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Útdráttur 

Helsta stýritæki Seðlabanka Íslands til að framfylgja peningastefnu sinni eru stýrivextir hans. 

Stýrivextir eru hornsteinn vaxtarófsins á Íslandi, en þeir hafa bæði bein og óbein áhrif á vexti 

til lengri og skemmri tíma. Rannsókn þessi snýr einna helst að áhrifum óvæntra 

stýrivaxtabreytinga á ávöxtunarkröfu tveggja ríkisskuldabréfa og millibankavaxta. Væntingar 

markaðarins eru metnar út frá spám greiningardeilda viðskiptabankanna þriggja. Framkvæmd 

er aðhvarfsgreining og áhrifin metin yfir svokallaðan atburðarglugga, frá tveimur 

viðskiptadögum fyrir ákvörðun stýrivaxta þar til tveimur dögum eftir ákvörðun þeirra. Einnig 

eru þau metin innan hvers dags fyrir sig í atburðarglugganum. Niðurstöður sýna að allar 

ávöxtunarkröfurnar, er nefndar voru hér að framan, bregðast tölfræðilega marktækt við óvæntri 

breytingu stýrivaxta, sem og að þau eru mest á ákvörðunardegi þeirra. Þá er sjónum 

rannsakenda einnig beint að gjaldeyrishöftunum en þau voru losuð í mars 2017. Við samanburð 

á viðbrögðum ávöxtunarkrafnanna kemur í ljós að áhrif óvæntra stýrivaxtabreytinga virðast 

meiri á tímabilinu eftir losun gjaldeyrishaftanna. 
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Inngangur 
Peningastefnan felst fyrst og fremst í því að Seðlabankinn hafi áhrif á hegðun bæði einstaklinga 

og fyrirtækja með það að markmiði að halda verðlagi stöðugu og í samræmi við 

verðbólgumarkmið. Einnig miðar hún að því að eftirspurnarstig í hagkerfinu samræmist 

vaxtagetu þess (Þórarinn G. Pétursson, 2001). Helsta tæki Seðlabankans til að hafa tilætluð 

áhrif á hagkerfið eru stýrivextir hans, sem nú eru vextir á sjö daga bundnum innlánum hjá 

Seðlabankanum. Stöðugt verðlag, verðbólga í kringum 2,5% á ársgrundvelli minnkar sveiflur 

í hagkerfinu. Þegar miklar sveiflur eru á verðbólgu gerir það fyrirtækjum og einstaklingum 

erfiðara fyrir að taka réttar ákvarðanir um fjárfestingar og einnig fylgir því óvissa. Mikil 

verðbólga getur einnig haft í för með sér minni hagvöxt en ella til lengri tíma litið (Seðlabanki 

Íslands, e.d. -f). Áhersla peningastefnunefndar á verðstöðugleika sem meginmarkmið er ætlað 

að endurspegla mikilvægi stöðugs verðlags, sem og þá staðreynd að til langs tíma getur 

peningastefna aðeins haft áhrif á verðbólgu en ekki á aðra þætti, svo sem atvinnustig (Þórarinn 

G. Pétursson, 2007a). Stýrivextir eru taldir heppilegasta stjórntækið til að ná markmiði 

Seðlabankans um verðlag vegna þess að þeir eru gagnsæ og skilvirk leið til að hafa áhrif á 

vaxtastig samanborið við önnur stjórntæki, sem hafa óbein áhrif á vaxtastig í gegnum t.d. magn 

lausafjár í umferð (Þórarinn G. Pétursson, 2007b). 

 Peningastefna getur beinst að tvenns konar markmiðum, þenslupeningastefnu (e. 

expensionary monetary policy) og samdráttarpeningastefnu (e. contractionary monetary 

policy). Þenslustefna felur vanalega í sér lágt vaxtastig og aukningu í sam- og einkaneyslu, sem 

þá örvar hagkerfið. Samdráttarpeningastefna hefur aftur á móti vanalega í för með sér hærra 

vaxtastig og samdrátt á sam- og einkaneyslu. Samdráttarpeningastefna slævir hagkerfið. Ýmsar 

kenningar hafa verið settar fram um hvenær er viðeigandi að beita hvaða peningastefnu fyrir 

sig. Því hefur oft verið haldið fram að á tímum samdráttar í hagkerfinu, þ.e. þegar hægist á 

vexti landsframleiðslu eða hann verði neikvæður, sé heppilegt að beita þenslupeningastefnu, 

sem þá örvi hagkerfið að nýju og færi verðlag í átt að jafnvægi. Þegar hagkerfið er aftur á móti 

í miklum og örum vexti er sagt að heppilegt sé að draga úr samneyslu og hækka vexti, sem þá 

slævir hagkerfið og verðlag í átt að jafnvægi (Parkin, 2016).  

 Ákvarðanir peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands um stýrivexti fara fram um átta 

sinnum á ári hverju. Um 30 viðskiptadagar líða því vanalega á milli ákvarðana, því má segja 

að eftirlitið með verðlagi og öðrum hagrænum þáttum sé mjög virkt hér á landi. Ákvarðanir 

peningastefnunefndar hafa bein áhrif á vaxtastig í landinu og með því ákvarðanir og hegðun 

einstaklinga og fyrirtækja. Peningastefnan hefur einnig bein áhrif á væntingar um verðbólgu 
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innan hagkerfisins. Lágt vaxtastig ýtir undir lántöku og fjárfestingu bæði einstaklinga og 

fyrirtækja en hátt vaxtastig ýtir frekar undir að þeir geymi fjármuni sína á vaxtaberandi 

reikningum eða í formi skuldabréfa (Fabozzi, Modigliani og Jones, 2014).  

 Rannsókn þessi beinist að samspili þeirra væntinga sem gerðar eru til 

stýrivaxtabreytinga, raunverulegri breytingu þeirra og áhrifa á ávöxtunarkröfu tveggja 

ríkisskuldabréfa, bæði óverðtryggðra og verðtryggðra og einnig á vexti á millibankamarkaði. 

Það er hugsanlegt að ef markaðsaðilar vænti þess að stýrivöxtum verði breytt að áhrif 

ákvörðunarinnar hafi jafnvel komið fram í breyttri ávöxtunarkröfu fyrir ákvörðunardag 

stýrivaxta. Því er notast við atburðarglugga, frá tveimur viðskiptadögum fyrir ákvörðun 

stýrivaxta að tveimur dögum eftir ákvörðun þeirra. Einnig er hver dagur innan 

atburðargluggans skoðaður. Það er áhugavert að skoða á hvaða degi mestu áhrif óvæntra 

stýrivaxtabreytinga koma fram.  Helsta viðfangsefni rannsóknarinnar er hvernig breytingarnar 

koma fram í áðurnefndum ávöxtunarkröfum. Einnig er helsta viðfangsefni rannsóknarinnar að 

skoða á hvaða dögum áhrifin koma fram. Rannsóknarspurningarnar eru því tvær: Hvort áhrif 

óvæntra breytinga stýrivaxta komi fram í ávöxtunarkröfu á mismunandi stöðum vaxtarófsins 

og á hvaða dögum áhrifin eru mest. 

Einnig verður sjónum beint að gjaldeyrishöftunum. Losun þeirra gekk að mestum hluta í gegn 

í mars 2017, því er áhugavert að skoða hvort aukið flæði fjármagns í hagkerfinu komi fram í 

sterkari áhrifum á ávöxtunarkröfu við óvænta breytingu stýrivaxta. Því er þriðja 

rannsóknarspurning verkefnisins hvort marktækur munur sé á ávöxtunarkröfu á tímabili 

gjaldeyrishafta og eftir gjaldeyrishöft. 

 Samspil stýrivaxtabreytinga, markaðsvaxta og annara hagþátta hefur þónokkuð verið 

rannsakað. Sem dæmi má nefna rannsókn Maríasar Gestssonar frá 2018 þar sem niðurstöður 

bentu til þess að áhrif stýrivaxtabreytinga væru mest í styttri enda vaxtarófsins, einkum á 

óverðtryggðum vöxtum. Cook og Hahn framkvæmdu rannsókn árið 1989 þar sem aðferð 

minnstu kvaðrata og atburðargreining var lögð til grundvallar. Áhrif stýrivaxtabreytinga á 

markaðsvexti með mismunandi líftíma voru metin. Niðurstöður þeirra bentu líkt og niðurstöður 

Maríasar að áhrifin væru mest á styttri endra vaxtarófsins. Í rannsókn Kaketsis og Satantis frá 

2006 var notast við atburðarrannsókn, samkvæmt aðferðafræði Campbell, Lo og Mackinley 

(2012). Niðurstöður voru þær að stýrivaxtabreyting hefði aðallega áhrif dagana fyrir 

vaxtaákvörðunardag. Í rannsókn Zettelmeyer frá 2004 voru  áhrif breytinga á vaxtastigi á gengi 

nokkurra gjaldmiðla skoðuð. Niðurstöður hans sýndu að hækkun skammtímavaxta veldur 

umsvifalaust gengisstyrkingu gjaldmiðils. Rannsókn Andersson, Overby og Secestyén frá 2009 

sneri að því að greina áhrif hagrænna ákvarðana í Bandaríkjunum og nokkurra Evrópuríkja á 
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þýsk skuldabréf. Niðurstöður þeirra bentu til þess að fjármálamarkaðir spáðu oftar en ekki rétt 

fyrir um þessar ákvarðanir.  Þó var sjáanlegt aukið flökt á skuldabréfamarkaðnum í kjölfar 

ákvarðana peningastefnunefndar. 

 Ritgerðin skiptist í fimm hluta. Í hluta eitt er fjallað um Seðlabanka Íslands og hvernig 

hann beitir stýritækjum sínum til þess að hafa áhrif á íslenskt efnahagslíf. Þar er einnig  

umfjöllun um vaxtarófið og þær fræðilegu kenningar sem settar hafa verið fram um það ásamt 

því að fræðilegar kenningar eru bornar saman við íslenskt hagkerfi og leiðni 

stýrivaxtabreytinga í gegnum vaxtarófið. Fræðileg umfjöllun um skuldabréf, 

millibankamarkað og reikniaðferð stýrivaxta fylgir þar á eftir. Sú umfjöllun er aðallega til að 

skýra grunnþætti þeirra atriða sem rannsóknin nær til. 

 Í hluta tvö er fjallað í ítarlegra máli um fyrri rannsóknir efnisins sem áður voru nefndar. 

Í þriðja hluta er rannsóknin útskýrð, gögn hennar og aðferðafræði. Tölfræðilegar niðurstöður 

eru raktar í fjórða hluta ásamt niðurstöðum úr marktektarprófum. Í hluta fimm eru þær skorður 

sem rannsókninni eru settar metnar ásamt umræðu um tölfræðilegar niðurstöður. 

1. Hluti 

1 Seðlabanki Íslands  

1.2 Hlutverk peningastefnunefndar 
Peningastefna snýst í grunninn um hlutverk framboðs á peningum í samfélaginu. Þar sem 

seðlabankar stjórna framboði er peningastefnan einnig í þeirra höndum. Þá má segja að hún 

samanstandi af tilskipunum, yfirlýsingum og aðgerðum seðlabanka sem síðar hafa áhrif á 

þjóðarútgjöld (Labonte og Makinen, 2006). Svo að peningastefna skili tilætluðum árangri, 

til lengri tíma litið, þurfa stjórntæki hennar að duga til að ná settum markmiðum hennar, 

sérstaklega þeim markmiðum er varða langtímavirði peninga, t.d. líkt og helsta markmiði 

Seðlabanka Íslands, verðbólgumarkmið sem og vexti peningamagns í umferð og gengi 

gjaldeyris. Til skemmri tíma litið er einnig hægt að beita peningastefnu til að minnka 

hagsveiflur, en þó aðeins upp að því marki að aðilar peningamála, Seðlabankinn, missi ekki 

sjónar á langtímamarkmiði þeirra (Seðlabanki Íslands, 2012). 

 Hinn 27. mars 2001 var tekið upp formlegt verðbólgumarkmið þar sem stefnt var að 

því að árleg verðbólga, reiknuð sem hækkun vísitölu neysluverðs á 12 mánuðum, verði að 

jafnaði sem næst 2,5%. Þar sem peningastefnan á Íslandi miðar að því að halda verðlagi 

stöðugu er henni ekki beitt til þess að ná öðrum efnahagslegum markmiðum, svo sem jöfnuði 

í viðskiptum við útlönd eða háu atvinnustigi, nema að því marki sem slíkt samrýmist 
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verðbólgumarkmiði bankans (Seðlabanki Íslands, 2009). Stjórntæki seðlabanka við stýringu 

peningamagns, svo viðhalda megi verðbólgumarkmiði, eru: bundin innlán, bindiskylda, 

lausafjárkvöð, kaup og sala skuldabréfa eða gjaldeyris, lánafyrirgreiðsla við fjármálastofnanir 

og ríkissjóð og önnur stjórntæki, líkt og aðalstjórntæki Seðlabanka Íslands, beinar 

vaxtaákvarðanir. Athafnir seðlabanka hafa síðan áhrif á ákvarðanir einstaklinga, fyrirtækja og 

stofnana að því er varðar sparnað, fjárfestingu, lántökur o.fl. (Guðmundur Magnússon, 1992). 

Nánar verður rætt um helstu stjórntækin sem Seðlabanki Íslands nýtir sér í dag  og hvernig þau 

geta haft áhrif á hegðun mótaðila bankans. 

1.2.1 Viðskipti við mótaðila Seðlabanka Íslands 
Seðlabankinn býður yfirleitt ekki innlán og útlán á sama tíma, aðstæður á markaði ráða því 

hvort notað er hverju sinni. Sé lausafjárstaða rúm býður Seðlabankinn fjármálafyrirtækjum að 

binda krónur hjá bankanum en sé hún neikvæð er fjármálafyrirtækjum boðið að taka veðlán 

hjá honum. Skipta má viðskiptum við fjármálafyrirtæki í tvo hluta, annars vegar viðskipti sem 

geta orðið að þeirra eigin frumkvæði, er nefnast reglubundnar fyrirgreiðslur (e. standing 

facility), líkt og daglán og innstæður á viðskiptareikningum. Hins vegar viðskipti sem verða að 

frumkvæði Seðlabankans og nefnast opnar markaðsaðgerðir (e. open market operations), líkt 

og bundin innlán. Í dag er lausafjárstaða fjármálafyrirtækja rúm og því býður Seðlabankinn 

innlán í vikulegum markaðsaðgerðum. Tilgangur þeirra er að stýra magni lausafjár í umferð 

hjá mótaðilum bankans og hafa þannig áhrif á vexti á millibankamarkaði með krónur 

(Seðlabanki Íslands, e.d. -d). 

 Miðvikudagar eru markaðsaðgerðardagar Seðlabankans og hefur bankinn á 

undanförnum árum boðið bundin innlán til sjö daga og eins mánaðar bundin innlán. Bundnu 

innlánin eru ekki innleysanleg á tímabilinu. Vextir sjö daga bundinna innlána eru 0,25% hærri 

en vextir á viðskiptareikningum. Frá 21. maí 2014 hafa vextir á sjö daga bundnum innlánum 

jafnframt verið meginvextir bankans, nánar verður fjallað um það í kafla 1.2.4. Fyrsta 

miðvikudag hvers mánaðar eru boðin út innlán, bundin til eins mánaðar, sem ekki eru 

innleysanleg á tímabilinu. Ekki eru vextir ákveðnir fyrirfram á bundnum innlánum til eins 

mánaðar heldur bjóða útlánastofnanir í vexti og fjárhæð. Vextir eru svo reiknaðir sem meðaltal 

af boðnum vöxtum og tilboðum með hærri vöxtum en samþykktum meðalvöxtum er hafnað 

(Seðlabanki Íslands, e.d. -d). 

1.2.2 Bindiskylda 
Seðlabankinn leggur bindiskyldu (e. reserve requirement) á lánastofnanir sem ekki eru háðar 

framlögum á fjárlögum í rekstri sínum. Það felur í sér að þeim er skylt að eiga tilgreinda 
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bindifjárhæð, sem er sú fjárhæð sem bindiskyldur aðili skal uppfylla á hverjum degi. Fjárhæðin 

er reiknuð út frá bindigrunni, á bindireikningi í Seðlabanka Íslands. Bindigrunnurinn, sem 

bindiskyldan er reiknuð af, samanstendur jafnframt af innstæðum og eigin skuldabréfaútgáfu 

með eftirstöðvatíma til tveggja ára eða skemur og er útreikningur miðaður við meðaltal 

bindigrunns tveggja síðustu mánaða (Seðlabanki Íslands, e.d. -d).  

 Bindiskyldan hefur áhrif á stöðu lausafjárs í hagkerfinu, en því hærri sem hún er því 

minna lausafé eiga lánastofnanir til útlána. Þar sem bindiskylda hefur áhrif á lausafé í umferð 

er breyting í hlutfalli hennar eitt af þeim tækjum sem peningastefnunefndir nota til þess að 

viðhalda markmiðum sínum, líkt og verðbólgumarkmiði (Seðlabanki, 2008). Bindiskyldan 

getur haft mikil áhrif á peningamagn í umferð vegna þess að hún ræður 

peningamargfaldaranum1 en hún er þó ekki notuð sem stjórntæki frá degi til dags eða viku til 

viku þar sem henni er sjaldan breytt (Mishkin, 2001). 

 Bindiskyldutímabilið stendur yfir frá 21. degi hvers mánaðar til 20. dags næsta mánaðar. 

Bindiskylda er 2% af bindigrunni og í júní 2018 voru gerðar breytingar á skiptingu 

bindihlutfallsins, föst bindiskylda nemur þá 1% af bindigrunni og ber enga vexti á meðan  

meðaltalsbindiskylda nemur 1% af bindigrunni og ber vexti sem ákvarðaðir eru af 

peningastefnunefnd, sem standa nú í 4,25%. Meðaltalsuppfylling leyfir fjármálafyrirtækjum að 

aðlaga uppfyllingu bindiskyldu að skammtímabreytingum á eigin greiðsluflæði, á meðan föst 

bindiskylda er kvöð á bindiskylt fjármálafyrirtæki um að eiga alltaf ákveðna lágmarksfjárhæð 

á bindireikningi í Seðlabankanum (Seðlabanki Íslands, e.d.-d).  

1.2.3 Viðskipti á gjaldeyrismarkaði 
Frá efnahagshruninu árið 2008 hafa gjaldeyrisinngrip Seðlabankans aukist í kjölfar verulegrar 

aukningar gjaldeyristekna vegna ferðaþjónustu. Í viðskiptum á gjaldeyrismarkaði á 

Seðlabankinn viðskipti við viðskiptavaka sem eru þrír, Arion banki, Íslandsbanki og 

Landsbanki. Selji Seðlabankinn gjaldeyri fækkar krónum hjá viðskiptavökum, sem veldur 

styrkingu krónunnar og kaupi hann gjaldeyri fjölgar krónum hjá viðskiptavökum, sem veldur 

veikingu hennar. Því notar Seðlabankinn gjaldeyrisinngrip sem eitt af stýritækjum sínum til 

þess að hafa áhrif á peningamagn í umferð og þar með til þess að viðhalda verðbólgumarkmiði 

sínu (Seðlabankinn, e.d. -a).  

                                                
1 Peningamargfaldarinn er sú hlutfallslega aukning peningamagns, sem aukinn varasjóður (e. Reserves) veldur. 
Því stækkar peningamargfaldarinn í kjölfar lækkunar á bindiskyldu þar sem einföld útgáfa af 
peningamargfaldaranum er 1/bindiskylduhlutfalli (Ólafur Margeirsson, 2012-2013). 
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 Útflutningsgreinar hafa áhrif á gengi krónunnar, með auknum útflutningi streymir 

gjaldeyrir til landsins. Þær vilja skipta þessum gjaldeyri yfir í krónur, þá fækkar krónum og 

gjaldeyrir eykst hjá viðskiptavökum og gengi krónunnar styrkist. Öfugt á við um 

innflutningsgreinar, með auknum innflutningi er þörf á gjaldeyri til þess að greiða fyrir vörur 

sem koma til landsins, það eykur fjölda króna og minnkar gjaldeyri í hagkerfinu sem veldur 

því að gengi krónunnar veikist. Hafi önnur greinin mikla yfirburði á Seðlabankinn það til að 

grípa inn í til þess að koma í veg fyrir öfga í styrkingu/veikingu og þar með of mikið/lítið flæði 

peninga í hagkerfinu (Gottfries, 2013). 

1.2.4 Stýrivextir og miðlun peningastefnunnar  
Aðalstjórntæki Seðlabanka Íslands, líkt og áður hefur verið nefnt, eru vextir í viðskiptum við 

lánastofnanir, svokallaðir meginvextir, oft nefndir stýrivextir. Fyrir fjármálakreppuna haustið 

2008 voru meginvextir Seðlabankans vextir á lánum bankans gegn veði til lánastofnana. Eftir 

fjármálakreppuna fækkaði veðlánum Seðlabankans og lánastofnanir fóru í auknum mæli að 

leggja inn á reikninga í bankanum, í kjölfar þessarar þróunar var stýrivöxtum breytt, líkt og 

áður hefur verið nefnt, þann 21. maí 2014 í vexti á sjö daga bundnum innlánum (Seðlabankinn, 

e.d.-b). 

 Með stjórnun stýrivaxta hefur Seðlabankinn áhrif á verð og magn lausafjár í 

fjármálakerfinu sem aftur hefur áhrif á vaxtamyndun í hagkerfinu. Vaxtaákvarðanirnar hafa 

áhrif á skamm- og langtímavexti, laust fé í fjármálakerfinu, peningamagn í umferð og 

bankaútlán, gengi gjaldmiðla, verð annarra fjáreigna og væntingar markaðsaðila um 

framtíðarþróun þessara þátta. Líkt og áður hefur verið nefnt hefur þetta allt síðar áhrif á neyslu- 

og fjárfestingarákvarðanir, heildareftirspurn í hagkerfinu og að lokum á verðbólgu, eins og sjá 

má á mynd 1 (Þórarinn G. Pétursson, 2001). 
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Mynd 1: Miðlunarferli peningastefnunnar (Þórarinn G. Pétursson, 2001). 

Það sem spilar mikið inn í, hversu áhrifamiklar aðgerðir peningastefnunnar verða, er hvort þær 

séu fyrirséðar. Og hvort þær hafa áhrif á væntingar almennings um framtíðaraðgerðir, nánar 

verður fjallað um þetta í kafla 5. 

 Líkt og sjá má á mynd 1 koma áhrif peningastefnunnar fyrst fram í breytingum á 

eignarverði, lausafjármagni, gengi gjaldmiðils, væntingum og trúverðugleika og 

markaðsvöxtum, sem er sá liður er fjallað verður mest um í þessari ritgerð. Einnig verður farið 

inn á væntingar og áhrif þeirra á markaðsvextina. 

 Ef  nánar er skoðað hvaða áhrif stýrivaxtabreytingar hafa á markaðsvexti má sjá að 

breytingin ætti að hafa áhrif um leið á peningamarkaði þar sem viðskipti með verðbréf með 

líftíma frá einum degi upp í eitt ár fara fram, þ.e. skammtímaverðbréf. Breyting á stýrivöxtum 

hefur því yfirleitt strax áhrif á millibanka- og ríkisvíxlavexti en þó er breytingin mismikil og 

fer m.a. eftir líftíma verðbréfanna. Stýrivaxtabreytingar koma einnig yfirleitt tiltölulega fljótt 

fram í skammtímavöxtum viðskiptabanka. Áhrifin koma þó yfirleitt ekki jafn skýrt fram í 

langtímavöxtum viðskiptabanka. Þar sem áhrifin á langtímavexti fara eftir áhrifum 

breytinganna og væntingum markaðsaðila um framtíðarþróun skammtímavaxta og þróun 

verðbólgu sem hefur mikil áhrif á þróun nafnvaxta. Algengt er að markaðsaðilar vænti þess að 

breytingar á stýrivöxtum fari stigvaxandi eða minnkandi í átt að upprunalegu vaxtastigi, það 

hefur í för með sér breytingar á langtímavöxtum, sem eru minni en sem nemur breytingum á 

skammtímavöxtum. Vert er að taka það fram að peningastefnan hefur yfirleitt ekki mikil áhrif 

á vaxtamun inn- og útlána (e. spread) og því breytast innlánavextir í kjölfar stýrivaxtabreytinga, 

líkt og útlánavextir (Þórarinn G. Pétursson, 2001). 
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Stór hluti langtímaskuldbindinga hér á landi ber verðtryggða vexti, sem nánar verður fjallað 

um í kafla 4.2., sem gerir áhrifin hér á landi enn flóknari. En sé verðlag tregbreytanlegt og 

staðkvæmd milli verðtryggðra og óverðtryggðra bréfa ætti breyting á stýrivöxtum að valda 

tímabundinni breytingu verðtryggðra vaxta (Þórarinn G. Pétursson, 2001).  

 Í rannsókn Þórarins G. Péturssonar (2001), þar sem notast var við VAR-líkan til þess 

að kanna þessi áhrif, kom í ljós að peningamarkaðsvextir hækka strax um 0,7% í kjölfar 1% 

vaxtahækkunar Seðlabankans, áhrifin náðu hámarki í fyrsta mánuðinum eftir vaxtahækkunina, 

en dóu síðan smám saman út. Niðurstöður bentu einnig til þess að verðtryggðir 

ríkisskuldabréfavextir hækki strax um 0,2% og náðu hámarki á fyrsta mánuðinum en dóu svo 

einnig smám saman út. Þessar niðurstöður voru í samræmi við kenningar um leiðni stýrivaxta 

varðandi vaxtarófið, nánar verður fjallað um álíka rannsóknir og niðurstöður í öðrum hluta, 

nánar tiltekið kafla 7. 

 

2. Kenningar um vaxtarófið 

2.1 Væntingakenningin 
Væntingakenning (e. expectations theory) gefur til kynna að vextir á langtímaskuldabréfum 

séu jafnir meðaltali á skammtímavöxtum sem einstaklingar reikni með að fá yfir líftíma þess.  

 Lutz (1940) setti fram þrjár forsendur fyrir kenningunni: í fyrsta lagi að allir 

markaðsaðilar viti hverjir skammtímavextir verða í framtíðinni, þ.e. að markaðurinn búi yfir 

nákvæmri spá um þá. Í öðru lagi að fjárfestingar beri engan kostnað, hvorki fyrir lánveitendur 

né lántaka og að lokum að þeir skeyti ekki um hvort þeir fjárfesti til lengri eða skemmri tíma, 

sem á bæði við um lántaka og lánveitendur. Lánveitandi sem vill lána fé til tíu ára er sama 

hvort hann kaupi skuldabréf með tíu ára líftíma, eða með eins árs líftíma tíu sinnum. Lántaki 

sem hyggst taka lán til tíu ára er að sama skapi sama hvort hann selji skuldabréf til eins árs tíu 

sinnum, eða selji það til tíu ára (Lutz, 1940). 

Með þessum forsendum setti Lutz fram jöfnu (1). 

    𝑖"# =
%&'%&()

* '%&(+
* '⋯'%&((./))

*

"
   (1) 

Þar sem 𝑖"#  merkir vexti á n-tíma á skuldabréfi, 𝑖#  merkir skammtímavexti á tíma t og 𝑖#'12  

merkir skammtímavextir sem væntingar eru gerðar um á næsta tímabili. Með jöfnu (1) tókst 

Lutz jafnframt að sýna fram á að væntingakenningin skýrði efirfarandi samband skamm- og 

langtímavaxta: 
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1. Langtímavexti má reikna með því að taka meðaltal væntra framtíðar skammtímavaxta. 

Einfalt meðaltal er nægilegt ef vaxtavextir eru ekki teknir til greina. Séu þeir það hins 

vegar er formúlan flóknari en dugir þó til að endurspegla langtímavexti að mestu leyti. 

2. Flökt langtímavaxta er minna en skammtímavaxta. Allar breytingar framtíðar  

skammtímavaxta endurspeglast nú þegar í núverandi langtímavöxtum. 

3. Spáðir langtímavextir geta hreyfst í öfuga átt við skammtímavexti tímabundið.  

4. Geta gefið ákveðið tímabil, þá hafa fjárfestingar sömu ávöxtun á tímabilinu, sama 

hvaða líftíma fjárfestingar hafa. Fjárfestir sem vill til dæmis ávaxta fé sitt til eins árs 

getur annaðhvort fjárfest til skemmri tíma, í þessu tilfelli eins ár, eða þá fjárfest í 

skuldabréfi með hvaða líftíma sem er og selt það eftir eitt ár (Lutz, 1940). 

Þeir Cambell og Shiller (1991) útfærðu væntingakenningu Lutz nánar. Þeir settu fram jöfnu (2) 

til að lýsa sambandi skamm- og langtímavaxta, þar sem þær forsendur eru að líftími 

langtímaskuldabréfsins, n,  er lengri en líftími skammtímaskuldabréfsins, m. Sambandi 

langtíma- og skammtímavaxta lýstu þeir á eftirfarandi hátt (Campbell og Shiller, 1991). 

    𝑅#
(") = 1

4
𝐸#𝑅#'6%

(6)471
%89 + 𝑐   (2) 

Þar sem:  

• 𝑅#
(") táknar langtímavexti skuldabréfs með líftíma n. 

• k táknar "
6

, hlutfall líftíma langtíma- og skammtímaskuldabréfsins. 

• 𝐸#𝑅#'6%
(6)  táknar vænta skammtímavexti með líftíma m. 

• c táknar fasta. Fastinn er þóknun fjárfestis fyrir að fjárfesta í langtímaskuldabréfi fremur 

en skammtíma, í raun álag vegna aukinnar óvissu. 

Jafna 2 sýnir að vegið meðaltal væntra skammtímavaxta, k-1 tímabil fram í tímann, að viðbættri 

þóknun, c,  jafngildi langtímavöxtum. Því ætti aðili, sem fjárfestir í skammtímaskuldabréfi yfir 

sama tímabil og annar sem fjárfestir í langtímaskuldabréfi, að eiga von á ávöxtun, jafnri 

ávöxtun langtímaskuldabréfsins á tímabilinu að frádreginni þóknun langtímaskuldabréfa 

(Campbell og Shiller, 1991). 

 Þeir Ásgeir Jónsson og Sigurður Jóhannesson (2012) heimfærðu væntingakenninguna 

á íslenskan skuldabréfamarkað með tilliti til stýrivaxtaákvarðana peningastefnunefndar 

Seðlabanka Íslands. Samkæmt þeim er áhrifageta Seðlabanka til að hafa áhrif á vaxtastig á 

eigin myntsvæði óumdeild. Stýrivextir Seðlabanka hafa bein áhrif á gengi gjaldmiðla, 

peningamagn í umferð og svo skammtímavexti. Seðlabankinn geti hins vegar aðeins með 

óbeinum hætti haft áhrif á langtímavexti, þá í gegnum skammtímavexti.  Þeir miða þá við 
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væntingakenninguna um leiðni stýrivaxta út vaxtarófið og setja fram eftirfarandi jöfnu (3), sem 

gildir um óverðtryggt skuldabréf með fimm ára líftíma: 

(1 + 𝑖=,#)= = 1 + 𝑖1,# ∗ 𝐸 1 + 𝑖1,#'1 ∗ 𝐸 1 + 𝑖1,#'@ ∗ 𝐸 1 + 𝑖1,#'A ∗ 𝐸 1 + 𝑖1,#'B + 𝑎#
 (3) 

Þar sem: 

• 𝑖=,# eru ársvextir skuldabréfs til fimm ára 

• 𝑖1,#	 eru ársvextir skuldabréfs til eins árs árið t 

• 𝐸 1 + 𝑖1,#'" 	eru 1 + væntir eins árs vextir árið t+n. 

• 𝑎# er óvissuálag 

Í meginatriðum er jafna 3 sambærileg jöfnu 2. Þeir Ásgeir og Sigurður notast þó við margfeldi 

í stað meðaltals. Samkvæmt jöfnu 3 hefur það tvíþætt áhrif á langtímavexti þegar  

skammtímavextir eru hækkaðir. Vaxtahækkun hefur bein áhrif á fyrsta lið jöfnunnar hægra 

megin jafnaðarmerkis, ársvexti skuldabréfs til eins árs. Annars vegar hafa vaxtahækkanir oft í 

för með sér breytingu á væntum framtíðarvöxtum, hinum lið jöfnunnar hægra megin 

jafnaðarmerkis. Vaxtahækkun til skamms tíma með hækkun stýrivaxta myndi því hafa þau 

áhrif að búist væri við hærri vöxtum í framtíðinni en ella. Með þessu móti hefur Seðlabanki 

óbein áhrif á vexti til lengri tíma í gegnum skammtímavexti samkvæmt væntingakenningunni. 

Samkvæmt henni kæmu áhrif stýrivaxtabreytinga þá fyrst fram í óverðtryggðum bréfum og 

seinna fram í verðtryggðum bréfum. Niðurstöður Ásgeirs og Sigurðar (2012) benda þá til þess 

að til að hafa áhrif á lengri enda vaxtarófsins krefst meiri og langvinnari hækkunar stýrivaxta.  

2.2 Kenningin um aðskilda markaði 
Culbertson (1957) þótti kenning Lutz ekki skýra vaxtarófið með fullnægjandi hætti og setti því 

fram nýja kenningu sem hefur verið nefnd kenningin um aðskilda markaði (e. segmented 

markets theory). Líkt og nafnið gefur til kynna snýst hún um það að aðskilja skuldabréf með 

mismunandi líftíma algjörlega. Þ.e. að vextir fyrir hvert bréf með mismunandi líftíma fari 

eingöngu eftir framboð og eftirspurn á því bréfi og að áhrif af væntri ávöxtunarkröfu á öðrum 

skuldabréfum með aðra líftíma spili ekki inn í. Kenningin um aðskilda markaði er þannig 

andstæða væntingarkenningarinnar, sem gerir ráð fyrir að skuldabréf með mismunandi líftíma 

séu fullkomnar staðkvæmdarvörur. Að væntur ávinningur þess að halda bréfi með einum 

líftíma hafi áhrif á eftirspurn eftir bréfi með annan líftíma (Culbertson, 1957). 

 Rökin sem Culbertson gaf fyrir kenningunni voru þau að fjárfestar kjósi skuldabréf með 

einn líftíma fram yfir skuldabréf með annan líftíma. Þannig hafi þeir einungis áhuga á að vita 

væntanlega ávöxtun af því skuldabréfi, sem þeir kjósi frekar. Ástæðan gæti verið sú að þeir 
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hafi ákveðinn eignarhaldstíma í huga. Sem dæmi, þá kjósa einstaklingar sem hafa stuttan 

eignarhaldstíma frekar skuldabréf sem hefur skamman líftíma. Þannig skýrir kenningin 

mismunandi halla á ávöxtunarferlinum út frá mismunandi framboði og eftirspurn sem fylgja 

mismunandi líftímum. Þá er eftirspurn eftir langtímaskuldabréfum vanalega minni heldur en 

eftir skammtímaskuldabréfum, sem gefur þeim lægra verð og hærri vexti, sem bendir til þess 

að ávöxtunarferillinn halli upp á við (Mishkin, 2001).  

2.3 Seljanleikaálagskenningin 
John R. Hicks (1946) setti fram kenningu um vaxtarófið, sem hann nefndi 

seljanleikaálagskenninguna (e. liquidity premium theory). Hún gefur til kynna að vextir á 

langtímaskuldabréfum séu jafnir meðaltali væntra skammtímavaxta, sem væri hægt að fá yfir 

líftíma langtímaskuldabréfsins að viðbættu torsöluálagi (e. liquidity premium), sem fer eftir 

framboði og eftirspurn á langtímabréfinu. 

 Seljanleikaálagskenningin snýst um að skuldabréf með mismunandi líftíma séu 

staðkvæmdarvörur, sem þýðir að ávöxtun sem vænst er eftir, á einu skuldabréfi, hafi áhrif á 

ávöxtun á skuldabréfi með annan líftíma. En í kenningunni er jafnframt bent á að einstaklingar 

geti forgangsraðað, þ.e. kosið skuldabréf með einn líftíma fram yfir annan. Með öðrum orðum, 

skuldabréf með mismunandi líftíma eru staðkvæmdarvörur en ekki fullkomnar 

staðkvæmdarvörur (Hicks, 1946). 

 Einstaklingar kjósa oft skammtímaskuldabréf frekar en langtíma vegna þess að þau bera 

minni vaxtaáhættu, líkt og kom fram í kenningunni um aðskilda markaði. Til þess að 

einstaklingar haldi áfram að fjárfesta í langtímaskuldabréfum taldi Hicks (1946) að bjóða þyrfti 

fjárfestum jákvætt torsöluálag. Þannig svipar kenningin til væntingarkenningarinnar að 

viðbættu jákvæðu törsöluálagi, sbr. jöfnu 4. 

    𝑖"# =
%&'%&()

* '%&(+
* '⋯'%&((./))

*

"
+ 𝑙"#  (4) 

Þar sem 𝑙"# er torsöluálagið fyrir n-tíma skuldabréfs á tíma t, sem er ávallt jákvætt og vex eftir 

því sem nær dregur gjalddaga skuldabréfsins, n, er ávöxtunarferillinn í 

seljanleikaálagskenningunni alltaf fyrir ofan ávöxtunarferilinn samkvæmt 

væntingarkenningunni og hefur jafnframt meiri halla. Þannig sameinar hún kenninguna um 

aðskilda markaði og væntingarkenninguna þar sem því er haldið fram að langtímavextir séu 

torsöluálag að viðbættu meðaltali af skammtímavöxtum, sem vænst er að fá yfir lítíma 

langtímabréfsins. Þá spáir kenningin einnig fyrir um hegðun skammtímavaxta í framtíðinni 

(Mishkin, 2001). 
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2.3.1 Heimamarkaðskenningin 
Kenning sem svipar til seljanleikaálagskenningarinnar er svokölluð heimamarkaðskenning (e. 

preferred habitat theory) eftir Modigliani og Sutch (1966). Sú kenning gefur einnig til kynna 

að fjárfestar og einstaklingar velji skuldabréf með einn líftíma fram yfir annan. Vegna þess að 

þeir vilja eitt skuldabréf frekar en annað ættu einstaklingar einungis að vera tilbúnir að kaupa 

skuldabréf með líftíma sem er ekki ákjósanlegur að mati fjárfestis ef það skuldabréf inniheldur 

hærri ávöxtun en væntingar gera ráð fyrir. Þar sem fjárfestar og einstaklingar kjósi frekar 

skammtímaskuldabréf fram yfir langtímabréf eru þeir einungis tilbúnir í að halda 

langtímabréfum ef þau bera hærri ávöxtun, sem leiðir af sömu jöfnu og í 

seljanleikakenningunni, jöfnu 4. Miðað við þetta er munurinn á heimamarkaðskenningunni og 

væntingakenningunni sá, að sú fyrri snýst um líftíma og ávöxtunarkröfu, á meðan hin seinni 

snýr að því að fjárfestar hugsi einungis um ávöxtunarkröfuna. Því er heimamarkaðskenningin 

einnig framlenging á kenningunni um aðskilda markaði þar sem hún snýst um að lánveitendur 

og lántakar velji aðra líftíma heldur en þá sem þeir kjósi helst ef ávöxtunarkrafa lengri 

skuldabréfa er hagstæðari á meðan kenningin um aðskilda markaði lítur einungis til líftíma 

skuldabréfa (Mishkin, 2001). 

2.4 Samantekt kenninga um vaxtarófið 
Skuldabréf með sömu áhættu og seljanleika (e. liquidity) geta borið mismunandi vexti vegna 

mismunandi líftíma. Til þess að sýna fram á þetta er settur fram svokallaður ávöxtunarferill2 

(e. yield curve) sem útskýrir vaxtarófið, sbr. mynd 2. Fyrir utan að skýra frá því afhverju 

ávöxtunarferlar taka á sig mismunandi mynd á ólíkum tímum ættu kenningar um vaxtarófið að 

sýna eftirfarandi (Mishkin, 2001): 

1. Vextir á skuldabréfum með mismunandi líftíma hreyfast samsíða yfir tíma. 

2. Þegar skammtímavextir eru lágir eru ávöxtunarferlar líklegri til að halla upp á við og 

þegar þeir eru háir eru líkur á því að þeir taki á sig niðurhallandi mynd. 

3. Ávöxtunarferillinn hallar í flestum tilfellum upp á við. 

                                                
2 Ávöxtunarferlar geta verið upphallandi, flatir eða niðurhallandi. Þegar þeir eru upphallandi eru langtímavextir 
hærri en skammtímavextir; Þegar að ávöxtunarferillinn er flatur eru langtíma- og skammtímavextir jafnir; Þegar  
ávöxtunarferillinn er niðurhallandi eru langtímavextir lægri en skammtímavextir (Fabozzi, Modigliani, Jones, 
2014). 
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Mynd 2: Hefðbundinn upphallandi ávöxtunarferill (Fabozzi, Modigliani, Jones, 2014): 

Væntingakenningin uppfyllir fyrstu tvö atriðin sem kenningar um vaxtarófið eiga að sýna 

samkvæmt Mishkin, þ.e. að vextir á skuldabréfum með mismunandi líftíma hreyfast samsíða 

yfir tíma. Þegar skammtímavextir eru lágir eru ávöxtunarferlar líklegri til að halla upp á við, 

aftur á móti þegar þeir eru háir eru líkur á því að þeir taki á sig niðurhallandi mynd. Ekkert í 

kenningunni bendir til þess að hún uppfylli þátt númer þrjú, að ávöxtunarferlar taki yfirleitt á 

sig upphallandi mynd (Mishkin og Eakins, 2012). 

 Kenningin um aðskilda markaði skýrir mismunandi halla ávöxtunarferilsins út frá 

mismunandi framboði og eftirspurn, sem fylgir mismunandi líftíma skuldabréfa. kenningin 

uppfyllir því þriðja þátt Mishkins um kenningar vaxtarófsins, þ.e. að ávöxtunarferillinn halli 

upp á við í flestum tilfellum vegna þess að einstaklingar sem kjósa stuttan eignarhaldstíma 

velja einnig fremur skammtímaskuldabréf með minni vaxtaáhættu (e. interest-rate risk). 

Kenningin um aðskilda markaði útskýrir hins vegar ekki þætti eitt og tvö, líkt og 

væntingarkenningin, þ.e. þátt eitt að vextir á skuldabréfum með mismunandi líftíma hreyfist 

samsíða yfir tíma. Og þátt tvö að þegar skammtímavextir eru lágir eru ávöxtunarferlar líklegri 

til að halla upp á við og þegar þeir eru háir eru líkur á því að þeir taki á sig niðurhallandi mynd 

(Mishkin og Eakins, 2012).  

 Seljanleikaálagskenningin útskýrir þátt eitt að vextir á skuldabréfum með mismunandi 

líftíma hreyfist samsíða yfir tíma, það má sjá í jöfnu 4. Ef skammtímavextir hækka bendir það 

til þess, samkvæmt meðaltali, að þeir verði hærri í framtíðinni og að langtímavextir muni 

hækka í takt við það. Kenningin útskýrir einnig hvers vegna ávöxtunarferlar eru upphallandi 

þegar skammtímavextir eru lágir og niðurhallandi þegar þeir eru háir, sbr. þátt númer tvö. 
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Fjárfestar búast vanalega við því að skammtímavextir nái ákveðinni “venjulegri” 

ávöxtunarkröfu þegar þeir eru lágir og þess vegna getur meðaltal væntra framtíðar 

skammtímavaxta verið hærra en núverandi skammtímavextir. Að torsöluálaginu viðbættu eru 

væntir langtímavextir því ívið hærri en núverandi skammtímavextir, sem gerir það að verkum 

að ávöxtunarferillinn hefur mikinn jákvæðan halla. Því útskýrir kenningin punkt númer þrjú, 

að ávöxtunarferlar halli vanalega upp á við með því að halda því fram að torsöluálagið hækki 

með líftíma skuldabréfa vegna þess að fjárfestar kjósi frekar skammtímaskuldabréf vegna 

vaxtaáhættu (Mishkin, 2001). Seljanleikaálagskenningin er sú kenning sem er almennt 

viðurkennd er varðar vaxtarófið vegna þess að hún uppfyllir alla þrjá þættina sem Mishkin setti 

fram sem hornstein kenninga um vaxtarófið. 

2.5 Leiðni stýrivaxtabreytinga um vaxtarófið 
Almennt er talið að stýrivaxtabreytingar fari um vaxtarófið samkvæmt tveimur leiðum. Annars 

vegar geta þær gengið upp vaxtarófið líkt og væntingarkenningin gefur til kynna, þá koma 

áhrifin fyrst fram á óverðtryggðum bréfum, sem þá mynda ákveðna brú yfir í verðtryggð bréf, 

þar sem fjárfestar færa sig úr óverðtryggðum bréfum í verðtryggð (Ásgeir Jónsson, 2006). 

 Hins vegar má líta svo á að stýrivaxtabreytingar fylgi kenningunni um aðskilda markaði. 

Verðtryggð og óverðtryggð skuldabréf skiptast þá í tvo aðskilda markaði, þar sem hvort um sig 

hefur eigin framboð og eftirspurn. Áhrif stýrivaxtabreytinga myndu þá koma fram samtímis á 

bæði óverðtryggðum og verðtryggðum skuldabréfum í gegnum áhrif á peningamarkaði (Ásgeir 

Jónsson, 2006). Mynd 2 og 3 sýna leiðni stýrivaxta miðað við bæði tilfellin, þegar leiðni 

stýrivaxta skýrist af væntingarkenningunni og þá kenningunni um aðskilda markaði. 

 
Mynd 3: Leiðni stýrivaxta samkvæmt væntingakenningunni (Ásgeir Jónsson, 2006). 
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Mynd 4: Leiðni stýrivaxta samkvæmt kenningunni um aðskilda markaði (Ásgeir Jónsson, 

2006). 

 
3 Millibankamarkaður 
Íslenskur peningamarkaður starfrækir skipulagðan millibankamarkað (e. interbank market) þar 

sem viðskipti með krónur fara fram á milli banka og sparisjóða. Millibankalán gera bönkum 

kleift að hafa áhrif á lausafjárstöðu sína með því að láta frá sér fjármagn til að minnka hana 

eða auka lausafjárstöðu sína með því að verða sér út um fjármagn. Lánin geta verið bæði til 

skammtíma- og langtímafjármögnunar, á Íslandi er líftími lánanna einn dagur, vika, tvær vikur, 

þrír mánuðir, sex mánuðir, níu mánuðir eða eitt ár (Halldór S. Kristinsson, 2002a). Virkni 

markaðarins er þannig að markaðsaðilar gefa upp vaxtatilboð fyrir innlán og útlán sín fyrir 

fyrrgreinda líftíma til mótaðila, ef þeir gangast við þeim eru viðskipti komin á.  

Lágmarksfjárhæð tilboða sem hafa líftíma frá einum degi til sex mánaða er 100 milljónir króna 

og lágmarksfjárhæð tilboða sem hafa lengri líftíma er 50 milljónir króna (Halldór S. Kristinsson, 

2002a). Flestir þátttakendur á millibankamarkaði nýta sér hann til að hafa áhrif á lausafjárstöðu 

sína til skamms tíma fremur en að hagnast á viðskiptunum í gegnum vaxtasveiflur. 

 Lánastofnanir geyma óráðstafað eigið fé sitt á viðskiptareikningum. Um er að ræða 

uppgjörsreikninga fyrir stofnanir vegna millibankaviðskipta og greiðslujöfnunar á milli annarra 

innlánastofnanna. Vextirnir á þessum viðskiptareikningi mynda gólf fyrir daglánsvexti á 

millibankamarkaði. Seðlabankinn veitir lánastofnunum daglán, vextir þeirra mynda þak á 

daglánavexti á millibankamarkaði (Seðlabanki Íslands, 2009). Þessir vextir koma í veg fyrir að 

þeir víki um of frá stýrivöxtum Seðlabankans. 

 Á Íslandi kallast millibankavextirnir Reibor og Reibid. Reibor (Reykjavík interbank 

offered rates) eru útlánavextir og Reibid eru innlánsvextir. Þessa vexti geta lánastofnanir lagt 

að grunni í útlánum sínum til viðskipta sinna ef vaxtakjör eru breytileg. Þá er hægt að nota 

Reibor með mismunandi líftíma og bæta við álagi á það (Halldór S. Kristinsson, 2002a). 
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Það má lesa í lausafjárstöðu markaðsaðila með því að skoða millibankavexti. Þegar lítil 

lausafjárstaða er á markaði eru millibankavextir háir en þegar nóg lausafé er eru þeir lægri.  

 Á mynd 5 má sjá heildarársveltu á millibankamarkaði með krónur á 

rannsóknartímabilinu, frá 2010 til 2018. 

 
Mynd 5: Heildarvelta á millibankamarkaði með krónur 2010-2018 (Seðlabanki Íslands, 

2019a). 

Eins og sjá má er velta á millibankamarkaði mun meiri á fyrri árum rannsóknarinnar og nær 

hámarki árið 2011. Veltan lækkar þá skarpt árið 2016. 

 Undanfarin ár hefur lausafé í hagkerfinu aukist, þetta endurspeglast til að mynda í því 

að Seðlabanki Íslands hefur farið úr því að bjóða veðlán yfir í bundin innlán, líkt og áður hefur 

verið nefnt. Á meðan viðskiptavakar eiga mikið lausafé á reikningum sínum er því lítil þörf 

fyrir millibankamarkaði, þar sem ekki er þörf hjá bönkunum að auka lausafjárstöðu. Ástæður 

fyrir þessu aukna lausafé geta hins vegar verið margvíslegar, til að mynda má nefna að eftir 

hrun tók töluverðan tíma að ganga frá uppgjörum og lengi vel var mikil óvissa í hagkerfinu. 

Þessi óvissa hefur í för með sér að bankarnir vilja uppfylla bindiskyldu hratt og hafa rúma stöðu 

á stórgreiðslureikningum3. Undanfarin ár hefur óvissa hins vegar farið minnkandi, til að mynda 

voru í maí árið 2016 sett lög um aflandskrónur. Bankarnir þurftu ekki lengur að velta fyrir sér 

áhrifum þeirra þar sem bindiskylda var innleidd fyrir þessum krónum. Þar með minnkaði þörfin 

fyrir rúmri lausafjárstöðu með minnkandi óvissu og því má ætla að þörfin fyrir 

millibankamarkaði hafi dregist saman í leiðinni. Annað sem ber að nefna, sem líklega hefur 

                                                
3 Stórgreiðslukerfi gerir upp greiðslufyrirmæli á milli fjármálastofnana sem eru 10 milljónir íslenskra króna eða 
hærri (Seðlabanki Íslands, e.d. –g). 



17 
 

haft hvað mest áhrif, er að allt frá 2014 hefur Seðlabankinn keypt mikinn gjaldeyri af 

viðskiptavökum, eða nettó fyrir um 826.745 milljónir króna. Þá keypti Seðlabankinn gjaldeyri 

fyrir nettó 898.097 milljónir króna á tímabilinu 2010-2018, sem sýnir aukningu kaupanna frá 

árinu 2014 (Seðlabanki Íslands, 2019b). Með auknum útflutningstekjum, sem hafa fylgt 

auknum fjölda ferðamanna, hefur gjaldeyrir streymt til landsins. Í kjölfarið hefur Seðlabankinn 

stundað inngrip á markaði í auknum mæli, allt frá 2014 og keypt þennan gjaldeyri af 

viðskiptavökum og því aukið lausafjárstöðu þeirra til muna. Þetta endurspeglast aftur í stöðu 

bundinna innlána sem jukust einungis um 17% yfir allt tímabilið en um 14% frá því inngrip 

Seðlabankans jókst 2014-2018 (Seðlabanki Íslands, 2019c).  Því má segja að kerfið sé langt í 

krónum og ólíklegt að millibankamarkaður með krónur verði mjög virkur á meðan staðan er 

líkt og nú (Gerður Ísberg, aðstoðarframkvæmdarstjóri markaðsviðskipta og fjárstýringar 

Seðlabanka Íslands, tölvupóstur, 19. apríl 2019). 

 

4 Skuldabréf 
Skuldabréf eru viðurkenning skuldara að fjárhæð hafi verið fengin að láni. Skuldarinn 

skuldbindur sig til að greiða höfuðstól skuldabréfsins til baka ásamt vöxtum samkvæmt 

ákvæðum þess. Í öllum löndum þar sem starfræktur er virkur fjármálamarkaður er útgáfa 

skuldabréfa algengasta leiðin til að afla fjár. Á Íslandi eru Ríkissjóður, ríkisstofnanir, bankar, 

fyrirtæki og sveitarfélögin stærstu útgefendur skuldabréfa (VÍB, 1994). 

 Ríkið er, eins og áður sagði, einn stærsti útgefandi skuldabréfa á Íslandi. 

Ríkisskuldabréf eru talin mjög áhættulítil og í flestum þróuðum hagkerfum eru þau talin 

áhættufrjáls (e. risk free). Með útgáfu þeirra aflar íslenska ríkið fjármagns til að nota í þágu 

samfélagsins (Ólafur J. Hansson, 2010). Ríkið gefur út þrjár tegundir skuldabréfa, þau eru 

ríkisvíxlar, óverðtryggð ríkisskuldabréf og verðtryggð ríkisskuldabréf.  

4.1 Óverðtryggð ríkisskuldabréf 
Óverðtryggð ríkisskuldabréf bera árlegar vaxtagreiðslur, sem ákvarðast af ávöxtunarkröfu á 

hverjum tíma. Á lokadegi skuldabréfanna greiðist síðasta vaxtagreiðsla bréfsins ásamt 

nafnverði þess. Engar verðbætur eru greiddar með óverðtryggðum skuldabréfum (Lánamál 

ríkisins, e.d. -a). 

4.2 Verðtryggð ríkisskuldabréf 
Höfuðstóll verðtryggðra ríkisskuldabréfa er tengdur vísitölu neysluverðs. Upphæð greiddra 

vaxta er einnig tengd henni. Greiddir ársvextir á verðtryggðum ríkisskuldabréfum eru reiknaðir 

samkvæmt jöfnu 5 á eftirfarandi hátt (Lánamál ríkisins, e.d.- b). 
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VextirLMNOPPOM = raunvextir ∗ 	UVLWNL	XíZO[VWV\]^_ðabcde\c]
fMghhXíZO[VWV

∗ nafnfjárhæð		  (5) 

 

Á lokagjalddaga greiðist síðasta vaxtagreiðsla skuldabréfsins ásamt nafnverði þess, 

verðbættu, sem er reiknað samkvæmt jöfnu 6 á eftirfarandi hátt: 

 

Innlausnarverð = 	UVLWNL	XíZO[VWV\qebdde\_
LMghhXíZO[VWV

∗ nafnverð  (6) 

 

Sé daglega vísitalan á greiðsludegi lægri en grunnvísitalan, þá er innlausnarverð höfuðstólsins 

á nafnverði tryggt (Lánamál ríkisins, e.d. -b). 

 Þeir Garcia og Van Rixtel (2007) benda á tvo þætti sem aðalkosti þess að gefa út 

verðtryggð skuldabréf fyrir ríki. Með útgáfu þeirra telja þeir að ríkissjóðir geti fjármagnað sig 

á ódýrari hátt, þar sem vextir verðtryggðra ríksskuldabréfa eru lægri en óverðtryggðra, sem má 

rekja til þess að ekkert verðbólguálag er innbyggt í ávöxtunarkröfu óverðtryggðu bréfanna 

(Garcia og van Rixtel, 2007).  Þeir benda einnig á að mikill hluti tekna ríkis fylgir 

verðtryggingu, þar má sem dæmi nefna virðisaukaskatt. Því eru áhrif verðtryggingarinnar að 

eignir og skuldir ríkis fylgjast nánar að (Garcia og van Rixtel, 2007). 

4.3 Ávöxtunarkrafa 
Ávöxtunarkrafa skuldabréfa er sú krafa sem kaupandi gerir til ávöxtunar fjárfestingar sinnar í 

skuldabréfi á ársgrundvelli. Um er að ræða vexti sem gera núvirði greiðslna skuldabréfsins 

jafnt markaðsverði þess. Því stjórnar ávöxtunarkrafa skuldabréfs markaðsvirðinu (Hull, 2018). 

Þeir Fabozzi, Modigliani og Jones settu fram eftirfarandi jöfnu 7 til að reikna ávöxtunarkröfu 

skuldabréfa (Fabozzi o.fl., 2014): 

 

    r = RR + IP + DP + MP + LP + EP  (7) 

Þar sem:  

• r stendur fyrir ávöxtunarkröfu bréfs 

• RR (e. real rate) stendur fyrir raunvexti, sem er þóknun fyrir að nota ekki fjármagnið til 

neyslu heldur til láns. 

• IP (e. inflation premium)  stendur fyrir verðbólguálag sem er álag fyrir væntanlega 

kaupmáttarveikingu lánsfjármagnsins á lánstímanum. 
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• DP (e. default premium) stendur fyrir skuldaraáhættu sem er álag vegna áhættu 

lánveitenda, þ.e. að lántaki standi ekki við skilmála skuldabréfsins, stendur t.d. ekki við 

greiðslu vaxta eða höfuðstóls. 

• MP (e. maturity premium) stendur fyrir líftímaálag sem er þóknun lánveitanda fyrir að 

láta pening af hendi, hækkar eftir því sem skuldabréfið er lengra. 

• LP (e. liquidity premium) stendur fyrir lausafjáráhættu sem er áhættan á því að eign 

seljist ekki á ásættanlegu verði, á þeim tíma sem er þörf. 

• EP (e. exchange rate risk premium) stendur fyrir gengisáhættu ef skuldabréfið er í 

erlendri mynt. 

Saman mynda þessir þættir ávöxtunarkröfu skuldabréfa. Þegar einn þáttur hækkar mun 

ávöxtunarkrafan hækka í samræmi við það. Hún ásamt verði skuldabréfa eiga í andhverfu 

sambandi, sem leiðir af sér að ef hún hækkar lækkar verð skuldabréfs og öfugt ef hún lækkar. 

Ef hún er há má draga þá ályktun að meiri áhætta sé falin í fjárfestingu í því skuldabréfi en 

sambærilegs bréfs með lægri ávöxtunarkröfu, sem skýrir að verð þess skuldabréfs með hærri 

ávöxtunarkröfu sé lægra (Fabozzi o.fl., 2014). 

4.4 Verðlagning skuldabréfa 
Flest skuldabréf bera vexti sem eru greiddir til lánveitanda á fyrirfram skilgreindum tímabilum. 

Höfuðstóll skuldabréfs ásamt áföllnum vöxtum síðasta tímabils er þá greiddur í lok líftíma þess. 

Rétt verð skuldabréfs er núvirði allra greiðslna þess, þar sem hver greiðsla er núvirt með 

ávöxtunarkröfu bréfsins (Hull, 2018). Jafna 8 sýnir verðlagningu skuldabréfa með árlegum 

vaxtagreiðslum: 

    rs)
1't)

+	 rs+
1't+

+ rsu
1'tu

…+ rs.
1't.

+ w
1't.

  (8) 

Þar sem: 

• CF táknar greiðslu vaxta á ákveðnum tíma. 

• y táknar ávöxtunarkröfu skuldabréfsins. 

• P táknar höfuðstól skuldabréfsins. 

Ávöxtunarkröfu skuldabréfs má reikna með því að einangra stærðina r í jöfnu 8. Eins og áður 

sagði er ávöxtunarkrafan sú krafa sem gerir verð skuldabréfsins jafnt markaðsvirði, þannig að 

svo lengi sem markaðsverð þess er þekkt má nota jöfnu 8 til að einangra ávöxtunarkröfuna 

(Hull, 2018). 

 Út frá jöfnu 8 má einnig sjá stærðfræðilega að skuldabréf með hærri ávöxtunarkröfu 

hefur lægra verð en með lægri kröfu. Þegar fjárstreymi þess er núvirt með hærri ávöxtunarkröfu 
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verður útkoman sífellt minni tala og þegar núvirtu fjárstreymin eru lögð saman endar það því í 

lægra verði en skuldabréf með lægri ávöxtunarkröfu. 

4.5 Meðaltími (e. duration) 
Meðaltími skuldabréfs er mælikvarði á hversu lengi höfuðstóll þess er bundinn í fjárfestingunni. 

Hann segir einnig til um hversu verðnæmt skuldabréfið er, þ.e. hvernig verð þess breytist við 

breytingu á ávöxtunarkröfu þess (Hull, 2018). Skuldabréf sem ber enga vexti yfir líftímann 

hefur meðaltíma jafnan líftímanum, þar sem engar greiðslur vaxta eiga sér stað. Meðaltími 

vaxtaberandi skuldabréfa er aftur á móti styttri en líftími þess þar sem greiðslur vaxta eiga sér 

stað á líftímanum (Hull, 2018). Meðaltíma má reikna með eftirfarandi jöfnu 9. 

     D = w/	7	w(
@wx yt 199

    (9) 

Þar sem: 

• 𝑃7 táknar verð skuldabréfsins ef ávöxtunarkrafa þess minnkar um Δ𝑦 

• 𝑃' táknar verð skuldabréfsins ef ávöxtunarkrafa þess eykst um Δ𝑦 

• 𝑃9 táknar upphaflegt verð skuldabréfs 

• Δ𝑦	táknar breytingu á ávöxtunarkröfu í basispunktum. 

Niðurstöðu jöfnu 9 má svo nota til að reikna hlutfallslegt verðnæmi skuldabréfs við breytingu 

á ávöxtunarkröfu þess samkvæmt jöfnu 10 (Fabozzi o.fl., 2014).  

   

−𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑡í𝑚𝑖 ∗ Δ𝑦 ∗ 	100   (10) 

Þar sem: 

• Δ𝑦  táknar breytingu á ávöxtunarkröfu skuldabréfs. 

Um meðaltíma skuldabréfa gildir fyrir skuldabréf sem hafa sömu vaxtagreiðslu og sömu 

ávöxtunarkröfu, að því lengri sem líftíminn er því lengri er meðaltími skuldabréfsins. Um 

skuldabréf sem hafa sömu ávöxtunarkröfu og sama gildir að því lægri sem vaxtagreiðsla 

skuldabréfsins er því lengri er meðaltíminn. Einnig gildir að því lægri sem upphafleg 

ávöxtunarkrafa skuldabréfsins er því lengri er meðaltími þess (Fabozzi o.fl., 2014). 

 

5 Viðskiptavakar og væntingar markaðarins  
Á fjármagnsmarkaði eru fjórir viðskiptavakar, Arion banki, Íslandsbanki, Landsbankinn og 

Kvika. Hlutverk þeirra er að vera reiðubúnir að kaupa og selja þá flokka verðbréfa sem 
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viðskiptavakinn hefur tekið að sér að sjá um á auglýstu verði. Með þessu jafnar hann sveiflur 

sem gætu orðið á endursölumarkaðinum4 (Halldór S. Kristinsson, 2002b). 

Greiningardeildir þriggja þessara viðskiptavaka fjalla um íslenskt efnahagslíf og leitast við að 

draga fram mikilvægustu fréttir af mörkuðum og leggja mat á þýðingu þeirra. Þær fjalla um 

horfur og helstu tíðindi á innlendum og erlendum mörkuðum. Þá gefa deildirnar út þjóðhags- 

og efnahagsspá reglulega ásamt því að spá fyrir um verðbólgu og stýrivexti. 

Greiningardeildirnar styðjast við svokallaða Taylor-reglu í þessu sambandi  (Arion banki, 

Íslandsbanki og Landsbankinn, e.d.). 

 Þá notast Seðlabanki Íslands við svokallaða framsýna Taylor-reglu við ákvörðun 

stýrivaxta, þ.e. miðað er við verðbólguvæntingar fram í tímann. Tímaviðmið þeirra er eitt ár 

fram í tímann (Arion Banki, 2015). Framsýna reglan byggist á stýrivaxtaferli sem endurspeglar 

væntingar markaðs- og greiningaraðila um þróun stýrivaxta á spátímabilinu og hefur verið 

grunnspá bankans frá 2006. Fram að því hafði verið notast við spá sem byggði á forsendunni 

um óbreytta stýrivexti (Seðlabanki Íslands, 2006). Því má segja að væntingar markaðs- og 

greiningaraðila hljóti að spila hlutverk í stýrivaxtabreytingum.  Að því sögðu, líkt og áður hefur 

verið nefnt, verður tekið mið af þessum væntingum greiningardeilda með því að taka 

meðaltalið af þeim þegar áhrif óvæntra breytinga stýrivaxta á markaðsvexti og ávöxtunarkröfu 

ríkisskuldabréfa verður kannað.  

5.1 Taylor-reglan 
Árið 1993 stakk bandaríski hagfræðingurinn John B. Taylor upp á einfaldri hagstjórnarreglu 

sem síðan þá hafa verið nefndar Taylor-reglur. Í stuttu máli miða þær að því að Seðlabankinn 

skuldbindi sig til þess að svara hækkun verðbólgu umfram sett markmið með hækkun 

stýrivaxta.  
Virk Taylor regla skuldbindur Seðlabankann til þess að hækka stýrivexti meira en nemur hækkun 

verðbólgu umfram markmið eftir sérstökum hækkunarstuðli sem verður að vera stærri en einn. 

Þannig eiga raunvextir að hækka sjálfkrafa um leið og verðbólga leitar upp fyrir markmið og því 

meira sem hún færist fjær markmiðinu. Með þessu móti kemst verðbólgan aldrei langt frá 

markmiði þar sem hækkun raunvaxta mun þrýsta eftirspurninni niður og stöðva 

hækkunarhraðann (Seðlabanki Íslands, 2002). 

Jafna 11 útskýrir á einfaldan hátt Taylor-regluna og þá þætti sem spila inn í þegar 

peningastefnunefndir taka ákvarðanir varðandi stýrivexti. 

    𝑖# = 𝑟∗ + 𝜋∗ + 	𝛽 𝜋# − 𝜋∗ + 𝑦𝑥#  (11) 

                                                
4 Á endursölumarkaði eða eftirmarkaði kaupa og selja fjárfestar skuldabréf hver af öðrum í stað þess að eiga 
viðskipti með bréfin beint af útgefanda (Mishkin og Eakins, 2012). 
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Þar sem 𝑖# eru stýrivextir Seðlabankans, 𝜋∗ er verðbólgumarkmið hans, 𝜋# er verðbólga og 𝑥# 

er framleiðsluspenna hagkerfisins, þ.e. landsframleiðsla umfram framleiðslugetu.  𝑟∗  eru 

náttúrulegir raunvextir, þ.e. það raunvaxtastig sem endurspeglar innra og ytra jafnvægi í 

hagkerfinu, það ræðst m.a. af raunþáttum, eins og framleiðni fjármagns, sparnaðarstigi og 

langtímavexti framleiðslugetu. Þá leiðréttir 𝑦𝑥#  grunnviðmiðunarstig vaxta fyrir frávikum 

raunverulegrar framleiðslu frá framleiðslugetu hagkerfisins (Seðlabanki Íslands, 2002). 

 Með því að bregðast skjótt við verðbólgu kemur Seðlabankinn í veg fyrir að mikil 

verðbólga leiði til hárra raunvaxta og lægri heildareftirspurnar. Ef Seðlabankinn hækkar vexti 

ekki nægilega mikið til þess að sporna við verðbólgu verða raunvextir lægri og heildareftirspurn 

hærri, sem leiðir til verðbólguþrýstings. Slík peningastefna gæti valdið óstöðugleika í 

hagkerfinu, því er mikilvægt að peningastefnunefndir bregðist skjótt og nægilega við aukinni 

verðbólgu með því að hækka stýrivexti. Líkt og áður hefur verið nefnt notast Seðlabanki Íslands 

við framsýna Taylor-reglu til þess að ákvarða stýrivexti. Fæstir seðlabankar fara þó algjörlega 

eftir henni, það er eftir ákveðinni jöfnu til þess að halda niðri verðbólgu með hækkun stýrivaxta, 

enda ef slíkt yrði gert væri í raun ekki þörf fyrir starfandi seðlabanka. Peningastefnunefndir 

vilja hafa frelsi til að túlka gögn og bregðast við sérstökum atburðum en geta notfært sér Taylor- 

jöfnuna sem viðmið fyrir ákvarðanatöku (Gottfries, 2013).  

 

6 Fjármagnshöft 
Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 var fjármagnshöftum komið á haustið 2008. Stjórnvöld 

óttuðust að með minnkandi tiltrú á íslenskum fjáreignum væri hætta á stórfelldu útstreymi 

fjármagns með slæmum afleiðingum fyrir gengi krónunnar. Mikið útstreymi hefði valdið 

stórfelldri gengislækkun, hækkun vaxta og meiri verðbólgu en raunin varð. Fyrirtæki og heimili 

í landinu voru mikið skuldsett í erlendum og verðtryggðum lánum á þessum tíma og því hefði 

þetta útstreymi hrundið af stað mikilli hrinu vanskila með óhagstæðum afleiðingum fyrir 

þjóðarbúskapinn. Höftin voru því lykilatriði í efnahagsáætlun Íslands, sem unnin var í samstarfi 

við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Markmið þeirra var að takmarka óhóflegt fjármagnsflæði sem 

gæti haft neikvæð áhrif á endurreisn stöðugleika á gjaldeyrismarkaði í kjölfar efnahagshrunsins. 

Samkvæmt samningi um Evrópskt efnahagssvæði (EES) eru höft þó einungis leyfð sem 

neyðarráðstöfun til skamms tíma og því hafa stjórnvöld á Íslandi unnið að áætlun um losun 

þeirra allt frá því höftunum var komið á árið 2008 (Seðlabanki Íslands, e.d. –a).  

 Raunvextir lækkuðu töluvert eftir setningu fjármagnshafta árið 2008 enda varð 

gríðarlegt magn lausafjár hér uppsafnað. Þá urðu raunstýrivextir Seðlabanka Íslands ívið 
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neikvæðir í kringum 2012 enda lokuðu höftin íslenskt fjármagnskerfi af og gerðu 

Seðlabankanum kleift að lækka vexti án þess að þurfa að hafa áhyggjur af veikingu gengisins. 

Búist var við því að langtímavextir á Íslandi myndu taka kipp upp á við um leið og höftin yrðu 

afnumin og innilokað fjármagn steymdi út (Ásgeir Jónsson, Sigurður Jóhannesson og Valdimar 

Ármann, 2012). 

 Höftin takmörkuðu aðgengi innlendra aðila á erlenda markaði. Við þetta takmörkuðust 

fjárfestingarkostir við ríkisskuldabréf, hlutabréf sem skráð voru á markað og bankareikninga 

sem báru litla sem enga vexti. Aukin eftirspurn eftir ríkisskuldabréfum lækkaði því vexti á 

þeim í kjölfar setningu hafta. Því mátti búast við því að við afnám hafta myndu 

fjárfestingarmöguleikum fjölga, eftirspurn eftir ríkisskuldabréfum lækka og vextir á 

ríkisskuldabréfum hækka í kjölfarið (Finnur Oddsson, Björn Þór Arnarson, Björn Brynjúlfur 

Björnsson, Lúðvík Elíasson og Haraldur I. Birgisson, 2011). 

 Í október 2009 var tekið fyrsta skrefið til losunar haftanna þegar heimilað var að flytja 

nýfjárfestingar á Íslandi, sem gerðar voru eftir október 2009, úr landi. Í mars 2017 átti sér stað  

almenn losun fjármagnshafta, sem viðkomu einstaklingum, fyrirtækjum og lífeyrissjóðum 

(Seðlabanki Íslands, 2018a). Nú síðast 4. mars 2019 voru fjármagnshöft, sem innleidd voru í 

nóvember 2008, nánast að öllu leyti losuð, þegar bindingarhlutfall vegna nýs innstreymis 

erlends gjaldeyris lækkaði úr 20% niður í 0% (Seðlabanki Íslands, e.d. -b). 

 Töluverðar breytingar hafa orðið innan fjármálamarkaða síðan í mars 2017, eins og við 

var að búast. Skammtímasveiflur urðu á gengi krónunnar, útflæði vegna verðbréfafjárfestinga 

hefur verið nokkurt, S&P hækkaði lánshæfiseinkunn ríkissjóðs í A. Fitch Ratings hækkaði þá 

einnig lánshæfiseinkunn íslenska ríkisins úr BBB+ í A5 (Seðlabanki Íslands, 2018a). 

 Þar sem þessar breytingar á fjármagnshöftum hafa haft víðtæk áhrif á fjármálamarkaði, 

á tímabilinu 2010 til 2018, ber að kanna hvort munur sé á niðurstöðum fyrir og eftir höft, þ.e. 

að tímabili rannsóknar verður skipt í tvennt, á meðan höft standa, frá 2010 til mars 2017 og 

eftir að losun hafta hefur að mestu gengið í gegn, frá mars 2017 til 2018. Með þessu ætti að 

vera hægt að sjá áhrif óvæntra stýrivaxtabreytinga á ávöxtunarkröfu á meðan höft standa og 

eftir að þau hafa verið losuð og bera niðurstöður þessara tveggja tímabila saman. 

                                                
5 Lánshæfiseinkunn endurspeglar getu lántakenda til að standa við skuldbindingar að fullu og á réttum tíma. 
Einkunnir eru gefnar frá AAA, sem merkir hæstu einkunn og lágmarksáhættu, niður í D, sem merkir vanskil. 
Þ.e. AAA - AA - A - BBB - BB - B - CCC - CC - C - D (Seðlabanki Íslands, e.d. –c). 
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2. Hluti 

7 Staða þekkingar 
Atburðarrannsóknir eru vinsælt rannsóknarform, en talið er að fyrst birta rannsóknin hafi verið 

framkvæmd af Dolley (1933). Síðar framkvæmdu Ball og Brown (1968) og Fama, Fisher, 

Jensen og Roll (1969) atburðarrannsókn með aðferðafræði sem enn er notast við í dag 

(Campbell, Lo og Mackinley, 2012).  

 Rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á áhrifum stýrivaxta á markaðsvexti með 

atburðarrannsókn eru þónokkrar. Flestar byggja þær á rannsókn eftir Cook og Hahn (1989). 

Marías H. Gestsson (2018) skoðaði þessi áhrif á Íslandi fyrir hönd ráðherranefndar um 

efnahagsmál, er skipuð var af forsætisráðherra, en notaði þó ekki sömu aðferðafræði í 

umfjöllun sinni. Nánar verður farið yfir niðurstöður fyrri rannsókna í umfjölluninni hér á eftir. 

7.1 Rannsókn Maríasar Gestssonar 
Í rannsókn Maríasar H. Gestssonar (2018), sem hann framkvæmdi fyrir hönd stjórnarráðsins, 

var stuðst við mánaðarleg gögn frá janúar 2011 til febrúar 2018. Við mat á miðlunarferlinu 

skoðaði Marías hvaða áhrif óvænt hækkun stýrivaxta Seðlabankans (i) hefði á aðra vexti. Þar 

sem hann horfði til þriggja mánaða REIBOR-vaxta (m), óverðtryggðra útlánavaxta (bn), 

verðtryggðra útlánavaxta (br), 25 ára ríkisskuldabréfa (sn) og 40 ára verðtryggðra íbúðarbréfa 

(sr). Rannsókninni var skipt í tvennt, í fyrri hluta voru skoðaðir útlánavextir bankanna og í 

seinni hluta var skuldabréfamarkaðurinn kannaður. Sett var fram VAR-líkan (12), þar sem 𝑢# 

stendur fyrir vektorinn (𝑢%,#, 𝑢6,#, 𝑢",#, 𝑢�,#) og 𝑦# stendur fyrir vaxtavektorinn (𝑖#, 𝑚#, 𝑛#, 𝑟#). 

     𝐴 𝐿 𝑦# = 𝑢#     (12) 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að áhrif stýrivaxtahækkunar komi sterkt fram í 

þriggja mánaða markaðsvöxtum, enda vaxtamiðlun almennt sterkust á stutta óverðtryggða 

vexti. Áhrifin voru einnig nokkuð sterk fyrir óverðtryggða útlánavexti. Hið sama var hins vegar 

ekki hægt að segja um verðtryggða útlánavexti en bæði var vaxtamiðlun mjög lítil og þá vakti 

athygli að áhrifin voru tölfræðilega ómarktæk frá upphafi, með öðrum orðum var ekki hægt að 

fullyrða að stýrivextir hefðu haft áhrif á verðtryggða vexti á tímabilinu. Áhrifin voru nokkuð 

sterk fyrir ríkisskuldabréfið og áhugavert var að sjá að þau voru marktæk hvað það varðar þrátt 

fyrir að hafa ekki verið marktæk á verðtryggða útlánavexti (Marías H. Gestsson, 2018). 

7.2 Rannsókn Cook og Hahn 
Rannsókn Cook og Hahn (1989) var með fyrstu atburðarrannsóknum sem gerðar voru um áhrif 

stýrivaxta á markaðsvexti, því byggja rannsóknir sem gerðar hafa verið síðan þá að miklu leyti 
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á þeirri rannsókn. Í rannsókn þeirra skoðuðu þeir gögn frá árunum 1974-1979. Cook og Hahn 

könnuðu áhrif stýrivaxta á markaðsvexti með 3, 6 og 12 mánaða líftíma, ásamt því að skoða 

áhrif þeirra á ríkisskuldabréf með 3, 5, 7, 10 og 20 ára líftíma með aðhvarfsjöfnu (13), þar sem 

∆𝑅#  táknar breytingu í markaðsvöxtum eða ríkisskuldabréfi og ∆𝑅𝐹𝐹#  táknar breytingu á 

stýrivöxtum á atburðardegi. 

    ∆𝑅# = 𝑏1 + 𝑏2∆𝑅𝐹𝐹# + 𝑢#   (13) 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að stýrivaxtabreytingar hefðu mest áhrif á 

skammtímamarkaðsvexti, meðaláhrif á vexti um mitt vaxtarófið og lítil en marktæk áhrif á 

markaðsvexti með langa líftíma. Þ.e. við 1% hækkun stýrivaxta hækkuðu 3, 6 og 12 mánaða 

markaðsvextir um 50-55 grunnpunkta, og 3, 5 og 7 ára ríkisskuldabréf um 18-28 basispunkta 

og, 10 og 20 ára ríkisskuldabréf um 10-13 basispunkta. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar samræmdust því kenningum fjármálamarkaða, sem 

nefndar hafa verið hér að framan í hluta 1, að stýrivextir hafi veruleg áhrif á markaðsvexti, en 

minni áhrif lengra út í vaxtarófið. Því bentu niðurstöður til þess að stýrivaxtabreytingin hefði 

bein áhrif á skammtímavexti en að væntingar spili meira inn í fyrir langtímavexti. 

7.3 Rannsókn Kaketsis og Sarantis 
Í Rannsókn Kaketsis og Satantis (2006) könnuðu þeir áhrif stýrivaxta á markaðsvexti með átta 

mismunandi líftíma. Þeir notuðust við atburðarrannsókn með aðferðafræði Campbell o.fl. 

(2012). Vegna fjölda breytinga sem áttu sér stað innan gríska seðlabankans skiptu þeir 

tímabilinu í tvo hluta, fyrri hluti rannsóknarinnar var frá 1994 til 1997 og sá seinni frá 1997 til 

2000. Þeir settu fram OLS-aðhvarfsjöfnu (14) þar sem ∆R[ táknar breytingu á markaðsvöxtum 

og ∆(INTERV)[	á stýrivöxtum. 

    ∆R[ = 	α + 	β∆(INTERV)[    (14) 

Kaketsis og Satantis tóku inn í reikninginn það sem áður hafði verið nefnt, þ.e. að gallinn við 

jöfnu (14) væri sá, að halda því fram að 𝛽  væri fasti, væri ofureinföldun. Því í 

raunveruleikanum færu breytingar á markaðsvöxtum eftir fjölda mismunandi þátta, líkt og 

markaðsviðhorfum, væntingum, hvers konar breyting ætti sér stað og vegna ytri áhrifa. Því 

tóku þeir meðalviðbrögð. þ.e. viðbrögð við breytingu á meðalvöxtum voru reiknuð sem hlutfall 

af breytingu á stýrivöxtum og komu þannig í veg fyrir að 𝛽 yrði háð sértækum atburði. 

 Niðurstöður heildarrannsóknar bentu til þess að á tímabili eitt hafi stýrivaxtabreyting 

áhrif á markaðsvexti fyrir alla líftíma nema markaðsvexti með 12 mánaða líftíma. Á tímabili 

tvö hafði breytingin áhrif á alla líftíma nema markaðsvexti yfir nótt (O/N) og markaðsvexti 

með  10 ára líftíma. Þeir skoðuðu einnig niðurstöður frá degi til dags, á fyrra tímabili bentu þær 
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til þess að atburðurinn, stýrivaxtabreyting,  hefði mikil áhrif á O/N vexti dagana fyrir 

breytinguna. Á meðan áhrifin á O/N vöxtunum komu fram á ákvörðunardaginn sjálfan á seinna 

tímabilinu. Þessar niðurstöður bentu því til þess að væntingar markaðsaðila hefðu áhrif eða að 

hugsanlegur upplýsingaleki hefði spilað inn í. Fyrir vexti með lengri líftíma bentu niðurstöður 

til þess að á fyrra tímabili hefðu vaxtabreytingar verið nokkuð fyrirsjáanlegar og höfðu 

breytingar á markaðsvöxtum því að miklu leyti gengið yfir dagana fyrir stýrivaxtabreytingar.  

Það sáust þó einnig lærdómsáhrif daginn eftir stýrivaxtabreytingar þar sem markaðsvextir 

aðlöguðust, sem benti til þess að væntingar hefðu ekki alltaf verið réttar á fyrra tímabili. Á 

heildina litið brugðust allir markaðsvextir harkalega við breytingunum nema 12 mánaða vextir 

á fyrra tímabili. Á seinna tímabili voru vaxtabreytingar einnig fyrirsjáanlegar en það sem 

breyttist var að það sáust engin lærdómsáhrif, líklega vegna reynslu og gagnsærri 

peningastefnu á síðara tímabili. Annað sem breyttist á síðara tímabili var að breytingar voru 

minni en áður á markaðsvöxtum, þ.e. áhrif stýrivaxtabreytinganna voru ekki eins harkaleg. 

Niðurstöður beggja tímabila benda til þess að stýrivaxtaákvörðunin hafi veruleg áhrif á 

skammtíma- og millistigsmarkaðsvexti, með mikil áhrif sem kom í ljós dagana fyrir ákvörðun 

á báðum tímabilum og lærdómsáhrif á fyrra tímabili komu í ljós daginn eftir ákvörðun. Á 

meðan áhrifin á 12 mánaða og 10 ára markaðsvexti voru minni fyrir bæði tímabil (Kaketsis og 

Sarantis, 2006). Þetta samræmist rannsókn Cook og Hahn (1989) ásamt öðrum kenningum um 

að stýrivaxtabreytingar hefðu veruleg áhrif snemma í vaxtarófinu og lítil sem engin áhrif aftar 

í vaxtarófinu. 

7.4 Rannsókn Zettelmeyer 
Í rannsókn Zettelmeyer (2004) Kannaði hann áhrif peningastefnuákvarðana á gengi í Ástralíu, 

Kanada og á Nýja-Sjálandi, árin 1990-2000 og notaði til þess þriggja mánaða markaðsvexti þar 

sem áhrifin voru skilgreind sem breytingin á þriggja mánaða markaðsvöxtum við 

peningastefnuákvörðun, sem er atburður rannsóknarinnar. Þó að Zettelmeyer kanni í raun ekki 

áhrif stýrivaxta á markaðsvexti getur verið áhugavert að skoða rannsókn hans þar sem hún 

tengist efninu á ýmsan hátt. Til að mynda notaðist hann við þriggja mánaða vexti en ekki 

stýrivextina sjálfa, líkt og gert var í fyrri rannsóknum. Samkvæmt kenningum eru þriggja 

mánaða vextir nægilega stuttir til þess að endurspegla stýrivaxtabreytingar og 

peningastefnumarkmið sem stjórnvöld setja fyrir nærliggjandi framtíð. En eru jafnframt einnig 

nægilega langir til þess að bregðast einungis við, að því marki, að breytingar á stýrivöxtum hafi 

verið óvæntar (Zettelmeyer, 2004).  
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 Notast verður við þriggja mánaða markaðsvexti í þessari rannsókn til þess að sýna fram 

á að þessi tenging á milli stýrivaxta og skammtímamarkaðsvaxta eigi einnig við hér á landi. 

 Zettelmeyer setti fram aðhvarfsjöfnu (15) þar sem hann skoðaði samdægursáhrif, þar 

sem ∆e[ táknar gengisbreytingu sama dag og ∆iA�,[	 táknar breytingu á þriggja mánaða 

markaðsvöxtum á atburðardegi.  

    ∆e[ = 	α + 	β∆iA�,[ +	ε[   (15) 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að peningastefnuákvörðun, sem hækkar þriggja 

mánaða markaðsvexti um 100 basispunkta, valdi að meðaltali 2-3% styrkingu gengis. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru því þær að þegar búið var að leiðrétta fyrir innri breytu 

vandamálum er samband milli gengis og peningastefnu í þá átt sem kenningar benda til, þ.e. 

að hækkun vaxta valdi styrkingu gengis. Hvað Ástralíu varðar voru peningastefnuákvarðanir 

teknar á fyrirfram ákveðnum dögum og því höfðu breytingarnar yfirleitt þegar átt sér stað á 

markaðsvöxtunum fyrir atburðardaginn vegna væntinga markaðsaðila. Í því sambandi er því 

hentugt að skoða grein Zettlemeyer vegna aðferðafræðinnar sem hann notast  við og sökum 

þess að niðurstöður rannsóknarinnar mátti einnig tengja við væntingar markaðsaðila. 

7.5 Rannsókn Andersson, Overby og Secestyén 
Í rannsókn Andersson, Overby og Secestyén (2009) könnuðu þeir hvaða áhrif tilkynningar, er 

tengjast hagkerfum Bandaríkjanna og nokkurra Evrópuríkja, hefðu á þýsk skuldabréf. Ásamt 

því að kanna hvaða áhrif tilkynningar frá peningastefnu Seðlabanka Evrópusambandsins, ECB, 

hefðu á þýsk skuldabréf, samanlagt 44 tilkynningar. Í rannsókninni notuðust þeir við gögn frá 

skuldabréfamarkaðnum árin 1999 – 2005, sem lesin voru inn á fimm mínútna fresti, svokölluð 

hátíðnigögn. Þar sem markaðir áttu það til að vera framsýnir og væntingar gátu haft mikil áhrif, 

skiptu þeir gögnunum niður í þrjú tímabil. Hið fyrsta stóð frá maí 1999 – október 2000, 

svokallað aðhaldstímabil stjórnvalda þar sem vextir voru oft hækkaðir. Annað tímabilið stóð 

frá nóvember 2000 – júní 2003, svokallað slakatímabil þar sem vextir voru lækkaðir. Síðasta 

tímabilið stóð frá júlí 2003 – september 2004, hlutlaust tímabil þar sem vextir héldust óbreyttir. 

Það að vera með hátíðnigögn ásamt því að kanna hvaða áhrif væntingar tilkynninganna hefðu 

á skuldabréfin og tilkynningarnar sjálfar var það sem gerði rannsók Andersson, Overby og 

Secestyén (2009) frábrugðna rannsóknum sem nefndar hafa verið hingað til.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að aðilar á fjármálamarkaði hefðu oft spáð 

rétt fyrir um ákvarðanir peningastefnu, hugsanlega vegna gagnsæis ECB. Engu að síður var 

sjáanlegt aukið flökt á skuldabréfamarkaðnum í kjölfar ákvarðana peningastefnunefndar og í 

kjölfar tilkynninga er tengdust hagkerfum Bandaríkjanna og nokkurra Evrópuríkja. 
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 Hátíðnigögn frá skuldabréfamarkaðnum á Íslandi eru ekki gefin út opinberlega og því 

verður ekki notast við slík gögn í þessarri rannsókn. Þrátt fyrir það er áhugavert að skoða 

rannsókn Andersson, Overby og Sebestyen þar sem hún skilgreinir tímabil sem aðhalds, slaka 

og hlutlaust og fara þeir dýpra í áhrif framsýnna markaða og væntinga heldur en rannsóknir 

sem nefndar hafa verið til þessa. Einnig má áætla að niðurstöður þessarar rannsóknar hafi verið 

nákvæmari en annarra þar sem úrtak þeirra var mun stærra vegna hátíðnigagna.  

4. Hluti 

8 Rannsókn 

8.1 Gögn 
Gögnin sem notuð voru í rannsókninni voru fengin frá Seðlabanka Íslands og frá 

greiningardeildum viðskiptabankanna þriggja. Þuríður Höskuldsdóttir frá Seðlabanka Íslands 

sendi dagleg gögn um stýrivexti og þær ávöxtunarkröfur sem skoðaðir voru, þ.e. 

millibankavexti með þriggja mánaða líftíma og daglega ávöxtunarkröfu beggja 

ríkisskuldabréfanna (Þuríður Höskuldsdóttir, munnleg heimild, tölvupóstur 14. janúar 2019). 

Sögulegar spár greiningardeildar Íslandsbanka um stýrivaxtabreytingar bárust frá Jóni Bjarka 

Bentssyni, aðalhagfræðingi Íslandsbanka. Spár greiningardeildar Arion banka um 

stýrivaxtabreytingar bárust frá Stefáni Brodda Guðjónssyni, forstöðumanni greiningardeildar 

Arion Banka (Jón Bjarki Bentsson, yfirhagfræðingur Íslandsbanka, munnleg heimild, 

tölvupóstur 22. janúar 2019;Stefán Broddi Guðjónsson, forstöðumaður greiningardeildar Arion 

Banka, munnleg heimild, tölvupóstur 24. janúar 2019). Ekki bárust svör frá Landsbankanum, 

gögn um stýrivaxtaspá greiningardeildar eru opinber á heimasíðu bankans og voru sótt þangað 

(Landsbankinn, e.d.). 

 Gögnin voru unnin í Microsoft Excel til að sjá daglegar breytingar á ávöxtunarkröfu 

verðbréfanna, bæði fyrir allt tímabilið og innan atburðargluggans. Í rannsókninni var 

prósentugildum breytt í raungildi, t.d. fengu 5% vextir gildið 5, stýrivaxtabreyting sem hljóðaði 

upp á 0,25% hækkun fékk gildið 0,25 o.s.frv. 

 Þegar talað er um væntingar í rannsókninni er átt við væntingar greiningardeilda 

bankanna þriggja. Fyrir hverja stýrivaxtaákvörðun var reiknað meðaltal út frá spá bankanna og 

notað sem mælikvarði á væntingar markaðsaðila. Ef greiningardeildir bankanna eru marktækar 

og markaðurinn tekur mark á þeim ætti það að vera góður mælikvarði á væntingar. 

 Gög sem safnað var ná aftur til byrjun árs 2010 til loka árs 2018. Alls voru 

stýrivaxtaákvarðanir 72 á öllu tímabilinu. Af þessum 72 ákvörðunum voru 17 af þeim lækkun 
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á stýrivöxtum, 10 af þeim voru hækkun á stýrivöxtum og 45 sinnum var þeim haldið óbreyttum. 

Stýrivextir lækka mest í byrjun tímabilsins sem má rekja til eftirkasta íslenska 

efnahagshrunsins. Stýrivextir fóru hæst í 18% og við tók tímabil til ársins 2011 þar sem þeir 

voru lækkaðir nokkuð skarpt. Vextirnir hækka þá hægt í nokkur ár áður en þeir lækka aftur 

síðustu þrjú ár tímabilsins en á árunum 2016-2018 voru stýrivextir aðeins einu sinni hækkaðir, 

í lok árs 2018. 

 Mynd 6 sýnir þróun stýrivaxta Seðlabanka Íslands á árunum 2010-2018 og mynd 7 

sýnir skiptingu stýrivaxtaákvarðana á árum rannsóknarinnar. Skiptingin sýnir hækkun 

stýrivaxta, lækkun stýrivaxta og óbreytta stýrivexti. 

 
Mynd 6:  Stýrivextir Seðlabanka Íslands 2010-2018. 
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Mynd 7: Stýrivaxtabreytingar 2010-2018. 

8.1.1 RIKB 25 0612 
Tímaröð hins óverðtryggða RIKB 25 0612 með daglegri ávöxtunarkröfu var eins og áður segir 

send með tölvupósti frá Þuríði Höskuldsdóttur. RIKB 25 0612 er gefið út af Seðlabanka Íslands 

fyrir hönd ríkissjóðs. Það var fyrst gefið út þann 9. júní 2009. Skuldabréfið greiðir vexti einu 

sinni á ári, vextir þess eru greiddir eftir á. Árlegir vaxtadagar skuldabréfsins eru 12. júní ár 

hvert. Ávöxtunarkrafa bréfsins ræðst af markaðsaðstæðum á hverjum tíma (Lánamál ríkisins, 

e.d. -a). Ástæðan fyrir því að óverðtryggt  ríkisskuldabréf var valið fremur en önnur bréf er 

tvíþætt. Í fyrsta lagi er töluverð velta með bréfið og því meiri líkur á að sjá betur áhrifin sem 

stýrivaxtabreytingar hafa. Í öðru lagi eru mælingar á öðrum bréfum, líkt og mældri 5 ára eða 

10 ára kröfu, ekki góðar sökum þess hve fá bréf eru á markaðnum. Þ.e. það koma stökk í þær 

mælingar sem hugsanlega gætu lent inn í atburðarglugga rannsóknar og raskað niðurstöðum. 

Ókosturinn við það að velja þetta bréf er hins vegar sá að líftími á skuldabréfinu breytist yfir 

gagnatímabilið, hann er því 15 ár í upphafi rannsóknar en 7 ár í lok hennar.  

Mynd 8 sýnir breytingu á ávöxtunarkröfu, RIKB 25 0612, á tímabili rannsóknarinnar, frá 2010 

til 2012.  
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Mynd 8: Ávöxtunarkrafa RIKB 25 0612 árin 2010-2018. 

8.1.2 Reibor og Reibid 
Tímaröð daglegrar ávöxtunarkröfu Reibor og Reibid með þriggja mánaða líftíma var send frá 

Þuríði Höskuldsdóttur. Mynd 9 sýnir ávöxtunarkröfu Reibor og Reibid á tímabili 

rannsóknarinnar. 

 
Mynd 9: Ávöxtunarkrafa Reibor/Reibid 2010-2018. 
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8.1.3 RIKS 21 0414 
Tímaröð RIKS 21 0414 var send með tölvupósti frá Þuríði Höskuldsdóttur. RIKS 21 0414 er 

verðtryggt ríkisskuldabréf, gefið út af Seðlabanka Íslands fyrir hönd Ríkissjóðs Íslands. Vextir 

greiðast af bréfinu einu sinni á ári. Skuldabréfið er verðtryggt miðað við vísitölu neysluverðs 

og var fyrst gefið út þann 14. apríl 2010. Ávöxtunarkrafa skuldabréfsins ákvarðast af 

markaðasaðstæðum hverju sinni (Lánamál ríkisins, e.d. -b). Mynd 10 sýnir ávöxtunarkröfu 

RIKS 21 0414 á tímabili rannsóknarinnar.  

Ástæður fyrir því að þetta verðtryggða bréf varð fyrir valinu fremur en önnur bréf eru þær sömu 

og fyrir því að óverðtryggða bréfið var valið, þ.e. að velta með bréfið er fremur mikil og er 

bréfið eina verðtryggða ríkisskuldabréfið,  utan verðtryggðra íbúðarbréfa Íbúðarlánasjóðs, sem 

náði yfir gagnatímabilið og því engin stökk sem gætu komið fram innan atburðarglugga. 

 
Mynd 10: Ávöxtunarkrafa RIKS 21 0414 2010-2018. 

8.2 Aðferðafræði atburðarrannsókna 
Í aðferðafræði þessarar rannsóknar verður blandað saman aðferðum fyrri rannsókna til þess að 

endurspegla þann atburð sem stýrivaxtaákvarðanir eru og þau áhrif sem þessar ákvarðanir hafa. 

Rannsóknin gekk út á að greina samband óvæntra stýrivaxtabreytinga og mismunandi 

ávöxtunarkröfu tveggja ríkisskuldabréfa og þriggja mánaða millibankavaxta.   

 Líkt og áður hefur verið nefnt var Dolley (1933) einna fyrstur til þess að framkvæma 

atburðarrannsókn. En Fama, Fisher, Jensen og Roll (1969) framkvæmdu síðar slíka rannsókn 

með aðferðafræði líkt og notast er við í flestum rannsóknum í dag. Atburðarrannsóknir geta 
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verið misjafnar eftir því hvers konar atburð er verið að skoða. Hvort sem það er samruni 

fyrirtækja, efnahagslegur atburður, þjóðhagslegur atburður, svo dæmi séu tekin. 

Atburðarrannsókn gengur fyrst og fremst út á að skilgreina ákveðinn atburð og atburðarglugga 

(e. event window) þar sem áhrif atburðarins eru metin. Atburðargluggi er notaður og geta þeir 

spannað allt frá þremur dögum upp í 121 dag, til þess að endurspegla allar þær breytingar sem 

geta orðið fyrir og eftir atburð. Hann má þó ekki vera of langur því þá geta aðrir þættir, 

mögulega ótengdir atburðinum, spilað inn í (Campbell o.fl., 2012).  

 Atburðurinn í þessari rannsókn er stýrivaxtaákvarðanir peningastefnunefndar 

Seðlabanka Íslands. Atburðarglugginn, þar sem áhrif atburðarins eru rannsökuð, er skilgreindur 

sem tveir viðskiptadagar, bæði fyrir og eftir atburðinn, þ.e. fimm viðskiptadagar. Mynd 11 

sýnir tímalínu rannsóknarinnar á myndrænu formi, þar sem, T-2 táknar tvo viðskiptadaga fyrir 

stýrivaxtaákvörðun , T-1 táknar viðskiptadaginn fyrir stýrivaxtaákvörðun. T táknar 

stýrivaxtaákvörðunardaginn sjálfan, T+1 táknar viðskiptadaginn eftir stýrivaxtaákvörðun og 

T+2 táknar viðskiptadaginn tvo viðskiptadaga eftir ákvörðun stýrivaxta. 

 
Mynd 11: Tímalína fyrir atburðarrannsókn. 

 

Í rannsókn Kaketsis og Satantis (2006) notuðust þeir við fimm daga atburðarglugga, en hann 

er álitinn heppilegur til að taka til áhrifa stýrivaxtaákvarðana. Viðbragð vaxtarófsins er 

mismikið á ákvörðunardeginum sjálfum og tekur atburðarglugginn því með í reikninginn ef  

viðbragðið hefur þegar átt sér stað og hvort það geri vart við sig í ávöxtunarkröfu beint eftir 

stýrivaxtaákvörðun. Af þessum ástæðum er einnig notast við fimm daga atburðarglugga í 

þessari rannsókn. 

 Næmni ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfanna tveggja og þriggja mánaða 

millibankavaxta við óvæntri stýrivaxtabreytingu var rannsakað innan alls atburðargluggans og 

innan hvers dags í atburðarglugganum. Jafna 16 skilgreinir breytingu á ávöxtunarkröfu innan 

atburðarglugga. 
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∆y = 𝑦�'@ − 𝑦�7A	   (16)  

Þar sem: 

● ∆y táknar breytingu á ávöxtunarkröfu yfir atburðarglugga 

● 𝑦�'@	táknar ávöxtunarkröfu í lok dags þremur viðskiptadögum eftir stýrivaxtaákvörðun  

● 𝑦�7A	 táknar ávöxtunarkröfu í lok dags, þremur viðskiptadögum fyrir 

stýrivaxtabreytingu, (við upphaf viðskiptadags tveimur viðskiptadögum fyrir ákvörðun 

stýrivaxta) 

Jafna 17 skilgreinir breytingu ávöxtunarkröfu, tveimur viðskiptadögum fyrir 

stýrivaxtabreytingu 

     ∆𝑦�7@ = 𝑦�7@ − 𝑦�7A  (17)   

Þar sem: 

● ∆𝑦�7@ táknar breytingu ávöxtunarkröfu tveimur dögum fyrir ákvörðun stýrivaxta 

● 𝑦�7@	táknar ávöxtunarkröfu í lok annars viðskiptadags fyrir ákvörðun stýrivaxta 

● 𝑦�7A	 táknar ávöxtunarkröfu í lok þriðja viðskiptadags fyrir ákvörðun stýrivaxta           

(við upphaf annasrs viðskiptadags fyrir ákvörðun stýrivaxta.) 

 

 

Jafna 18 skilgreinir breytingu á ávöxtunarkröfu einum viðskiptadegi fyrir ákvörðunardag 

stýrivaxta. 

     ∆𝑦�71 = 𝑦�71 − 𝑦�7@   (18)  

Þar sem: 

● ∆𝑦�71 táknar breytingu ávöxtunarkröfu einum viðskiptadegi fyrir ákvörðun stýrivaxta 

● 𝑦�71	táknar ávöxtunarkröfu í lok síðasta viðskiptadags fyrir ákvörðun stýrivaxta 

● 𝑦�7@	táknar ávöxtunarkröfu í lok annars viðskiptadags fyrir ákvörðun stýrivaxta 

 

Jafna 19 skilgreinir breytingu ávöxtunarkröfu á ákvörðunardegi stýrivaxta. 

 

     ∆𝑦� = 𝑦� − 𝑦�71   (19)   

Þar sem: 

● ∆𝑦� táknar breytingu ávöxtunarkröfu á ákvörðunardegi stýrivaxta 

● 𝑦�	táknar ávöxtunarkröfu í lok ákvörðunardags stýrivaxta 

● 𝑦�71	táknar ávöxtunarkröfu í lok síðasta viðskiptadags fyrir ákvörðun stýrivaxta 
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Jafna 20 skilgreinir breytingu ávöxtunarkröfu næstu tvo viðskiptadaga eftir ákvörðun 

stýrivaxta. 

     ∆𝑦�'1'@ = 𝑦�'@ − 𝑦�   (20)  

Þar sem: 

● ∆𝑦�'1'@  táknar samanlagða breytingu ávöxtunarkröfu næstu tvo viðskiptadaga eftir 

ákvörðun stýrivaxta 

● 𝑦�'@	táknar ávöxtunarkröfu í lok annars viðskiptadags eftir ákvörðun stýrivaxta 

● 𝑦�	táknar ávöxtunarkröfu í lok ákvörðunardags stýrivaxta 

 

Væntingar markaðsaðila um stýrivaxtaákvarðanir voru eins og áður sagði metnar sem spár 

greiningardeilda viðskiptabankanna þriggja, Arion Banka, Landsbanka og Íslandsbanka. Þar 

sem spárnar eru oft mismunandi var notast við jöfnu (21) sem skilgreinir meðaltal þeirra  

 

    1
�

𝑋𝑖�
%81     (21) 

Þar sem: 

• N táknar fjölda fáanlegra spáa um vænta stýrivaxtabreytingu 

• X táknar spá hverrar greiningardeildar 

 

Munur á milli stýrivaxtabreytinga og væntinga um stýrivaxtabreytingu er þá skilgreindur með 

jöfnu 22 sem 

 

∆Stv - E(∆Stv) = ∆Stýrivextir á ákvörðunardegi - Meðaltal væntinga (22) 

Þar sem: 

● ∆Stv - E(∆Stv) táknar breytingu á stýrivöxtum að frádregnum væntum breytingum á 

stýrivöxtum. 

 

Þessi munur er svo skilgreindur sem óvænt stýrivaxtabreyting í jöfnu (23). 

 

     ℧ = ∆Stv - E(∆Stv)    (23) 

Þar sem: 

• ℧ táknar óvænta breytingu stýrivaxta (e. unexpected) 
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Þegar útkoma jöfnu 23 er jákvæð tala, þ.e. ℧	> 0 er munurinn skilgreindur sem jákvæður. Þegar 

munur á væntingum og breytingum stýrivaxta er jákvæður hefur annaðhvort átt sér stað minni 

lækkun stýrivaxta en vænst var eða meiri hækkun þeirra. Þegar útkoma jöfnu 23 er neikvæð 

tala, þ.e. ℧  < 0 er munurinn skilgreindur sem neikvæður. Þegar munur á væntingum og 

breytingum stýrivaxta er neikvæður hefur því annaðhvort átt sér stað meiri lækkun en 

væntingar gerðu ráð fyrir eða hækkunin var minni. Því skal haldið til haga að jákvætt og 

neikvætt á aðeins við um talnalegt gildi niðurstöðu jöfnu 23.  

 Af þeim 72 stýrivaxtaákvörðunum sem skoðaðar voru, var skekkja á milli væntinga og 

raunbreytinga í 29 skipti og því spá allar greiningardeildir rétt í 43 skipti. Tafla 1 sýnir 

dagsetningu stýrivaxtabreytinga og skekkju greiningardeilda þegar hún er til staðar. Vinstra 

megin eru skekkjur sem eru flokkaðar sem neikvæðar og hægra megin eru þær flokkaðar sem 

jákvæðar.  

 

Tafla 1: Óvæntar stýrivaxtabreytingar á rannsóknartímabilinu 

Dagsetning ∆ Stýrivextir - 

meðalvæntingar 

Dagsetning ∆ Stýrivextir - 

meðalvæntingar 

27/01/10 -0,5% 05/05/10 0,25% 

18/08/10 -0,33% 22/09/10 0,17% 

03/11/10 -0,17% 02/02/11 0,17% 

08/12/10 -0,08% 20/04/11 0,13% 

21/09/11 -0,25% 17/08/11 0,17% 

08/02/12 -0,08% 02/11/11 0,25% 

03/10/12 -0,17% 16/05/12 0,25% 

21/05/14 -0,05% 13/06/12 0,08% 

05/11/14 -0,25% 14/11/12 0,12% 

24/08/16 -0,5% 04/02/15 0,25% 

14/12/16 -0,17% 04/11/15 0,25% 

17/05/17 -0,08% 16/11/16 0,17% 

14/06/17 -0,08% 15/03/17 0,08% 

04/10/17 -0,25% 13/12/17 0,08% 

  07/11/18 0,17% 
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 Í aðferðafræði Campbell o.fl. (2012), sem hefur verið lögð til grundvallar í mörgum 

rannsóknum eru áhrif atburða rannsökuð. Þar er farið yfir atburði sem hafa áhrif á 

hlutabréfamarkaði. Eftir að atburðargluggi hefur verið skilgreindur er einnig áætlunartímabil 

tilgreint (e. estimation window) fyrir vænta breytingu á hlutabréfamarkaði áður en áhrif 

atburðarins fer að gæta. Í þessari rannsókn er hins vegar gefin sú forsenda að vænt breyting á 

markaðsvöxtum yfir atburðargluggann sé 0 og því áætlunartímabil ekki nauðsynlegt. Þessi 

forsenda, að vænt breyting á markaðsvöxtum sé 0, stafar af því að gert er ráð fyrir að vegna 

væntinga markaðsaðila hafi breyting á stýrivöxtum komið fram fyrir atburðargluggann.  Það 

þýðir að hægt er að notast við aðferð minnstu kvaðrata (OLS) til að meta samband milli 

breytinga á ávöxtunarkröfu í atburðarglugganum og óvæntra stýrivaxtabreytinga. 

Aðhvarfsjafnan (24) var notuð í rannsókninni til að meta sambandið 

 

     ∆𝑦 = 	𝛼 + 𝛽(℧) + 𝜀   (24) 

Þar sem: 

● ∆𝑦 táknar breytingu á þeim markaðsvöxtum eða ávöxtunarkröfu sem skoðað var hverju 

sinni yfir mismunandi tímabil, sbr. jöfnur 17 – 21. 

● 𝛼 táknar fasta vænta breytingu ávöxtunarkröfu ef engin óvænt breyting er á stýrivöxtum. 

● 𝛽 ℧ 	táknar áhrif óvæntra stýrivaxtabreytinga á ávöxtunarkröfu, þ.e. hve hátt hlutfall  

℧	(óvæntra breytinga stýrivaxta) kemur fram í breytingu á ávöxtunarkröfu, þar sem 𝛽	er 

mælikvarði á hlutfallið. 

● 𝜀 er afgangsliður sem táknar breytingu á ávöxtunarkröfu, sem stafar ekki af óvæntum 

stýrivaxtabreytingum. 

Aðferð minnstu kvaðrata gerir okkur kleift að skoða vænt línulegt samband á milli háðrar og 

óháðrar breytu. Háða breytan í rannsókninni (vinstri hlið jöfnunnar) er því breyting á 

ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfanna tveggja og þriggja mánaða millibankavaxta í 

atburðarglugganum. Óháða breytan (hægri hlið jöfnunnar) er munur milli breytinga á 

stýrivöxtum og meðaltals væntra breytinga þeirra. Enn fremur er gert ráð fyrir því að 

slembibreyturnar 𝜀  hafi meðaltalið 0, að þær séu tölfræðilega óháðar hver annarri á 

mismunandi tímum og að þær hafi jafna dreifni. 

Aðferð minnstu kvaðrata var notuð til að meta samband breytinga ávöxtunarkrafna á 

öllum tímabilunum sem skilgreind voru hér að framan. Háða breytan tekur því á sig fimm 

mismunandi form, fyrir hvert tímabil fyrir sig er hún breyting á ávöxtunarkröfu á tímabilinu 

sem er skoðað í hvert sinn, samkvæmt tímabilunum er skilgreind voru í jöfnum 16-20. Óháða 



38 
 

breytan er alltaf munur raunbreytinga stýrivaxta og væntanlegra breytinga stýrivaxta.

 Fyrir seinni hluta rannsóknarinnar, er snýr að samanburði áhrifa óvæntra 

stýrivaxtabreytinga, fyrir og eftir losunar gjaldeyrishafta, var rannsóknartímabilinu skipt í 

tvennt. Losun hafta gekk að mestu yfir í mars 2017 og því var gögnunum skipt við næstu 

stýrivaxtabreytingu eftir losun þeirra. Framkvæmd var aðhvarfsgreining, sambærileg þeirri 

sem hefur áður verið lýst í jöfnu 24, með færri stökum í hverju úrtaki og gerður samanburður. 

4. Hluti 

9 Niðurstöður 
Niðurstöður aðhvarfsgreiningar, sem lýst var í aðferðafræðikaflanum, verða raktar í þessum 

kafla. Háða breytan í aðhvarfsgreiningunum er ávöxtunarkrafa þeirra bréfa sem lýst var og 

óháða breytan er alltaf skekkja væntinga og raunbreytingu stýrivaxta. 

 Einföld aðhvarfsjafna sem hefur eina óháða breytu hefur tvo stuðla. Annars vegar fasti, 

táknaður með β9. Fastann má túlka þannig að hann sé breyting háðu breytunnar þegar óháða 

breytan er 0 (Carlson, Newbold og Thorne, 2013). Í þessari rannsókn er fastinn því túlkaður 

sem breyting á ávöxtunarkröfu þegar væntingar um breytingu stýrivaxta eru réttar. Hinn 

stuðullinn, sem er aðalskoðunarefni þessarar rannsóknar, kallast hallatala bestu línu, táknað 

með β1 . Þessi stuðull lýsir hlutfallslegri breytingu háðu breytunnar þegar óháða breytan 

breytist um 1 (Carlson, Newbold og Thorne, 2013). Hann má því túlka sem breytingu á 

ávöxtunarkröfu þegar skekkja væntinga um breytingu stýrivaxta og raunbreyting þeirra breytist 

um 1%, hér eftir talað um 100 basispunkta. Allar aðhvarfsjöfnur hafa skýringarstuðul, táknaðan 

með 𝑅@. Skýringargildið segir til um hversu miklar breytingar á ávöxtunarkröfu má rekja til 

skekkju á milli væntingar og stýrivaxtabreytinga. 

 Tölfræðilegar niðurstöður eru settar fram í töflu þar sem stuðlar aðhvarfsjafnanna koma 

fram ásamt p-gildi þeirra. Einnig kemur fram í töflunum skýringargildi aðhvarfsjafnanna. 
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REIBOR 3M 

 

Tafla 2: Niðurstöður aðhvarfsgreininga fyrir REIBOR 3M 

Atburðartímabil β9 β1 𝑅@ 

 

T-2 

P - gildi 

 

T-1 

P - gildi 

 

T 

P - gildi 

 

T+1 + T+2 

P - gildi 

 

Atburðargluggi 

 

-0,0009 

0,961 

 

0,002 

0,291 

 

-0,051** 

0,028 

 

-0,006 

0,344 

 

-0,044* 

 

-0,012 

0,398 

 

-0,016 

0,206 

 

0,736*** 

0,000 

 

0,014 

0,743 

 

0,722*** 

 

0,01 

 

 

0,023 

 

 

0,229 

 

 

0,039 

 

 

0,186 

P – gildi 

 

0,084 0,000  

*** Tölfræðilega marktækt við 1% marktektarstig 

** Tölfræðilega marktækt við 5% marktektarstig 

* Tölfræðilega marktækt við 10% marktektarstig 

 

  

 

Niðurstöður aðhvarfsjafna fyrir ávöxtunarkröfu Reibor, útlánavaxta íslensks 

millibankamarkaðar, með þriggja mánaða líftíma, má sjá í töflu 2. Áhrif óvæntra 

stýrivaxtabreytinga, mismunur á breytingu stýrivaxta og væntanlegra breytinga er metin á 

fimm mismunandi tímabilum. Tveimur viðskiptadögum fyrir breytingu þeirra, einum 

viðskiptadegi fyrir breytingu þeirra, á stýrivaxtaákvörðunardegi, samanlagt fyrsta og annan 

viðskiptadag eftir stýrivaxtabreytingu og loks yfir allan atburðargluggann, frá tveimur 

viðskiptadögum fyrir stýrivaxtabreytingu þar til tveimur viðskiptadögum eftir hana. 
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 Eins og sjá má í töflu 2 eru niðurstöður stuðla aðhvarfsjöfnunnar tveimur 

viðskiptadögum fyrir stýrivaxtabreytingu tölfræðilega ómarktækar. Skýringarhlutfall 

aðhvarfsjöfnunnar er 0,01. 

 Það sama er uppi á teningnum þegar síðasti viðskiptadagur fyrir ákvörðun stýrivaxta er 

skoðaður. Niðurstöður aðhvarfsjöfnunnar sýna að báðir stuðlar hennar eru tölfræðilega 

ómarktækir. Annar stuðullinn, β9, er þó með formerki sem búist var við. Stuðullinn β1 hefur 

þá óvænt formerki. Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,023. 

 Á stýrivaxtaákvörðunardegi eru stuðlar aðhvarfsjöfnunnar báðir tölfræðilega marktækir. 

Vænt breyting ávöxtunarkröfu Reibor, þegar stýrivextir eru jafnir væntum stýrivöxtum, lækkar 

um 5,1 basispunkt. Stuðullinn er tölfræðilega marktækur við 5% marktektarstig. Óvænt 100 

basispunkta jákvæð stýrivaxtabreyting kemur fram í 73,6 basispunkta hækkun á 

ávöxtunarkröfu á stýrivaxtaákvörðunardegi. Óvænt 100 basispunkta neikvæð 

stýrivaxtabreyting kom fram í 73,6 basispunkta lækkun á ávöxtunarkröfu á 

stýrivaxtaákvörðunardegi. Áhugavert er að 95% öryggisbil stuðulsins inniheldur 1, en það er 

frá 0,414 til 1,058. Út frá því má draga þá ályktun að stuðullinn sé ekki tölfræðilega frábrugðinn 

1. Stuðullinn er tölfræðilega marktækur við 1% marktektarstig. Skýringarhlutfall 

aðhvarfsjöfnunnar er 0,229. 

 Næstu tvo daga eftir stýrivaxtaákvörðunardag eru áhrif óvæntra stýrivaxtabreytinga 

tölfræðilega ómarktæk. Niðurstöður aðhvarfsjöfnunnar sýna að báðir stuðlar hennar eru 

tölfræðilega ómarktækir en stuðullinn β1 hefur þó formerki í takt við væntingar rannsakenda. 

Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,039. 

 Þegar allur atburðarglugginn er metinn má sjá að báðir stuðlar aðhvarfsjöfnunnar eru 

tölfræðilega marktækir. Vænt breyting á ávöxtunarkröfu Reibor þegar stýrivextir eru jafnir 

væntum stýrivöxtum, er lækkun um 4,4 basispunkta. Stuðullinn er tölfræðilega marktækur við 

10% marktektarstig. Óvænt 100 punkta jákvæð stýrivaxtabreyting kemur fram í 72,2 

basispunkta hækkun á ávöxtunarköfu Reibor 3m yfir atburðargluggann. Óvænt neikvæð 100 

punkta stýrivaxtabreyting kemur fram í 72,2 basispunkta lækkun á ávöxtunarkröfu yfir 

atburðargluggann. Stuðullinn er tölfræðilega marktækur við 1% marktektarstig. 

Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,186. Áhugavert er að sjá að áhrif óvæntra 

stýrivaxtaákvarðana á ávöxtunarkröfu Reibor, með þriggja mánaða líftíma, koma öll fram á 

stýrivaxtaákvörðunardeginum sjálfum. 
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RIKB 25 0612 

 

Tafla 3: Niðurstöður aðhvarfsgreininga fyrir RIKB 25 0612 

Atburðartímabil β9 β1 𝑅@ 

 

T-2 

P - gildi 

 

T-1 

P - gildi 

 

T 

P - gildi 

 

T+1 + T+2 

P - gildi 

 

Atburðargluggi 

 

0,013 

0,056 

 

-0,012* 

0,049 

 

-0,004 

0,824 

 

-0,026** 

0,021 

 

-0,028 

 

-0,007 

0,875 

 

0,122*** 

0,005 

 

0,596*** 

0,000 

 

0,14* 

0,073 

 

0,851*** 

 

0,00 

 

 

0,109 

 

 

0,276 

 

 

0,045 

 

 

0,286 

P – gildi 

 

0,218 0,000  

*** Tölfræðilega marktækt við 1% marktektarstig 

** Tölfræðilega marktækt við 5% marktektarstig 

* Tölfræðilega marktækt við 10% marktektarstig 

  

	

 

Niðurstöður aðhvarfsjafna, RIKB 25 0612, óverðtryggðs ríkisskuldabréfs má sjá í töflu 3. Áhrif 

óvæntra stýrivaxtabreytinga, mismunur breytinga stýrivaxta og væntra breytinga á stýrivöxtum 

eru metin á fimm mismunandi tímabilum. Tveimur viðskiptadögum fyrir breytingu stýrivaxta, 

einum viðskiptadegi fyrir breytingu stýrivaxta, á stýrivaxtaákvörðunardegi, samanlagt fyrsta 

og annan viðskiptadag eftir stýrivaxtabreytingu og loks yfir allan atburðargluggann, frá tveimur 

viðskiptadögum fyrir stýrivaxtabreytingu þar til tveimur dögum eftir hana. 

 Tveimur viðskiptadögum fyrir stýrivaxtaákvörðun má sjá að annar stuðullinn, β9, er 

tölfræðilega marktækur við 10% marktektarstig. Hinn stuðullinn, β1 , er þó tölfræðilega 
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ómarktækur, ásamt því að hafa formerki á skjön við væntingar rannsakenda. Skýringarhlutfall 

aðhvarfsjöfnunnar er 0,00. 

 Einum viðskiptadegi fyrir ákvörðunardag stýrivaxta er stuðullinn β9	 tölfræðilega 

marktækur við 5% marktektarstig. Stuðullinn β1  er tölfræðilega marktækur við 1% 

marktektarstig. Ef stýrivaxtabreyting er jöfn stýrivaxtabreytingu sem vænt er lækkar 

ávöxtunarkrafan um 1,2 basispunkta.  Óvænt 100 punkta jákvæð stýrivaxtabreyting kemur 

fram í 12,2 basispunkta hækkun á ávöxtunarköfu RIKB 25 0612, einum viðskiptadegi fyrir 

stýrivaxtaákvörðun. Óvænt neikvæð 100 punkta stýrivaxtabreyting kemur fram í 12,2 

basispunkta lækkun á ávöxtunarkröfu RIKB 25 0612, einum viðskiptadegi fyrir 

stýrivaxtaákvörðun. RIKB 25 0612 eru einu vextirnir sem virðast bregðast við óvæntum 

stýrivaxtaákvörðunum áður en þær eiga sér stað. Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,109. 

 Á ákvörðunardegi stýrivaxta sýna niðurstöður aðhvarfsjöfnunnar að stuðullinn β9 er 

tölfræðilega ómarktækur. Stuðullinn β1  er hins vegar tölfræðilega marktækur við 1% 

marktektarstig. Óvænt 100 basispunkta jákvæð stýrivaxtabreyting, þ.e. 100 basispunkta 

hækkun umfram væntingar eða 100 basispunkta minni lækkun stýrivaxta en væntingar stóðu 

til um, kemur fram í 59,6 basispunkta hækkun á ávöxtunarkröfu RIKB 25 0612 á 

stýrivaxtaákvörðunardegi. Óvænt 100 basispunkta neikvæð stýrivaxtabreyting, þ.e. 100 

basispunkta lækkun umfram væntingar eða 100 basispunkta minni hækkun en væntingar stóðu 

til um, kemur fram í 59,6 basispunkta lækkun á ávöxtunarkröfu RIKB 25 0612 á 

stýrivaxtaákvörðunardegi. Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,276. 

 Einum og tveimur viðskiptadögum eftir ákvörðun stýrivaxta er stuðullinn β9 

tölfræðilega marktækur við 5% marktektarstig. Stuðullinn β1 er tölfræðilega marktækur við 10% 

marktektarstig. Óvænt 100 punkta jákvæð stýrivaxtabreyting kemur fram í 14 basispunkta 

hækkun á ávöxtunarkröfu RIKB 25 0612, einum og tveimur viðskiptadögum eftir 

stýrivaxtaákvörðun. Óvænt neikvæð 100 punkta stýrivaxtabreyting kemur fram í 14 

basispunkta lækkun á ávöxtunarkröfu RIKB 25 0612, einum og tveimur viðskiptadögum eftir 

stýrivaxtaákvörðun. Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,073. 

 Þegar allur atburðarglugginn, frá tveimur viðskiptadögum fyrir stýrivaxtabreytingu þar 

til tveimur dögum eftir stýrivaxtabreytingu, er metinn má sjá að stuðullinn β9 er tölfræðilega 

ómarktækur. Stuðullinn β1  er tölfræðilega marktækur við 1% marktektarstig. Óvænt 100 

punkta jákvæð stýrivaxtabreyting kemur fram í 85,1 basispunkta hækkun á ávöxtunarköfu 

RIKB 25 0612 yfir atburðargluggann. Óvænt neikvæð 100 punkta stýrivaxtabreyting kemur 

fram í 85,1 basispunkta lækkun á ávöxtunarkröfu RIKB 25 0612 yfir atburðargluggann. Áhrifin 
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eru mest á ákvörðunardegi stýrivaxta en eru þónokkur, bæði einum degi fyrir og eftir ákvörðun. 

Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,286. 

 

RIKS 21 0414 

 

Tafla 4: Niðurstöður aðhvarfsgreininga fyrir RIKS 21 0414 

Atburðartímabil β9 β1 𝑅@ 

 

T-2 

P - gildi 

 

T-1 

P - gildi 

 

T 

P - gildi 

 

T+1 + T+2 

P - gildi 

 

Atburðargluggi 

 

0,006 

0,153 

 

-0,002 

0,698 

 

-0,004 

0,741 

 

0,033 

0,355 

 

0,034 

 

0,028 

0,417 

 

-0,003 

0,937 

 

0,421*** 

0,000 

 

0,111 

0,681 

 

0,558* 

 

0,01 

 

 

0,00 

 

 

0,256 

 

 

0,003 

 

 

0,055 

P – gildi 

 

0,362 0,051  

*** Tölfræðilega marktækt við 1% marktektarstig 

** Tölfræðilega marktækt við 5% marktektarstig 

* Tölfræðilega marktækt við 10% marktektarstig 

  

	

 

Niðurstöður aðhvarfsjafna fyrir ávöxtunarkröfu RIKS 21 0414, verðtryggðs ríkisskuldabréfs, 

má sjá í töflu 4. Áhrif óvæntra stýrivaxtabreytinga, mismunur milli breytinga stýrivaxta og 

væntra breytinga á stýrivöxtum er metinn fyrir fimm mismunandi tímabil. Tveimur 

viðskiptadögum fyrir breytingu þeirra, einum viðskiptadegi fyrir breytingu þeirra, á 

stýrivaxtaákvörðunardegi, samanlagt fyrsta og annan viðskiptadag eftir stýrivaxtabreytingu og 
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loks yfir allan atburðargluggann, frá tveimur viðskiptadögum fyrir stýrivaxtabreytingu þar til 

tveimur viðskiptadögum eftir hana. 

 Það má sjá í töflu 4 að niðurstaða aðhvarfsjöfnu tveimur viðskiptadögum fyrir 

stýrivaxtaákvörðunardag er sú að báðir stuðlar hennar eru tölfræðilega ómarktækir. Báðir hafa 

þó formerki í takt við væntingar. Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,01. 

 Niðurstaða aðhvarfsjöfnu einum viðskiptadegi fyrir ákvörðun stýrivaxta er einnig 

tölfræðilega ómarktæk. Báðir stuðlarnir hafa formerki á skjön við væntingar, eðlilegt væri að 

þegar munur er á milli stýrivaxtabreytinga og væntra stýrivaxtabreytinga væri flokkaður sem 

jákvæður, þ.e. meiri hækkun eða minni lækkun stýrivaxta en vænst var, að formerki 

aðhvarfsjöfnunnar væri jákvætt, sem myndi þá leiða til hækkunar á ávöxtunarkröfu. 

Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,00. 

 Á stýrivaxtaákvörðunardegi er stuðullinn β9 tölfræðilega ómarktækur. Stuðullinn hefur 

formerki á skjön við væntingar. Stuðullinn β1	er tölfræðilega marktækur við 1% marktektarstig. 

Óvænt 100 basispunkta jákvæð stýrivaxtabreyting, þ.e. 100 basispunkta hækkun umfram 

væntingar, eða 100 basispunkta minni lækkun stýrivaxta en væntingar stóðu til um, kemur fram 

í 42,1 basispunkta hækkun á ávöxtunarkröfu RIKS 21 0414 á stýrivaxtaákvörðunardegi. Óvænt 

100 basispunkta neikvæð stýrivaxtabreyting, þ.e. 100 basispunkta lækkun umfram væntingar 

eða 100 basispunkta minni hækkun en væntingar stóðu til um, kemur fram í 42,1 basispunkta 

lækkun á ávöxtunarkröfu RIKS 21 0414 á stýrivaxtaákvörðunardegi. Skýringarhlutfall 

aðhvarfsjöfnunnar er 0,256. 

 Næstu tvo viðskiptadaga eftir stýrivaxtabreytingu eru áhrif óvæntrar 

stýrivaxtabreytingu tölfræðilega ómarktæk. Niðurstöður aðhvarfsjöfnunnar sýna að báðir 

stuðlarnir eru tölfræðilega ómarktækir. Þeir hafa þó formerki í takt við væntingar rannsakenda. 

Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,003. 

 Þegar áhrif óvæntra stýrivaxtabreytinga yfir allan atburðargluggann, frá tveimur 

viðskiptadögum fyrir stýrivaxtaákvörðun þar til tveimur dögum eftir hana, eru metin má sjá að 

stuðullinn β9  er tölfræðilega ómarktækur en hefur þó rétt formerki. Stuðullinn β1	 er 

tölfræðilega marktækur við 10% marktektarstig en er þó ekki langt frá því að vera tölfræðilega 

marktækur við 5% marktektarstig. Óvænt 100 basispunkta neikvæð stýrivaxtabreyting kemur 

fram í 55,8 basispunkta lækkun á ávöxtunarkröfu RIKS 21 0414. Óvænt 100 basispunkta 

jákvæð stýrivaxtabreyting kemur fram í 55,8 basispunkta hækkun á ávöxtunarkröfu RIKS 21 

0414. Skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er 0,055. 
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9.1. Samanburður á tímabili gjaldeyrishafta og eftir losun þeirra 
Tafla 5: Samanburður á niðurstöðum aðhvarfsgreiningar REIBOR 3M fyrir og eftir losun 

gjaldeyrishafta 

Atburðartímabil β9 β1 𝑅@ 

Fyrir mars 2017 

Atburðargluggi  

P – gildi 

 

Eftir mars 2017 

Atburðargluggi 

P - gildi 

 

-0,073** 

0,037 

 

 

-0,05** 

0,028 

 

0,821*** 

0,001 

 

 

1,368*** 

0,000 

 

0,193 

 

 

 

0,751 

    

*** Tölfræðilega marktækt við 1% marktektarstig 

** Tölfræðilega marktækt við 5% marktektarstig 

* Tölfræðilega marktækt við 10% marktektarstig 

 

  

Niðurstöður aðhvarfsjafna fyrir REIBOR með þriggja mánaða líftíma, bæði fyrir tímabilið frá 

upphafi árs 2010 til mars 2017 og tímabilið frá mars 2017 til loka árs 2018, má sjá í töflu 5. 

Það er vert að taka það fram að á fyrra tímabilinu eru 58 mælingar en á því seinna einungis 14. 

Reibor fylgir stýrivaxtabreytingum vanalega eins og spegill þegar þær gerast, þ.e. að 25 

basispunkta breyting stýrivaxta leiðir vanalega til umsvifalausra breytinga á ávöxtunarkröfu 

Reibor, sem samsvarar um 25 basispunktum, sem leiðir af sér að óvæntar stýrivaxtabreytingar 

hafa mikil áhrif á stuðulinn β1	í hvert skipti. Samkvæmt niðurstöðum aðhvarfsgreiningarinnar 

leiðir óvænt 100 basispunkta breyting stýrivaxta til 136 basispunkta hækkunar/lækkunar á 

ávöxtunarkröfu Reibor með þriggja mánaða líftíma yfir atburðargluggann eftir losun 

gjaldeyrishafta.  Stuðullinn er tölfræðilega marktækur við 1% marktektarstig. Skýringarhlutfall 

aðhvarfsjöfnunnar er 0,751. Til samanburðar leiddi óvænt 100 basispunkta breyting stýrivaxta 

til 82,1 basispunkta breytingu ávöxtunarkröfu á fyrra tímabilinu, til mars 2017. Stuðullinn er 

einnig marktækur við 1% marktektarstig. 
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Tafla 6: Samanburður á niðurstöðum aðhvarfsgreiningar RIKB 25 0612 fyrir og eftir losun 
gjaldeyrishafta 

Atburðartímabil β9 β1 𝑅@ 

Fyrir mars 2017 

Atburðargluggi  

P – gildi 

 

Eftir mars 2017 

Atburðargluggi 

P - gildi 

 

-0,027 

0,322 

 

 

-0,036 

0,272 

 

0,881*** 

0,000 

 

 

0,487 

0,187 

 

0,298 

 

 

 

0,141 

    

*** Tölfræðilega marktækt við 1% marktektarstig 

** Tölfræðilega marktækt við 5% marktektarstig 

* Tölfræðilega marktækt við 10% marktektarstig 

 

  

Niðurstöður aðhvarfsjafna fyrir RIKB 25 0612, bæði fyrir tímabilið frá upphafi árs 2010 til 

mars 2017 og frá mars 2017 til loka árs 2018, má sjá í töflu 6. Eins og sjá má er enginn stuðull 

aðhvarfsjöfnunnar fyrir seinna tímabilið marktækur og því ekki túlkaður, það er þó vert að 

nefna að formerki stuðulsins β1 er rétt. Líklegt er að þetta stafi af fjölda staka, sem er sem áður 

segir 14 fyrir seinna tímabilið. 

 

Tafla 7: Samanburður á niðurstöðum aðhvarfsgreiningar RIKS 21 0414 fyrir og eftir upphaf 

losunar gjaldeyrishafta. 

Atburðartímabil β9 β1 𝑅@ 

Fyrir mars 2017 

Atburðargluggi  

P – gildi 

 

Eftir mars 2017 

Atburðargluggi 

P - gildi 

 

-0,014 

0,381 

 

 

0,013 

0,553 

 

0,351*** 

0,004 

 

 

0,756*** 

0,008 

 

0,145 

 

 

 

0,455 
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*** Tölfræðilega marktækt við 1% marktektarstig 

** Tölfræðilega marktækt við 5% marktektarstig 

* Tölfræðilega marktækt við 10% marktektarstig 

 

  

Niðurstöður aðhvarfsjafna fyrir RIKB 21 0414, bæði fyrir tímabilið frá upphafi árs 2010 til 

mars 2017 og tímabilið frá mars 2017 til loka árs 2018, má sjá í töflu 7. Yfir atburðargluggann 

eru áhrif óvæntra stýrivaxtabreytinga meiri eftir afléttingu gjaldeyrishaftanna, 100 basispunkta 

óvænt stýrivaxtabreyting kemur fram í 75,6 basispunkta breytingu á ávöxtunarkröfu bréfsins. 

Stuðullinn er marktækur við 1% marktektarstig. Fyrir afléttingu gjaldeyrishafta kom hins vegar 

100 basispunkta óvænt breyting stýrivaxta fram í 35,1 basispunkta breytingu á ávöxtunarkröfu 

bréfsins.  

9.2. Marktektarpróf 
Til að meta tölfræðilega marktækni aðhvarfsjafna er notast við svokallað F – próf. Það metur 

hvort aðhvarsjafnan sé tölfræðilega marktæk í heild sinni, þ.e. að samband sé til staðar á milli 

háðu og óháðu breytu hennar. 

 

Tafla 8: Niðurstöður F - prófa 

REIBOR 3M Atburðargluggi T - 2 T - 1 T T+1+2 

F - gildi 15,951*** 0,724 1,63 20,751*** 0,108 

P - gildi 0,000 0,398 0,206 0,000 0,743 

      

RIKB 25 0612 Atburðargluggi T - 2 T - 1 T T+1+2 

F - gildi 28,00*** 0,025 8,549*** 26,726*** 3,3* 

P - gildi 0,000 0,875 0,005 0,000 0,073 

      

RIKS 21 0414 Atburðargluggi T - 2 T - 1 T T+1+2 

F- gildi 3,961* 0,666 0,006 23,4*** 0,171 

P -gildi 0,051 0,417 0,937 0,000 0,681 

      

*** Tölfræðilega marktækt við 1% marktektarstig 

** Tölfræðilega marktækt við 5% marktektarstig 
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* Tölfræðilega marktækt við 10% marktektarstig 

 

Eins og sjá má í töflu 8 eru allar aðhvarfsjöfnurnar tölfræðilega marktækar í heild sinni, sé litið 

á atburðargluggann allan. Einnig eru allar aðhvarfsjöfnurnar tölfræðilega marktækar við 1% 

marktektarstig á stýrivaxtaákvörðunardag, aðeins RIKB 25 0612 hefur tölfræðilega marktækar 

niðurstöður dagana kringum stýrivaxtaákvörðunardaginn. 

 Einnig voru F – próf framkvæmd fyrir þann hluta rannsóknarinnar sem snýr að 

samanburði á niðurstöðum fyrir og eftir losunar gjaldeyrishafta. Einungis var skoðaður 

atburðarglugginn í heild sinni. 

 

Tafla 9: Niðurstöður F - prófa fyrir og eftir losun gjaldeyrishafta 

REIBOR 3M Fyrir upphaf losunar 

gjaldeyrishafta 

Eftir upphaf losunar 

gjaldeyrishafta 

F - gildi 13,35*** 36,24*** 

P - gildi 0,001 0,000 

   

RIKB 25 0612 Fyrir upphaf losunar 

gjaldeyrishafta 

Eftir upphaf losunar 

gjaldeyrishafta 

F - gildi 23,753*** 1,963 

P - gildi 0,000 0,187 

   

RIKS 21 0414 Fyrir upphaf losunar 

gjaldeyrishafta 

Eftir upphaf losunar 

gjaldeyrishafta 

F - gildi 9,192*** 10,019*** 

P - gildi 0,004 0,008 

 

*** Tölfræðilega marktækt við 1% marktektarstig 

** Tölfræðilega marktækt við 5% marktektarstig 

* Tölfræðilega marktækt við 10% marktektarstig 

 

Eins og sjá má eru allar aðhvarfsjöfnurnar á fyrra tímabilinu tölfræðilega marktækar í heild 

sinni, sem kemur ekki á óvart miðað við fyrri niðurstöður þegar allt rannsóknartímabilið var 
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skoðað. Eftir upphaf losunar gjaldeyrishafta er aðhvarfsjafna RIKB 25 0612 sú eina sem 

reyndist tölfræðilega ómarktæk í heild sinni. 

5. Hluti 

10 Umræða 
Niðurstöður tölfræðiprófana sem rakin hafa verið í hluta 4, sýna að tölfræðilega marktæk áhrif 

óvæntra stýrivaxtabreytinga eru til staðar fyrir bæði ríkisskuldabréfin og þriggja mánaða 

millibankavexti þegar allur atburðarglugginn er skoðaður. Tölfræðileg marktekt yfir 

atburðargluggann var í takt við tilgátur rannsakenda, enda eðlilegt að fjármálamarkaður 

bregðist við óvæntum atburðum á skjótan hátt. 

 Mestu áhrifin yfir allan atburðargluggann var að finna hjá RIKB 25 0612, um 85,1 

basispunkta sveifla var við 100 basispunkta skekkju vegna væntingar markaðar. Það má að 

vissu leyti segja að það sé í takt við leiðni stýrivaxtabreytinga á Íslandi, samkvæmt 

væntingakenningunni sem skýrð var í 2. hluta. Þar kom fram að áhrif stýrivaxtabreytinga gættu 

fyrst á óverðtryggðum ríkisskuldabréfum áður en þau gerðu vart við sig á verðtryggðum 

skuldabréfum. Það má leiða líkur að því að óvænt stýrivaxtabreyting fari sömu leið og að þess 

vegna séu áhrifin sterkari á óverðtryggða skuldabréfinu en því verðtryggða. Stærstur hluti 

áhrifanna kom fram á stýrivaxtaákvörðunardaginn sjálfan en þó gætti einhverra áhrifa á síðasta 

viðskiptadegi fyrir stýrivaxtabreytingu. Það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Kaketsis 

og Sarantis sem bentu til þess að oft væru áhrifin að einhverju leyti komin fram fyrir birtingu 

ákvörðunar á stýrivaxtaákvörðunardegi. Þetta getur stafað af mörgum þáttum, svo sem að 

væntingar markaðsaðila séu á skjön við greiningaraðila. Markaðurinn sé að hluta til búinn að 

aðlaga sig að breyttum stýrivöxtum áður en breytingin kemur í ljós. Einhverjir markaðsaðilar 

gætu einnig haft meiri upplýsingar en aðrir undir höndum og þá verið búnir að aðlaga sig eftir 

þeim. Á næstu tveimur viðskiptadögum eftir stýrivaxtabreytinguna voru áhrifin þó talsvert 

meiri en á síðasta viðskiptadegi fyrir ákvörðun stýrivaxta fyrir RIKB 25 0612, sem bendir til 

þess að markaðurinn bregðist meira við óvæntri stýrivaxtabreytingu eftir hana en fyrir. Miðað 

við þær upplýsingar má draga þá ályktun að spá greiningardeilda gefi góða mynd af væntingum 

markaðsaðila og dagana eftir aðlagi markaðurinn sig að nýjum stýrivöxtum. 

 Næstmestu áhrif óvæntra stýrivaxtabreytinga komu fram á REIBOR með þriggja 

mánaða líftíma. Áhugavert er að sjá að áhrif á stýrivaxtaákvörðunardegi eru meiri en yfir allan 

atburðargluggann, en dagarnir í kringum hafa neikvætt formerki. Dagarnir sem skoðaðir voru 

höfðu þó ekki tölfræðilega marktæka niðurstöðu. Það má því leiða líkur að því að 
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millibankamarkaður aðlagi sig hraðar að óvæntum stýrivaxtabreytingum en ríkisskuldabréf, 

sér í lagi vegna þess að dagana eftir ákvörðun stýrivaxta eru engin tölfræðileg áhrif.  Þetta 

samræmist leiðni stýrivaxtabreytinga um vaxtarófið samkvæmt Ásgeiri Jónssyni og Þórarni G. 

Péturssyni, þar sem segir að stýrivaxtabreytingar komi fram á fjármagnsmarkaði áður en þær 

hafi áhrif á önnur skuldabréf í gegnum fjármagnsmarkaðinn, og því eðlilegt að áhrifin séu mest 

á millibankamarkaði. Einnig benda niðurstöðurnar til þess að enginn upplýsingaleki eigi sér 

stað til aðila millibankamarkaðarins, ef svo væri mætti draga þá ályktun að hluti áhrifanna 

hefðu komið fram dagana fyrir ákvörðun stýrivaxta.  

 Minnst eru áhrif óvæntra stýrivaxtabreytinga á verðtryggða ríkisskuldabréfið sem 

rannsakað var, RIKS 21 0414. Eins og áður sagði kom það rannsakendum ekki á óvart sé horft 

til leiðni stýrivaxtabreytinga um vaxtarófið samkvæmt væntingakenningunni. Af þeim 55,8 

basispunkta áhrifum sem 100 basispunkta skekkja væntinga hefur á ávöxtunarkröfu bréfsins 

koma áhrifin að mestu leyti fram á stýrivaxtaákvörðunardaginn sjálfan, 42,1 basispunktur. Það 

er áhugavert í niðurstöðum verðtryggða ríkisskuldabréfsins að niðurstöðurnar eru á skjön við 

niðurstöður Maríasar Gestssonar sem fann engin tölfræðilega marktæk áhrif í verðtryggðum 

skuldabréfum. Engin áhrif koma fram síðustu tvo viðskiptadagana fyrir ákvörðun stýrivaxta en 

koma fram á næstu tveimur viðskiptadögum eftir ákvörðun. Aðhvarfsjöfnurnar voru þó 

tölfræðilega ómarktækar, en formerki stuðulsins β1	í aðhvarfsjöfnunni, sem skýrir næstu tvo 

viðskiptadaga eftir stýrivaxtaákvörðun, gefur til kynna að einhver áhrif komi fram á þeim 

dögum.  

 Hvað varðar þann hluta rannsóknarinnar er varðar gjaldeyrishöft, er ljóst að 

ákjósanlegra væri að hafa fleiri stök á seinna tímabilinu til að geta dregið afdráttarlausari 

ályktanir. Því er rétt að setja ákveðinn fyrirvara við niðurstöður vegna þess. Eins og áður sagði 

í niðurstöðum eru Reibor-vextirnir mjög næmir fyrir breytingum stýrivaxta, því eru 

niðurstöðurnar líklega bjagaðar vegna þess hve fá stökin voru. Hvað RIKB 25 06 12 varðar var 

aðhvarfsjafna tímabilsins eftir upphaf afléttingar gjaldeyrishaftanna tölfræðilega ómarktæk, 

því er lítið hægt að lesa í hana. Áhugavert er þó að aðhvarfsjafna RIKS 21 0414, fyrir tímabilið 

eftir losun gjaldeyrishafta, er tölfræðilega marktæk. Áhrif losunar virðast koma fram í aukinni 

næmni ávöxtunarkröfu þess við óvæntar stýrivaxtabreytingar. Þá næmni væri einnig hægt að 

skýra út frá væntingakenningunni en samkvæmt henni hafa stýrivaxtabreytingar meiri áhrif á 

styttri enda vaxtarófsins, þ.e. vexti sem hafa styttri líftíma. Í byrjun rannsóknarinnar er 

ríkisskuldabréfið til 11 ára en á seinna tímabili hennar hefur það aðeins líftíma upp á fjögur ár, 

sem gæti þá skýrt aukna næmni ávöxtunarkröfunnar. 
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 Losun gjaldeyrishaftanna er án efa stór atburður á íslenskum fjármálamarkaði og 

hornsteinn þess að hagkerfið komst í eðlilegt horf í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Þegar lengri 

tími er liðinn frá losun þeirra gefst því betra tækifæri til rannsóknar á afleiðingum þess, t.d. 

áhrifum óvæntra stýrivaxtabreytinga á ávöxtunarkröfu eftir losun þeirra samanborið við þann 

tíma er þau voru í gildi. 

10.1 Takmarkanir rannsóknarinnar 
Það liggur ljóst fyrir að margir þættir hafa áhrif á vaxtastig í hagkerfinu. Rannsókn þessi 

einskorðaðist við áhrif væntinga markaðsaðila og stýrivaxtabreytinga á mismunandi 

ávöxtunarkröfur á ólíkum stöðum í vaxtarófinu. Þó að stýrivextir Seðlabanka veiti ákveðna 

leiðsögn um vaxtastig einskorðast vaxtarófið ekki við þá. Í þessum kafla verður farið yfir þætti 

sem geta átt sér stað og haft áhrif á vaxtastig, einkum innan atburðarglugga rannsóknarinnar, 

frá tveimur viðskiptadögum fyrir stýrivaxtaákvörðunardag þar til tveimur dögum eftir hann. 

10.1.1 Tónn í yfirlýsingum peningastefnunefndar 
Þegar peningastefnunefnd ákveður stýrivexti er gefin út yfirlýsing þar sem ákvörðunin er 

rökstudd með tilliti til efnahagsaðstæðna og annarra ytri þátta í efnahagslífinu. Þessi yfirlýsing 

hefur oft að geyma vísbendingar um framtíðarhorfur til skamms tíma í efnahagslífinu að mati 

peningastefnunefndar. Því má oft greina ákveðinn tón sem kveðinn er.  

Sem dæmi má nefna ákvörðun peningastefnunefndar þann 28. ágúst 2018. Peningastefnunefnd 

hélt stýrivöxtum bankans óbreyttum, líkt og hún hafði gert í hartnær tvö ár en það mátti greina 

að nýr tónn var kveðinn í yfirlýsingu hennar (The Economist Intelligence Unit, 2018). Lokaorð 

yfirlýsingarinnar voru eftirfarandi: 

 
Vísbendingar eru um að langtímaverðbólguvæntingar hafi farið eitthvað yfir markmið. 

Peningastefnunefnd ítrekar að hún hefur bæði vilja og þau tæki sem þarf til að halda verðbólgu við 

markmið til lengri tíma litið. Haldi verðbólguvæntingar áfram að hækka og festist í sessi umfram 

markmið mun það kalla á harðara taumhald peningastefnunnar. Aðrar ákvarðanir, einkum á 

vinnumarkaði og í ríkisfjármálum, hafa þá áhrif á hversu mikill fórnarkostnaður verður í lægra 

atvinnustigi. 

Peningastefnan mun á næstunni ráðast af samspili minni spennu í þjóðarbúskapnum, 

launaákvarðana og þróunar verðbólgu og verðbólguvæntinga. (Seðlabanki Íslands, 2018b) 

 

Þessi orð peningastefnunefndar má túlka á þann veg að nefndin hiki ekki við að beita 

aðalstjórntæki sínu, stýrivöxtum, í baráttu við verðbólgu.  Óvissa var á vinnumarkaði og 

væntingar um aukna verðbólgu voru einnig farnar að láta á sér kræla. Í kjölfarið á þessari 
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yfirlýsingu hækkaði ávöxtunarkrafa beggja ríkisskuldabréfanna í þessari rannsókn, RIKB 0612 

um átta basis punkta og RIKS 21 0414 um tvo basispunkta á ákvörðunardeginum. Rúmum 

tveimur mánuðum síðar, þann 7. nóvember 2018, hækkaði peningastefnunefnd svo stýrivexti 

um 25 basispunkta. Það liggur ljóst fyrir að þetta setur rannsókninni ákveðnar skorður. Þar sem 

erfitt getur reynst að fanga hluti eins og yfirlýsingu peningastefnunefndar á tölfræðilegum 

áhrifum á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa.  

Til samanburðar eru lokaorð peningastefnunefndar, þann 7. febrúar 2018, þar sem hún hélt 

stýrivöxtum einnig óbreyttum, svohljóðandi: 

 
Horfur eru á að verðbólga verði nálægt markmiði á spátímanum og verðbólguvæntingar hafa á 

heildina litið einnig verið í samræmi við það um nokkurt skeið. 

Hátt raungengi hefur hægt á vexti útflutnings og horfur eru á minnkandi spennu í þjóðarbúskapnum. 

Eigi að síður er áfram þörf fyrir peningalegt aðhald til að halda aftur af örum vexti innlendrar 

eftirspurnar, m.a. í ljósi þess að horfur eru á minna aðhaldi í opinberum fjármálum en áður var gert 

ráð fyrir. Þá ríkir enn óvissa um niðurstöðu kjarasamninga (Seðlabanki Íslands, 2018c). 

 

Hér má greina öllu mýkri tón í yfirlýsingu peningastefnunefndar en þann 28. ágúst, sem var 

öllu harðari tónn. Þar sem komið var inn á getu og vilja peningastefnunefndar til að beita 

stjórntækjum sínum. Í þessari yfirlýsingu er lauslega ýjað að því að halda þurfi aftur af vexti 

innlendrar eftirspurnar. Ávöxtunarkrafa RIKB 0612 lækkaði um átta basispunkta í kjölfar 

ákvörðunarinnar og ávöxtunarkrafa RIKS 21 0414 um einn basispunkt á ákvörðunardegi 

stýrivaxta. Það má því draga þá ályktun að tónn peningastefnunefndar hafi vissulega áhrif á 

markaðsvexti þegar stýrivöxtum er haldið óbreyttum. Í yfirlýsingunni er oft ýjað að 

framtíðarhorfum og ákvörðunum peningastefnunefndar, eins og áður sagði.   

10.1.2 Verðbólguvæntingar 
Væntingar um verðbólgu spila stórt hlutverk í ákvörðun stýrivaxta. Þegar verðbólguvæntingar 

eru lágar getur verið svigrúm til stýrivaxtalækkana en þegar þær eru aftur á móti háar getur 

verið þörf á hækkun. Fyrri ár rannsóknarinnar var verðbólga á Íslandi há en væntingar stóðu til 

um að hún myndi lækka á næstu árum. Þetta getur haft þau áhrif að við stýrivaxtalækkanir, líkt 

og árið 2010, getur vaxtastig tekið stórt stökk, sem myndi annars ekki sjást. Það stafar af því 

að væntingar voru um að verðbólga myndi hjaðna og því gæti markaðurinn búist við fleiri 

stýrivaxtalækkunum.  
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10.1.3 Virkni markaðar og ytri áhrif 
Virkni og dýpt markaða á rannsóknardögum geta haft áhrif á ávöxtunarkröfu. Þegar lítil 

viðskipti eru með afurðirnar er líklegt að ávöxtunarkrafa hreyfist minna við ákvörðun 

stýrivaxta miðað við þegar meiri viðskipti eru. Einna helst þegar mikil kaup eða sala á sér stað. 

Á rannsóknarárunum voru fjármagnshöft á Íslandi. Þau voru losuð í nokkrum skrefum á 

tímabili rannsóknarinnar, þannig að höft á markaðinum eru mismunandi yfir 

rannsóknartímabilið. Þegar höftin voru að mestu losuð og aðeins innflæðishöftin stóðu eftir, 

má draga þá ályktun að viðskipti með fjármálaafurðir á Íslandi hafi aukist vegna auðveldari 

aðkomu erlendra fjárfesta. Síðasti hluti innflæðishaftanna var losaður snemma árs 2019 þegar 

bindiskylda erlends fjármagns var færð úr 20% í 0%. Áhrif þess á skuldabréfamarkað voru 

greinileg, ávöxtunarkrafa allra ríkisskuldabréfa, bæði verðtryggðra og óverðtryggðra lækkaði, 

þrátt fyrir að losunin hefði átt sér stað á miðjum óvissutímum í íslensku efnahagslífi. Þar sem 

verðbólguvæntingar höfðu aukist vegna baráttu á vinnumarkaði. Þetta er nefnt í dæmaskyni 

um atburði sem eru alls ótengdir stýrivöxtum Seðlabanka sem hliðra ávöxtunarkröfu á 

skuldabréfamarkaði, sem erfitt gæti reynst að fanga tölfræðilega í rannsókninni. 

 

11. Lokaorð 
Stýrivextir leggja grunn að vaxtastigi hagkerfisins á hverjum tíma og eru því einn mikilvægasti 

hagþáttur sem Seðlabankinn hefur yfir að ráða. Það að í hagkerfi ríki vaxtastig, sem 

endurspeglar þjóðhagsaðstæður hverju sinni, er mjög stór þáttur í baráttu við verðbólgu og 

miklar hagsveiflur. Það er því mikið undir hverju sinni þegar peningastefnunefnd Seðlabankans 

ákveður hverjir stýrivextir skulu vera næstu mánuði. Efni þessarar ritgerðar beindist að áhrifum 

óvæntra stýrivaxtabreytinga á ávöxtunarkröfur skuldabréfa og millibankavaxta. Óvæntar 

breytingar á stýrivöxtum eru viðfangsefni sem lítið hefur verið skoðað hérlendis. Viðfangsefnið 

er víðfeðmt og býður þess vegna upp á marga möguleika hvað áframhaldandi rannsóknir varðar, 

sérstaklega hvað varðar samanburð á tímabili gjaldeyrishafta við tímabilið eftir losun þeirra. 

Íslenskar rannsóknir hafa hingað til ekki notast við spár greiningardeilda viðskiptabankanna 

þriggja til að meta væntingar markaðsaðila um breytingar á stýrivöxtum. Rannsakendur vilja 

koma á framfæri þökkum til Þórarins G. Péturssonar en hann gaf ábendingu um að nota þá 

aðferðafræði.  
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12. Viðauki 
 
Viðauki A: Gögn fyrirReibor 3M 

Dags. ∆	Stýriv. Meðalvæntingar ∆	 Stýrivextir - 

meðalvæntingar 

Samtals ∆	  	 

ávöxtunarkröfu 

T-2 T-1 T T +1 +2 

27/01/10 -0,5 0,00 -0,50 -0,15 0,00 0,00 -0,15 0,00 

17/03/10 -0,5 -0,50 0,00 -0,25 0,00 0,00 -0,25 0,00 

05/05/10 -0,5 -0,75 0,25 -0,50 0,00 0 -0,5 0,00 

23/06/10 -0,5 -0,50 0,00 -0,40 0,00 0 -0,4 0,00 

18/08/10 -1 -0,67 -0,33 -0,95 0,00 0,00 -0,8 -0,15 

22/09/10 -0,75 -0,92 0,17 -0,45 0,00 0 -0,45 0,00 

03/11/10 -0,75 -0,58 -0,17 -0,50 0,00 0 -0,5 0,00 

08/12/10 -0,75 -0,67 -0,08 -0,65 0,00 0 -0,65 0,00 

02/02/11 -0,25 -0,42 0,17 -0,05 0,00 0 -0,05 0,00 

16/03/11 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

20/04/11 0 -0,13 0,13 0,00 0,00 0 0 0,00 

15/06/11 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

17/08/11 0,25 0,08 0,17 0,40 0,00 0 0,3 0,10 

21/09/11 0 0,25 -0,25 0,00 0,00 0 0 0,00 

02/11/11 0,25 0,00 0,25 0,10 0,00 0 0,1 0,00 

07/12/11 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

08/02/12 0 0,13 -0,13 0,00 0,00 0 0 0,00 

21/03/12 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

16/05/12 0,5 0,25 0,25 0,40 0,00 0 0,4 0,00 

13/06/12 0,25 0,17 0,08 0,10 0,00 0 0 0,10 

22/08/12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

03/10/12 0 0,17 -0,17 0,35 0,00 0 0,00 0,35 

14/11/12 0,25 0,13 0,13 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

12/12/12 0 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 

06/02/13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

20/03/13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

15/05/13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

12/06/13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

21/08/13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

02/10/13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

06/11/13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

11/12/13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

12/02/14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

19/03/14 0 0,00 0,00 -0,05 0,00 0 0 -0,05 

21/05/14 -0,125 -0,08 -0,04 -0,10 0,00 0 -0,1 0,00 

11/06/14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

20/08/14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

01/10/14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

05/11/14 -0,25 0,00 -0,25 -0,20 0,00 0 -0,2 0,00 

10/12/14 -0,5 -0,33 -0,17 -0,45 0,00 0,1 -0,55 0,00 

04/02/15 0 -0,25 0,25 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

18/03/15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

13/05/15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
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10/06/15 0,5 0,50 0,00 0,55 0,05 0 0,4 0,10 

19/08/15 0,5 0,50 0,00 0,45 0,05 0 0,45 -0,05 

30/09/15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

04/11/15 0,25 0,00 0,25 0,20 0,00 0 0,2 0,00 

09/12/15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

10/02/16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

16/03/16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

11/05/16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

01/06/16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

24/08/16 -0,5 0,00 -0,50 -0,55 0,00 0 -0,55 0,00 

05/10/16 0 0,00 0,00 0,10 0,05 0,05 0 0,00 

16/11/16 0 -0,17 0,17 -0,20 -0,10 

-

0,05 -0,05 0,00 

14/12/16 -0,25 -0,08 -0,17 -0,25 0,00 0 -0,25 0,00 

08/02/17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

15/03/17 0 -0,08 0,08 0,00 -0,03 0 0,025 0,00 

17/05/17 -0,25 -0,17 -0,08 -0,25 0,00 0 -0,25 0,00 

14/06/17 -0,25 -0,17 -0,08 -0,32 -0,02 0 -0,3 0,00 

23/08/17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

04/10/17 -0,25 0,00 -0,25 -0,25 0,00 0 -0,25 0,00 

15/11/17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

13/12/17 0 -0,08 0,08 0,00 0,00 0 0 0,00 

07/02/18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

14/03/18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

16/05/18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

13/06/18 0 0,00 0,00 0,03 0,00 0 0,025 0,00 

29/08/18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

03/10/18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

07/11/18 0,25 0,08 0,17 0,23 0,00 0 0,225 0,00 

12/12/18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

27/01/10 -0,5 0,00 -0,50 -0,15 0,00 0,00 -0,15 0,00 
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Viðauki B: Gögn fyrir RIKB 25 0612 
Dags. ∆	Stýriv. Meðalvæntingar ∆	 Stýrivextir - 

meðalvæntingar 

 Samtals ∆	  

ávöxtunarkröfu 

T-2 T-1 T T +1 +2 

27/01/10 -0,5 0,00 -0,50 -0,21 0,01 -0,18 -0,01 -0,03 

17/03/10 -0,5 -0,50 0,00 -0,10 0,02 0,03 -0,12 -0,03 

05/05/10 -0,5 -0,75 0,25 -0,14 -0,05 0 -0,01 -0,08 

23/06/10 -0,5 -0,50 0,00 -0,03 -0,01 0,03 0 -0,05 

18/08/10 -1 -0,67 -0,33 -0,31 0,00 -0,03 -0,17 -0,11 

22/09/10 -0,75 -0,92 0,17 0,79 0,14 -0,13 0,73 0,05 

03/11/10 -0,75 -0,58 -0,17 -0,60 -0,03 -0,03 -0,33 -0,21 

08/12/10 -0,75 -0,67 -0,08 -0,20 -0,06 -0,01 -0,12 -0,01 

02/02/11 -0,25 -0,42 0,17 0,37 0,08 -0,03 0,33 -0,01 

16/03/11 0 0,00 0,00 0,07 -0,04 0,04 0,02 0,05 

20/04/11 0 -0,13 0,13 0,13 0,09 -0,03 0,08 -0,01 

15/06/11 0 0,00 0,00 0,01 0,00 0,05 0,06 -0,10 

17/08/11 0,25 0,08 0,17 0,48 0,05 0,07 0,3 0,06 

21/09/11 0 0,25 -0,25 -0,39 0,03 0,02 -0,06 -0,38 

02/11/11 0,25 0,00 0,25 -0,19 0,14 -0,05 -0,09 -0,19 

07/12/11 0 0,00 0,00 0,11 0,00 0,09 0 0,02 

08/02/12 0 0,13 -0,13 -0,07 0,19 -0,08 -0,27 0,09 

21/03/12 0,25 0,25 0,00 0,15 0,03 -0,03 0,19 -0,04 

16/05/12 0,5 0,25 0,25 -0,10 0,03 0 0,04 -0,17 

13/06/12 0,25 0,17 0,08 -0,36 0,00 -0,08 -0,12 -0,16 

22/08/12 0 0,00 0,00 -0,02 0,11 -0,02 -0,09 -0,02 

03/10/12 0 0,17 -0,17 0,01 0,02 -0,01 0,01 -0,01 

14/11/12 0,25 0,13 0,13 -0,21 -0,02 0,02 -0,13 -0,08 

12/12/12 0 0,00 0,00 0,07 0,03 -0,03 -0,01 0,08 

06/02/13 0 0,00 0,00 0,08 0,03 0,04 -0,05 0,06 

20/03/13 0 0,00 0,00 -0,14 0,04 -0,16 0,01 -0,03 

15/05/13 0 0,00 0,00 -0,31 0,00 -0,02 -0,21 -0,08 

12/06/13 0 0,00 0,00 0,06 0,04 0,01 0 0,01 

21/08/13 0 0,00 0,00 0,07 0,00 0,02 -0,01 0,06 

02/10/13 0 0,00 0,00 -0,05 0,01 0,03 -0,03 -0,06 

06/11/13 0 0,00 0,00 0,03 0,00 -0,04 0,04 0,03 

11/12/13 0 0,00 0,00 -0,06 0,02 0,03 -0,04 -0,07 

12/02/14 0 0,00 0,00 0,07 0,01 0 0,09 -0,03 

19/03/14 0 0,00 0,00 -0,20 -0,05 0 -0,06 -0,09 

21/05/14 -0,125 -0,08 -0,04 0,04 0,00 0 0,03 0,01 

11/06/14 0 0,00 0,00 0,21 0,01 0 0,12 0,08 

20/08/14 0 0,00 0,00 -0,25 0,01 0,01 -0,21 -0,06 

01/10/14 0 0,00 0,00 -0,02 0,00 -0,03 0,03 -0,02 

05/11/14 -0,25 0,00 -0,25 -0,35 0,03 0 -0,33 -0,05 

10/12/14 -0,5 -0,33 -0,17 -0,08 -0,02 -0,02 -0,04 0,00 

04/02/15 0 -0,25 0,25 0,02 -0,04 0,03 0,04 -0,01 

18/03/15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 -0,06 

13/05/15 0 0,00 0,00 0,02 -0,03 -0,11 0,21 -0,05 

10/06/15 0,5 0,50 0,00 -0,07 -0,16 -0,1 0,21 -0,02 

19/08/15 0,5 0,50 0,00 -0,19 0,04 0,04 -0,05 -0,22 

30/09/15 0 0,00 0,00 -0,14 0,06 -0,06 -0,16 0,02 
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04/11/15 0,25 0,00 0,25 0,73 -0,02 0,09 0,34 0,32 

09/12/15 0 0,00 0,00 -0,05 0,09 -0,1 -0,1 0,06 

10/02/16 0 0,00 0,00 0,07 0,03 -0,06 -0,02 0,12 

16/03/16 0 0,00 0,00 -0,04 0,02 0,05 0,01 -0,12 

11/05/16 0 0,00 0,00 0,10 0,00 -0,01 0,01 0,10 

01/06/16 0 0,00 0,00 0,12 0,06 0,01 -0,07 0,12 

24/08/16 -0,5 0,00 -0,50 -0,68 0,00 -0,13 -0,4 -0,15 

05/10/16 0 0,00 0,00 -0,15 -0,02 -0,1 0,05 -0,08 

16/11/16 0 -0,17 0,17 0,03 -0,06 0,02 0,11 -0,04 

14/12/16 -0,25 -0,08 -0,17 -0,01 0,12 -0,02 -0,15 0,04 

08/02/17 0 0,00 0,00 -0,12 -0,02 0,02 -0,09 -0,03 

15/03/17 0 -0,08 0,08 0,04 0,00 0,01 0,03 0,00 

17/05/17 -0,25 -0,17 -0,08 -0,18 0,00 0 -0,15 -0,03 

14/06/17 -0,25 -0,17 -0,08 0,04 0,00 0,03 -0,05 0,06 

23/08/17 0 0,00 0,00 -0,04 -0,01 0 0,02 -0,05 

04/10/17 -0,25 0,00 -0,25 -0,27 0,00 -0,01 -0,19 -0,07 

15/11/17 0 0,00 0,00 0,04 0,00 -0,07 0,08 0,03 

13/12/17 0 -0,08 0,08 0,13 0,06 0 0,08 -0,01 

07/02/18 0 0,00 0,00 -0,06 0,02 0 -0,12 0,04 

14/03/18 0 0,00 0,00 -0,07 0,00 0 0,03 -0,10 

16/05/18 0 0,00 0,00 -0,02 0,00 0 0,02 -0,04 

13/06/18 0 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 -0,01 

29/08/18 0 0,00 0,00 0,15 0,07 0,01 0,09 -0,02 

03/10/18 0 0,00 0,00 0,00 -0,05 0 0,06 -0,01 

07/11/18 0,25 0,08 0,17 -0,18 -0,17 0,01 -0,01 -0,01 

12/12/18 0 0,00 0,00 -0,13 0,06 0 -0,05 -0,14 

27/01/10 -0,5 0,00 -0,50 -0,21 0,01 -0,18 -0,01 -0,03 
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Viðauki C: Gögn fyrir RIKS 21 0414 
Dags. ∆	Stýriv. Meðalvæntingar ∆	 Stýrivextir - 

meðalvæntingar 

 Samtals ∆	  

ávöxtunarkröfu 

T-2 T-1 T T +1 +2 

27/01/10 -0,5 0,00 -0,50 NA NA NA NA NA 

17/03/10 -0,5 -0,50 0,00 NA NA NA NA NA 

05/05/10 -0,5 -0,75 0,25 -0,02 0,01 0,00 0,00 -0,03 

23/06/10 -0,5 -0,50 0,00 0,10 -0,01 0,03 0,04 0,04 

18/08/10 -1 -0,67 -0,33 -0,06 0,00 -0,01 -0,07 0,02 

22/09/10 -0,75 -0,92 0,17 0,49 0,12 -0,07 0,65 -0,21 

03/11/10 -0,75 -0,58 -0,17 -0,17 0,06 0,03 -0,24 -0,02 

08/12/10 -0,75 -0,67 -0,08 -0,02 -0,04 0,04 -0,02 0,00 

02/02/11 -0,25 -0,42 0,17 -0,10 -0,05 -0,03 0,07 -0,09 

16/03/11 0 0,00 0,00 -0,05 -0,01 0,01 0,00 -0,05 

20/04/11 0 -0,13 0,13 0,00 0,03 -0,01 -0,01 -0,01 

15/06/11 0 0,00 0,00 -0,17 0,00 -0,02 -0,09 -0,06 

17/08/11 0,25 0,08 0,17 -0,04 0,00 -0,03 0,06 -0,07 

21/09/11 0 0,25 -0,25 -0,04 0,01 0,03 -0,03 -0,05 

02/11/11 0,25 0,00 0,25 -0,13 0,04 0,08 -0,02 -0,23 

07/12/11 0 0,00 0,00 0,20 -0,02 0,06 0,06 0,10 

08/02/12 0 0,13 -0,13 -0,17 0,10 0,01 -0,24 -0,04 

21/03/12 0,25 0,25 0,00 -0,07 -0,05 0,06 0,00 -0,08 

16/05/12 0,5 0,25 0,25 0,04 0,03 0,01 -0,01 0,01 

13/06/12 0,25 0,17 0,08 -0,01 0,04 0,02 -0,05 -0,02 

22/08/12 0 0,00 0,00 -0,17 0,01 -0,04 -0,04 -0,10 

03/10/12 0 0,17 -0,17 0,05 0,00 0,04 0,02 -0,01 

14/11/12 0,25 0,13 0,13 0,00 0,08 0,02 -0,03 -0,07 

12/12/12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,01 

06/02/13 0 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 -0,01 0,04 

20/03/13 0 0,00 0,00 0,11 0,07 -0,07 0,03 0,08 

15/05/13 0 0,00 0,00 -0,20 -0,07 -0,08 0,02 -0,07 

12/06/13 0 0,00 0,00 -0,05 0,06 -0,09 0,09 -0,11 

21/08/13 0 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 -0,04 -0,01 

02/10/13 0 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 -0,03 

06/11/13 0 0,00 0,00 -0,06 0,01 -0,01 -0,01 -0,05 

11/12/13 0 0,00 0,00 0,10 0,04 0,06 0,02 -0,02 

12/02/14 0 0,00 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 -0,11 

19/03/14 0 0,00 0,00 0,12 0,00 -0,01 0,03 0,10 

21/05/14 -0,125 -0,08 -0,04 0,04 0,00 -0,06 0,08 0,02 

11/06/14 0 0,00 0,00 0,05 -0,04 -0,01 0,08 0,02 

20/08/14 0 0,00 0,00 -0,17 -0,08 0,00 -0,09 0,00 

01/10/14 0 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 -0,02 0,10 

05/11/14 -0,25 0,00 -0,25 -0,24 0,01 -0,01 -0,24 0,00 

10/12/14 -0,5 -0,33 -0,17 -0,08 0,00 -0,02 -0,08 0,02 

04/02/15 0 -0,25 0,25 -0,05 0,00 -0,08 -0,01 0,04 

18/03/15 0 0,00 0,00 0,02 0,06 0,13 -0,06 -0,11 

13/05/15 0 0,00 0,00 0,03 -0,04 -0,01 0,07 0,01 

10/06/15 0,5 0,50 0,00 -0,12 -0,02 -0,01 0,01 -0,10 

19/08/15 0,5 0,50 0,00 -0,11 -0,03 -0,01 -0,07 0,00 

30/09/15 0 0,00 0,00 -0,21 0,00 -0,05 -0,04 -0,12 
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04/11/15 0,25 0,00 0,25 0,36 0,00 0,08 0,08 0,20 

09/12/15 0 0,00 0,00 0,03 0,05 0,02 -0,05 0,01 

10/02/16 0 0,00 0,00 -0,02 -0,01 -0,04 0,05 -0,02 

16/03/16 0 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,03 0,01 -0,05 

11/05/16 0 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01 0,04 

01/06/16 0 0,00 0,00 0,08 0,04 0,00 0,00 0,04 

24/08/16 -0,5 0,00 -0,50 -0,23 0,00 -0,01 -0,23 0,01 

05/10/16 0 0,00 0,00 0,10 -0,03 0,06 0,01 0,06 

16/11/16 0 -0,17 0,17 0,06 0,01 -0,01 0,10 -0,04 

14/12/16 -0,25 -0,08 -0,17 -0,03 -0,02 0,00 -0,08 0,07 

08/02/17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 

15/03/17 0 -0,08 0,08 -0,01 -0,04 -0,05 0,08 0,00 

17/05/17 -0,25 -0,17 -0,08 -0,10 0,00 -0,01 -0,09 0,00 

14/06/17 -0,25 -0,17 -0,08 -0,05 0,00 -0,02 -0,04 0,01 

23/08/17 0 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,04 -0,01 

04/10/17 -0,25 0,00 -0,25 -0,19 0,00 -0,02 -0,16 -0,01 

15/11/17 0 0,00 0,00 -0,07 0,01 -0,08 0,03 -0,03 

13/12/17 0 -0,08 0,08 -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00 

07/02/18 0 0,00 0,00 -0,01 -0,05 0,04 0,00 0,00 

14/03/18 0 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,14 0,01 

16/05/18 0 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 -0,01 0,02 

13/06/18 0 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00 0,00 -0,01 

29/08/18 0 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 

03/10/18 0 0,00 0,00 0,00 0,09 -0,02 -0,06 -0,01 

07/11/18 0,25 0,08 0,17 0,16 0,04 -0,01 0,03 0,1 

12/12/18 0 0,00 0,00 -0,03 -0,01 -0,01 0,01 -0,02 

27/01/10 -0,5 0,00 -0,50 -0,02 0,01 0,00 0,00 -0,03 

 


