældist 

flöktið að meðaltali 0,8%. Tafla 2 sýnir mánaðarlegt flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu 

GAMMA frá árinu 2005 til 2018.  

 

Tafla 2. Mánaðarlegt flökt í verðtryggðri skuldabréfavísitölu GAMMA 

Mánuðir 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Janúar 1,22% 2,22% 3,92% 4,75% 5,55% 1,04% 1,33% 0,45% 1,80% 1,47% 1,15% 1,06% 2,43% 1,94%

Febrúar 1,94% 8,74% 2,96% 3,15% 3,24% 0,85% 0,72% 1,10% 2,30% 0,72% 0,71% 0,71% 2,15% 0,97%

Mars 2,87% 6,88% 3,39% 12,26% 4,74% 1,13% 0,55% 1,24% 2,41% 0,92% 1,03% 1,02% 4,88% 0,84%

Apríl 2,49% 6,10% 1,91% 5,70% 4,72% 0,92% 0,73% 0,64% 2,06% 0,56% 0,94% 0,97% 2,07% 1,20%

Maí 3,11% 4,65% 2,13% 7,17% 3,66% 2,06% 0,57% 1,35% 2,48% 0,91% 1,41% 0,76% 1,59% 1,14%

Júní 3,93% 3,09% 3,49% 6,84% 3,39% 1,17% 0,70% 1,51% 1,38% 0,83% 0,79% 1,09% 4,35% 2,79%

Júlí 1,86% 3,66% 3,68% 6,93% 2,58% 0,87% 0,79% 1,95% 1,73% 0,95% 0,83% 0,99% 7,18% 2,41%

Ágúst 1,95% 2,51% 7,08% 4,17% 2,66% 1,00% 0,63% 1,54% 1,31% 0,62% 1,08% 1,45% 4,51% 2,06%

September 3,79% 3,56% 4,00% 9,23% 9,23% 1,37% 0,98% 0,77% 1,15% 1,09% 0,82% 0,85% 2,58% 4,78%

Október 2,27% 2,81% 3,40% 35,20% 1,66% 0,91% 0,87% 1,45% 1,30% 0,78% 0,85% 0,78% 2,20% 2,93%

Nóvember 2,64% 4,55% 5,33% 5,47% 2,39% 0,64% 0,72% 1,75% 1,34% 0,97% 0,53% 1,18% 2,55% 2,79%

Desember 2,89% 3,41% 3,26% 17,97% 1,23% 1,20% 0,71% 1,44% 0,68% 1,55% 0,86% 1,65% 2,06% 2,96%

Mánuðir 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Janúar 1,00% 1,12% 2,17% 3,90% 2,77% 2,04% 1,40% 2,40% 1,91% 1,39% 1,07% 1,34% 0,59% 0,98%

Febrúar 0,65% 3,27% 1,89% 1,83% 2,76% 1,23% 1,56% 2,85% 1,48% 1,55% 1,70% 1,36% 1,11% 0,80%

Mars 0,74% 1,51% 1,70% 4,02% 3,88% 1,39% 1,27% 3,38% 2,03% 2,24% 1,66% 1,19% 0,85% 0,48%

Apríl 0,52% 1,65% 1,10% 2,88% 3,16% 1,48% 1,28% 1,14% 1,64% 1,16% 0,63% 1,19% 1,15% 0,77%

Maí 0,95% 1,72% 1,58% 2,77% 3,38% 1,52% 2,26% 1,14% 2,64% 2,32% 1,33% 0,97% 1,09% 0,59%

Júní 0,70% 1,11% 1,26% 2,47% 2,06% 2,15% 1,79% 1,71% 2,25% 1,83% 1,35% 1,13% 1,49% 0,60%

Júlí 0,96% 1,06% 1,64% 1,81% 2,73% 0,81% 1,64% 1,15% 1,24% 0,99% 1,57% 0,97% 1,23% 0,71%

Ágúst 0,83% 1,25% 2,84% 1,53% 1,85% 1,80% 1,41% 1,28% 1,29% 1,98% 1,80% 2,29% 0,79% 0,73%

September 1,24% 1,61% 1,89% 3,55% 1,24% 7,93% 0,95% 1,19% 1,52% 1,59% 1,95% 0,96% 1,12% 0,50%

Október 1,56% 2,69% 2,44% 24,15% 1,13% 3,41% 1,92% 1,07% 1,38% 1,10% 1,37% 0,56% 1,00% 1,03%

Nóvember 2,56% 0,56% 3,11% 6,04% 0,75% 2,75% 1,92% 2,27% 1,43% 2,07% 2,27% 0,96% 0,98% 1,04%

Desember 1,59% 1,95% 2,80% 4,17% 1,58% 1,79% 1,64% 1,22% 1,88% 1,23% 1,83% 0,63% 0,38% 1,53%
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6.1.3. Mánaðarlegt flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA 

Mánaðarlegt flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA á tímabilinu fyrir hrun, 

árin 2005 til 2007, var að meðaltali 0,77% á mánuði. Mældist flöktið mest í október árið 2008 

þegar það var um 17,6%, en í nóvember sama ár fór flöktið niður í 4,33%.  

Flöktið mældist 1,6% að meðaltali árið 2009. Óverðtryggða skuldabréfavísitalan hélst 

frekar stöðug árið 2010 eða þar til í september þegar flöktið fór upp í 4,32%. Frá október 2010 

til loka árs 2016 var flöktið að meðaltali 1,3% á mánuði. Flöktið var frekar stöðugt árið 2017 

þar sem mánaðarlegt flökt var að meðaltali 1%. Árið 2018 var mánaðarlegt flökt að meðaltali 

0,9%. Tafla 3 sýnir mánaðarlegt flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA frá árinu 

2005 til 2018.  

 

Tafla 3. Mánaðarlegt flökt í óverðtryggðri skuldabréfavísitölu GAMMA 

 

6.1.4. Samanburður á flökti í vísitölunum fyrir 2005 til 2018 

Á mynd 6 má sjá flökt í gengisvísitölu, óverðtryggðu- og verðtryggðu 

skuldabréfavísitölum GAMMA yfir allt atburðartímabilið frá árinu 2005 til ársins 2018. Fylgni 

á milli flökts í gengisvísitölu og óverðtryggðri skuldabréfavísitölu GAMMA er 0,69. Fylgni á 

milli flökts í gengisvísitölu og verðtryggðri skuldabréfavísitölu GAMMA er 0,76. 

Mánuðir 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Janúar 0,89% 0,61% 0,88% 1,99% 2,86% 1,45% 1,18% 1,84% 1,57% 1,07% 0,44% 1,36% 0,76% 1,13%

Febrúar 0,62% 1,22% 0,73% 0,87% 1,84% 0,71% 1,72% 2,34% 0,96% 1,09% 0,71% 1,19% 0,90% 1,18%

Mars 1,10% 1,47% 0,59% 1,81% 2,27% 1,05% 1,56% 1,68% 2,28% 1,25% 1,07% 0,93% 1,27% 0,41%

Apríl 0,62% 1,16% 0,33% 1,38% 1,57% 0,65% 1,33% 0,81% 0,54% 0,74% 1,08% 1,58% 0,50% 0,60%

Maí 0,62% 1,39% 0,76% 1,71% 2,58% 0,52% 1,66% 1,05% 1,26% 0,67% 1,88% 1,08% 0,96% 0,59%

Júní 0,36% 0,76% 0,65% 1,17% 1,24% 0,87% 1,57% 1,31% 0,88% 1,09% 1,92% 2,16% 1,06% 0,54%

Júlí 0,63% 0,88% 0,71% 1,36% 1,84% 0,60% 0,92% 1,00% 0,53% 0,77% 1,36% 1,04% 0,93% 0,87%

Ágúst 0,44% 0,99% 0,62% 0,59% 1,23% 1,29% 2,06% 0,79% 0,65% 1,51% 1,47% 2,35% 1,29% 0,89%

September 0,97% 0,75% 0,51% 3,54% 0,65% 4,32% 1,49% 1,05% 0,82% 1,02% 1,67% 2,39% 2,38% 1,17%

Október 0,82% 0,98% 0,50% 17,62% 1,10% 2,97% 1,38% 0,49% 0,72% 0,90% 1,84% 1,34% 1,27% 1,17%

Nóvember 0,60% 0,55% 0,66% 4,33% 0,66% 2,17% 1,22% 0,91% 1,32% 2,16% 2,71% 1,50% 0,87% 1,85%

Desember 0,75% 0,88% 0,82% 2,18% 0,90% 1,00% 1,01% 1,13% 1,18% 1,05% 0,80% 1,23% 0,67% 0,96%
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6.1.5. Samanburður á flökti í óverðtryggðu- og verðtryggðu skuldabréfavísitölum 

GAMMA 

Ef borið er saman mánaðarflökt í óverðtryggðu- og verðtryggðu skuldabréfavísitölum 

GAMMA yfir allt tímabilið frá byrjun árs 2005 til loka árs 2018, þá kemur í ljós að flöktið er 

mjög mismunandi eins og sést á mynd 7. Á tímabilinu fyrir fjármálahrunið, frá byrjun árs 2005 

fram til loka september 2008, þá er flöktið í verðtryggðu vísitölunni talsvert meira en í 

óverðtryggðu vísitölunni. Í október 2008 þegar fjármálahrunið varð, þá var flöktið mjög mikið 

í báðum vísitölunum. Það var þó talsvert meira í verðtryggðu vísitölunni þar sem það var 

24,15%, en í óverðtryggðu vísitölunni var það 17,62%. Á næstu tveimur árum eftir hrun var 

flöktið í vísitölunum frekar stöðugt, en þó var flöktið í verðtryggðu vísitölunni alltaf aðeins 

meira en í óverðtryggðu vísitölunni. Flöktið í báðum skuldabréfavísitölunum rauk upp í 

september 2010 og náði það sínu hæsta gildi frá því í október 2008. Flöktið í 

skuldabréfavísitölunum hélst svo frekar stöðugt næstu fimm árin og var flöktið í verðtryggðu 

oftast meira en í óverðtryggðu. Í lok árs 2015 snérist það hinsvegar við, þegar flöktið í 

óverðtryggðu vísitölunni mældist talsvert hærra en í verðtryggðu vísitölunni og hélst það 

þannig út tímabilið.  

Mynd 6. Mánaðarlegt flökt í gengisvísitölu, óverðtryggðri skuldabréfavísitölu GAMMA og verðtryggðri 

skuldabréfa vísitölu GAMMA yfir allt atburðartímabilið 2005-2018 
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6.2. Aðhvarfsgreining fyrir hvert ár í senn 

Í þessum hluta eru birtar niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu fyrir hvert ár í senn til að sjá 

hvort áhrif gengisflökts sé mismunandi á milli tímabila. Útreikningur miðaðist af mánaðarflökti 

og því er fjöldi athuganna 12 fyrir hvert ár.  

 

6.2.1. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA 

Niðurstöður gefa til kynna að tölfræðilega marktækt línulegt samband sé á milli flökts 

í gengisvísitölu og flökts í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA á árunum 2007 og 2008. 

Árið 2007, er skýringarhlutfallið 48,1%, sem gefur til kynna að 48,1% af flökti í 

verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA megi skýra með flökti í gengisvísitölunni. 

Aðhvarfsstuðullinn fyrir flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni er 0,324 og skurðpunktur 

við y-ás er 0,008 þegar flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni er 0. Durbin Watson gildið 

sem mælir fyrir sjálffylgni er 0,706 og gefur DW próf til kynna að jákvæð sjálffylgni sé til 

staðar í gögnunum (sjá viðauka E). Niðurstöður úr ANOVA töflu (sjá viðauka A), sýna að F-

gildið er 9,275 og p-gildið er 0,012 og því er samspil flökts í gengisvísitölu íslensku krónunnar 

og flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA tölfræðilega marktækt við 5% 

marktektarkröfu.  

Árið 2008 er skýringarhlutfallið 82,1% sem gefur til kynna að 82,1% af flökti í 

verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA megi skýra með flökti í gengisvísitölunni. 

Aðhvarfsstuðullinn fyrir flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni er 0,627 og skurðpunktur 

Mynd 7. Mánaðarlegt flökt í óverðtryggðri skuldabréfavísitölu GAMMA og verðtryggðri skuldabréfa vísitölu 

GAMMA yfir allt atburðartímabilið frá 2005-2018 
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við y-ás er -0,013 þegar flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni er 0. Durbin Watson gildið 

er 1,862 og gefur DW próf til kynna að ekki sé jákvæð sjálffylgni til staðar í gögnunum (sjá 

viðauka E). Niðurstöður úr ANOVA töflu (sjá viðauka A), sýna að F-gildið er 45,758 og p-

gildið <0,001 og því er samspil flökts í gengisvísitölu íslensku krónunnar og flökt í verðtryggðu 

skuldabréfavísitölu GAMMA tölfræðilega marktækt við 5% marktektarkröfu.  

Hin árin á tímabilinu eru tölfræðilega ómarktæk. Árin 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 

eru aðhvarfsstuðlarnir fyrir flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni neikvæðir, sem gefur til 

kynna að samband á milli flökts í gengisvísitölu og flökts í verðtryggði skuldabréfavísitölu sé 

neikvætt. Tafla 4 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar sem var gerð yfir allt atburðartímabilið, 

hvert ár í senn, á áhrifum flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu 

GAMMA. 

6.2.2. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA 

Niðurstöður gáfu til kynna að tölfræðilega marktækt línulegt samband sé á milli flökts 

í gengisvísitölu og flökts í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA á árunum 2006 og 2008.  

Árið 2006, er skýringarhlutfallið 40,7% sem gefur til kynna að 40,7% af flökti í 

óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA megi skýra með flökti í gengisvísitölunni. 

Aðhvarfsstuðullinn fyrir flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni er 0,095 og skurðpunktur 

við y-ás er 0,006, þegar flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni er 0. Durbin Watson gildið 

er 2,162 og gefur DW próf til kynna að neikvæð sjálffylgni sé til staðar í gögnunum (sjá 

viðauka E). Niðurstöður úr ANOVA töflu (sjá viðauka B) sýna að F-gildið er 6,859 og p-gildið 

Tafla 4. Aðhvarfsgreining, áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA. 
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er 0,026 og því er samspil flökts í gengisvísitölu íslensku krónunnar og flökt í óverðtryggðu 

skuldabréfavísitölu GAMMA tölfræðilega marktækt við 5% marktektarkröfu.  

Árið 2008 er skýringarhlutfallið 79,4% sem gefur til kynna að 79,4% af flökti í 

óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA megi skýra með flökti í gengisvísitölunni. 

Aðhvarfsstuðullinn fyrir flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni er 0,465 og skurðpunktur 

við y-ás er -0,014 þegar flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni er 0. Durbin Watson gildið 

er 1,751 og gefur DW próf til kynna að ekki sé jákvæð sjálffylgni til staðar í gögnunum (sjá 

viðauka E). Niðurstöður úr ANOVA töflu (sjá viðauka B), sýna að F-gildið er 38,428 og p-

gildið <0,001 og því er samspil flökts í gengisvísitölu íslensku krónunnar og flökt í 

óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA tölfræðilega marktækt við 5% marktektarkröfu. 

Hin árin á tímabilinu eru tölfræðilega ómarktæk. Árin 2005, 2010, 2011, 2012 og 2015 

eru aðhvarfsstuðlarnir fyrir flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni neikvæðir, sem gefur 

til kynna að samband á milli flökts í gengisvísitölu og flökts í óverðtryggðri skuldabréfavísitölu 

sé neikvætt. Tafla 5 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar sem var gerð yfir allt 

atburðartímabilið, hvert ár í senn, á áhrifum flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu 

skuldabréfavísitölu GAMMA. 

 

6.3. Aðhvarfsgreining fyrir mismunandi tímabil 

Í þessum hluta eru birtar niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu fyrir mismunandi tímabil til 

að sjá hvort áhrif gengisflökts sé mismunandi á milli tímabila. 

Tafla 5. Aðhvarfsgreining, áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA. 
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6.3.1. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA  

Niðurstöður gáfu til kynna að tölfræðilega marktækt línulegt samband sé á milli flökts 

í gengisvísitölu og flökts í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA tímabilið 2005 til 2007 

og tímabilið 2005 til 2018. 

 Niðurstöður fyrir tímabilið 2005 til 2007 gefa skýringarhlutfallið 26,70%, sem gefur 

til kynna að 26,70% af flökti í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA megi skýra með flökti 

í gengisvísitölunni. Aðhvarfsstuðullinn fyrir flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni er 

0,240 og skurðpunktur við y-ás er 0,007 þegar flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni er 0. 

Durbin Watson gildið er 1,316 og gefur DW próf til kynna að jákvæð sjálffylgni kunni að vera 

til staðar í gögnunum (sjá viðauka E). Í ANOVA töflu (sjá viðauka C), sést að F-gildið er 

12,394 og p-gildið er 0,001 og því er samspil flökts í gengisvísitölu íslensku krónunnar og flökt 

í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA tölfræðilega marktækt við 5% marktektarkröfu. 

Niðurstöður fyrir allt tímabilið frá 2005 til 2018 eru þær að skýringarhlutfallið er 

58,10%, sem gefur til kynna að 58,10% af flökti í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA 

megi skýra með flökti í gengisvísitölunni. Aðhvarfsstuðullinn fyrir flökt í verðtryggðu 

skuldabréfavísitölunni er 0,442 og skurðpunktur við y-ás er 0,006 þegar flökt í verðtryggðu 

skuldabréfavísitölunni er 0. Durbin Watson gildið er 1,268 og gefur DW próf til kynna að 

niðurstöður séu ekki fullnægjandi (sjá viðauka E). Í ANOVA töflu (sjá viðauka C), sést að F-

gildið er 230,113 og p-gildið < 0,001 og því er samspil flökts í gengisvísitölu íslensku 

krónunnar og flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA tölfræðilega marktækt við 5% 

marktektarkröfu.  

Niðurstöður fyrir önnur tímabil eru tölfræðilega ómarktæk. Tafla 6 sýnir niðurstöður 

aðhvarfsgreiningar sem var gerð yfir mismunandi atburðartímabil á áhrifum flökts í 

gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA. 

 

Tafla 6. Aðhvarfsgreining, áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA fyrir 

mismunandi tímabil 
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Á mynd 8 má sjá línulegt samband á milli mánaðarlegs flökts í gengisvísitölu og 

verðtryggðri skuldabréfavísitölu GAMMA yfir allt atburðartímabilið 2005 til 2018. 

 

6.3.2. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA  

Niðurstöður gefa til kynna að tölfræðilega marktækt línulegt samband sé á milli flökts 

í gengisvísitölu og flökts í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA tímabilið 2005 til 2007 

og tímabilið 2005 til 2018. 

Niðurstöður fyrir tímabilið 2005 til 2007 gefa skýringarhlutfallið 20,05% sem gefur til 

kynna að 20,05% af flökti í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA megi skýra með flökti 

í gengisvísitölunni. Aðhvarfsstuðullinn fyrir flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni er 

0,074 og skurðpunktur við y-ás er 0,005 þegar flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni er 

0. Durbin Watson gildið er 1,488 og gefur DW próf til kynna að ekki sé jákvæð sjálffylgni til 

staðar í gögnunum (sjá viðauka E). Í ANOVA töflu (sjá viðauka D), sést að F-gildið er 8,779 

og p-gildið er 0,006 og því er samspil flökts í gengisvísitölu íslensku krónunnar og flökt í 

óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA tölfræðilega marktækt við 5% marktektarkröfu.  

Niðurstöður fyrir allt tímabilið, árin 2005 til 2018, eru þær að skýringarhlutfallið er 

48,20% sem gefur til kynna að 48,20% af flökti í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA 

megi skýra með flökti í gengisvísitölunni. Aðhvarfsstuðullinn fyrir flökt í óverðtryggðu 

Mynd 8. Línulegt samband á milli mánaðarlegs flökts í gengisvísitölu og verðtryggðri skuldabréfavísitölu 

GAMMA yfir allt atburðartímabilið 2005-2018 
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skuldabréfavísitölunni er 0,290 og skurðpunktur við y-ás er 0,005 þegar flökt í óverðtryggðu 

skuldabréfavísitölunni er 0. Durbin Watson gildið er 1,178 og gefur DW próf til kynna að 

niðurstöður séu ófullnægjandi (sjá viðauka E). Í ANOVA töflu (sjá viðauka D), sést að F-gildið 

er 154,722 og p-gildið < 0,001 og því er samspil flökts í gengisvísitölu íslensku krónunnar og 

flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA tölfræðilega marktækt við 5% 

marktektarkröfu.  

Niðurstöður fyrir önnur tímabil eru tölfræðilega ómarktæk. Tafla 7 sýnir niðurstöður 

aðhvarfsgreiningar sem var gerð yfir mismunandi atburðartímabil á áhrifum flökts í 

gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA. 

 

Á mynd 9 má sjá línulegt samband á milli mánaðarlegs flökts í gengisvísitölu og 

óverðtryggðri skuldabréfavísitölu GAMMA yfir allt atburðartímabilið 2005-2018. 

Mynd 9. Línulegt samband á milli mánaðarlegs flökts í gengisvísitölu og óverðtryggðri 

skuldabréfavísitölu GAMMA yfir allt atburðartímabilið 2005-2018 

Tafla 7. Aðhvarfsgreining, áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA 

fyrir mismunandi tímabil 
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7. hluti 

7. Umræða 

Eins og fram hefur komið hefur áhrif flökts í gengi og áhrif þess á skuldabréfamarkaði 

aðeins verið rannsakað á erlendum markaði. Niðurstöður í þeim rannsóknum sem skoðaðar 

voru við gerð þessarar rannsóknar sýna að aukið flökt í gengi leiðir til hækkunar á 

ávöxtunarkröfu innlendra skuldabréfa. Við gerð þessarar rannsóknar fundust þó engar erlendar 

rannsóknir sem rannsökuðu hvort að aukið flökt í gengisvísitölu valdi auknu flökti í 

ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa, eins og markmið þessarar rannsóknar gefur til kynna.  

Á Íslandi hefur lítið sem ekkert verið rannsakað um áhrif gengisflökts á 

skuldabréfamarkaðinn. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að flökt í öllum þremur 

vísitölunum fylgi svipuðu mynstri. Tímabilið fyrir hrun einkenndist af miklu flökti í 

gengisvísitölunni og verðtryggðri skuldabréfavísitölu GAMMA og líkleg skýring á því er sú 

að mikið ójafnvægi ríkti í hagkerfinu í aðdraganda hrunsins og á sama tímabili var flöktið 

frekar stöðugt í óverðtryggðu vísitölunni. Mesta flöktið í vísitölunum var í október árið 2008, 

sem kemur þó ekki á óvart, þar sem íslensku bankarnir féllu í sama mánuði. Í nóvember 2008 

minnkaði flöktið í vísitölunum talsvert, sem má líklega skýra að hluta til með 

gjaldeyrishöftunum sem íslenska ríkisstjórnin setti á í sama mánuði.  

Flöktið í skuldabréfavísitölunum rauk upp í september 2010 en flökt í gengisvísitölunni 

hélst stöðugt. Þetta fannst höfundum mjög áhugavert og skoðuðu þetta því nánar. Þeir komust 

að því að ástæðuna fyrir þessu má rekja til gífurlegrar markaðsmisnotkunar sem átti sér stað 

22. september 2010 á íslenskum skuldabréfamarkaði, með þeim afleiðingum að 

skuldabréfamarkaðurinn nánast hrundi vegna mikils verðfalls skuldabréfa (Viðskiptablaðið, 

2011). Eins og áður hefur komið fram hefur sagan sýnt að þegar ekki eru miklar gengissveiflur 

í íslensku krónunni, þá hefur þróunin verið svo að þegar óverðtryggð ríkisskuldabréf hækka í 

verði þá hækka verðtryggðu ríkisskuldabréfin líka. Árið 2011 var flökt í gengisvísitölunni 

stöðugt en flöktið í skuldabréfavísitölunum var í gagnstæða átt við hvor aðra.  

Innflæðishöftin voru sett á í júní 2016 og virðist það ekki hafa haft nein áhrif á flöktið 

í vísitölunum þremur á mánuðunum eftir. Flöktið í gengisvísitölunni jókst talsvert í mars 2017 

þegar útflæðishöftin voru afnumin, en ekki virðist það hafa haft áhrif á flökt í 

skuldabréfavísitölunum sem hélst áfram frekar stöðugt. Yfir allt tímabilið þá var flöktið í 

verðtryggðu oftast hærra en óverðtryggðu vísitölunni. Í lok árs 2015 snerist þetta aftur á móti 



 47 

við og var þá flöktið í óverðtryggðu oftast nær hærra en í verðtryggðu og geta margar og 

mismunandi ástæður legið þar að baki. Sem dæmi má nefna lækkun óverðtryggðra 

langtímavaxta vegna aukinnar nýfjárfestingar erlendra aðila í lengri óverðtryggðum 

ríkisbréfum (Seðlabanki Íslands, 2015).  

Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu sýndu að þegar allt tímabilið var keyrt í gegn, frá 

2005 til 2018, voru áhrifin tölfræðilega marktæk og var skýringarhlutfallið 58,10% fyrir áhrif 

flökts í gengisvísitölu á áhrif flökts í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA.Því fékkst 

stuðningur við tilgátu 1 sem sett var fram í upphafi þessarar rannsóknar. 

 Skýringarhlutfallið var 48,20% fyrir áhrif flökts í gengisvísitölu á áhrif flökts í 

óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA. Því fékkst stuðningur við tilgátu 2. 

 Þegar tímabilinu var skipt niður í fyrir og eftir fjármálahrun, sýndu niðurstöður að það 

voru tölfræðilega marktæk áhrif á flökt í gengisvísitölu á flökt í skuldabréfavísitölunum fyrir 

hrun, en niðurstöður voru tölfræðilega ómarktækar fyrir tímabilið eftir hrun. Þessar niðurstöður 

eru ekki í samræmi við þær niðurstöður sem hagfræðingarnir Blaise Gadanecz, Ken Miyaiima 

og Chang Shu fengu árið 2018. Niðurstöður þeirra sýndu að ávöxtunarkrafa innlendra 

skuldabréfa varð næmari fyrir gengisflökti eftir fall Lehman Brothers árið 2008 og nefna þau 

að ástæðan geti verið að fjármálahrunið leiddi til ýmissa hegðunarbreytinga á 

fjármálamörkuðum (Gadanecz, Miyajima og Shu, 2018).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að áhrif flökts í gengisvísitölu á áhrif flökts í 

skuldabréfavísitölunum voru mest árið 2008. Það er í samræmi við þær erlendu rannsóknir sem 

miðað var við, þar sem niðurstöður þeirra gáfu til kynna að gengisáhætta hefði meiri áhrif þegar 

fjármálamarkaðir eru sveiflukenndir (Gadanecz, Miyajima og Shu, 2014; Gadanecz, Miyajima 

og Shu, 2018). 

Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu sem var gerð fyrir allt tímabilið, að frátöldu árinu 

2008, voru tölfræðilega ómarktækar, sem er ekki í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna 

sem miðað var við. Niðurstöður erlendu rannsóknanna sýndu tölfræðilega marktæk áhrif þegar 

allt tímabilið var keyrt í gegn að frátöldu árinu 2008 (Gadanecz, Miyajima og Shu, 2014; 

Gadanecz, Miyajima og Shu, 2018). 

7.1. Takmarkanir rannsóknar  

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru þær hve íslenskur skuldabréfamarkaður er 

smár. Aðrar takmarkanir eru þær að niðurstöðurnar eru tölfræðilega marktækar þegar allt 

tímabilið er skoðað, en aftur á móti þegar árið 2008 er tekið út, þá verða niðurstöðurnar 

tölfræðilega ómarktækar. Því getur það verið að árið 2008 skekki niðurstöður vegna þess hve 



 48 

óstöðugt hagkerfið var á þeim tíma. Einnig var bæði neikvæð og jákvæð sjálffylgni til staðar í 

gögnunum, sem getur skekkt niðurstöðurnar. Einnig var gerð línuleg aðhvarfsgreining með 

einungis einni skýribreytu, en líklegt er að margir aðrir þættir hafi áhrif á flöktið í 

ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfanna, líkt og fyrri erlendar rannsóknir gefa til kynna (Ana, 

Bolívar og Leanez, 2012; Bansal og Shaliastovich, 2012; Gadanecz, Miyajima og Shu, 2014; 

Gadanecz, Miyajima og Shu, 2018). Erlendar rannsóknir hafa sýnt að ef mikil óvissa ríkir um 

væntanlegar verðbólguhækkanir, þá hækkar einnig ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa, en aftur á 

móti ef mikil óvissa ríkir um væntanlegan raunvöxt, þá lækkar ávöxtunarkrafa 

ríkisskuldabréfanna (Bansal og Shaliastovich, 2012). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að 

skuldabréf með styttri líftíma eru sveiflukenndari en skuldabréfa með lengri líftíma (Ana, 

Bolívar og Leanez, 2012).   
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Lokaorð 

Það bendir allt til þess að flökt í gengisvísitölu íslensku krónunnar hafi einhver áhrif á 

íslenskan ríkisskuldabréfamarkað. Þó er vert að taka fram að út frá niðurstöðum þessarar 

rannsóknar er ekki unnt að álykta um orsakasamband á milli flökts í gengisvísitölu og flökts í 

ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfanna. Það er vegna þess að í þessari rannsókn var gerð línuleg 

aðhvarfsgreining, sem gefur eingöngu niðurstöðu um tölfræðilega fylgni á milli þessarar 

tveggja breyta. Til þess að geta ályktað um orsakasamband á milli breytanna væri nauðsynlegt 

að bæta við fleiri skýribreytum í líkanið og notast við margvíða aðhvarfsgreiningu. Ljóst er að 

þörf er fyrir frekari rannsóknir á þessu viðfangsefni hér á landi, vegna þess hve gengið er 

óstöðugt og áhrif þess á innlendan skuldabréfamarkað hafa lítið sem ekkert verið rannsökuð. Í 

framhaldi af þessari rannsókn væri fróðlegt að gera margvíða aðhvarfsgreiningu, þar sem 

skoðuð yrðu áhrif á flökt í skuldabréfum út frá fleiri en einni skýribreytu, eins og út frá 

gengisflökti, vísitölu neysluverðs og framtíðarspá um skammtímavexti. Einnig væri áhugavert 

að skoða áhrif gengisflökts á flökt í skuldabréfum sem hafa mismunandi líftíma. 
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Viðaukar 

Viðauki A: Aðhvarfsgreining, áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu 

skuldabréfavísitölu GAMMA fyrir hvert á í senn. 

 

 

Mynd A1: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2005 
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Mynd A2: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2006 

 

Mynd A3: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2007 

 

 

Mynd A4: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2008 
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Mynd A5: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2009 

 

 

Mynd A6: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2010 
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Mynd A7: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2011 

 

 

Mynd A8: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2012 
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Mynd A9: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2013 

 

 

Mynd A10: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2014 
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Mynd A11: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2015 

 

 

Mynd A12: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2016 
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Mynd A13: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2017 

 

 

Mynd A14: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2018 
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Viðauki B: Aðhvarfsgreining, áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu 

skuldabréfavísitölu GAMMA fyrir hvert á í senn. 

 

 

 

Mynd B1: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2005 
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Mynd B2: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2006 

 

Mynd B3: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2007 

 

 

Mynd B4: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2008 
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Mynd B5: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2009 

 

 

Mynd B6: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2010 
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Mynd B7: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2011 

 

 

Mynd B8: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2012 
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Mynd B9: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2013 

 

 

Mynd B10: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2014 
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Mynd B11: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2015 

 

 

Mynd B12: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2016 
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Mynd B13: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2017 

 

 

Mynd B14: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

fyrir árið 2018 
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Viðauki C: Aðhvarfsgreining, áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu 

skuldabréfavísitölu GAMMA fyrir mismunandi tímabil. 

 

 

 

Mynd C1. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísivísitölunni, 

tímabilið fyrir íslenska fjármálahrunið frá árinu 2005 til 2007 

 

 

Mynd C2. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísivísitölunni, 

tímabilið eftir íslenska fjármálahrunið frá árinu 2009 til 2018 
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Mynd C3. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni fyrir 

allt tímabilið frá árinu 2005 til 2018 
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Mynd C4. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni fyrir 

allt tímabilið frá árinu 2005 til 2018, að frátöldu árinu 2008 

 

Mynd C5. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggðu skuldabréfavísitölunni fyrir 

tímabilið frá árinu 2010 til 2015 

 

 

Mynd C6. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í verðtryggða skuldabréfavísitölunni fyrir 

tímabilið frá árinu 2016 til 2018 
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Viðauki D: Aðhvarfsgreining, áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu 

skuldabréfavísitölu GAMMA fyrir mismunandi tímabil. 

 

 

Mynd D1. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

tímabilið fyrir íslenska fjármálahrunið frá árinu 2005 til 2007 

 

 

Mynd D2: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni, 

tímabilið eftir íslenska fjármálahrunið frá árinu 2009 til 2018 

 



 78 

 

Mynd D3: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu fyrir 

allt tímabilið frá árinu 2005 til 2018 

 

 

Mynd D4: Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni 

fyrir allt tímabilið frá árinu 2005 til 2018, að frátöldu árinu 2008 
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Mynd D5. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni 

fyrir tímabilið frá árinu 2010 til 2015 

 

 

Mynd D6. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í óverðtryggðu skuldabréfavísitölunni 

fyrir tímabilið frá árinu 2016 til 2018 

 

 

 

 



 80 

Viðauki E: Durbin Watson tafla. 

 

 

Mynd E1. Durbin-Watson tafla, með 5% marktektarstig (Newbold, Carlsson og 

Thorne, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


