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Fræðilega réttir vaxtaferlar og álagsferlar á 

skuldabréfum Íslandsbanka 

  

Styrmir Guðmundsson 

Útdráttur 

Íslandsbanki gefur út þrjár mismunandi tegundir af skuldabréfum, þ.e. sértryggð, 

almenn og víkjandi skuldabréf. Á íslenskum skuldabréfamarkaði hefur bankinn 

aðallega gefið út sértryggð skuldabréf en minna af almennum og víkjandi 

skuldabréfum. Álag á sértryggðum skuldabréfum Íslandsbanka hefur verið á 

bilinu 40-80 punktar síðastliðin ár en er þó nálægt 100 punktum þegar þessi 

ritgerð er skrifuð, vorið 2020. Markmiðið í þessari ritgerð var að nota líkan sem 

reiknar út fræðilega rétt verð á sértryggðum, almennum og víkjandi skuldabréfum 

Íslandsbanka og með því finna fræðilega rétta vaxtaferla og álagsferla fyrir þessi 

skuldabréf útgefin af Íslandsbanka. Líkanið sem notað var er framlenging á líkani 

Mertons (1974) og er eftir Eom, Helwege og Huang (2004). Niðurstöður gefa til 

kynna að ávöxtunarkrafa sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka ætti að vera sú 

sama og ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa. Það má því álykta að sértryggð 

skuldabréf bankans séu með of háa ávöxtunarkröfu og þar af leiðandi með of hátt 

álag ofan á ríkisskuldabréf. Álagsferlar fyrir almenn skuldabréf bankans sýna að 

álagið ætti að vera hæst fyrir skuldabréf sem hafa gjalddaga eftir u.þ.b. 4 ár og 

nálgast álagið á þeim skuldabréfum þá 90 punkta. Á víkjandi skuldabréfum 

bankans er álagið einnig hæst á skuldabréfum sem hafa gjalddaga eftir u.þ.b. 4 ár 

og er álagið á þeim tíma nálagt 180 punktum. Niðurstöður í þessari ritgerð gætu 

verið gagnlegar fyrir bæði Íslandsbanka og fjárfesta þegar að kemur að 

skuldabréfaútboðum bankans á þessum skuldabréfum. 
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Theoretically correct yield curve and credit spread 

curve on bonds issued by Íslandsbanki  

Styrmir Guðmundsson 

Abstract 

Íslandsbanki issues three different types of bonds, they are covered, senior 

unsecured and subordinated bonds. In the Icelandic bond market, the bank has 

mainly issued covered bonds but issued less of senior unsecured and 

subordinated bonds. Credit spread on covered bonds issued by Íslandsbanki has 

been around 40-80 bps. in recent years but is close to 100 bps. when this theses 

is written, in the spring 2020. The goal in this thesis is to use a model which 

calculates theoretical correct price on covered, senior unsecured and 

subordinated bonds, with that information it can be used to find theoretical 

correct yield curve and credit spread curve for the three different types of bonds 

issued by Íslandsbanki. The model that was used is an extension of the Merton 

model (1974) and was introduced be Eom, Helwege and Huang (2004). The 

results indicate that the yield on covered bonds issued by Íslandsbanki should be 

the same as the yield on government bonds. Therefore, it can be concluded that 

the covered bonds issued by the bank have too high yield and therefore the 

credit spread is also too high. The credit spread curves for senior unsecured 

bonds issued by the bank show that the credit spread should be highest for 

bonds that have maturity after ca. 4 years and the credit spread on those bonds 

should be around 90 bps. For subordinated bonds, the credit spread should also 

be the highest for bonds that have maturity after ca. 4 years and the credit spread 

on those bonds should be around 180 bps. The results in this thesis could be 

useful for both Íslandsbanki and investors when the bank issues bonds of those 

types.  
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1 Inngangur 

Efnahagsreikningur Íslandsbanka hf. skiptist í eignir, skuldir og eigið fé en tveir síðustu 

liðirnir eru fjármögnunarhlið bankans. Skuldir eru meðal annars innlán og skuldabréf sem 

bankinn hefur gefið út. Íslandsbanki gefur út þrjár tegundir af skuldabréfum, þau eru; 

sértryggð skuldabréf (e. covered bonds), almenn skuldabréf (e. senior unsecured bonds) og 

víkjandi skuldabréf (e. subordinated bonds). Á íslenskum skuldabréfamarkaði hefur 

Íslandbanki að mestu gefið út sértryggð skuldabréf en lítið hefur verið gefið út af 

almennum og víkjandi skuldabréfum (Íslandsbanki, 2019b). Bankinn gaf út sín fyrstu 

almennu skuldabréf í íslenskum krónum í nóvember 2019. En samkvæmt útgáfuáætlun 

Íslandsbanka fyrir árið 2020 er í skoðun að fjölga skuldabréfaflokkum almennra 

skuldabréfa (Íslandsbanki, 2020). Það er því erfitt að segja til um hvaða ávöxtunarkrafa er 

rétt á mismunandi skuldabréfum bankans, þar sem íslenski skuldabréfamarkaðurinn er lítill 

og fjölbreytileiki takmarkaður. Skuldabréf sem fyrirtæki gefa út hafa ákveðna 

greiðslufallsáhættu (e. default risk). Því hafa fyrirtækjaskuldabréf ákveðna ávöxtunarkröfu 

sem er hærri en ávöxtunarkrafa á ríkisskuldabréfum sem almennt eru talin áhættulaus. 

Þessi munur er kallað álag (e. credit spread) og fer hækkandi eftir því hver áhætta 

skuldabréfsins er (Martellini, Priaulet og Priaulet, 2003). Til dæmis er álag á almennu 

skuldabréfi sem Íslandsbanki gaf út í nóvember 2019 sem hefur gjalddaga 2024 með 90 

punkta álagi ofan á 1M REIBOR og sértryggt skuldabréf með gjalddaga 2024 með um 90 

punkta álagi ofan á ríkisskuldabréf miðað við gögn frá 31.3.2020. Það er því nánast sama 

álag á þessum skuldabréfum, þessi skuldabréf eru samt töluvert ólík ef kemur að gjaldþroti 

bankans. Þó ber að nefna að almennt teljast REIBOR vextir ekki áhættulausir og gæti því 

raunverulegt álag á almenna skuldabréfinu verið hærra. Er eðlilegt að munurinn á þessu 

álagi sé ekki meira en þetta? Ef svo er ekki er þá álagið rétt á almenna skuldabréfinu eða 

sértryggða skuldabréfinu? Hverjir eru fræðilega réttir vaxtaferlar á skuldabréfum 

Íslandsbanka? Markmiðið í þessari ritgerð er því eftirfarandi: 

Finna fræðilega rétta vaxtaferla og álagsferla fyrir sértryggð skuldabréf, almenn 

skuldabréf og víkjandi skuldabréf Íslandsbanka. 
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Til þess að gera þetta verður notað líkan til þess að verðleggja mismunandi tegundir 

skuldabréfa Íslandsbanka út frá gefnum forsendum. Þegar talað er um fræðilega rétta 

ávöxtunarkröfu í þessari ritgerð þýðir það sú ávöxtunarkrafa sem er reiknuð út samkvæmt 

líkani. Líkanið sem notað verður er eftir Eom, Helwege og Huang og hefur verið kallað 

framlenging á líkani Mertons, þar sem það byggir á líkani Mertons (1974). Líkan Eom, 

Halwage og Huang (2004) notar aðferðarfræði sem byggist á verðlagningu á valréttum og 

notar jöfnur Black og Scholes (1973) til að verðleggja skuldabréf.  

Af þeim tegundum skuldabréfa sem Íslandsbanki gefur út eru sértryggð skuldabréf 

þau einu sem eru á íslenskum skuldabréfamarkaði að undanskildu einu almennu 

skuldabréfi sem bankinn gaf út árið 2019 (Íslandsbanki, 2019b). Því verða niðurstöður 

fyrir álagsferla og vaxtaferla í þessari ritgerð fyrir víkjandi og almenn skuldabréf bankans 

hægt að nota sem mögulegan grunn þegar umrædd skuldabréf verða almennari á íslenskum 

skuldabréfamarkaði. Niðurstöður fyrir vaxtaferil og álagsferil sértryggðra skuldabréfa 

verður hægt að bera saman við núverandi stöðu á markaði og greina hvort þessi skuldabréfa 

hafa fræðilega rétta ávöxtunarkröfu og álag. 

Það eru tveir þættir sem hafa áhrif á mismun á milli ávöxtunarkröfu mismunandi 

tegunda skuldabréfa, það eru; staða í kröfuröð við gjaldþrot og endurheimtuhlutfall (e. 

recovery rate). Sértryggð skuldabréf eru fyrst í kröfuröð og hafa hæsta 

endurheimtuhlutfall, síðan koma almenn skuldabréf og síðast víkjandi skuldabréf (Bank 

for International Settlements, 2019). Ávöxtunarkrafa og álag ætti að fara hækkandi eftir 

röð þessara skuldabréfa. 

Ritgerðin er byggð upp á eftirfarandi hátt. Í kafla 2 verður fjallað almennt um 

skuldabréf, verðlagningu þeirra og valréttir verða útskýrðir. Þriðji kafli fjallar um 

núverandi stöðu á skuldabréfamarkaði og þróun á ávöxtunarkröfu á markaði síðastliðin ár. 

Í 4. kafla verða skoðuð mismunandi tegundir af skuldabréfum sem bankinn hefur gefið út 

og farið yfir lagalega stöðu þeirra við gjaldþrot. Í kafla 5 verður kynnt líkan Mertons og 

síðan líkan EHH sem byggir á líkani Mertons. Einnig verða viðeigandi töluleg gildi fundin 

fyrir breytur í líkaninu til þess að verðleggja skuldabréfaflokka útgefnum af Íslandsbanka. 

Í 6. kafla verða kynntar niðurstöður líkans EHH, vaxtaferlar og álagsferlar verða sýndir 

fyrir mismunandi tegundir skuldabréfa bankans. Í sjöunda og síðasta kafla ritgerðirnar 

verða umræður og lokaorð.  
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2 Almennt um skuldabréf og verðlagningu þeirra 

Þessi ritgerð mun meira og minna fjalla um skuldabréf, verðlagningu og ávöxtunarkröfu 

þeirra. Í þessum kafla verður farið yfir þessi atriði fyrir skuldabréf með mismunandi 

greiðsluflæði. Einnig verður farið yfir útskýringar á hinum ýmsu atriðum sem nauðsynlegt 

er að skilgreina er áður en lengra er haldið í ritgerðinni. En samkvæmt 2. gr. laga nr. 

11/2008 um sértryggð skuldabréf er skuldabréf skilgreint sem: „Skrifleg yfirlýsing þar sem 

útgefandi viðurkennir einhliða og skilyrðislaust skyldu sína til að greiða ákveðna 

peningagreiðslu“. Í lok kaflans verða valréttir (e. options) útskýrðir en þeir koma meira við 

sögu síðar í ritgerðinni. 

2.1 Verðlagning skuldabréfa 

Ávöxtunarkrafa og verð á skuldabréfum hafa neikvæða fylgni og fylgja markaðsaðstæðum 

á hverjum tíma. Skilgreining á ávöxtunarkröfu er eftirfarandi: Ávöxtunarkrafa fram að 

lokagjalddaga eru þeir vextir sem gera núvirt greiðsluflæði skuldabréfsins jafnt verði 

skuldabréfsins.  

Síðar í þessari ritgerð verður kynnt líkan sem reiknar út fræðilega rétt verð á 

skuldabréfi þegar ávöxtunarkrafan er ekki þekkt. Hér verða settar fram jöfnur sem sýna 

hvernig á að reikna verð á skuldabréfi þegar ávöxtunarkrafan og greiðsluflæði er þekkt. 

Skuldabréf geta haft mismunandi greiðsluflæði, þau eru; eingreiðsluskuldabréf, 

vaxtagreiðsluskuldabréf, skuldabréf með jöfnum afborgunum og skuldabréf með jöfnum 

greiðslum. Þessi skuldabréf geta verið annaðhvort verðtryggð eða óverðtryggð. Einnig geta 

skuldabréf verið með föstum eða fljótandi vöxtum. Það eru því margar mismunandi 

útfærslur á greiðsluflæðum skuldabréfa. Hér að neðan með jöfnum 2.1-2.15 má sjá 

verðjöfnur fyrir skuldabréf mismunandi greiðsluflæði sem greiða fasta vexti. Allar jöfnur 

eru teknar úr fyrirlestri frá Sverri Ólafssyni prófessor við Háskólann í Reykjavík (2019c). 

Þar sem: 

• 𝑄  er höfuðstóll skuldabréfsins 

• 𝑃  er verð skuldabréfsins 

• 𝑁  er fjöldi greiðslna 

• 𝑟𝑟 er ávöxtunarkrafa verðtryggðs skuldabréfs 
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• 𝑟𝑛 er ávöxtunarkrafa óverðtryggðs skuldabréfs 

• 𝑐𝑡 eru vextir verðtryggðs skuldabréfs 

• 𝑐𝑛 eru vextir óverðtryggðs skuldabréfs 

• 𝑇𝑖 er tími 𝑖 

• 𝑇𝑁 er tími til lokagreiðslu 

• 𝐼(𝑇𝑖) er verðbólgustuðull á tíma 𝑡 

• 𝐼(𝑇𝑖) er verðbólgustuðull á tíma 𝑇𝑖 

• 𝐷𝑟(𝑡, 𝑇𝑖) er afsláttarstuðull á raunvöxtum á tíma 𝑇𝑖 

• 𝐷𝑛(𝑡, 𝑇𝑖) er afsláttarstuðull á nafnvöxtum 𝑇𝑖 

Afsláttarstuðull (e. discount factor) er sá stuðull sem margfalda þarf með framtíðar 

greiðsluflæði með til þess að fá út núvirðingu á greiðsluflæði. Afsláttarstuðull á 

nafnvöxtum má lýsa með eftirfarandi jöfnu: 

 𝐷𝑛(𝑡, 𝑇𝑖) =
1

(1 + 𝑟𝑛)𝑇𝑖−𝑡
 (2.1) 

Og afsláttarstuðull á raunvöxtum má lýsa með eftirfarandi jöfnu: 

 𝐷𝑟(𝑡, 𝑇𝑖) =
1

(1 + 𝑟𝑟)𝑇𝑖−𝑡
 (2.2) 

Hér er ávöxtunarkrafan 𝑟𝑛 og 𝑟𝑟 reiknað sem fasti yfir líftíma skuldabréfsins og hvert 

skuldabréf getur haft mismunandi ávöxtunarkröfu. Ávöxtunarkrafa getur einnig verið 

breytileg á milli daga og því getur verðið á skuldabréfinu einnig breyst á milli daga. 

Samband á milli afsláttarstuðla fyrir óverðtryggð skuldabréf og verðtryggð skuldabréf er 

eftirfarandi:  

 𝐷𝑟(𝑡, 𝑇𝑖) =
𝐼(𝑇𝑖)

𝐼(𝑡)
𝐷𝑛(𝑡, 𝑇𝑖) (2.3) 

Það mun vera notast við jöfnu 2.3 hér að ofan þegar verðjöfnum fyrir verðtryggð 

skuldabréf verður lýst til einföldunar á jöfnunum. Nú verður farið yfir verðlagningu á 

skuldabréfum með mismunandi greiðsluflæði. 

Eingreiðslu skuldabréf er skuldabréf sem greiðir eina greiðslu á tíma 𝑇𝑖 án vaxta. 

Verð á óverðtryggðu eingreiðsluskuldabréfi á tíma t sem greiðir eina greiðslu að nafnvirði 

á tíma 𝑇𝑖 er eftirfarandi: 
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 𝑃 = 𝑄𝐷𝑛(𝑡, 𝑇𝑖) (2.4) 

Verð á verðtryggðu eingreiðsluskuldabréfi á tíma 𝑡 sem greiðir eina greiðslu að nafnvirði 

𝑄 á tíma 𝑇𝑖 er eftirfarandi: 

 𝑃 = 𝑄𝐷𝑟(𝑡, 𝑇𝑖) (2.5) 

Vaxtagreiðsluskuldabréf er skuldabréf sem greiðir vexti 𝑓 sinnum á ári fram að gjalddaga 

að viðbættum höfuðstól á gjalddaga. Þá má lýsa verði óverðtryggðs vaxtagreiðslu 

skuldabréfs með eftirfarandi jöfnu: 

 𝑃𝑛(𝑡) = ∑
𝑐𝑛

𝑓
𝑄𝐷𝑛(𝑡, 𝑇𝑖) + 𝑄

𝑁

𝑖=1

𝐷𝑛(𝑡, 𝑇𝑁) (2.6) 

Og verð verðtryggðs vaxtagreiðslu skuldabréfs má lýsa með eftirfarandi jöfnu: 

 𝑃𝑟(𝑡) = ∑
𝑐𝑟

𝑓
𝑄𝐷𝑟(𝑡, 𝑇𝑖) + 𝑄

𝑁

𝑖=1

𝐷𝑟(𝑡, 𝑇𝑁) (2.7) 

Nú verða skilgreindar jöfnur fyrir greiðsluflæði og verð á jafngreiðsluskuldabréfum. Með 

jafngreiðsluskuldabréfi er átt við skuldabréf sem greiðir jafnar greiðslur út 

greiðslutímabilið. Jafna til þess að reikna út jafnar greiðslur (𝐺𝑁,𝑟) á verðtryggðu 

jafngreiðsluskuldabréfi er eftirfarandi: 

 𝐺𝑁,𝑟 =
𝐼(𝑇𝑖)

𝐼(𝑡)

𝑐𝑟𝑄(1 + 𝑐𝑟)𝑁

(1 + 𝑐𝑟)𝑁 − 1
 (2.8) 

Nú þegar jafna fyrir greiðsluflæðið er þekkt má margfalda framtíðargreiðslur með 

viðeigandi afsláttarstuðli. Og er því verð á verðtryggðu jafngreiðsluskuldabréfi 

eftirfarandi: 

 𝑃(𝐺𝑁,𝑟) = ∑
𝑐𝑟𝑄(1 + 𝑐𝑟)𝑁

(1 + 𝑐𝑟)𝑁 − 1

𝑁

𝑖=1

𝐷𝑟(𝑡, 𝑇𝑖) (2.9) 

Jafnar greiðslur (𝐺𝑁,𝑛) fyrir óverðtryggð jafngreiðsluskuldabréf er eftirfarandi: 

 𝐺𝑁,𝑛 =
𝑐𝑛𝑄(1 + 𝑐𝑛)𝑁

(1 + 𝑐𝑛)𝑁 − 1
 (2.10) 

Jafna fyrir óverðtryggð jafngreiðslu skuldabréf: 
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 𝑃(𝐺𝑁,𝑛) = ∑
𝑐𝑟𝑄(1 + 𝑐𝑟)𝑁

(1 + 𝑐𝑟)𝑁 − 1

𝑁

𝑖=1

𝐷𝑛(𝑡, 𝑇𝑖) (2.11) 

Eins og kemur fram í kafla 4.1 seinna í þessari ritgerð eru öll nema eitt sértryggð skuldabréf 

Íslandsbanka vaxtagreiðsluskuldabréf sem greiða vaxtagreiðslur tvisvar á ári, hins vegar 

er eitt skuldabréf, ISLA CBI 28, verðtryggt skuldabréf með jöfnum afborgunum. 

Skuldabréf með jöfnum afborgunum eru skuldabréf sem greiða jafnar afborganir af 

höfuðstól út greiðslutímann. Greiðsla 𝑖 (𝐴𝑖,𝑛) á óverðtryggðu skuldabréfi sem greiða jafnar 

afborganir er eftirfarandi:  

 𝐴𝑖,𝑛 =
𝑄

𝑁
+ 𝑐𝑛𝑄(1 −

𝑖 − 1

𝑁
) (2.12) 

Og verð á því skuldabréfi er því eftirfarandi: 

 𝑃(𝐴𝑖,𝑛) = ∑(
𝑄

𝑁
+ 𝑐𝑛𝑄(1 −

𝑖 − 1

𝑁
))

𝑁

𝑖=1

𝐷𝑛(𝑡, 𝑇𝑖) (2.13) 

Greiðsla 𝑖 (𝐴𝑖,𝑟) á verðtryggðu skuldabréfi með jöfnum afborgunum er eftirfarandi:  

 𝐴𝑖,𝑟 =
𝐼(𝑇𝑖)

𝐼(𝑡)

𝑄

𝑁
+

𝐼(𝑇𝑖)

𝐼(𝑡)
𝑐𝑟𝑄(1 −

𝑖 − 1

𝑁
) (2.14) 

Og verð á slíku bréfi því: 

 𝑃(𝐴𝑖,𝑟) = ∑(
𝑄

𝑁
+ 𝑐𝑟𝑄(1 −

𝑖 − 1

𝑁
))

𝑁

𝑖=1

𝐷𝑟(𝑡, 𝑇𝑖) (2.15) 

Síðasta tegund af skuldabréfum sem verður fjallað um hér eru skuldabréf sem bera fljótandi 

vexti. Þegar skuldabréf ber fljótandi vexti þá fylgja vextir skuldabréfsins öðrum fljótandi 

vöxtum, t.d. REIBOR en meira verður talað um þá í kafla 3.4.1. Af því gefnu að skuldabréf 

hafi greiðsluflæði og hefur vexti sem samsvarar fljótandi 𝑅(𝑡, 𝑇) vöxtum að viðbættu álagi. 

Verð á slíku skuldbréfi er eftirfarandi: (Hull, 2002) 

 𝑃𝐹,𝑡 =
𝑄 + 𝑔𝑟𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑎𝑇

(1 + (𝑅(𝑡, 𝑇) + á𝑙𝑎𝑔))(𝑇−𝑡)
 (2.16) 

Hér miðast greiðsla við þá næstu greiðslu sem skuldabréfið hefur á tíma 𝑇, en eins og sýnt 

hefur verið fram á með jöfnunum hér að ofan geta skuldabréf haft mismunandi 
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greiðsluflæði. Því verður að nota jöfnunar hér að ofan til þess að finna hver næsta greiðsla 

er. Þá miðast greiðslur skuldabréfsins við vexti  𝑅(𝑡, 𝑇) að viðbættu álagi. 

Þó svo að verð skuldabréfsins sé nú þekkt er framtíðar greiðsluflæði en óþekkt þar 

sem þróun á 𝑅(𝑡, 𝑇) er óþekkt. Því þarf að miða við framvirka vexti, en þannig má áætla 

framtíðar greiðsluflæðið út greiðslutímabilið (Rajwade, á.á.). Framvirka vexti má 

skilgreina sem: (Sverrir Ólafsson, 2019b) 

 𝐹(𝑡, 𝑇𝑖−1, 𝑇𝑖) = (
𝐷(𝑡, 𝑇𝑖−1)

𝐷(𝑡, 𝑇𝑖)
)

1
𝑇𝑖−𝑇𝑖−1

− 1 (2.17) 

Þar sem: 

 𝐷(𝑡, 𝑇𝑖) =
1

(1 + 𝑅(𝑡, 𝑇𝑖))𝑇𝑖−𝑡
 (2.18) 

Þar sem 𝑅(𝑡, 𝑇) eru stundarvextir (e. spot rate) fyrir tíma 𝑇𝑖. 𝑅(𝑡, 𝑇) í þessu tilviki væru 

því REIBOR vextir fyrir tíma 𝑇𝑖. 

Nú hefur verið sýnd jafna fyrir framvirka vexti og þá er hægt að finna framtíðar 

greiðsluflæði fyrir skuldabréf sem greiðir  Þá má segja að verð á skuldabréfi sem greiðir 

fljótandi vexti 𝑓 sinnum á ári eftirfarandi: 

 𝑃𝐹,𝑡 = ∑ 𝑄(𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1)𝐹(𝑡, 𝑇𝑖−1, 𝑇𝑖)𝐷(𝑡, 𝑇𝑖) + 𝑄

𝑁

𝑖=1

𝐷(𝑡, 𝑇𝑁) (2.19) 

Það má sjá að jöfnur 2.19 og 2.16 er í raun sama jafnan og ættu að gefa sama verð, en 

mismunandi aðferðarfræði er notuð til þess að reikna verðið. 

Eins og sjá má út frá jöfnunum hér að ofan eru margir þættir sem hafa áhrif á verð 

skuldabréfa, svo sem: ávöxtunarkrafa, tími, vextir og greiðsluflæði skuldabréfsins. Það má 

líka sjá út frá jöfnunum hér að ofan að sama hvernig greiðsluflæði skuldabréf hefur, ef 

greiðsluflæðið er þekkt og ávöxtunarkrafan líka, þá er hægt að reikna út verð á því 

skuldabréfi. 

2.2 Valréttir  

Seinna í þessari ritgerð verður talað um valrétti og er því nauðsynlegt að skilgreina þá hér 

í þessum kafla. Það eru tvær tegundir af valréttum, það er kaupréttur (e. call option) og 

söluréttur (e. put option). Kaupréttur gefur þeim sem hann á rétt til þess að kaupa 
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undirliggjandi eign á ákveðnum tíma fyrir ákveðið verð. Söluréttur gefur þeim sem hann á 

rétt til að selja undirliggjandi eign á ákveðnum tíma fyrir ákveðið verð (Hull, 2002). Það 

verð sem er ákveðið fyrirfram í valréttum kallast samningsverð (e. strike price). Í kafla 5.2 

verður gefin jafna til þess að reikna verð á valréttum og samband þeirra við skuldarhlið 

fyrirtækja. Verð á valréttum fer meðal annars eftir tíma til gjalddaga, stundarverði, 

samningsverði og staðalfráviki á undirliggjandi eign. 
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3 Núverandi staða á skuldabréfamarkaði 

Ávöxtunarkrafa á skuldabréfamarkaði er breytileg og hefur breyst töluvert á síðastliðnum 

árum eins og sjá má í þessum kafla. Í þessum kafla mun vera skoðuð núverandi staða á 

markaði og þróun síðastliðin ár, en núverandi staða á markaði miðast við 31.3.2020. Farið 

verður yfir íslenska skuldabréfamarkaðinn, vaxtaferla sértryggðra skuldabréfa og 

ríkisskuldabréfa fyrir bæði verðtryggð og óverðtryggð skuldabréf. En út frá þeim 

vaxtaferlum er hægt að búa til álagsferla fyrir sértryggð skuldabréf Íslandsbanka. Einnig 

verður skoðuð þróun á ávöxtunarkröfu skuldabréfa frá byrjun árs 2016 fram að 31.3.2020. 

Þar sem sértryggð skuldabréf Íslandsbakna eru einu skuldabréfin sem bankinn gefur út sem 

eru á íslenskum skuldabréfamarkaði að undanskildu einu almennu skuldabréfi, mun 

einungis vera fjallað um í þessum kafla sértryggð skuldabréf Íslandsbanka og 

ríkisskuldabréf. Þessi skuldabréf ættu þó að gefa góða mynd af núverandi stöðu á 

skuldabréfamarkaði. Almenn skuldabréf og víkjandi skuldabréf Íslandsbanka munu vera 

skoðuð síðar í þessari ritgerð. 

3.1 Íslenski skuldabréfamarkaðurinn 

Á Íslandi eru skráð í opinberri kauphöll m.a. ríkisskuldabréf, fyrirtækjaskuldabréf og 

bankaskuldabréf. Á vef Nasdaq má nálgast upplýsingar um íslenska 

skuldabréfamarkaðinn. Bankarnir þrír; Íslandsbanki, Arion banki og Landsbankinn gefa 

allir út sértryggð skuldabréf bæði verðtryggð og óverðtryggð (Nasdaq OMX Nordic, á.á.-

c). Sveitafélög og önnur fyrirtæki svo sem Orkuveitan og Kópavogsbær gefa einnig út 

skuldabréf á markaði en ekki verður farið nánar í þau skuldabréf í þessari ritgerð. Í töflu 1 

hér að neðan má sjá stöðuna á skuldabréfamarkaði á Íslandi þann 31.12.2019 og þann 

31.12.2018. Þar má sjá að stærð skuldabréfamarkaðsins á Íslandi er rúmlega 2.510 

milljarðar króna, þar af bankarnir gefið út um 444 milljarðar króna af skuldabréfum sem 

er u.þ.b. 18% af skuldabréfamarkaði. 

Tafla 1: Staðan á skuldabréfamarkaði í lok árs 2018 og 2019. Heimild: Seðlabanki Íslands, á.á.-c 

Útgefandi 31.12.18 (m.kr.) 31.12.19 (m.kr.) 

Skuldabréf ríkissjóðs 671.285  687.941  

       -þar af, óverðtryggð ríkisbréf 468.715  470.446  
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-þar af, verðtryggð ríkisbréf  202.570  217.495  

Skuldabréf banka 449.936  444.005  

Skuldabréf ýmissa lánastofnana 834.600  834.528  

       -þar af, Íbúðalánasjóður 721.182  701.838  

       -þar af, aðrar lánastofnanir  113.418  132.689  

Skuldabréf fyrirtækja 365.574  395.885  

Skuldabréf sveitarfélaga 91.023  94.542  

Skuldabréf erlendra aðila 72.161  53.552  

Skuldabréf samtals 2.484.579  2.510.452  

 

Áhugavert er að sjá hve stór Íbúðarlánasjóður er á íslenska skuldabréfamarkaðinum, en 

hann er með um 28% af útgefnum skuldabréfum markaðsins og hefur gefið út meira en 

ríkissjóður. Ef skoðuð er breyting á milli ára má sjá að fyrirtæki hafa aukið sínar útgáfur á 

skuldabréfamarkaði á meðan að bankar hafa örlítið minnkað við sig. Ríkissjóður hefur 

aðalega verið að auka við útgáfu á verðtryggðum skuldabréfum. 

3.2 Vaxtaferlar ríkisskuldabréfa og sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka 

Vaxtaferill sýnir ávöxtunarkröfu fyrir mismunandi tímalengdir skuldabréfa. Markmið 

þessarar ritgerðar er tvíþætt. Fyrra markmiðið er að búa til fræðilega rétta vaxtaferla fyrir 

mismunandi tegundir af skuldabréfum sem Íslandsbanki gefur út, en þau skuldabréf eru; 

sértryggð, almenn og víkjandi skuldabréf. Seinna markmiðið er að búa til fræðilega rétta 

álagsferla fyrir mismunandi tegundir af skuldabréfum sem bankinn gefur út. Það er því 

nauðsynlegt að hafa vaxtaferla fyrir skuldabréf á markaði sem miðast við núverandi stöðu 

til þess að geta borið saman við niðurstöður þessarar ritgerðar. En eins og áður hefur verið 

nefnt eru sértryggð skuldabréf einu skuldabréfin á íslenskum markaði að undanskildu einu 

almennu skuldabréfi. Því verða einungis búnir til vaxtaferlar fyrir ríkisskuldabréf og 

sértryggð skuldabréf Íslandsbanka. Þegar settur er saman vaxtaferill þarf að nota 

skuldabréf frá sama útgefanda, þ.e.a.s að vaxtaferill fyrir ríkisskuldabréf er einungis 

samansettur af ríkisskuldabréfum og vaxtaferill sértryggðra skuldabréfa einungis 

samansettur úr sértryggðum skuldabréfum. Til þess að búa til vaxtaferla fyrir 

ríkisskuldabréf og sértryggðu skuldabréf Íslandsbanka voru notuð gögn af markaði frá 

31.3.2020. Þar sem ekki eru til skuldabréf sem hafa gjalddaga á hverjum degi yfir þetta 
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tímabil eru nauðsynlegt að nota brúun (e. spline). Brúun gerir það kleift að fá vaxtaferilinn 

samfelldan með því að fá gildi fyrir ávöxtunarkröfu vaxtaferilsins fyrir hvern dag. Brúun 

er notuð þegar upplýsingar eru strjálar og er markmiðið að finna feril sem gengur í gegnum 

fyrirfram gefnar upplýsingar. Brúun er margliða og er hún skilgreind fyrir öll gildi á bilinu 

sem skoðað er og brúar því gildin á milli mælipunkta (Benidikt og Ragnar, 2016). Notað 

var fallið spline í Matlab til að reikna út brúunarferil fyrir gildin í vaxtaferlunum hér að 

neðan. 

Vaxtaferlar verðtryggðra ríkisskuldabréfa og verðtryggðra sértryggðra skuldabréfa 

Íslandsbanka má sjá á mynd 1. Á Íslandi eru 3 flokkar verðtryggðra ríkisskuldabréfa, þessir 

flokkar hafa gjalddaga 2021, 2026 og 2030. Ávöxtunarkrafa þessara flokka á bilinu 0,12%-

0,36%. Vaxtaferillinn sýnir hins vegar að ávöxtunarkrafan væri á bilinu 0,10%-0,42% ef 

að væru til skuldabréf með gjalddaga fyrir alla daga. Það eru sex mismunandi flokkar 

verðtryggðra sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka. Þessi bréfa hafa gjalddaga árin; 2020, 

2022, 2024, 2026, 2028 og 2030. Ávöxtunarkrafan á þessum skuldabréfum er á bilinu 

0,98%-1,20% eins og sjá má á mynd 1 hér að ofan. Stysta skuldabréfið ISLA CBI 20 er 

með hæstu ávöxtunarkröfuna og ISLA CBI 22 með lægstu ávöxtunarkröfuna. Þegar bornir 

eru saman vaxtaferlar verðtryggðra skuldabréfa Íslandsbanka og verðtryggðra 

ríkisskuldabréfa má sjá að vaxtaferlarnir hafa að hluta til andstæða lögun. Vaxtaferil 

verðtryggðra sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka er íhvolfur (e. concave) að hluta til en 

er einnig kúptur (e. convex). Vaxtaferill verðtryggðra ríkisbréfa er kúptur. Það má því 

spyrja hvort að markaðurinn sé að verðleggja verðtryggð sértryggð skuldabréf bankans 

með samræmdum hætti. En vaxtaferlar verðtryggðra skuldabréfa endurspeglast í 

álagsferlinum sem sýndur er á mynd 3 í kafla 3.3. 
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Mynd 1: Vaxtaferlar ríkisskuldabréfa og sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka miðað við stöðu á 

markaði þann 31.3.2020. Heimild: Nasdaq OMX Nordic, á.á-c; eigin útreikningar 

Hér að neðan á mynd 2 má sjá vaxtaferilinn fyrir óverðtryggð ríkisbréf og óverðtryggð 

sértryggð skuldabréf Íslandsbanka. Flokkar óverðtryggðra ríkisskuldabréfa eru fimm og 

hafa gjalddaga á árunum; 2021, 2022, 2025, 2028 og 2031. Ávöxtunarkrafan á þessum 

bréfum er á bilinu 1,97%-2,65%. Lægsta ávöxtunarkrafan er á RIKB 21 0805 og sú hæsta 

á RIKB 28 1115.  

 

Mynd 2: Vaxtaferill óverðtryggðra ríkisskuldabréfa og óverðtryggðra sértryggðra skuldabréfa 

Íslandsbanka miðað við stöðu á markaði þann 31.3.2020. Heimild: Nasdaq OMX Nordic, á.á.-

c; eigin útreikningar 
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Íslandsbanki hefur aðeins tvo flokka af óverðtryggðum sértryggðum skuldabréfum. Því má 

áætla að vaxtaferill óverðtryggðra sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka sé ekki mjög 

nákvæmur og jafnvel ómarktækur þar sem vantar bæði fleiri skuldabréfaflokka og lengri 

skuldabréf í flokknum til þess að vaxtaferillinn gæfi nákvæmari feril. Bæði þessi 

skuldabréf eru stutt en þau hafa gjalddaga 2021 og 2023. Styttra bréfið, ISLA CB 21 hefur 

ávöxtunarkröfuna 2,5% og lengra bréfið, ISLA CB 23 hefur ávöxtunarkröfuna 3.1%. 

Ef víkjandi og almenn skuldabréf Íslandsbanka væru á íslenskum 

skuldabréfamarkaði ættu vaxtaferlar þessara skuldabréfa að vera hærri þar sem það er meiri 

gjaldþrotaáhætta á þeim skuldabréfum en meira um það má sjá seinna í þessari ritgerð. 

3.3 Álagsferlar sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka 

Þegar talað er um álag er það munurinn á milli ávöxtunarkröfu tveggja mismunandi 

skuldabréfa. Í þessari ritgerð mun það vera munurinn á milli ávöxtunarkröfu skuldabréfa 

Íslandsbanka og ríkisskuldabréfa og má lýsa með eftirfarandi jöfnu: 

 Á𝑙𝑎𝑔 = 𝑦𝐼𝑆𝐿𝐴 − 𝑟𝑓 (3.1) 

Þar sem 𝑦𝐼𝑆𝐿𝐴 er ávöxtunarkrafa á skuldabréfum Íslandsbanka og 𝑟𝑓 er ávöxtunarkrafa 

ríkisskuldabréfa. Þegar talað er um álag er það einnig oft mælt í punktum, þar sem 1% eru 

100 punktar og má lýsa með eftirfarandi jöfnu: 

 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑎𝑟 = 𝑋% ∗ 10.000 (3.2) 

Álagsferill sýnir hvernig álag á skuldabréfum er eftir mismunandi tímalengd 

skuldabréfanna, þ.e.a.s. að út frá álagsferlinum er hægt að sjá hvernig álag er á 

skuldabréfum eftir mismunandi gjalddaga. Í kaflanum hér á undan voru sýndir vaxtaferlar 

ríkisskuldabréfa og sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka. Hér verða sýndir álagsferlar sem 

sýna muninn á vaxtaferlum ríkisskuldabréfa og sértryggðra skuldabréfa. Álagsferlar eru 

fengnir með því að taka mismuninn af vaxtaferlum ríkisskuldabréfa og sértryggðra 

skuldabréfa og má sjá niðurstöðuna af því á mynd 3 hér að neðan.  

Verðtryggði álagsferillinn er á bilinu 70-100 punktar, hann er hæstur í byrjun 

tímabilsins og er lægstur undir lok tímabilsins. Ferillinn byrjar á því að lækka, hækkar svo 

og lækkar síðan aftur, líklega er þessi óreglulega lögun komin frá því að vaxtaferlar 

verðtryggðra ríkisskuldabréfa og sértryggðra skuldabréfa hafa að hluta til andstæða lögun 

eins og nefnt var í kaflanum hér á undan.  
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Óverðtryggði álagsferillinn fer stöðugt hækkandi en eins og hefur verið nefnt er 

vaxtaferill fyrir óverðtryggð sértryggð skuldabréf Íslandsbanka ekki mjög marktækur og 

því þarf að hafa það í huga þegar þessi mynd er skoðuð. 

 

Mynd 3: Álagsferlar fyrir verðtryggð og óverðtryggð skuldabréf. Heimild: Nasdaq OMX Nordic, á.á-

c; eigin útreikningar 

3.4 Þróun ávöxtunarkröfu á markaði 

Nú hafa verið skoðaðir vaxtaferlar fyrir ríkisskuldabréf og sértryggð skuldabréf þann 

31.3.2020. Til að fá betri mynd af markaðnum verður nú skoðuð þróun á ávöxtunarkröfu 

síðastliðin ár. Til þess að fá góða mynd af þróun á ávöxtunarkröfu á skuldabréfamarkaði 

var ákveðið að skoða þróun á eftirfarandi atriðum: verðbólgu, stýrivöxtum, 1M REIBOR, 

1M REIBID, ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa, ávöxtunarkröfu sértryggðra skuldabréfa 

Íslandsbanka og álagi. Á myndum 4-9 hér að neðan má sjá þróun á þessum atriðum sem 

hér voru nefnd. Tímabilið sem sýnt er á þessum myndum er frá 4.1.2016 fram til árs 2020. 

3.4.1 Stýrivextir, REIBOR og REIBID 

Seðlabanki Íslands stýrir og tekur ákvörðun um stýrivexti á Íslandi og skilgreinir stýrivexti 

á eftirfarandi hátt: „Stýrivextir eru þeir vextir sem yfirvöld nota til að reyna að hafa áhrif 

á markaðsvexti“ (Seðlabanki Íslands, 2005).  

Hugmyndarfræðin á bak við millibankavexti er að búa til meðalvexti sem samsvara 

þeim vöxtum sem stórir alþjóðlegir bankar eiga að geta fjármagnað sig á (Intercontinental 
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og REIBID, þeir fyrri eru útlánsvextir og síðari innlánsvextir. Seðlabanki Íslands skráir 

millibankavexti, REIBOR og REIBID í íslenskum krónum með hliðsjón af vaxtatilboðum 

aðila á fjármálamarkaði. Á hverjum viðskiptadegi skoðar Seðlabankinn tilboð allra aðila 

og reiknar út meðaltal innlánsvaxta og útlánsvaxta og birtir millibankavexti samkvæmt því 

(,,Reglur um viðskipti á millibankamarkaði í íslenskum krónum”, 2019).  

Þróun á stýrivöxtum, 1M REIBOR og 1M REIBID undanfarin ár má sjá á mynd 4 

hér að neðan. Sjá má að stýrivextir og REIBOR og REIBID hafa mikla fylgni og eru 

stýrivextir yfirleitt lægri en REIBOR og hærri en REIBID. Aðeins ein hækkun á 

stýrivöxtum hefur átt sér stað síðan í ársbyrjun árið 2016 en á þeim tíma stóðu stýrivextir 

í 5,75%. Stýrivextir byrjuðu að lækka mikið árið 2019 og hafa lækkað stöðugt fram til 

31.3.2020. Í maí 2019 voru stýrivextir 4,5% samanborið við þann tíma sem notast verður 

við í þessari ritgerð, 31.3.2020, þá stóðu stýrivextir Seðlabanka Íslands í 1,75%. Stýrivextir 

hafa því lækkað um 2,75% á innan við einu ári. 

 

 

Mynd 4: Þróun á stýrivöxtum Seðlabanka Íslands, 1M REIBOR og 1M REIBID. Heimild: Seðlabanki 

Íslands, á.á.- a og f 
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Nordic, á.á.-c). Hér að neðan á mynd 5 má sjá þróun á breytingu 12 mánaða vísitölu 

neysluverðs frá 1.28.2016. Verðbólgan á tímabilinu sem hér er skoðað var á bilinu 0,9%-

3,7%, lægst var verðbólgan í ágúst 2016 og hæst í desember 2018. Verðbólga í mars 2020 

var 2,1% sem er 0,4% undir verðbólgumarkmiði Seðlabankans sem er 2,5%.  

 

Mynd 5: 12 mánaða breyting á vísitölu neysluverðs (VNV) og verðbólgumarkmið Seðlabankans. 

Heimild: Seðlabanki Íslands, á.á-e 

Verðbólga hefur áhrif á verð og ávöxtunarkröfu verðtryggðra skuldabréfa en meira er hægt 

að sjá um samband á milli þessara stærða með jöfnu 2.3 í kafla 2.1.  

3.4.3 Vænt verðbólga 

Hér í þessum kafla verður litið á vænta þróun verðbólgu út frá markaðsgögnum þann 

31.3.2020. Nú mun verðbólga vera skilgreind sem 𝜌 og mun því vænt verðbólgu vera 

skilgreind sem ῥ. 

 𝐸[𝜌] = ῥ (3.3) 

Í kafla 2.1 var sýnt samband á milli ávöxtunarkrafa óverðtryggðra skuldabréfa, 

verðtryggðra skuldabréfa og verðbólgu. Þá má því segja að vænt verðbólga á tíma 𝑡 sé: 

 ῥ𝑡 =
1 + 𝑟𝑛,𝑡

1 + 𝑟𝑟,𝑡
− 1 (3.4) 

Þar sem 𝑟𝑛,𝑡 er ávöxtunarkrafa óverðtryggðs ríkisskuldabréfs með gjalddag 𝑡 a og 𝑟𝑟,𝑡 er 

ávöxtunarkrafa verðtryggðs ríkisskuldabréfs með gjalddaga 𝑡. 
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Þar sem er búið að finna vaxtaferla fyrir verðtryggð og óverðtryggð skuldabréf er 

hægt að setja saman hvernig vænt verðbólga muni þróast næstu ár. Mynd 6 hér að neðan 

sýnir væntan verðbólguferil á tímabilinu 31.3.2020 til 31.3.2031. Sjá má að markaðurinn 

virðist búast við að verðbólga standi í stað til að byrja með en svo leitar verðbólgan upp 

og fer upp í 2,4% sem er 0,1% undir verðbólgumarkmiði Seðlabankans, en ferillinn er að 

stórum hluta yfir 2%. Ferillinn byrjar þann 1.4.2020 í 1,8% en á svipuðum tíma eða þann 

27.3.2020 var verðbólga 2,1% samanber mynd 5 hér að ofan sem sýnir þróun á verðbólgu.  

 

Mynd 6: Væntur verðbólguferill. Heimild: Nasdaq OMX Nordi, á.á-c; eigin útreikningar 

3.4.4 Þróun á ávöxtunarkröfu á ríkisskuldabréfum og sértryggðum skuldabréfum 

Íslandsbanka 

Hér á undan var skoðuð þróun á stýrivöxtum, REIBOR, REIBID og verðbólgu. Nú verður 

skoðuð þróun á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa og sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka, 

bæði verðtryggðum og óverðtryggðum. Tímabilið sem er skoðað var frá 4.1.2016 til 

31.3.2020. 

Út frá mynd 7 sem sýnir þróun á verðtryggðum skuldabréfum má sjá að 

ávöxtunarkrafa á verðtryggðum skuldabréfamarkaði nær hámarki um mitt ár 2016 og fer 

svo lækkandi fram til mitt árs 2019, þá stendur hún aðeins í stað og lækkar svo töluvert í 

byrjun árs 2020. Ein af mögulegum ástæðum fyrir þessari lækkun ávöxtunarkröfu er 

lækkun á stýrivöxtum, en þróun á stýrivöxtum má sjá á mynd 4 hér að ofan. Til að mynda 

fer ávöxtunarkrafan á RIKS 26 0216 niður í 0% snemma árs 2020. 
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Mynd 7: Þróun ávöxtunarkröfu á verðtryggðum ríkisskuldabréfum og verðtryggðum sértryggðum 

skuldabréfum Íslandsbanka. Heimild: Nasdaq OMX Nordic, á.á-c 

Ávöxtunarkrafa á ISLA CBI 20 og ISLA CBI 22 á það til að staðna í smá tíma eins og 

sjá má á mynd 7 en ætla má að það sé vegna þess að lítil viðskipti hafa átt sér stað með 

bréfin á þeim tímum. 

Ef þróun á ávöxtunarkröfu á óverðtryggðum skuldabréfum er skoðuð á mynd 8 má 

sjá hversu mikið ávöxtunarkrafa þessara skuldabréfa hefur lækkað. Þessi lækkun byrjar í 

desember 2018 og stendur út tímabilið sem skoðað er. Ríkisskuldabréf voru með um 6% 

ávöxtunarkröfu árið 2016 en þann 31.3.2020 var ávöxtunarkrafan á bilinu 2,0%-2,7%. Til 

að mynda fer ávöxtunarkrafa á RIKB 21 0805 undir 2% í mars 2020. Sértryggðu 

skuldabréfin eru ekki undanskilin þessari lækkun. Ávöxtunarkrafan á ISLA CB 23 fer hæst 

upp í 6,7% árið 2016 en er í dag rúmlega 3,1%. Ávöxtunarkrafan hefur því lækkað um 

3,6% á þessu tímabili. 
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Mynd 8: Þróun á ávöxtunarkröfu óverðtryggðra ríkisskuldabréfa og óverðtryggðra sértryggðra 

skuldabréfa Íslandsbanka. Heimild: Nasdaq OMX Nordic, á.á-c 

Ávöxtunarkrafa á skuldabréfum hefur lækkað mikið undanfarin ár samanber myndum 7 

og 8. Erfitt er að segja til um hvort ávöxtunarkrafa á skuldabréfamarkaði muni hækka aftur, 

standa í stað eða jafnvel lækka meira. 

3.4.5 Álag sértryggðra skuldabréfa á ríkisskuldabréf 

Hér verður sýnd þróun á álagi á milli sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka og 

ríkisskuldabréfa. Valin voru skuldabréf sem höfðu svipaða tímalengd, þ.e.a.s. skuldabréf 

sem hafa svipaðan meðaltíma, og fundinn mismunur á ávöxtunarkröfu. Tekin voru sex 

skuldabréf, þar af eru þrjú sértryggð skuldabréf og þrjú ríkisskuldabréf og skoðuð þróun á 

álagi síðastliðin ár. Þróun á álagi á eftirfarandi skuldabréfum var skoðuð: ISLA CBI 22 á 

RIKS 21 0414, ISLA CBI 30 á RIKS 30 0701 og ISLA CB 23 á RIKB 22 1026. Á mynd 

9 hér að neðan má sjá þróun á álagi á þessum skuldabréfum. Tímabilið sem skoðað var er 

frá 4.1.2016 fram til 31.3.2020 

Þróun á álagi ISLA CBI 22 á RIKS 21 0414 sýnir að álagið er mjög breytilegt. 

Þetta eru fremur stutt verðtryggð skuldabréf. Álagið fer upp í 140 punkta á tímabilinu sem 

skoðað er en einnig fer það niður í neikvætt álag. Lægsta álagið var þann 30.1.2019 þegar 

það var -30 punktar. Óþekkt er af hverju álagið varð neikvætt á þessum tíma en það gæti 

verið vegna lítilla viðskipta með skuldabréfin á þessum tíma. Hæsta álagið árið 2019 var 

93 punktar þann 26.09.2019. Sveiflurnar í álagi voru því miklar árið 2019. Álag ISLA CBI 
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22 á RIKS 21 0414 lækkaði hins vegar mikið í lok árs 2019 áður en það hækkaði mikið í 

byrjun árs 2020 og fer upp í 137 punkta í mars 2020. 

 

Mynd 9: Álag ISLA CBI 22 á RIKS 21 0414, álag ISLA CBI 30 á RIKS 30 0701 og  álag ISLA CB 23 

á RIKB 22 1026.  Heimild: Nasdaq OMX Nordic, á.á-c; eigin útreikningar 

Svo virðist sem álagið á lengri skuldabréfum sé stöðugra eins og sjá má á mynd 9 þar sem 

sýnt er álag ISLA CBI 30 á RIKS 30 0701, en sá ferill byrjar árið 2017 þar sem ISLA CBI 

30 kom ekki á skuldabréfamarkað fyrr en það ár. Álagið viðrist hafa náð hámarki um mitt 

ár 2019 þegar hann fer yfir 80 punkta. Álagið á þessu skuldabréfi hefur verið að miklu leyti 

á milli 60-80 punktum. 

Álag ISLA CB 23 á RIKB 22 1026 var í kringum 80 punkta en lækkar árið 2017 

og er í kringum 40-60 punkta fram til árs 2019, þá hækkar álagið og fer uppí 80 punkta. Í 

byrjun árs 2020 hækkar álagið meira og fer yfir 120 punkta. Það má því sjá að 

ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa hafa lækkað meira en ávöxtunarkrafa sértryggðra 

skuldabréfa og þar með hefur álag hækkað. 

Það má sjá út frá þessum þrem ferlum að álagið virðist vera mikið á milli 40-80 

punkta þó svo að tveir álagsferlar hafi farið ört hækkandi árið 2020 og farið vel yfir 100 

punkta. 
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3.5 Fylgni á milli skuldabréfa á markaði 

Til þess að átta sig betur á þróun á ávöxtunarkröfu á markaði var ákveðið að skoða fylgni 

á milli ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa innbyrðis, sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka 

innbyrðis og svo fylgni á milli ríkisskuldabréfa og sértryggðra skuldabréfa bankans. Jafna 

fyrir fylgni er eftirfarandi: 

 
𝜌 =

𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

√(𝑛 ∑ 𝑥𝑖
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𝑛
𝑖=1

2
)(𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2 − ∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

2
)𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

 
(3.5) 

Þar sem 𝑛 er fjöldi staka, 𝑥𝑖 er ávöxtunarkrafa skuldabréfs 𝑥 á degi 𝑖 og 𝑦𝑖 er 

ávöxtunarkrafa skuldabréfs 𝑦 á degi 𝑖. 

Notast var við Excel við útreikninga á fylgnifylki. Valin voru af handhófi nokkur 

skuldbréf af markaði til þess að mynda fylgnifylki fyrir skuldabréfin.  Skuldabréfin sem 

valin voru eru ýmist ríkisskuldabréf og sértryggð skuldabréf Íslandsbanka, bæði 

verðtryggð og óverðtryggð. Í töflu 2 hér að neðan má svo sjá hvernig fylgni á milli þessara 

bréfa var á tímabilinu 1.1.2019 til 31.12.2019.  

Tafla 2: Fylgni á milli mismunandi ávöxtunarkröfu skuldabréfa á markaði. Heimild: Nasdaq OMX, 

á.á-c Nordic; eigin útreikningar 

Skuldabréf 
ISLA 

CB 23 

ISLA 

CBI 24 

ISLA 

CBI 30 

RIKB 22 

1026 

RIKB 28 

1115 

RIKS 21 

0414 

RIKS 30 

0701 

ISLA CB 23 1,000 0,787 0,920 0,993 0,983 0,591 0,896 

ISLA CBI 24 0,787 1,000 0,804 0,801 0,794 0,723 0,809 

ISLA CBI 30 0,920 0,804 1,000 0,925 0,932 0,716 0,940 

RIKB 22 1026 0,993 0,801 0,925 1,000 0,990 0,616 0,912 

RIKB 28 1115 0,983 0,794 0,932 0,990 1,000 0,612 0,941 

RIKS 21 0414 0,591 0,723 0,716 0,616 0,612 1,000 0,719 

RIKS 30 0701 0,896 0,809 0,940 0,912 0,941 0,719 1,000 

 

Almennt var mikil fylgni á milli skuldabréfa á markaði árið 2019. Minni fylgni var þó á 

milli verðtryggðra og óverðtryggðra skuldabréfa bæði hjá ríkisskuldabréfum og 

sértryggðum skuldabréfum. Engin skuldabréf höfðu neikvæða fylgni. Lægsta fylgni var á 

milli ávöxtunarkröfu RIKS 21 0414 og ISLA CB 23 og var fylgnin 0,591. 
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4 Skuldabréf Íslandsbanka 

Skuldahlið fyrirtækja skiptist í skuldir og eigið fé. Efnahagsreikningur Íslandsbanka er 

1.199.490 m.kr., þar af er eigið fé 180.062 m.kr. og skuldir 1.019.428 m.kr. Skuldir skiptast 

m.a. í innlán, lántöku og aðrar skuldir. Innlán viðskiptavina er stærsti liðurinn í skuldahlið 

bankans eða rúmlega 618 ma.kr. (Íslandsbanki, 2019b). Í þessari ritgerð mun vera horft á 

þrjár mismunandi tegundir skuldabréfa sem bankinn gefur út, það eru; sértryggð 

skuldabréf, almenn skuldabréf og víkjandi skuldabréf. Í þessum kafla verða þessi 

mismunandi skuldabréf skilgreind og útskýrt hver munurinn á þessum skuldabréfum er. 

Farið verður yfir lagalega stöðu skuldabréfanna, útgáfu Íslandsbanka á þessum 

skuldabréfum, stöðu í kröfuröð og þróun Íslandsbanka síðastliðin ár. 

4.1 Sértryggð skuldabréf  

Sértryggð skuldabréf eru ólík öðrum skuldabréfum sem bankinn gefur út af því leyti að 

þau eru tryggð með tryggingarsafni. Skilgreining á sértryggðum skuldabréfum samkvæmt 

2.gr. laga um sértryggð skuldabréf nr. 11/2008 er eftirfarandi: „Skuldabréf eða önnur 

einhliða, óskilyrt, skrifleg skuldarviðurkenning sem nýtur sérstaks fullnusturéttar í 

tryggingasafni útgefanda og gefið er út samkvæmt lögum þessum.“ 

Flokkar sértryggðra skuldabréfa eru 8 eins og sjá má á töflu 3 hér að neðan. Tölur 

úr töflunni eru fengnar úr ársuppgjöri Íslandsbanka fyrir árið 2019. Heildar markaðsvirði 

sértryggðra skuldabréfa er 150.063 m.kr. samkvæmt ársreikningi Íslandsbanka fyrir árið 

2019. Vextir eru fastir á öllum þessum bréfum, 7 af þessum bréfum eru vaxtagreiðslubréf 

og eitt skuldabréf með jöfnum afborgunum, ISLA CBI 28 (Nasdaq OMX Nordic, á.á-c). 

Þessi skuldabréf eru ýmist verðtryggð eða óverðtryggð. 83,95% af markaðsvirði 

sértryggðu skuldabréfanna er verðtryggt og 16,05% óverðtryggt. 

Tafla 3: Flokkar sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka og stærð þeirra. Heimild: Íslandsbanki 2019b 

Sértryggð bréf Vextir Markaðsvirði (m.kr.)  

ISLA CBI 20 Fastir 4.359 

ISLA CB 21 Fastir 3.918 

ISLA CBI 22 Fastir 18.512 

ISLA CB 23 Fastir 20.170 

ISLA CBI 24 Fastir 35.752 

ISLA CBI 26 Fastir 27.661 
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ISLA CBI 28 Fastir 14.228 

ISLA CBI 30 Fastir 25.463 

 Samtals 150.063 

 

Sértryggð skuldabréf eru frábrugðin hefðbundnum skuldabréfum og því nauðsynlegt að 

gera sérstök skil um lagalega stöðu þeirra. Einna helst eru þau ólík öðrum skuldabréfum 

þegar kemur að gjaldþroti útgefanda. Almennt þegar fyrirtæki fara í gjaldþrot fer 

skiptakostnaður á undan skuldarbréfum í kröfuröð samkvæmt 110 gr. laga um 

gjaldþrotaskipti 21/1991. Það þýðir að kostnaður við gjaldþrot er greiddur úr þrotabúi áður 

en að kröfuhafar fá að innheimta sínar skuldir. Sértryggð skuldabréf eru að hluta til 

undanskilin skiptakostnaði ef kemur til gjaldþrots. Samkvæmt 20. gr. laga um sértryggð 

skuldabréf nr. 11/2008 sem fjallar um skiptakostnað við gjaldþrot. Þar segir að: 

Skiptakostnaður, sbr. 110. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl., að því leyti sem hann fellur til 

vegna vinnu skiptastjóra við sértryggð skuldabréf, safn skuldabréfa og annarra eigna sem 

því eru til tryggingar, greiðslur vegna þessara eigna eða afleiðusamninga sem tengjast 

tryggingasafni, skal greiddur af eignum í tryggingasafni eða fjármunum sem koma í stað 

þeirra. Annar skiptakostnaður þrotabús greiðist ekki af eignum í tryggingasafni, nema að 

undangenginni fullnustu á sértryggðu skuldabréfi og efndum á afleiðusamningum sem 

safninu tengjast, sé um slíka samninga að ræða.  

Það má því álykta út frá 20 gr. laga um sértryggð skuldabréf að skiptakostnaður sem 

greiðist úr tryggingarsafni sé ekki verulegur og gjaldþrot útgefanda ætti að hafa minni áhrif 

á sértryggð skuldabréf en almenn og víkjandi skuldabréf.  

4.1.1 Tryggingarsafn Íslandsbanka fyrir sértryggðum skuldabréfum 

Eins og áður hefur komið fram eru sértryggð skuldabréf tryggð með tryggingarsafni. 

Samkvæmt 2. gr. laga um sértryggð skuldabréf nr. 11/2008 er tryggingarsafn skilgreint 

sem: „Safn skuldabréfa, staðgöngutrygginga og annarra eigna sem færðar hafa verið á skrá 

skv. VI. kafla og eigendur sértryggðra skuldabréfa og gagnaðilar útgefanda í 

afleiðusamningum eiga fullnusturétt í samkvæmt ákvæðum þessara laga.“ 

Í 3. gr. laga um sértryggð skuldabréf nr. 11/2008 segir að tryggingarsafn skuli verið 

myndað úr skuldabréfum úr eftirfarandi fjórum flokkum: 

1. Skuldabréfum með veði í íbúðarhúsnæði 
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2. Skuldabréfum með veði í iðnaðar-, skrifstofu- eða verslunarhúsnæði 

3. Skuldabréfum með veði í bújörðum og öðrum fasteignum 

4. Skuldabréfum sem hafa verið gefin út af íslenska ríkinu eða sveitafélagi 

Eins og sjá má eru þetta því allt skuldabréf annað hvort veðtryggð eða með ábyrgð 

opinberra aðila. Því mætti álykta að tryggingarsafnið ætti að vera nokkuð öruggt ef kæmi 

til gjaldþrots Íslandsbanka. 

Heildarupphæð tryggingarsafns Íslandsbanka fyrir sértryggðum skuldabréfum er 

198.373 milljónir króna, og samanstendur af 12.069 lánum. Heildarupphæð 

tryggingarsafnsins er fengin með því að leggja saman höfuðstól allra lána í 

tryggingarsafninu. Heildarupphæð tryggingarsafnsins er því töluvert hærri en heildar-

markaðsvirði sértryggðra skuldabréfa. Samkvæmt síðustu tölum er tryggingarsafnið 

27.78% hærra en heildar útgáfa sértryggðra skuldabréfa. Minnsta leyfilega hlutfall af 

tryggingarsafni umfram útistandandi upphæð af sértryggðum bréfum er 25% en það má þó 

ekki fara yfir 30% (Íslandsbanki, 2019d). Hægt er að setja fram jöfnu sem skýrir þetta 

hlutfall sem: 

 25% ≤
𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟 𝑢𝑝𝑝ℎæð 𝑡𝑟𝑦𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑠𝑎𝑓𝑛𝑠

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟 ú𝑡𝑔á𝑓𝑎 𝑠é𝑟𝑡𝑟𝑦𝑔𝑔ð𝑟𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑎𝑏𝑟é𝑓𝑎
− 1 ≤ 30% (4.1) 

Eins og sjá má í töflu 4 hér að neðan er langstærstur hluti af tryggingarsafninu eða 92,72% 

af heildarupphæð tryggingarsafnsins eru lán sem greiðast með jöfnum greiðslum, en aðeins 

7,28% greiðst með jöfnum afborgunum.  

Tafla 4: Tegund láns í tryggingarsafni. Heimild: Íslandsbanki, 2019c 

Tegund láns Upphæð (m.kr) Hlutfall Fjöldi lána Hlutfall af fjölda lána 

Jafngreiðslulán 183.941 92,72% 10.718 88,81% 

Jafnar afborganir 14.432 7,28% 1.351 11,19% 

Samtals 198.373 100,00% 12.069 100,00% 

 

Lítið hlutfall lána í tryggingarsafninu eru með fasta vexti út lánstímann eða aðeins 15,13% 

samkvæmt töflu 5. Lán með fljótandi vöxtum eru 22,75% en einnig er hægt að sjá í töflu 

3 hér að ofan að engin sértryggð skuldabréf bera fljótandi vexti. Fljótandi vextir á 

húsnæðislánum Íslandsbanka til einstaklinga taka meðal annars mið af fjármagnskostnaði 

bankans og markaðsaðstæðum á hverjum tíma.(Íslandsbanki, á.á) 
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Tafla 5: Tegund vaxta í tryggingarsafni. Heimild: Íslandsbanki, 2019c 

Tegund vaxta Upphæð (m.kr) Hlutfall Fjöldi lána Hlutfall af fjölda lána 

5 ára fastir svo uppfærðir 103.391 52,12% 5.952 49,32% 

Fastir 30.009 15,13% 2.133 17,67% 

Fljótandi 45.130 22,75% 2.875 23,82% 

Blandað( fyrst fastir svo fljótandi) 19.843 10,00% 1.109 9,19% 

Samtals 198.373 100,00% 12.069 100,00% 

 

Í töflu 6 sést að lánin sem standa á bakvið tryggingarsafnið eru að stærstum hluta úr 

verðtryggðum lánum eða 70,63%, óverðtryggð lán eru 29,37% af heildarupphæð 

tryggingarsafnsins. Eins og nefnt kafla 4.1 um sértryggð skuldabréf þá er einungis 16.05% 

af sértryggðum skuldabréfum óverðtryggð. 

Tafla 6: Verðtrygging í tryggingarsafni. Heimild: Íslandsbanki, 2019c 

Verðtrygging Upphæð (m.kr) Hlutfall Fjöldi lána Hlutfall af fjölda lána 

Vísitala neysluverðs 140.118 70,63% 8.297 68,75% 

Óverðtryggt 58.255 29,37% 3.772 31,25% 

Samtals 198.373 100,00% 12.069 100,00% 

 

4.2 Almenn skuldabréf  

Eins og nafnið á ensku gefur til kynna þá eru almenn skuldabréf ekki með tryggingu eins 

og sértryggðu skuldabréfin. Í töflu 9 í kafla 4.5 má sjá kröfuröð skulda fyrir banka á Íslandi. 

Þessi bréf eru aftar í kröfuröðinni og má því áætla að það sé hærra álag á þessum 

skuldabréfum heldur en sértyggðu skuldabréfunum en lægra en á víkjandi bréfunum.  

Íslandsbanki gaf út í nóvember 2019 almenn skuldabréf að upphæð 3,6 milljarða króna 

Þessi bréf eru til 5 ára á fljótandi vöxtum með 90 punkta álagi ofan á 1M REIBOR vexti 

en þróun að 1M REIBOR vöxtum má sjá á mynd 4 í kafla 3.4.1. Þó ber að nefna að almennt 

teljast REIBOR vextir ekki áhættulausir og því gæti raunverulegt álag á þessu skuldabréfi 

verið aðeins hærra. Skuldabréfið er með jöfnum afborgunum og hefur lokagjalddaga 25. 

nóvember 2024 (Íslandsbanki, 2019e). Ekki er annað að sjá en að markaðurinn fyrir 

almenn skuldabréf bankanna á Íslandi sé lítill, enda er Íslandsbanki eini bankinn sem hefur 

gefið út almenn skuldabréf í íslenskum krónum síðastliðin ár ef skoðaðar eru tilkynningar 

úr Kauphöll Íslands (Nasdaq OMX Nordic, á.á.-a). 
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Í töflu 7 má sjá upplýsingar um almenn skuldabréf Íslandsbanka frá 31.12.2019. 

Heildar markaðsvirði almennra skuldabréfa bankans var 153.613 m.kr. og eru þessi 

skuldabréf ýmist með föstum eða fljótandi vöxtum. Skuldabréf með föstum vöxtum eru í 

meirihluta eða 63,92% af markaðsvirði og fljótandi 36,08%. Öll þessi skuldabréf eru frekar 

stutt, ekkert skuldabréf er með gjalddaga seinna en árið 2024. Einnig er hægt að sjá að af 

þeim tegundum skuldabréfa sem bankinn gefur út er markaðsvirði almennra skuldabréfa 

mest, en sértryggð skuldabréf koma á eftir en einungis 3,55 milljarðar munar á milli 

þessara tegunda skuldabréfa. Stærsti skuldabréfaflokkur almennra skuldabréfa er í 

norskum krónum og hefur gjalddaga 2024.  

Tafla 7: Almenn skuldabréf Íslandsbanka. Heimild: Íslandsbanki 2019b 

Almenn skuldabréf Gjalddagi Vextir Markaðsvirði (m.kr.) 

Almenn skuldabréf í EUR 2020 Fastir                                 7.782  

Almenn skuldabréf í SEK 2020 Fljótandi                                 4.557  

Almenn skuldabréf í SEK 2021 Fastir                                 1.308  

Almenn skuldabréf í SEK 2021 Fljótandi                               18.913  

Almenn skuldabréf í EUR 2021 Fljótandi                                 1.559  

Almenn skuldabréf í SEK 2022 Fljótandi                               12.990  

Almenn skuldabréf í EUR 2022 Fastir                               41.570  

Almenn skuldabréf í NOK 2022 Fljótandi                               13.856  

Almenn skuldabréf í EUR 2024 Fastir                               41.816  

Almenn skuldabréf í NOK 2024 Fastir                                 5.709  

Almenn skuldabréf í ISK 2024 Fljótandi                                 3.553  

   Samtals                            153.613  

4.3 Víkjandi skuldabréf 

Íslandsbanki hefur verið að gefa út að undanförnu víkjandi skuldabréf. Síðast gaf 

Íslandbanki út víkjandi skuldabréf í júní 2019, það útboð var í sænskum krónum og var 

það með fljótandi vöxtum með 390 punkta ofan á þriggja mánaða millibankavexti. 

Skuldabréfið er til 10 ára en hefur innköllunarheimild eftir 5 ár. Þetta var þriðja útboð 

víkjandi skuldabréfa Íslandbanka, en árin 2017 og 2018 gaf bankinn einnig út víkjandi 

skuldabréf (Íslandsbanki, 2019f). Í lok árs 2019 stóðu víkjandi skuldabréf bankans í 22.674 

m.kr. samanber töflu 8. Víkjandi lán bankans hafa einungis verið gefin út í sænskum 

krónum og fljótandi vöxtum, STIBOR að viðbættu álagi. Álag á þessum bréfum er á bilinu 

200 til 390 punktar eins og má sjá í töflu 8 hér að neðan. Athyglisvert að sjá hversu mikill 

munur á álagi er á milli skuldabréfanna eða 190 punkta munur á álagi á bréfunum sem hafa 
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gjalddaga 2027 og 2029. Stærsti flokkur víkjandi skuldabréfa er einnig það stysta og er 

það tæpir 10 milljarðar af stærð. 

Tafla 8: Víkjandi lán Íslandsbanka. Heimild: Íslandsbanki, 2019b 

Víkjandi skuldabréf Gjalddagi Vaxtakjör Markaðsvirði 

Víkjandi skuldabréf í SEK 2027 Fljótandi, STIBOR + 200 punktar 9.714 

Víkjandi skuldabréf í SEK 2028 Fljótandi, STIBOR + 250 punktar 6.485 

Víkjandi skuldabréf í SEK 2029 Fljótandi, STIBOR + 390 punktar 6.475 

    Samtals 22.674 

 

Samkvæmt 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 teljast víkjandi skuldabréf til 

eiginfjár þáttar 2. Víkjandi skuldabréf eru því neðar í kröfuröðinni en almenn og sértryggð 

skuldabréf ef kemur til gjaldþrots eins og sjá má með töflu 9 í kafla 4.5. 

4.4 Skuldabréfaútboð Íslandsbanka árið 2019 

Íslandsbanki heldur reglulega skuldabréfaútboð og ýmist gefur út nýja skuldabréfaflokka 

eða stækkar núverandi skuldabréfaflokka. Í tilkynningum Nasdaq er hægt að nálgast 

upplýsingar um þessi skuldabréfaútboð. Á mynd 10 hér að neðan má sjá þau 

skuldabréfaútboð sem voru á árinu 2019.  

 

Mynd 10: Útgáfa skuldabréfa Íslandsbanka árið 2019. Heimild: Nasdaq OMX Nordic á.á-a; eigin 

útreikningar 

Út frá þessari mynd má sjá að útboð á sértryggðum skuldabréfum eru tíðust yfir árið en 

samtals voru útboð sértryggðra skuldabréfa 8, aðeins ein útgáfa víkjandi bréfa var árið 
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2019. 68,6% af heildarupphæð skuldabréfaútboða Íslandsbanka voru almenn skuldabréf, 

25,2% voru sértryggð skuldabréf og 6,2% víkjandi skuldabréf. Stærsta skuldabréfaútboðið 

var í apríl þar sem 40 milljarða króna skuldabréf var gefið út í evrum. Skuldabréfaútboð 

almennra skuldabréfa Íslandsbanka voru ýmist í evrum, norskum krónum, sænskum 

krónum eða íslenskum krónum. Miðast var við gengi frá Seðlabanka Íslands á degi 

tilkynninga fyrir umreikning í íslenskar krónur (Seðlabanki Íslands, á.á.-b). 

4.5 Kröfuröð skulda  

Kröfuröð skulda má sjá á töflu 9 hér að neðan. Taflan sýnir hvar skuldir bankans lenda í 

kröfuröðinni ef kemur til gjaldþrots bankans. Þar sem sértryggð skuldabréf eru tryggð með 

tryggingarsafni og hafa forgangsrétt samkvæmt 29 gr. laga um sértryggð skuldabréf 

2008/11 eru sértryggð skuldabréf fyrst í kröfuröðinni ef kemur til gjaldþrots. Í skýrslu frá 

Seðlabankanum frá 2012 segir að ef útgáfa sértryggðra skuldabréfa verði veruleg geti það 

grafið undan forgangi innistæðna þar sem innistæður einstaklinga koma á eftir í 

kröfuröðinni (Seðlabanki Íslands, 2012). Innistæður, verðbréf og reiðufé einstaklinga 

koma þar á eftir og eru þau tryggð af Tryggingarsjóð innistæðueiganda og fjárfesta(TIF). 

Upphæð tryggingarnar er að lágmarki 20.887 EUR fyrir hvern einstakling og er háð gegni 

EUR við uppgjör á innistæðum í íslenskum krónum. Í þriðja skrefi kröfuraðarinnar koma 

innistæður sem eru ekki tryggð af TIF, það eru:  

1. innstæður í eigu fjármálafyrirtækja, 

2. innstæður sem tengjast málum þar sem sakfellt hefur verið fyrir peningaþvætti, 

3. innstæður fyrirtækis þar sem fjármálafyrirtæki er meirihlutaeigandi, 

4. innstæður ríkis, sveitarfélaga, stofnana þeirra og fyrirtækja að meiri hluta í eigu 

opinberra aðila, 

5. innstæður rekstrarfélaga verðbréfasjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu 

samkvæmt lögum um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, 

6. innstæður félaga í sömu samsteypu og þau sem falla undir 1. tölul., 

7. innstæður sem eru ekki skráðar á nafn, 

Að auki eru undanskilin tryggingu eru innstæður, verðbréf og reiðufé í eigu 

aðildarfyrirtækja, svo og móður- og dótturfyrirtækja þeirra, fyrir þeirra eigin reikning og 

innstæður, verðbréf og reiðufé sem tengjast málum þar sem sakfellt hefur verið fyrir 

peningaþvætti. (Tryggingarsjóður innistæðueiganda og fjárfesta, á.á.) 

Það má því sjá að almenn skuldabréf bankans falla ekki undir tryggingu hjá TIF og falla 

því í 3 flokk kröfuraðar skulda. 
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Tafla 9: Kröfuröð skulda Íslandsbanka. Heimild: Íslandsbanki, 2019b 

Kröfuröð skulda Upphæð (m.kr) Hlutfall af efnahagsreikning 

1.   Sértryggð bréf 150.063 12,5% 

2.   Innlán tryggð af TIF, m.a. innlán einstaklinga 618.313 51.6% 

3.   Almenn skuldabréf og annað sem ekki er tryggt af TIF 228.378 19.0% 

4.   Víkjandi skuldabréf 22.674 1,9% 

5.   Eigið fé 180.062 15,0% 

 

Í fjórða flokk kröfuraðar koma víkjandi skuldabréf og teljast þau til eiginfjárþáttar 2 eins 

og áður hefur komið fram. Víkjandi skuldabréf telja aðeins um 1.9% af skuldahlið bankans. 

Í fimmta og síðasta flokk kröfuraðar kemur eigið fé sem er 15% af heildarskuldum 

bankans. Langstærsti flokkur kröfuraðar skulda er flokkur tvö en það eru m.a. innlán 

einstaklinga og telja 51,6% af efnahagsreikningi bankans. 

4.6 Þróun efnahagsreiknings Íslandsbanka á árunum 2012-2019 

Á mynd 11 má sjá hvernig þróun á efnahagsreikningi Íslandsbanka hefur verið síðan 2012. 

Eignir bankans hafa vaxið um tæplega 380 milljarða á þessu tímabili. Á sama tíma hefur 

eigið fé bankans vaxið um rúmlega 32 milljarða, en taka skal fram að þessi upphæð er að 

frádregnum arðgreiðslum. Meðalvöxtur eigna á ári er 5.64% og meðalhagnaður er tæplega 

18 milljarðar kr. á ári á sama tímabili. 

 

Mynd 11: Þróun á efnahagsreikning Íslandsbanka árin 2012-2019. Heimild: Íslandsbanki 2019b, 2018, 

2017, 2016, 2015, 2014 og 2013 

Arðsemi eiginfjár bankans fyrir reglulega starfsemi sem miðast við 16% eiginfjárhlutfall 

þáttar 1 (CET1) hefur verið á bilinu 6.6%-16.6% síðastliðin ár eins og sjá má á mynd 12. 
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Arðsemin hefur farið stöðugt minkandi síðastliðin ár og er undir arðsemismarkmiði 

bankans. Tekið er fram í ársreikning banakans fyrir árið 2019 að arðsemi bankans fyrir 

árið 2019 sé ásættanleg miðað við aðstæður í efnahagslífinu. Arðsemismarkmið bankans 

fyrir reglulega starfsemi er 4%-6% að viðbættum áhættulausum vöxtum sem voru að 

meðaltali 3,7% á árinu 2019, því var viðmiðið 7,7–9,7% á árinu 2019 (Íslandsbanki, 

2019a). 

 

Mynd 12: Arðsemi eiginfjár1 og arðsemi heildareigna2.  Heimild: Íslandsbanki 2019a, 2018, 2017, 2016, 

2015 og 2014; eigin útreikningar 

 

  

 
1 Arðsemi eigin fjár á árunum 2012-2016 miðast við 14% eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1), 15% 

eiginfjárhlutfall þáttar 1 á árunum 2015 og 2016 og 16% eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1) á árunum 2017-

2019 

 
2 Arðsemi heildaeigna miðast við hagnað deilt með heildareignum 
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5 Líkan fyrir fræðilega rétta ávöxtunarkröfu skuldabréfa 

Eins og kom fram í inngangi þessarar ritgerðar er markmiðið að finna fræðilega rétta 

vaxtaferla og álagsferla fyrir mismunandi tegundir af skuldabréfum sem Íslandsbanki gefur 

út. Með fræðilega réttum stærðum á skuldabréfum er átt við þær stærðir sem líkanið sem 

notað verður gefur út. Í þessum kafla verður kynnt líkan sem reiknar út þessar stærðir. 

Byrjað verður að fara yfir slembiferla sem er nauðsynleg undirstaða fyrir líkönin sem kynnt 

verða í kaflanum. Merton kom fram með líkan árið 1974 sem notar jöfnur Black og Scholes 

(1973) til þess að verðleggja skuldarbréf fyrirtækja. Það eru hins vegar tveir þættir sem 

Merton tók ekki inn í sína aðferðarfræði, það eru; vaxtagreiðslur og endurheimtuhlutfall 

skuldabréfa. Árið 2004 komu Eom, Helwege og Huang með framlengingu á líkani Mertons 

sem mun hér eftir vera kallað líkan EHH. Líkan EHH er hannað fyrir skuldabréf sem greiða 

vaxtagreiðslur tvisvar á ári og hafa endurheimtuhlutfall 𝑤. Líkan EHH mun því vera notuð 

til þess að reikna fræðilega rétt gildi á skuldabréfum útgefnum af Íslandsbanka. Með því 

líkani er hægt að reikna út eftirfarandi stærðir: 

• Markaðsvirði skuldabréfs 

• Fræðilega rétta ávöxtunarkröfu skuldabréfa  

• Álag skuldabréfa ofan á ríkisskuldabréf 

Þegar þessar stærðir eru þekktar er hægt að búa til fræðilega rétta vaxtaferla og álagsferla. 

Þó svo að líkan Mertons verði ekki notað við útreikning á skuldabréfum Íslandsbanka er 

nauðsynlegt að útskýra það líkan þar sem líkan EHH byggir á þeirri aðferðarfræði. Síðar í 

kaflanum verða fundin töluleg gildi fyrir breytur í líkani EHH með viðeigandi 

aðferðarfræði. 

5.1 Slembiferli 

Ferill sem breytist yfir tíma með óvissu kallast slembiferli (e. stochastic process). 

Slembiferli geta verið samfelld yfir tíma eða strjál. Það þýðir að ef slembiferlið er samfellt 

þá geta breytingar átt sér stað hvenær sem er, ef slembiferlið er strjált getur það einungis 

tekið breytingum á ákveðnum tímum (Hull, 2002). 
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Til þess að fá betri skilning á þeim líkönum sem verða kynnt hér seinna í kaflanum 

er nauðsynlegt að útskýra slembiferli. Ein af forsendum líkansins sem kynnt verður seinna 

í kaflanum er að eignir Íslandsbanka fylgi slembiferli. Í þessum kafla verða skoðuð tvö 

slembiferli; Wiener ferli og Itȏ ferli. 

5.1.1 Wiener ferli 

Hin svokallaði Wienar ferill, 𝑑𝑧 hefur væntigildi 0 og dreifni (𝜎2) 1 á hverju ári. Þetta ferli 

hefur verið notað í eðlisfræði og er stundum kallað Brownian motion. 𝑑𝑧 má lýsa með 

eftirfarandi jöfnu (Hull, 2002): 

 𝑑𝑧 = 휀√𝑑𝑡 (5.1) 

Þar sem 휀 er slembibreyta með normaldreifingu, 𝑑𝑡 er breyting á tíma og gildin á 𝑑𝑧 á milli 

tímabila er óháð hvor öðru. Búið er að þróa almennt ferli út frá Wiener ferlinum. Þessi 

ferill kallast almennt Wiener ferli og fyrir breytu 𝑥 er hann eftirfarandi (Hull, 2002): 

 𝑑𝑥 = 𝑎𝑑𝑡 + 𝑏𝑑𝑧 (5.2) 

Þar sem 𝑎 og 𝑏 eru fastar. Í þessu tilviki er 𝑎 væntur vöxtur og 𝑏 staðalfrávik. Nú er 𝑑𝑥 

með normaldreifingu og hefur væntigildi: 

𝑎𝑑𝑡 

Og staðalfrávik: 

𝑏√𝑑𝑡 

Og dreifni: 

𝑏2𝑑𝑡 

Nú verður almennt Wiener ferli sniðið að eignum Íslandsbanka. Til þess að gera það þá 

mun 𝑎 sem er væntur vöxtur verða (𝑟𝑓 − 𝛿)𝑉𝑡 og 𝑏 verða 𝜎𝑣𝑉𝑡. Þá má segja að eignir 

Íslandsbanka á tíma 𝑡 fylgi eftirfarandi jöfnu: 

 𝑑𝑉𝑡 = (𝑟𝑓 − 𝛿)𝑉𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑣𝑉𝑡𝑑𝑧 (5.3) 

Þar sem 𝑟𝑓 eru áhættulausir vextir, 𝑉𝑡 eru eignir Íslandsbanka á tíma 𝑡, 𝛿 er 

útgreiðsluhlutfall (e. payout ratio) bankans, 𝜎𝑣 er staðalfrávik á vexti eigna fyrirtækisins 

og 𝑑𝑧 er staðlað Wiener ferli. Væntigildið af 𝑑𝑉𝑡 er því: 
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(𝑟𝑓 − 𝛿)𝑉𝑡𝑑𝑡 

Og staðalfrávik 𝑑𝑉𝑡: 

𝜎𝑣𝑉𝑡√𝑑𝑡 

Og dreifni 𝑑𝑉𝑡: 

𝜎𝑉
2𝑉𝑡

2𝑑𝑡 

Við nánari útleiðslu á Wiener ferlinum í næsta kafla verður stuðst við það ferli sem 

Íslandsbanki fylgir samanber jöfnu 5.3. 

5.1.2 Itô ferli 

Þegar valréttir eru verðlagðir er verð þeirra fall af undirliggjandi eign og tíma, en valréttir 

voru skilgreindir í kafla 2.2. Stærðfræðingurinn Kiyosi Itô(1951) kom með aðferðarfræði 

árið 1951 sem kölluð er Itȏ´s lemma. Við verðlagningu á valréttum hjálpar að skilja þessi 

fræði vel. Gert er nú ráð fyrir að 𝑥 fylgi Itȏ ferill og er eftirfarandi (Hull, 2002): 

 𝑑𝑥 = 𝑎(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡 + 𝑏(𝑥, 𝑡)𝑑𝑧 (5.4) 

Þar sem 𝑑𝑧 er hefðbundinn Wiener ferli, en nú eru 𝑎 og 𝑏 fall af  𝑡 og 𝑥. Itô´s lemma sýnir 

að fall 𝐺 af 𝑥 og 𝑡 fylgir eftirfarandi ferli (Hull, 2002): 

 𝑑𝐺 = (
𝜕𝐺

𝜕𝑥
𝑎 +

𝜕𝐺

𝜕𝑡
+

1

2

𝜕2𝐺

𝜕𝑥2
𝑏2) 𝑑𝑡 +

𝜕𝐺

𝜕𝑥
𝑏𝑑𝑧 (5.5) 

Hér er 𝑑𝑧 sami Wienar ferill og hér á undan í jöfnu 5.4 og því fylgir 𝐺 einnig Itô ferli með 

væntigildi (Hull, 2002): 

𝜕𝐺

𝜕𝑥
𝑎 +

𝜕𝐺

𝜕𝑡
+

1

2

𝜕2𝐺

𝜕𝑥2
𝑏2 

Og dreifni: 

(
𝜕𝐺

𝜕𝑥
)

2

𝑏2 

Skilgreint var almennt Wiener ferli fyrir eignir Íslandsbanka með jöfnu 5.3. Með því að 

nota skilgreiningar á 𝑎 og 𝑏 úr þeim ferli og setja inn í jöfnu 5.5 verður til ferill þar sem 𝐺 

er fall af 𝑉𝑡 og 𝑡 (Hull, 2002). 
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 𝑑𝐺 = (
𝜕𝐺

𝜕𝑉
(𝑟𝑓 − 𝛿)𝑉𝑡 +

𝜕𝐺

𝜕𝑡
+

1

2

𝜕2𝐺

𝜕𝑉𝑡
2 𝜎𝑉

2𝑉𝑡
2) 𝑑𝑡 +

𝜕𝐺

𝜕𝑉
𝑉𝑡𝜎𝑑𝑧 (5.6) 

Nú hefur Itô´s lemma verið skilgreind og nú verður Itô´s lemma notuð til til þess að leiða 

út feril sem fylgir 𝑙𝑛 (𝑉𝑡) þegar 𝑉𝑡 fylgir ferlinum sem skilgreindur var í jöfnu 5.3. Gert er 

ráð fyrir (Hull, 2002): 

 𝐺 = 𝑙𝑛 (𝑉𝑡) (5.7) 

Þar sem: 

𝜕𝐺

𝜕𝑉𝑡
=

1

𝑉𝑡
 ,

1

2

𝜕2𝐺

𝜕𝑉𝑡
2  = −

1

𝑉𝑡
2  ,

𝜕𝐺

𝜕𝑡
= 0 

Þá út frá jöfnu 5.6 má segja að ferill sem 𝐺 fylgir er eftirfarandi (Hull, 2002): 

 𝑑𝐺 = (𝑟𝑓 − 𝛿 −
𝜎𝑉

2

2
) 𝑑𝑡 + 𝜎𝑣𝑑𝑧 (5.8) 

Með væntigildi: 

(𝑟𝑓 − 𝛿 −
𝜎𝑉

2

2
) (𝑇 − 𝑡) 

Og dreifni: 

𝜎𝑉
2(𝑇 − 𝑡) 

Það þýðir að (Hull, 2002): 

 ln (𝑉𝑇)~𝜙 [ln(𝑉𝑡) + (𝑟𝑓 − 𝛿 −
𝜎𝑉

2

2
) (𝑇 − 𝑡), 𝜎𝑉√𝑇 − 𝑡] (5.9) 

Þar sem 𝑉𝑇 eru eignir Íslandsbanka á tíma 𝑇 og 𝑉𝑡 eru eignir Íslandsbanka á tíma 𝑡, 𝜙(𝑣, 𝑠) 

táknar normaldreifingu með væntigildi 𝑣 og staðalfrávik 𝑠. Nú hefur verið gert ráð fyrir að 

eignir bankans fylgja log-normaldreifingu með væntigildi og staðalfráviki samkvæmt 

jöfnu 5.9  

5.2 Líkan Mertons 

Black og Scholes komu með jöfnur til þess að verðleggja valrétti (1973). Merton kom með 

aðferðarfræði sem gerir það kleift að hægt sé að horfa á skuldarhlið fyrirtækis eins og 
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valréttasamninga (1974). Hann notar jöfnur Black-Scholes til þess að verðleggja 

skuldahlið fyrirtækis.  

Hér að neðan eru jöfnur Black og Scholes. Þar sem eftirfarandi stærðir eru 

skilgreindar sem: 

• 𝑉𝑡: Virði eigna fyrirtækis á tíma 𝑡 

• 𝑆𝑡: Virði eigin fjár fyrirtækis á tíma 𝑡 

• 𝐵𝑡:Virði skuldar fyrirtækis á tíma 𝑡 

• 𝐷: Höfuðstóll skuldar 

• 𝑟𝑓: Áhættulausir vextir 

• 𝛿: Útgreiðsluhlutfall 

Það er almennt þekkt að efnahagsreikningur fyrirtækis fylgi eftirfarandi jöfnu á tíma 𝑡: 

 𝑉𝑡𝑒−𝛿(𝑇−𝑡) = 𝐵𝑡 + 𝑆𝑡 (5.10) 

Skuldabréf fyrirtækis á gjalddaga, eða þegar 𝑇 = 0 er hægt að lýsa sem: 

 𝐵𝑡 = min(𝑉𝑡, 𝐷) = 𝐷 − max (𝐷 − 𝑉𝑡, 0) (5.11) 

Nú verður tekin jafna 5.11 hér að ofan og haft 𝑇 > 0, þá má skrifa jöfnu fyrir virði skulda 

á eftirfarandi hátt: 

 

𝐵𝑡 = 𝑒−𝑟𝑓(𝑇−𝑡)(𝐷 − 𝐸[max(𝐷 − 𝑉𝑡, 0)])

= 𝐷𝑒−𝑟𝑓(𝑇−𝑡) − (𝐷𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁(−𝑑2)

− 𝑉𝑡𝑒−𝛿(𝑇−𝑡)𝑁(−𝑑1)) 

(5.12) 

Og markaðsvirði eigið fjár fyrirtækis á tíma 𝑇 = 0  má lýsa sem: 

 𝑆𝑡 = max (0, 𝑉𝑡 − 𝐷) (5.13) 

Þegar 𝑇 > 0 má skrifa jöfnu fyrir virði eign fjár á eftirfarandi hátt: 

 
𝑆𝑡 = 𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝐸[max(𝑉𝑡 − 𝐷, 0)]

= 𝑉𝑡𝑒−𝛿(𝑇−𝑡)𝑁(𝑑1) − 𝐷𝑒−𝑟𝑓(𝑇−𝑡)𝑁(𝑑2) 
(5.14) 
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Þar sem: 

 𝑁(𝑑) =
1

√2𝜋
∫ exp (−

𝑧2

2
) 𝑑𝑧

𝑑

−∞

 (5.15) 

Og: 

 𝑑1 =
ln (

𝑉𝑡
𝐷 ) + (𝑟𝑓 − 𝛿 +

𝜎𝑉
2

2 )(𝑇 − 𝑡)

𝜎𝑉√(𝑇 − 𝑡)
 (5.16) 

Og: 

 𝑑2 =
ln (

𝑉𝑡
𝐷

) + (𝑟𝑓 − 𝛿 −
𝜎𝑉

2

2
)(𝑇 − 𝑡)

𝜎𝑉√𝑇 − 𝑡
 (5.17) 

Sjá má hvernig jafna 5.9 í kaflanum hér á undan sem sýnir log-normaldreifingu fyrir eignir 

Íslandsbanka er notuð til þess að leiða út jöfnur fyrir 𝑑1 og 𝑑2.  

Í kafla 2.2 voru valréttir skilgreindir; kaupréttur og söluréttur. Jafna 5.14 sem sýnir 

virði eigin fjár er sú sama jafna sem er notuð til að verðleggja kauprétt. Jafna 5.12 sem 

sýnir virði skulda fyrirtækis er svipuð og notuð er til að verðleggja sölurétt. En segja má 

að jafna 5.12 sé það sama og núvirtur höfuðstóll skuldar að frádregnum sölurétti. Þá er 

hægt að leiða út að virði skulda að viðbættum sölurétti samsvari áhættulausu skuldabréfi. 

Út frá jöfnum 5.11 og 5.13 má sjá að þetta samsvarar lokagreiðslum (e. payoff) á valréttum, 

þar sem 𝑉𝑡 er undirliggjandi eign og 𝐷 er samningsverð.  

5.3 Líkan Eom, Helwege og Huang 

Líkan Mertons er fremur einfalt og gerir eingöngu ráð fyrir eingreiðsluskuldabréfum og 

engu endurheimtuhlutfalli. Eins og áður hefur verið nefnt eru mörg skuldabréf sem 

Íslandsbanki gefur út vaxtagreiðsluskuldabréf og geta þau verið með mismunandi 

endurheimtuhlutfalli eftir því hvaða tegund af skuldabréfi um ræðir. Nú mun verða skoðuð 

aðferðarfræði sem gerir kleift að verðmeta vaxtagreiðsluskuldarbréf og þar með finna 

fræðilega rétta ávöxtunarkröfu og álag þeirra. Eom, Helwege og Huang komu með 

aðferðarfræði árið 2004 til þess að leysa þetta vandamál. Líkanið gerir ráð fyrir 

vaxtagreiðsluskuldabréfi með vaxtagreiðslum tvisvar á ári. Breytur í líkaninu eru 

skilgreindar eftirfarandi: 
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• 𝑇𝑖: Tími 𝑖 

• 𝑐:  Vaxtagreiðslur á ári 

• 𝐾: Sú upphæð sem eignir bankans þurfa að fara niður fyrir til þess að skuldabréfið 

fari í vanskil 

• 𝐷(0, 𝑇𝑖):  afsláttarstuðull fyrir tíma 𝑇𝑖 

• 𝑉𝑇𝑖
: eru eignir bankans á tíma 𝑇𝑖 

• 𝑤: endurheimtuhlutfall 

• 𝛿: útborgunarhlutfall 

• 𝑄: Höfuðstóll skuldabréfs 

• 𝑟𝑓: áhættulausir vextir 

Nánar verður fjallað um þessar breytur líkansins og þeim gefið viðeigandi töluleg gildi út 

frá þeim gögnum sem haft er frá Íslandsbanka í undirkafla 5.4. Líkan EHH segir að verð á 

vaxtagreiðsluskuldabréfi sé hægt að lýsa með eftirfarandi jöfnu: 

 

𝑃𝑀(0, 𝑇) = ∑ 𝐷(0, 𝑇𝑖)𝐸ℚ

2𝑇−1

𝑖=1

[(
𝑐

2
) 𝐼{𝑉𝑇≥𝐾} + min (

𝑤 𝑐

2
, 𝑉𝑇𝑖

) 𝐼{𝑉𝑇<𝐾}]

+ 𝐷(0, 𝑇)𝐸ℚ [(𝑄 +
𝑐

2
) 𝐼{𝑉𝑇≥𝐾}

+ min (𝑤 (𝑄 +
𝑐

2
) , 𝑉𝑇𝑖

) 𝐼{𝑉𝑇<𝐾}] 

(5.18) 

Þar sem: 

 𝐸ℚ[𝐼{𝑉𝑇≥𝐾}] = 𝑁(𝑑2(𝐾, 𝑇𝑖)) (5.19) 

Og: 

 

𝐸ℚ[𝐼{𝑉𝑇<𝐾}min (𝜓, 𝑉𝑡)]

= 𝑉0𝐷(0, 𝑇𝑖)
−1𝑒−𝛿∗𝑇𝑖𝑁(−𝑑1(𝜓, 𝑇𝑖))

+ 𝜓[𝑁(𝑑2(𝜓, 𝑇𝑖)) − 𝑁(𝑑2(𝐾, 𝑇𝑖))] 

(5.20) 

Þar sem: 

 𝜓 = {
𝑤

𝑐

2
, 𝑒𝑓 𝑣𝑎𝑥𝑡𝑎𝑟𝑔𝑟𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑎

𝑤(𝑄 +
𝑐

2
), 𝑒𝑓 𝑔𝑟𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑎 á 𝑔𝑗𝑎𝑙𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎

 (5.21) 
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Þar sem: 

 𝑑1(𝑥, 𝑇𝑖) =
𝑙𝑛 (

𝑉0
𝑥 ) + (𝑟𝑓(0, 𝑇𝑖) − 𝛿 +

𝜎𝑉
2

2 )𝑇𝑖

𝜎𝑉√𝑇𝑖

 (5.22) 

Og: 

 𝑑2(𝑥, 𝑇𝑖) = 𝑑1(𝑥, 𝑇𝑖) − 𝜎𝑉√𝑇𝑖 (5.23) 

Þar sem: 

 𝑥 = {
𝜓 , 𝑒𝑓 𝑙𝑖ð𝑢𝑟 1
𝐾, 𝑒𝑓 𝑙𝑖ð𝑢𝑟 2

 (5.24) 

𝐸ℚ[𝐼{𝑉𝑇≥𝐾}] og 𝐸ℚ[𝐼{𝑉𝑇<𝐾}] eru vísbendinar föll (e. indicatior function) sem taka 

annaðhvort gildið 1 eða 0 (Marco Taboga, á.á). Væntigildið af slíkum föllum eru því annað 

hvort 𝑃(𝑉
𝑇

≥ 𝐾)  eða 𝑃(𝑉
𝑇

< 𝐾). Það þýðir að líkurnar á að eignir á tíma 𝑇 eru annað 

hvort meiri en 𝐾 eða minni en 𝐾. Líkanið er í tveimur liðum og því má túlka verðið á 

skuldabréfinu á eftirfarandi hátt: 

Liður 1: Virði framtíðargreiðslna gefið að bankinn fara ekki í vanskil, þá greiðir 

skuldabréfið sama greiðsluflæði og áætlað var. 

Liður 2: Virði framtíðargreiðslna gefið að bankinn fari í vanskil, þá greiðir 

skuldabréfið greiðslur í hlutfalli við það endurheimtuhlutfall sem 

skuldabréfið hefur. 

Þessi uppsetning á líkaninu er því það sem við má búast fyrir aðila sem kaupir skuldabréf. 

Annaðhvort greiðir útgefandi skuldabréfsins þær greiðslur sem hann á að borga á gjalddaga 

eða útgefandi fer í vanskil á skuldabréfinu. Með því að skoða líkur á þessum atriðum má 

því verðleggja skuldabréfið og þar með finna ávöxtunarkröfu og álag ofan á 

ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa. 

5.4 Áætlun á tölulegum gildum á breytum líkans EHH 

Hér á undan var sett fram líkan EHH með jöfnu 5.18. Það eru margar breytur í líkaninu 

sem eru óþekktar. Því er ekki hægt að nota þetta líkan beint heldur verður að nota 

viðeigandi aðferðarfræði til þess að geta fundið töluleg gildi fyrir þessar breytur. Í þessum 

undirkafla verða breyturnar í líkaninu útskýrðar nánar og þeim gefið viðeigandi tölulegt 
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gildi. Þessum breytum má í raun skipta upp í tvo flokka, breytur sem er tengdar 

Íslandsbanka og breytur sem eru tengdar skuldabréfum bankans. Breytur sem eru tengdar 

skuldabréfum bankans eru mismunandi eftir tegundum skuldabréfa bankans, þessar 

breytur eru; vextir, höfuðstóll, endurheimtuhlutfall og gildið K sem segir til um stöðu í 

kröfuröð við gjaldþrot. Breytur sem eru tengdar bankanum sjálfum haldast óbreyttar fyrir 

mismunandir tegundir af skuldabréfum, þessar breytur eru; staðalfrávik á eignum, 

áhættulausir vextir, útborgunarhlutfall og eignir bankans. Skuldabréf bankans í erlendri 

mynt verða ekki tekin með í þessari aðferðarfræði þar sem ekki fundust nægar upplýsingar 

um þau skuldabréf og einnig þar sem þau eru í erlendri mynt og gæti það haft áhrif á 

ávöxtunarkröfu og álag þeirra út frá gjaldeyrisáhættu. 

5.4.1 Endurheimtuhlutfall 

Líkan EHH sem sett var fram með jöfnu 5.18 tekur inn í verð á skuldabréfi breytu sem 

kallast endurheimtuhlutfall, það er það hlutfall af skuldabréfinu sem næst að greiðast til 

kröfuhafa gefið að skuldabréfið fari í vanskil. Endurheimtuhlutfall er hægt að finna út frá 

öðru hlutfalli sem kallast tap gefið vanskil (e. loss given default) og er hægt að sjá samband 

á milli þessara hlutfalla með jöfnu 5.25 hér að neðan. 

 𝑤 = 1 − 𝐿𝐺𝐷 (5.25) 

Það er erfitt að reikna út nákvæmlega hvað endurheimtuhlutfall væri fyrir mismunandi 

tegundir af skuldabréfum á milli mismunandi banka. Í þessari ritgerð mun því vera stuðst 

við upplýsingar frá Basel III, þar hefur verið gefið út viðmið um hvernig bankar eiga að 

bregðast við í vinnu við mati á útlánum. Tap gefið vanskil fyrir mismunandi tegundir af 

skuldabréfum samkvæmt Basel III er eftirfarandi (Bank for International Settlements, 

2019): 

1. Eigið fé og víkjandi bréf hafa 100% tap gefið vanskil 

2. Almenn skuldabréf hafa 75% tap gefið vanskil 

3. Sértryggð skuldabréf hafa 25% tap gefið vanskil 

Út frá þessum upplýsingum má því reikna með að 75% af heildar útistandandi upphæð af 

sértryggðum skuldabréfum muni ekki tapast ef skuldabréfin fara í vanskil, 25% af 

almennum skuldabréfum og 0% af víkjandi skuldabréfum. 
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5.4.2 Afsláttarstuðull og áhættulausir vextir 

Í líkani EHH sem skilgreint var hér að ofan með jöfnu 5.18 þarf að nota afsláttarstuðla og 

áhættulausa vexti fyrir mismunandi tíma. Til þess að geta fundið viðeignandi 

afsláttarstuðla þarf að vita áhættulausa vexti. Hér verða áhættulausir vextir skilgreindir 

sem þeir sömu og ávöxtunarkrafa óverðtryggðra ríkisskuldabréfa þar sem ríkisskuldabréf 

eru almennt talin áhættulaus. En eftirfarandi jafna var notuð til þess að finna út 

afsláttarstuðla fyrir mismunandi tíma: 

 𝐷(0, 𝑇𝑖) =
1

(1 + 𝑟𝑓(0, 𝑇𝑖))(𝑇𝑖)
 (5.26) 

Þar sem 𝐷(0, 𝑇𝑖)  er afsláttarstuðull á tíma 𝑇𝑖 og 𝑟𝑓(0, 𝑇𝑖) eru áhættulausir vextir á tíma 𝑇𝑖. 

Eins og kom fram í kafla 3.2 eru flokkar óverðtryggðra ríkisskuldabréf 6 og eru þessi 

skuldabréf með mismunandi gjalddaga. Í kafla 3.2 var skoðuð staða á markaði miðað við 

31.3.2020 og var brúun notuð til þess að finna samfelldan vaxtaferil fyrir óverðtryggð 

ríkisskuldabréfi. Út frá þeim vaxtaferlum er nú hægt að búa til afsláttarstuðul fyrir hvaða 

tíma sem er á tímabilinu 1.4.2020 til 31.3.2031. Á mynd 13 hér að neðan má sjá vaxtaferil 

og afsláttarstuðul fyrir óverðtryggð ríkisskuldabréf. Afsláttarstuðullinn byrjar í einum og 

fer niður í 0,76 við enda tímabilsins. 

 

Mynd 13: Vinstri ás: Vaxtaferill óverðtryggðra ríkisskuldabréfa, hægri ás: afsláttarstuðull. Heimild: 

Nasdaq OMX Nordic á.á.-c; Eigin útreikningar 
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5.4.3 K gildið 

Líkan EHH skilgreinir 𝐾 sem það gildi sem segir til um hvað eignir þurfa að fara niður 

fyrir til þess að skuldin fari í vanskil. Í kafla 4.5 var sýnd tafla 9 sem sýnir kröfuröð skulda 

og notaðar voru upplýsingar þaðan við útreikninga á 𝐾 gildinu. Eftirfarandi aðferðafræði 

var notuð til þess að reikna út 𝐾 gildið fyrir mismunandi tegundir skuldabréfa. 𝐾 gildi fyrir 

víkjandi skuldabréf er eftirfarandi: 

 𝐾𝑉 = 𝑉𝑡 − 𝑆𝑡 (5.27) 

Fyrir almenn skuldabréf: 

 𝐾𝐴 = 𝑉𝑡 − 𝑆𝑡 − 𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑢𝑝𝑝ℎæð 𝑣í𝑘𝑗𝑎𝑛𝑑𝑖 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑎𝑏𝑟é𝑓𝑎 (5.28) 

Fyrir sértryggð skuldabréf: 

 𝐾𝑆 = 𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑢𝑝𝑝ℎæð 𝑠é𝑟𝑡𝑟𝑦𝑔𝑔ð𝑟𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑎𝑏𝑟é𝑓𝑎 (5.29) 

Hér eru 𝑉𝑡 heildareignir Íslandsbanka og 𝑆𝑡 heildar virði eigin fjár. Í töflu 10 hér að 

neðan má sjá hvert gildið 𝐾 er fyrir mismunandi tegundir skuldabréfa. 

Tafla 10: K gildi fyrir mismunandi skuldaflokka. Heimild: Íslandsbanki 2019b; eigin útreikningar. 

Skuldaflokkur K í m.kr. 

Sértryggð skuldabréf (𝐾𝑆) 150.063 

Almenn skuldabréf (𝐾𝐴) 996.754 

Víkjandi skuldabréf (𝐾𝑉) 1.019.428 

 

Til þess að víkjandi skuldabréf bankans fari í vanskil þurfa eignir bankans því að fara niður 

fyrir 1.019.428 m.kr. sem samsvarar mismuninum á milli eigna og eigin fjár. Svo að 

almenn skuldabréf fari í vanskil þurfa eignir að fara niður fyrir það sem samsvarar eigin fé 

og víkjandi skuldabréfum. Til þess að sértryggðu skuldabréfin fari í vanskil þurfa 

heildareignir bankans að fara niður fyrir heildarupphæð sértryggðra skuldabréfa, þar sem 

sértryggð skuldabréf eru fyrst í kröfuröðinni eins og áður hefur komið fram. 

5.4.4 Eignir Íslandsbanka, vextir og höfuðstóll skuldabréfa  

Líkan EHH sem skilgreint var með jöfnu 5.18 tekur inn breytur um eignir fyrirtækis, vexti 

og höfuðstól skuldabréfs. Eignir Íslandsbanka (𝑉𝑡) stóðu í 1.199.490 m.kr. þann 

31.12.2019 eins og áður hefur komið fram (Íslandsbanki, 2019b). Vaxtagreiðslur (𝑐) eru 
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mismunandi eftir skuldabréfum Íslandsbanka. Vextir sértryggðra skuldabréfa 

Íslandsbanka eru þekktir og útistandandi upphæð þeirra er einnig þekkt, þar með er hægt 

að reikna út vaxtagreiðslur skuldabréfanna. Upplýsingar um vexti, höfuðstól (𝑄) og 

vaxtagreiðslur fyrir skuldabréf Íslandbanka á íslenskum skuldabréfamarkaði eru í töflu 11 

hér að neðan. Upplýsingar um höfuðstól þessara skuldabréfa miðast við stöðu þeirra þann 

18.4.2020. Dálkurinn vaxtagreiðslur í töflu 11 hér að neðan miðast við þær vaxtargreiðslur 

sem skuldabréfið hefur út greiðslutímann, hjá verðtryggðu skuldabréfunum eru 

vaxtargreiðslur án verðbóta. Þessi skuldabréf eru öll vaxtagreiðsluskuldabréf sem greiða 

vexti tvisvar á ári nema annað sé tekið fram. 

Tafla 11: Vextir, höfuðstóll og vaxtagreiðslur skuldabréfa Íslandsbanka á íslenskum 

skuldabréfamarkaði. Heimild: Nasdaq OMX Nordic á.á-c; eigin útreikningar 

Skuldabréf Vextir(%) Höfuðstóll(m.kr.) Vaxtagreiðslur(m.kr.) 

ISLA CB 21 5,75% 5.680 163.3 

ISLA CB 23 6,40% 23.080 738.6 

ISLA CBI 20 3,47% 4.120 71.4 

ISLA CBI 22 2,98% 17.740 264.3 

ISLA CBI 24 3,45% 28.560 492.7 

ISLA CBI 26 3,37% 25.460 429.0 

ISLA CBI 28(jafnar afborganir) 2,20% 18.300 Breytilegar 

ISLA CBI 30 3,00% 24.000 360.0 

ISLA 24 1125(jafnar afborganir) 1M REIBOR + 80 punktar 3.600 Breytilegar 

 

Meðaltal höfuðstóls á þessum skuldabréfum er um 17 milljarðar króna, meðaltal vaxta hjá 

óverðtryggðum skuldabréfum er 6,08% og hjá verðtryggðum skuldabréfum er það 3,25%. 

Vaxtagreiðslur verðtryggðra skuldabréfa borga einnig viðbætta verðbólgu af höfuðstól. Í 

kafla 3.4.3 má sjá mynd 6 sem sýnir vænta þróun á verðbólgu næstu ár, með því að nota 

þær upplýsingar og bæta því við vaxtagreiðslur má áætla vaxtagreiðslur verðtryggðra 

skuldabréfa. Því má lýsa vöxtum á verðtryggðu vaxtagreiðsluskuldabréfi með eftirfarandi 

jöfnu: 

 𝑐 = (1 + 𝑐𝑟)(1 + ῥ)𝑄 − 𝑄 (5.30) 

Þar sem 𝑐 eru heildar vextir, 𝑐𝑟 eru vextir á verðtryggðu skuldabréfi, ῥ er vænt verðbólga 

og 𝑄 höfuðstóll skuldabréfsins. 

ISLA 24 1125 er almenna skuldabréfið sem Íslandsbanki gaf út árið 2019 og er það 

eins og áður hefur verið nefnt eina skuldabréf bankans á íslenskum skuldabréfamarkaði 
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sem er ekki sértryggt skuldabréf. Þetta skuldabréf er með fljótandi vöxtum og því er 

greiðsluflæðið breytilegt, en í kafla 2.1 var fjallað um skuldabréf með fljótandi vöxtum 

(Íslandsbanki, 2019e).  

5.4.5 Útgreiðsluhlutfall  

Útgreiðsluhlutfall hefur áhrif á þróun eigna bankans í framtíðinni eins og leitt var út í kafla 

5.1.1 með jöfnu 5.3. Þar sem væntar eignir bankans í framtíðinni minnka eftir því sem 

útgreiðsluhlutfallið hækkar. Líkan EHH tekur þessar breytu inn í sína aðferðarfræði sem 

sjá má með jöfnu 5.18 hér að ofan. Í rannsókn frá árinu 2004 eftir Wong og Li notuðu þeir 

líkan EHH við að verðmeta skuldabréf fyrirtækja. Þeir skilgreindu útgreiðslu hlutfall (𝛿) á 

eftirfarandi hátt:  

 𝛿 =
𝐴𝑡

𝐴𝑡 + 𝑆𝑡
∗

𝑆𝑡

𝑉𝑡
 (5.31) 

Þar sem 𝐴𝑡 er arður á tíma 𝑡, 𝑆𝑡 er eigið fé á tíma 𝑡 og 𝑉𝑡 eru eignir á tíma 𝑡. Til þess að 

þessi jafna gefi sem raunsæjustu niðurstöðu var notast upplýsingar um arðgreiðslur, eignir 

og eigið fé Íslandsbanka úr ársreikningum á tímabilinu 2013-2019. Í töflu 12 hér að neðan 

má sjá hvernig þessar stærðir hafa þróast síðastliðin ár. 

Tafla 12: Þróun á eignum, eigið fé og arði hjá Íslandsbanka á árunum 2013-2019, tölur í m.kr. Heimild: 

Íslandsbanki 2019b, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, og 2013 

Dags.  31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

 Eignir   866.009  911.328  1.045.769  1.047.554  1.035.822  1.130.403  1.199.490  

 Eigið fé  167.318  185.487  202.227  178.925  181.045  176.313  180.062  

 Arður   3.000   4.000   9.000   37.000   10.000   13.000   5.300  

 

Reiknað var útgreiðsluhlutfall fyrir hvert ár samkvæmt jöfnu 5.31 hér að ofan og var síðan 

reiknað meðaltal yfir öll árin og gefur það útgreiðsluhlutfallið, 𝛿 =0.991%. 

5.4.6 Staðalfrávik eigin fjár, skulda og eigna 

Staðalfrávik eigna (𝜎𝑉) er ein af breytum í líkani EHH sem skilgreint var með jöfnu 5.18. 

Staðalfrávik á eignum er samblanda af staðalfráviki á skuldum, staðalfráviki á eigin fé og 

fylgni á milli þessara stærða. Jafna til þess að reikna staðalfrávik eigna er því eftirfarandi: 
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 𝜎𝑉 = √𝜔2𝜎𝐸
2 + (1 − 𝜔)2𝜎𝐷

2 + 2𝜔(1 − 𝜔)𝜌𝐷,𝐸𝜎𝐸𝜎𝐷 (5.32) 

Þar sem 𝜔 er hlutfall eigin fjár af heildar eignum bankans, 𝜎𝐸  er staðalfrávik eigin fjár, 𝜎𝐷 

er staðalfrávik skulda og 𝜌𝐷,𝐸 er fylgni á milli skulda og eigin fjár. Í næstu undirköflum 

verða þessum breytum gefin viðeigandi töluleg gildi.  

5.4.6.1 Fylgni á milli skulda og eigin fjár 

Þar sem Íslandbanki er ekki á hlutabréfamarkaði er ómögulegt að vita hvert fylgni á milli 

skulda og eigin fjár (𝜌𝐷,𝐸) er hjá Íslandsbanka. Því mun vera stuðst við rannsókn sem gerð 

var á staðalfráviki skulda (Correia, Kang og Richardson, 2017). Í þeirri rannsókn voru 

skoðuð breytingar á verði á skuldum og eigin fjár hjá 121.300 fyrirtækjum og kom i ljós 

að meðaltal á fylgni á milli skulda og eigin fjár var 0.2194. Í þessari ritgerð verður stuðst 

við þær niðurstöður frá þeirri rannsókn sem hér var nefnd. 

5.4.6.2 Staðalfrávik skulda 

Til þess að finna staðalfrávik skulda voru notuð gögn um ávöxtunarkröfu sértryggðra 

skuldabréfa Íslandsbanka. Þar sem sétryggðu skuldabréfin eru einu skuldabréf sem eru á 

skuldabréfamarkaði sem Íslandbanki gefur út verður gert ráð fyrir að allar skuldir bankans 

hafi sama staðalfrávik og sértryggðu skuldabréfin. Þar sem eftirfarandi jafna er þekkt sem 

sýnir samband á milli verð skuldabréfs, meðaltíma (e. duration) og ávöxtunarkröfu: 

 
𝑑𝑃

𝑃
~

𝐷

1 + 𝑦
∗ 𝑑𝑦 (5.33) 

Hér er D meðaltími, y ávöxtunarkrafa skuldarbréfsins, 𝑃 verð skuldabréfsins, 𝑑𝑦 breyting 

á ávöxtunarkröfu skuldabréfsins á milli daga og 
𝑑𝑃

𝑃
 er hlutfallsleg breyting á verði 

skuldabréfsins á milli daga. Staðalfrávik skuld a(𝜎𝐷) er staðalfrávik á hlutfallslegri 

breytingu á verði og verður hér skrifað sem 𝜎𝑑𝑃

𝑃

. Þá má leiða út að staðalfrávik skulda sé í 

hlutfalli við meðaltíma margfaldað við staðalfrávik ávöxtunarkröfu: 

 𝜎𝑑𝑃
𝑃

~√𝐷2 ∗ 𝜎𝑑𝑦
2  (5.34) 

Þar sem staðalfrávik á breytingu ávöxtunarkröfu(𝜎𝑑𝑦) er eftirfarandi: 
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 𝜎𝑑𝑦 = √
∑(𝑑𝑦𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑣𝑔)2

𝑛 − 1
 (5.35) 

Þar sem 𝑑𝑦𝑖 er breyting á ávöxtunarkröfu á milli daga, 𝑑𝑦𝑎𝑣𝑔 er meðaltal á dagsbreytingu 

á ávöxtunarkröfu og 𝑛 er fjöldi daga sem skoðaðir voru. Jöfnur 5.34 og 5.35 miða við 

staðalfrávik á dags grundvelli en til þess að breyta staðalfráviki á dags grundvelli yfir á 

staðalfrávik á ársgrundvelli var notast við jöfnu 5.36 hér að neðan. 

 𝜎á𝑟 = 𝜎𝑑𝑎𝑔𝑢𝑟√𝑇 (5.36) 

Þar sem 𝑇 er fjöldi daga á ári. Tímabilið sem skoðað var til þess að finna staðalfrávik á 

breytingu á ávöxtunarkröfu var  31.3.2019-31.3.2020. Í töflu 13 hér að neðan má sjá 

staðalfrávik á ávöxtunarkröfu sértryggðra skuldabréfa. 

Tafla 13: Staðalfrávik á ávöxtunarkröfu sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka. Heimild: Nasdaq 

OMX Nordic á.á-c; eigin útreikningar 

Skuldabréf Staðalfrávik á ávöxtunarkröfu 

ISLA CB 21 0,89% 

ISLA CB 23 0,86% 

ISLA CBI 20 0,68% 

ISLA CBI 22 0,50% 

ISLA CBI 24 0,96% 

ISLA CBI 26 0,61% 

ISLA CBI 28 0,76% 

ISLA CBI 30 0,55% 

 

Nú vantar að finna meðaltíma. Þar sem greiðsluflæði skuldabréfanna er þekkt er hægt að 

reikna meðaltíma fyrir sértryggðu skuldabréfin. Jafna til þess að reikna meðaltíma (𝐷) fyrir 

skuldabréf er eftirfarandi: 

 𝐷 =
1

𝑃
∑

𝑖 ∗ 𝐶𝑖

(1 + 𝑦)𝑖

𝑇

𝑖=1

 (5.37) 

Þar sem 𝑦 er ávöxtunarkrafa, 𝐶𝑖 er greiðsla á tíma 𝑖 og 𝑃 er verð skuldabréfsins. Þar sem 

meðaltími skuldabréfa styttist línulega með tíma verður miðað við meðaltíma 

skuldabréfanna þann 30.9.2019, sem er sá tími sem er í miðju tímabilsins sem skoðað er, 

31.3.2019-31.3.2020. Til að útskýra það nánar að meðaltími styttist línulega með tíma er 
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hægt að leiða út að afleiðan af jöfnu 5.37 m.t.t. tíma gefur lausn sem er óháð tíma, í þessari 

ritgerð verður ekki farið nánar út í þá útreikninga. Tafla 14 sýnir meðaltíma fyrir sértryggð 

skuldabréf Íslandsbanka. 

Tafla 14: Meðaltími sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka þann 30.9.2019. Heimild: Nasdaq OMX 

Nordic á.á-c; eigin útreikningar 

Skuldabréf Meðaltími (ár) 

ISLA CB 21 1,90 

ISLA CB 23 3,68 

ISLA CBI 20 0,72 

ISLA CBI 22 2,83 

ISLA CBI 24 4,17 

ISLA CBI 26 6,02 

ISLA CBI 28 4,41 

ISLA CBI 30 9,40 

 

Út frá þeim upplýsingum sem hér hafa verið settar fram er hægt að reikna staðalfrávik 

sértryggðra skuldabréfa bankans með notkun á jöfnu 5.34 hér að ofan. Reiknað var 

staðalfrávik verðs á hverjum skuldabréfaflokki og má sjá þá niðurstöðu í töflu 15. Þar sem 

þessi aðferðarfræði á að endurspegla staðalfrávik skulda fyrir allar skuldir bankans var 

notað vegið meðaltal við útreikninga eftir stærð skuldabréfaflokksins og var niðurstaðan 

er að staðalfrávik skulda var 3.487% á tímabilinu 31.3.2019-31.3.2020 eins og sjá má í 

töflu 15. 

Tafla 15: Staðalfrávik á sértryggðum skuldabréfum með vegnu meðaltali: Heimild: Nasdaq OMX 

Nordic á.á-c; eigin útreikningar 

Skuldabréfaflokkur Staðalfrávik skulda Markaðsvirði (ma.kr.) Vigt 

Vegið staðalfrávik 

skulda 

ISLA CB 21 1,69%             3.918  2,61% 0,35% 

ISLA CB 23 3,15%           20.170  13,44% 3,39% 

ISLA CBI 20 0,49%             4.359  2,90% 0,11% 

ISLA CBI 22 1,42%           18.512  12,34% 1,40% 

ISLA CBI 24 4,00%           35.752  23,82% 7,63% 

ISLA CBI 26 3,65%           27.661  18,43% 5,39% 

ISLA CBI 28 3,36%           14.228  9,48% 2,55% 

ISLA CBI 30 5,21%           25.463  16,97% 7,08% 
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5.4.6.3 Staðalfrávik eigin fjár annara banka 

Eins og áður hefur verið tekið fram er Íslandsbanki ekki skráður á hlutabréfamarkaði og 

því ekki hægt að reikna út staðalfrávik eigin fjár Íslandsbanka. Til þess að leysa það 

vandamál voru valdir 10 bankar á Norðurlöndum og skoðað staðalfrávik þeirra á dags 

ávöxtun á hlutabréfamarkaði síðastliðna 12 mánuði. Tímabilið sem var skoðað var frá 

1.4.2019-31.3.2020. Bankarnir sem valdir voru eru með höfuðstöðvar í Danmörku, Noregi, 

Svíþjóð og Íslandi. Niðurstöður um staðalfrávik eigin fjár þessara banka má sjá í töflu 16 

hér að neðan. Áhugavert er að sjá að Arion banki er með lægsta staðalfrávik á eigin fé að 

þeim bönkum sem skoðaðir voru. Við útreikninga á staðalfráviki á eigið fé voru notaðar 

jöfnur 5.35 og 5.36. Við notkun á jöfnu 5.35 sem sýnir staðalfrávik á skuldum var í staðin 

fyrir að nota 𝑑𝑦𝑖 sem breytingu á ávöxtunarkröfu á milli daga verður notað hlutfallsleg 

breyting á verði hlutabréfsins á milli daga og síðan notuð jafna 5.36 til þess að finna árs 

staðalfrávik. 

Tafla 16: Staðalfrávik á eigin fé, bankar á Norðurlöndum. Heimild: Yahoo Finance og Nasdaq OMX 

Nordix á.á-b; eigin útreikningar 

Banki Staðalfrávik á eigin fé 

DNB bank 56,50% 

Jyske bank 30,33% 

Danske bank 32,87% 

Svenska Handelsbanken AB 30,39% 

SpareBank 1 SMN  33,94% 

Sbanken ASA 39,89% 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 29,79% 

Sydbank AS 39,25% 

Nordea Bank Abp 34,40% 

Arion Banki 29,16% 

 

Meðaltal á staðalfráviki eigin fjár á þessum bönkum var 35.65%, en þar sem erfitt er að 

segja til um með vissu að staðalfrávik eigin fjár Íslandsbanka yrði 35,65% skal vera stuðst 

við 95% öryggisbil. Jafna fyrir öryggisbil sést hér að neðan: 

 �̅� ± 𝑍95% ∗
𝜎𝑠𝑠

√𝑛
 (5.38) 

Þar sem �̅� er meðalgildi, 𝑍95% gildið er það öryggisbil sem ákveðið er, fyrir 95% öryggisbil 

er það 1,96 í tvívíðu tölfræðiprófi, 𝜎𝑠𝑠 er staðalfrávik á staðalfráviki eign fjár bankanna og 
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𝑛 er fjöldi banka sem skoðaðir voru. Með 95% öryggisbili má því segja að staðalfrávik 

eigin fjár Íslandsbanka væri á bilinu 30,81% - 40,49% ef að bankinn væri skráður á 

hlutabréfamarkaði. Gert er nú ráð fyrir því að staðalfrávik eigin fjár Íslandsbanka sé á þessu 

bili. 

Nú hefur verið fundið staðalfrávik skulda, staðafrávik eigin fjár og fylgni á milli skulda og 

eigin fjár. Þá er hægt að leiða út staðalfrávik eigna samkvæmt jöfnu 5.32 hér að ofan og 

kemur út að staðalfrávik eigna sé 6,662% og með 95% öryggisbili sé það á bilinu 6,016%-

7,324%. 
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6 Notkun á líkani EHH 

Eins og nefnt hefur verið er markmiðið í þessari ritgerð að búa til fræðilega rétta vaxtaferla 

og álagsferla fyrir mismunandi tegundir af skuldabréfum sem Íslandsbanki gefur út. En 

álagsferill sýnir hvernig álag á skuldabréfum er eftir mismunandi tímalengd 

skuldabréfanna, þ.e.a.s. að út frá álagsferlinum er hægt að sjá hvernig álag er á 

skuldabréfum sem hafa mismunandi gjalddaga. Í þessum kafla verða reiknaðar niðurstöður 

á líkani EHH sem kynnt var í kafla 5.3 hér á undan. Niðurstöðurnar verða kynntar og þær 

bornar saman við núverandi stöðu á markaði. Búnir verða til fræðilega réttir vaxtaferlar og 

álagsferlar með 95% öryggisbili fyrir mismunandi tegundir af skuldabréfum Íslandsbanka. 

6.1 Aðferðarfræði til þess að finna fræðilega rétta vaxtaferla og álagsferla 

á skuldabréfum Íslandsbanka út frá líkani EHH 

Hér mun líkan EHH vera notað til þess að búa til fræðilega rétta vaxtaferla og álagsferla 

fyrir mismunandi tegundir af skuldabréfum sem Íslandsbanki gefur út. Eins og áður hefur 

verið nefnt eru mismunandi tegundir af skuldabréfum sem bankinn gefur út; sértryggð, 

almenn og víkjandi skuldabréf. Aðferðarfræðin á bakvið það að búa til fræðilega rétta 

vaxtaferla og álagsferla er í raun þríþætt. Fyrst þarf að reikna út fræðilega rétt verð á 

mismunandi tegundum skuldabréfa bankans fyrir mismunandi gjalddaga, síðan þarf að 

finna fræðilega rétta ávöxtunarkröfu og álag á þessum mismunandi skuldabréfum og að 

lokum þarf að búa til feril sem sýnir hvernig þessar stærðir þróast fyrir mismunandi 

tegundir skuldabréfa með mismunandi gjalddaga. 

Eftirfarandi aðferðarfræði var notuð til þess að reikna út fræðilega rétt verð á 

mismunandi tegundum skuldabréfa sem Íslandsbanki gefur út. 

• Notuð voru þau tölulegu gildi sem fundin voru í undirköflum 5.4.1-5.4.6 fyrir 

breytur í líkani EHH. 

• Gert er ráð fyrir því að öll skuldarbréf séu með eins greiðsluflæði, þ.e. 

vaxtagreiðsluskuldabréf með vaxtagreiðslum tvisvar á ári. 

• Þar sem tvær breytur í líkani EHH eru mismunandi á milli skuldabréfaflokka, það 

eru vaxtagreiðslur og höfuðstóll skuldabréfs, þarf að áætla að þessar stærðir séu 
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þær sömu fyrir öll skuldabréf. Þar var gert með því að finna meðaltal út frá töflu 

11. 

o Vextir á verðtryggðum skuldabréfum eru 3,25% á ársgrundvelli að 

viðbættum verðbótum en væntar verðbætur eru fundnar út frá væntri 

verðbólgu sem sýnd var með mynd 6 í kafla 3.4.3. og voru gildin út frá 

þeirri mynd notuð til að áætla verðbætur. Notuð var síðan jafna 5.30 til þess 

að finna endanlegar vaxtagreiðslur á verðtryggðu skuldabréfunum.  

o Vextir á óverðtryggðum skuldabréfum eru 6,08% á ársgrundvelli . 

o Höfuðstóll skuldabréfanna er 17 mj.kr og er það meðaltal höfuðstóls á 

skuldabréfum Íslandsbanka sem sjá má með töflu 11.  

• Staðalfrávik eigin fjár og staðalfrávik eigna var áætlað með 95% öryggisbili í kafla 

5.4.6.3 og munu því vaxtaferlar og álagsferlar sýndir með því bili. Á myndunum 

hér að neðan verður þetta bil sýnt með efri og neðri mörkum. 

• Sett voru upp greiðsluflæði fyrir ,,gervi“ skuldabréf samkvæmt ofangreindum 

forsendum og þessi skuldabréf látin hafa útgáfudag 31.3.2020 og gjalddaga á hálfs 

árs fresti frá 30.9.2020 fram til 31.3.2031, ferlarnir samanstanda því af 22 

skuldabréfum. 

• ,,Gervi“ skuldabréfin eru síðan verðlögð með líkani EHH samkvæmt jöfnu 5.18, 

köllum þetta verð 𝑃𝐸𝐻𝐻(𝑇𝑖), þar sem 𝑖 er á bilinu 1-22 og fer eftir gjalddaga 

skuldabréfanna, þegar 𝑖 = 1 er það skuldabréf með gjalddaga 30.9.2020, þegar 𝑖 =

2 er það skuldabréf gjalddaga 31.3.2021 o.s.frv. 

Nú hefur verið skilgreind aðferðarfræði sem verðleggur skuldabréfin samkvæmt líkani 

EHH. Eftirfarandi aðferðarfræði var notuð til þess að finna fræðilega rétta ávöxtunarkröfu 

og álag á mismunandi tegundum skuldabréfa sem Íslandsbanki gefur út fyrir mismunandi 

gjalddaga.  

• Sett voru upp greiðsluflæði fyrir önnur skuldabréf sem hafa sama greiðsluflæði og 

„gervi“ skuldabréfin, köllum þessi skuldabréf 𝑋 og verðið á þeim skuldabréfum 

því 𝑃𝑋(𝑇𝑖) þar sem 𝑖 er á bilinu 1-22. 
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• Til þess að finna ávöxtunarkröfu og álag á skuldabréfum 𝑋 þarf verðið á þessum 

skuldabréfum að vera það sama og verðið á skuldabréfum sem reiknað var út 

samkvæmt líkani EHH, eða 𝑃𝐸𝐻𝐻(𝑇𝑖) = 𝑃𝑋(𝑇𝑖). 

• Búið er að reikna verðið á ,,gervi“ skuldabréfunum samkvæmt líkani EHH og er 

það 𝑃𝐸𝐻𝐻(𝑇𝑖), verðið á skuldabréfum 𝑋 (𝑃𝑋(𝑇𝑖)) er því þekkt og einnig 

greiðsluflæðið á skuldabréfunum, þar sem skuldabréf 𝑋 hafa sama greiðsluflæði og 

,,gervi“ skuldabréfin. Ávöxtunarkrafan á skuldabréfum 𝑋 er enn óþekkt. 

• Ávöxtunarkrafan samanstendur af áhættulausum vöxtum að viðbættu álagi, eða 

𝑦 = 𝑟𝑓 + á𝑙𝑎𝑔, en áhættulausir vextir eru sýndir með mynd 13 í kafla 5.4.2. 

• Notuð var jafna 2.6 til þess að leysa út hver ávöxtunarkrafan og álag er á 

skuldabréfum 𝑋. 

• Notaðar voru ágiskunarlausnir (e. goal seak) í Excel til þess að leysa út það gildi á 

ávöxtunarkröfu á skuldabréfum 𝑋 sem lætur 𝑃𝐸𝐻𝐻(𝑇𝑖) = 𝑃𝑋(𝑇𝑖). 

Sjá má í aðferðarfræðinni hér að ofan að lykillinn að því að finna ávöxtunarkröfu og álag 

á mismunandi skuldabréfum sem bankinn gefur út er að setja 𝑃𝐸𝐻𝐻(𝑇𝑖) = 𝑃𝑋(𝑇𝑖). Þegar 

álag og ávöxtunarkrafa er orðin þekkt fyrir skuldabréf með mismunandi gjalddaga á 

einungis eftir að búa til fræðilega rétta vaxtaferla og álagsferla. Eftirfarandi aðferðarfræði 

var notuð til þess að finna fræðilega rétta vaxtaferla og álagsferla fyrir mismunandi 

tegundir af skuldabréfum sem Íslandsbanki gefur út. 

• Ferlarnir samanstanda af 22 gildum af ávöxtunarkröfu og álagi, þessi gildi voru 

tekin saman og röðuð eftir gjalddaga. 

• Notuð var brúun til þess að finna endanlega vaxtaferla og álagsferla og eru þeir 

skilgreindir á tímabilinu 1.4.2020-31.3.2031. 

Hér að neðan má sjá niðurstöður úr líkani EHH samkvæmt aðferðarfræðinni sem hér var 

lýst. 

6.1.1 Fræðilega réttur vaxtaferill og álagsferill sértryggðra skuldabréfa 

Íslandsbanka 

Sértryggð skuldabréf Íslandbanka eru eina tegundin af skuldabréfum sem bankinn hefur 

gefið út sem mynda vaxtaferil, en sjá má vaxtaferla verðtryggðra og óverðtryggðra 
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sértryggðra skuldabréfa bankans með myndum 1 og 2 í kafla 3.2. Álagsferlar fyrir 

sértryggð skuldabréf bankans má sjá með mynd 3 í kafla 3.3. Þróun á álagi á þessum 

skuldabréfum var sýnt með mynd 9 í kafla 3.4.5 og sjá má að álagið á sértyggðu 

skuldabréfum bankans hafa yfirleitt verið á bilinu 40-80 puntar síðastliðin ár, en er nú 

aðeins hærra og er í kringum 100 punkta þegar þessi ritgerð er skrifuð, vorið 2020. 

Niðurstöður úr líkani EHH sýna fram á að ávöxtunarkrafa sértryggðra skuldabréfa 

Íslandsbanka sé nánast sú sama og ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa fyrir alla gjalddaga sem 

skoðaðir voru á tímabilinu 30.9.2020-31.3.2031. Því er vaxtaferill sértryggðra skuldabréfa 

sá sami og vaxtaferill ríkisskuldabréfa og álagsferill fyrir þessi skuldabréf því 0 punktar 

fyrir alla gjalddaga.  

Líkan EHH segir því að vænt greiðsluflæði sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka 

sé það sama og greiðsluflæði áhættulausra skuldabréfa og því verulega litlar líkur á að 

þessi skuldabréf lendi í vanskilum. Það má ætla að þetta komi til vegna stöðu þessara 

skuldabréfa í kröfuröð bankans þar sem þessi skuldabréf fyrst í kröfuröðinni ef kemur að 

gjaldþroti, en gildið K sem líkan EHH tekur inn í jöfnu sína segir til um stöðu í kröfuröð 

við gjaldþrot. 

Hér verða ekki sýndir vaxtaferlar og álagsferlar fyrir þessi skuldabréf af tveimur 

ástæðum.  

• Í fyrsta lagi er munur á ávöxtunarkröfu sértryggðra skuldabréfa og 

ríkisskuldabréfa verulega lítill, en niðurstöður greina ekki mun á álagi fyrr 

en eftir 15 aukastafi í prósentum talið.  

• Í öðru lagi er að þegar ágiskunarlausn í Excel er notuð til að leita að lausn 

leitar það að gildi sem er nálagt lausninni sem beðið er um og hættir að leita 

þegar þetta gildi er orðið mjög nálagt æskilegri lausn. Þegar verið er að 

vinna með eins lágar tölur og nefnt var hér verða niðurstöðunnar ekki eins 

nákvæmar og þar af leiðandi verða þeir ferlar sem mynda átti út frá 

niðurstöðum óstöðugir og sýna ekki marktækar niðurstöður. Þetta á ekki 

við þegar unnið er með vaxtaferla og álagsferla fyrir víkjandi og almenn 

skuldabréf þar sem niðurstöðunnar þar sýna ekki svo lágar tölur. 

Líkan EHH gefur því niðurstöður sem eru langt frá þeirri stöðu á markaði á sértryggðum 

skuldabréfum. En rétt er að taka fram að engin útgáfa af sértryggðum skuldabréfum hefur 
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farið í vanskil síðan þau komu á markað (Cabo-Valverde, Rodriguez-Fernandez og Rosen, 

2013). Enda eru þessi skuldabréf bæði fyrst í kröfuröð skulda þegar kemur að gjaldþroti 

og eru þessi skuldabréf tryggð með tryggingarsafni. Það má því áætla að sértryggð 

skuldabréf Íslandsbanka á íslenskum skuldabréfamarkaði séu of ódýr og þar af leiðandi 

með of háa ávöxtunarkröfu og of hátt álag ofan á ríkisskuldabréf. 

6.1.2 Fræðilega réttur vaxtaferill og álagsferill almennra skuldabréfa 

Íslandsbanka 

Á íslenskum skuldabréfamarkaði er aðeins eitt almennt skuldabréf og er það skuldabréf 

útgefið af Íslandsbanka (Nasdaq OMX Nordic, á.á-a). Það skuldabréf er með gjalddaga í 

nóvember 2024 og er með 90 punkta álagi ofan á 1M REIBOR, þó er þetta skuldabréf með 

jöfnum afborgunum með greiðslum einu sinni í mánuði (Íslandsbanki, 2019e). Það er ekki 

víst að líkan EHH henti þessu skuldabréfi en þó er hægt að hafa það til hliðsjónar þegar 

álagsferillinn er skoðaður en þó ber að nefna að álagsferlarnir sýna álag ofan á ríkisvexti 

en almenna skuldabréfið er með álagi ofan á 1M REIBOR. Það er því enginn sérstakur 

vaxtaferill né álagsferill fyrir almenn skuldabréf bankans á íslenskum skuldabréfamarkaði 

sem hægt er að hafa til samanburðar. En samkvæmt útgáfuáætlun Íslandsbanka fyrir árið 

2020 er verið að skoða það að fjölga skuldabréfaflokkum almennra skuldabréfa 

(Íslandsbanki, 2020). Því getur verið gott að hafa feril sem sýnir mögulegan vaxtaferil 

þessara skuldabréfa. Hér að neðan á mynd 14 er sýndur fræðilega réttur vaxtaferill 

óverðtryggðra almennra skuldabréfa bankans með 95% öryggisbili. Ávöxtunarkrafa á 

almennum óverðtryggðum skuldabréfum er hæst fyrir skuldabréf sem hafa gjalddaga árið 

2028. 
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Mynd 14: Fræðilegur vaxtaferill óverðtryggðra almennra skuldabréfa Íslandsbanka með 95% 

öryggisbili auk vaxtaferils óverðtryggðra ríkisskuldabréfa 

Fræðilegur álagsferill fyrir almenn skuldabréf Íslandsbanka er sýndur á mynd 15 hér að 

neðan. Álagið hækkar með tímalengd skuldabréfanna fram til árs 2024 og fer síðan 

lækkandi eftir það. En umrædd skuldabréf sem hafa gjalddaga árið 2024 hafa hæsta álagið 

eins og sjá má út frá álagsferlinum, þá fer álagið upp í rúmlega 88 punkta. Álagið á 

almennu skuldabréfi sem Íslandsbanki gaf út árið 2019 er því ekki langt frá því sem sést 

hér á álagsferlinum, en það var með 90 punkta álagi ofan á 1M REIBOR vexti og er það 

innan öryggisbils á þessum ferli. En eins og áður hefur verið tekið fram er það með 

fljótandi vöxtum og jöfnum afborgunum sem getur haft áhrif á álagið (Íslandsbanki, 

2019e). 
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Mynd 15: Fræðilegur álagsferill óverðtryggðra almennra skuldarbréfa Íslandsbanka með 95% 

öryggisbili 

Nú verða skoðuð verðtryggð almenn skuldabréf Íslandsbanka. Fræðilegur vaxtaferill fyrir 

þessi skuldabréf má sjá á mynd 16 hér að neðan. Vaxtaferill ríkisskuldabréfa er nálagt 

0,1% tímabili en á sama tíma er vaxtaferill verðtryggðra almennra skuldabréfa í kringum 

1%. Hæstur er vaxtaferillinn fyrir verðtryggð almenn skuldabréf bankans á skuldabréfum 

sem hafa gjalddaga í byrjun árs 2024. 

 

Mynd 16: Fræðilegur vaxtaferill verðtryggðra almennra skuldabréfa Íslandsbanka með 95% 

öryggisbili auk vaxtaferils verðtryggðra ríkisskuldabréfa  
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Álagsferil fyrir verðtryggð almenn skuldabréf Íslandbanka má sjá á mynd 17 hér að neðan. 

Ferillinn sýnir að álagið er nánast það sama og á óverðtryggðum almennum skuldabréfum. 

Það kemur kannski ekki á óvart að svo sé þar sem ekki mikill munur er á væntu 

greiðsluflæði þessara skuldabréfa. Hæst fer álagið upp í 89 punkta fyrir umrædd skuldabréf 

sem hafa gjalddaga í byrjun árs 2024 og fer lækkandi eftir það. 

 

Mynd 17: Fræðilegur álagsferill verðtryggðra almennra skuldabréfa Íslandsbanka 

6.1.3 Fræðilega réttur vaxtaferill og álagsferill víkjandi skuldabréfa Íslandsbanka 

Eins og áður hefur komið fram hefur Íslandsbanki ekki gefið út víkjandi skuldabréf á 

Íslandi en hefur þó gefið út 3 víkjandi skuldabréf í sænskum krónum. Skuldabréfin eru 

með 200-390 punkta álagi ofan á fljótandi STIBOR vexti og hafa gjalddaga 2027, 2028 og 

2029 (Íslandsbanki 2019b). Þessi skuldabréf voru öll gefin út til 10 ára en hafa 

innköllunarheimild fimm árum eftir útgáfu (Íslandsbanki, 2019e). Því er ekki hægt að búa 

til vaxtaferil fyrir víkjandi skuldabréf Íslandsbanka á markaði. Hér að neðan á mynd 18 er 

hægt að sjá fræðilegan vaxtaferil fyrir víkjandi skuldabréf Íslandsbanka. Vaxtaferillinn 

fyrir óverðtryggð víkjandi skuldabréf er töluvert hærri en hjá ríkisskuldabréfum. 

Vaxtaferillinn fyrir umrædd skuldabréf nær hámarki fyrir skuldabréf sem hafa gjalddaga 

árið 2024 og fer stöðugt lækkandi eftir það. 
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Mynd 18: Fræðilegur vaxtaferill óverðtryggðra víkjandi skuldabréfa Íslandsbanka með 95% 

öryggisbili auk vaxtaferils óverðtryggðra ríkisskuldabréfa 

Álagsferill fyrir óverðtryggð víkjandi skuldabréf má sjá á mynd 19 hér að neðan. Hæstur 

er hann fyrir umrædd skuldabréf sem hafa gjalddaga um mitt ár árið 2023 þegar álagið er 

tæplega 180 punktar og fer dvínandi eftir það. Álagsferill víkjandi skuldabréfa toppar því 

fyrr en álagsferill almennra skuldabréfa. 

 

Mynd 19: Fræðilegur álagsferill óverðtryggðra víkjandi skuldabréfa Íslandsbanka með 95% 
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Hér á mynd 20 sést fræðilegur vaxtaferill verðtryggðra víkjandi skuldabréfa. Eins og sjá 

má hefur vaxtaferillinn töluvert hærri ávöxtunarkröfu en vaxtaferill verðtryggðra 

ríkisskuldabréfa og endurspeglast það í álaginu á þessum skuldabréfum. 

 

Mynd 20: Fræðilegur vaxtaferill verðtryggðra víkjandi skuldabréfa Íslandsbanka með 95% 

öryggisbili og vaxtaferill verðtryggðra ríkisskuldabréfa 

Álagsferill fyrir verðtryggð víkjandi skuldabréf Íslandsbanka má sjá á mynd 21 hér að 

neðan. Þessi álagsferill er er nánast sá sami og fyrir óverðtryggð víkjandi skuldabréf. 

Álagið fer hæst upp í rúmlega 180 punkta fyrir umrædd skuldabréf sem hafa gjalddaga árið 

2023 en álagið endar í 86 punktum fyrir skuldabréf sem hafa gjalddaga árið 2031. 
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Mynd 21: Fræðilegur álagsferill verðtryggðra víkjandi skuldabréfa Íslandsbanka með 95% öryggisbili 

Út frá þeim myndum hér að ofan má sjá að verðtryggð skuldabréf og óverðtryggð 

skuldabréf hafa nánast sömu álagsferla, það má því álykta að vextir skuldabréfsins hafi 

ekki mikil áhrif á ávöxtunarkröfu og álag skuldabréfsins. 

Álagsferlarnir hafa allir sömu lögun. Þeir byrja allir í 0 punktum, hækka svo mikið 

fyrstu 3-4 árin og ná þá hámarki. Ferlarnir fara síðan lækkandi eftir það en virðast svo fara 

að ná jafnvægi þegar líður undir lok tímabilsins sem skoðað er en það er árið 2031. Eins 

og áður var nefnt samanstanda þessi ferlar af 22 skuldabréfum með sama greiðsluflæði og 

var notuð brúun til þess að mynda samfelldan feril. 

Öryggisbilið sem sést á þessum myndum hér að ofan er töluvert og því er ljóst að 

staðalfrávik á eign fé og eignum hefur stór áhrif á niðurstöðurnar. Enda ef skoðaðir eru 

ferlar sem sýna þróun á álagi, sjá mynd 9 í kafla 3.4.5, er það töluvert breytilegt síðastliðin 

ár. Breytur í líkani EHH taka mið af markaðsaðstæðum á hverjum tíma og því er álagið 

breytilegt eftir því. En niðurstöðurnar sem hér eru sýndar taka mið af stöðu á markaði þann 

31.3.2020.   
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7 Umræða og lokaorð 

Erfitt er að segja með vissu hvort að líkan EHH sem notað var í þessari ritgerð hafi almennt 

notagildi eða ekki. Þó er mögulega hægt að nota niðurstöðurnar sem mögulegan grunn um 

hvernig ávöxtunarkrafa og álag gæti legið fyrir mismunandi gjalddaga og tegundir 

skuldabréfa Íslandsbanka. Bankinn getur því haft þessar niðurstöður til hliðsjónar þegar 

skuldabréfaútboð eiga sér stað. Það má þó vera að þetta sé fræðilega rétt ávöxtunarkrafa, 

en þó þarf einhver að vera tilbúinn að kaupa skuldabréfið á þeirri ávöxtunarkröfu. Það gæti 

verið erfitt fyrir Íslandsbanka að selja sértryggð skuldabréf með sömu ávöxtunarkröfu og 

ríkisskuldabréf. Því markaðslögmál eru oft á tímum það sem ræður til um verð þegar á 

endann er komið og byggist það á framboði og eftirspurn. 

Markmiðið í þessari ritgerð var að finna fræðilega rétta vaxtaferla og álagsferla 

fyrir skuldabréf Íslandsbanka. Það hefur nú verið gert í kaflanum hér á undan. Það helsta 

sem kom höfundi á óvart við niðurstöður líkans EHH var að ávöxtunarkrafa sértryggðra 

skuldabréfa sé sú sama og ávöxtunarkrafa á ríkisskuldabréfum, álag á sértryggðum 

skuldabréfum er því ekkert samkvæmt líkani EHH. Grunur var um að þetta álag væri of 

hátt en ekki var búist við því að líkanið myndi skila 0 punkta álagi. Það sem er einnig 

áhugavert við niðurstöður líkans EHH er að álagsferillinn nær hápunkti alltaf eftir 3 til 4 

ár fyrir allar tegundir af skuldabréfum og fer síðan lækkandi eftir það. Það kemur kannski 

ekki á óvart þar sem það svipar til þeirra niðurstaðna sem Merton sýndi fram á varðandi 

álag á fyrirtækjaskuldabréfum í sinni rannsókn (1974). 

Spurt var í inngangi hvort að munurinn á álagi á sértryggðum skuldabréfum og 

almennum skuldabréfum ætti að vera eins lítill og hann er. Samkvæmt niðurstöðum á líkani 

EHH virðist að svo sé ekki. Sértryggðu skuldabréf bankans virðast vera sérstaklega ódýr 

og þar með alltof háa ávöxtunarkröfu og álag. Erfiðara er að segja til um með almenn og 

víkjandi skuldabréf bankans þar sem minna er að þeim á íslenskum skuldabréfamarkaði. 

En ef miðað er við eina almenna skuldabréf bankans sem er á markaði var þó álagið á því 

bréfi innan þess öryggisbils sem líkan EHH gaf út. Ef miðað er við þau víkjandi skuldabréf 

sem eru í sænskum krónum virðast þau skuldabréf vera með aðeins of háa ávöxtunarkröfu 

eins og áður hefur verið tekið fram. 
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Þó svo að þessar niðurstöður passi ekki við ávöxtunarkröfu á öllum skuldabréfum 

sem Íslandsbanki hefur gefið út getur líkan EHH gefið hugmynd um hvernig mismunur á 

milli ávöxtunarkrafa á mismunandi tegundum skuldabréfa ætti að vera. Miðað við stöðuna 

í dag er lítill munur á milli álags á sértryggðum skuldabréfum og almennu skuldabréfi 

bankans sem það gaf út í fyrra. Þetta gefur aðra ástæðu fyrir því að sértryggð skuldabréf 

bankans bera of háa ávöxtunarkröfu. Niðurstöður um mismun á álagi á milli mismunandi 

tegunda skuldabréfa komu höfundi ekki á óvart. Enda er lagaleg staða þessara skuldabréfa 

mjög ólík þegar kemur að gjaldþroti. Mikilvægt er að bæði útgefandi og fjárfestar þekki 

þessi skuldabréf og lagalega stöðu þeirra þegar kemur að verðmati og viðskiptum á þessum 

skuldabréfum. 

Eitt af vandamálum við útreikninga á þessu líkani er að áætla staðalfrávik eigna og 

staðalfrávik eigin fjár. Íslandsbanki er ekki á hlutabréfamarkaði og því var fundin leið til 

að áætla staðalfrávik eigin fjár út frá völdum bönkum á norðurlöndum. Eins og sést út frá 

niðurstöðum í kafla 6 er líkan EHH næmt fyrir breytingum á staðalfráviki eigin fjár og 

eigna. Staðalfrávik eigin fjár á einum banka, DNB bank sem notað var til þess að áætla 

staðalfrávik eigin fjár hjá Íslandsbanka var með óvenju hátt staðalfrávik eða 56,5% og því 

verður 95% öryggisbil fyrir áætlað staðalfrávik eigin fjár töluvert. Það sést þegar að 

skoðaðar eru niðurstöður fyrir vaxtaferla og álagsferla. 

Í þessari ritgerð miðuðust útreikningar við gögn á markaði frá 31.3.2020. Töluvert 

hafði gerst á markaði fram að þeim tíma, en COVID 19 heimsfaraldurinn geisar um 

heiminn á þeirri stundu sem hefur áhrif á fjármálamarkaði um allan heim. Ávöxtunarkrafa 

á íslenskum skuldabréfamarkaði lækkaði og mikil óvissa ríkir á fjármálamörkuðum sem 

gæti skilað hærra staðalfráviki á eignum. Það skilar sér í hærra álagi á skuldabréfum 

bankans. 

 

 

  



62 

 

Heimildarskrá 

Bank for International Settlements. (2019). Basel Committee on Banking Supervision: 

Minimum capital requirements for market risk. Sótt 5. febrúar af 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d457.pdf 

Benedikt Steinar Magnússon og Ragnar Sigurðsson. (2016). Töluleg greining. Sótt 21. 

febrúar 2020 af https://edbook.hi.is/stae405g/kafli03.html 

Black, F. og Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. The 

journal of political economy, 81(3), 637-654. 

Carbo-Valverde, S. Rodriguez-Fernandez, F. og Rosen, R. J. (2013) Are Covered Bonds 

a Substitute for Mortgage-Backed Securities?. 26th Australasian Finance and 

Banking Conference 2013. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2307233 

Correia, M. Kang, J. og Richardson, S. (2017) Asset Volatility. Review of accounting 

studies, 23(1) 37-94. DOI: 10.1007/s11142-017-9431-1 

Eom, Y.H. Helwege, J. og Huang J. (2004). Structural Models of Corporate Bond 

Pricing: An Empirical Analysis. The Review of Financial Studies, 17(2) , 499–

544. https://doi.org/10.1093/rfs/hhg053  

Hull, J.C. (2002). Options, Futures and Other Derivatives (5. útg.). New Jersey: Prentice 

Hall 

Intercontinental Exchange. (án árs). LIBOR. Sótt þann 10. apríl 2020 af 

https://www.theice.com/iba/libor 

Ito, K. (1951) On Stochastic Differential Equations. Memoirs of the American 

Mathematical Society, 4, 1-51. http://dx.doi.org/10.1090/memo/0004 

Íslandsbanki. (2013) Ársreikningur samstæðu 2013. Sótt 3. mars 2020 af 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Arsreikningur_Islandsban

ki_2013.pdf 

Íslandsbanki. (2014) Annual report 2014. Sótt 3. mars 2020 af 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Annual_Report_2014_Isl

andsbanki.pdf 

Íslandsbanki. (2015) Ársreikningur samstæðu 2015. Sótt 3. mars 2020 af 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Arsreikningur_samstaedu

_Islandsbanka_hf_2015.pdf 

Íslandsbanki. (2016) Ársreikningur samstæðu 2016. Sótt 3. mars 2020 af 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/ISB_arsreikningur_2016.

pdf 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d457.pdf
https://edbook.hi.is/stae405g/kafli03.html
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2307233
https://doi.org/10.1093/rfs/hhg053
https://www.theice.com/iba/libor
http://dx.doi.org/10.1090/memo/0004
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Arsreikningur_Islandsbanki_2013.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Arsreikningur_Islandsbanki_2013.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Annual_Report_2014_Islandsbanki.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Annual_Report_2014_Islandsbanki.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Arsreikningur_samstaedu_Islandsbanka_hf_2015.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Arsreikningur_samstaedu_Islandsbanka_hf_2015.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/ISB_arsreikningur_2016.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/ISB_arsreikningur_2016.pdf


63 

 

Íslandsbanki. (2017) Ársreikningur samstæðu 2017. Sótt 3. mars 2020 af 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/ISB_arsreikningur_samst

aedu_2017.pdf 

Íslandsbanki. (2018) Ársskýrsla. Sótt 3. mars 2020 af 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/2019.2.13_ISB_Arsskyrsl

a_2018_ISL.pdf 

Íslandsbanki. (2019a). Afkoma ársins 2019. Sótt 27. febrúar 2020 af 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Freettatilkynning_islensk

a__2020.02.12_2019.pdf 

Íslandsbanki. (2019b). Ársreikningur samstæðu 2019. Sótt 26. febrúar 2020 af 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Arsreikningur-samstaedu-

2019-Islandsbanki-hf.pdf 

Íslandsbanki. (2019c). Cover pool information 2019. Sótt 21. febrúar 2020 af 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Cover_Bond_Pool_Repor

t_Q4_2019.12.31.pdf 

Íslandsbanki. (2019d). Covered Bond Base Prospectus. Sótt 21. mars 2020  af 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/2019_Covered_Bond_Bas

e_Prospectus.pdf 

Íslandsbanki. (2019e). Íslandsbanki gefur út almennt skuldabréf í íslenskum krónum. Sótt 

28. janúar 2020 af https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-gefur-ut-

almennt-skuldabref-i-islenskum 

Íslandsbanki. (2019f). Íslandsbanki gefur út víkjandi skuldabréf að fjárhæð 500 milljónir 

sænskra króna til 10 ára. Sótt 29. janúar 2020 

https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-gefur-ut-vikjandi-skuldabref-ad-

fjarhaed 

Íslandsbanki. (2020). Útgáfuáætlun Íslandsbanka árið 2020. Sótt 4. apríl 2020 af 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/utgafuatlun-islandsbanka-

arid-2020.pdf 

Íslandsbanki. (án árs). Óverðtryggð húsnæðislán. Sótt 19. mars 2020 af 

https://www.islandsbanki.is/is/vara/lan/overdtryggd-husnaedislan 

Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 

Lög um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991 

Lög um sértryggð skuldabréf nr. 11/2008 

Marco Taboga. (án árs). Indicator functions. Sótt 14. mars af 

https://www.statlect.com/fundamentals-of-probability/indicator-functions 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/ISB_arsreikningur_samstaedu_2017.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/ISB_arsreikningur_samstaedu_2017.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/2019.2.13_ISB_Arsskyrsla_2018_ISL.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/2019.2.13_ISB_Arsskyrsla_2018_ISL.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Freettatilkynning_islenska__2020.02.12_2019.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Freettatilkynning_islenska__2020.02.12_2019.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Arsreikningur-samstaedu-2019-Islandsbanki-hf.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Arsreikningur-samstaedu-2019-Islandsbanki-hf.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Cover_Bond_Pool_Report_Q4_2019.12.31.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Cover_Bond_Pool_Report_Q4_2019.12.31.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/2019_Covered_Bond_Base_Prospectus.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/2019_Covered_Bond_Base_Prospectus.pdf
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-gefur-ut-almennt-skuldabref-i-islenskum
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-gefur-ut-almennt-skuldabref-i-islenskum
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-gefur-ut-vikjandi-skuldabref-ad-fjarhaed
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-gefur-ut-vikjandi-skuldabref-ad-fjarhaed
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/utgafuatlun-islandsbanka-arid-2020.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/utgafuatlun-islandsbanka-arid-2020.pdf
https://www.islandsbanki.is/is/vara/lan/overdtryggd-husnaedislan
https://www.statlect.com/fundamentals-of-probability/indicator-functions


64 

 

Martellini, L. Priaulet, P. Priaulet, S. (2003) Fixed-Income Securities. London: Wiley 

Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest 

rates. The journal of finance, 29(2), 449-470. Doi: 10.2307/2978814 

Nasdaq OMX Nordic. (án árs-a). Fyrirtækjafréttir. Sótt 10. febrúar 2020 af 

http://www.nasdaqomxnordic.com/frettir/fyrirtaekjafrettir 

Nasdaq OMX Nordic. (án árs-b). Hlutabréf / Ísland. Sótt 8. apríl 2020 af 

http://www.nasdaqomxnordic.com/  

Nasdaq OMX Nordic. (án árs-c). Skuldabréf / Ísland. Sótt 8. apríl 2020 af 

http://www.nasdaqomxnordic.com/  

Rajwade, A.V. (án árs). Valuing floating rate bonds. Indland: Fixed income, money 

market and derivatives association of India 

Reglur um viðskipti á millibankamarkaði í íslenskum krónum. (2019). Stjórnartíðindi B-

deild, nr. 1196. Sótt 31. mars af 

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=2ce4b24e-ee21-4c87-bdff-

17ae4a6d85ff 

Seðlabanki Íslands. (2005). Skýringar og svör. Sótt 15. mars 2020 af 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20051101113325/www.sedlabanki.is/?PageID

=18 

Seðlabanki Íslands. (2012) Varúðarreglur eftir fjármagnshöft. Í Seðlabanki Íslands – 

Sérrit nr. 6. Sótt 18. mars af 

https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Serrit/Serrit_nr_6_Varudarreglur.pd

f 

Seðlabanki Íslands. (án árs-a). Markaðsvextir [Tafla]. Sótt þann 12. apríl 2020 af 

https://si.data.is?sid=meginvextir-si  

Seðlabanki Íslands. (án árs-b). Opinber gengisskráning. Sótt 19. febrúar 2020 af 

https://www.sedlabanki.is/hagtolur/opinber-gengisskraning/ 

Seðlabanki Íslands. (án árs-c). Staða markaðsverðbréfa [Tafla]. Sótt þann 20. febrúar 

2020 af https://www.sedlabanki.is/hagtolur/nanar/2020/02/28/Stada-

markadsverdbrefa/?stdID=15 

Seðlabanki Íslands. (án árs-d). Verðbólga. Sótt 15. apríl 2020 af 

https://www.sedlabanki.is/peningastefna/verdbolgumarkmid/verdbolga/ 

Seðlabanki Íslands. (án árs-e). Verðlagsþróun [Tafla]. Sótt þann 13. apríl 2020 af 

https://si.data.is/?sid=verdbolga&checked=&b= 

http://www.nasdaqomxnordic.com/frettir/fyrirtaekjafrettir
http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.nasdaqomxnordic.com/
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=2ce4b24e-ee21-4c87-bdff-17ae4a6d85ff
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=2ce4b24e-ee21-4c87-bdff-17ae4a6d85ff
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20051101113325/www.sedlabanki.is/?PageID=18
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20051101113325/www.sedlabanki.is/?PageID=18
https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Serrit/Serrit_nr_6_Varudarreglur.pdf
https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Serrit/Serrit_nr_6_Varudarreglur.pdf
https://si.data.is/?sid=meginvextir-si
https://www.sedlabanki.is/hagtolur/opinber-gengisskraning/
https://www.sedlabanki.is/hagtolur/nanar/2020/02/28/Stada-markadsverdbrefa/?stdID=15
https://www.sedlabanki.is/hagtolur/nanar/2020/02/28/Stada-markadsverdbrefa/?stdID=15
https://www.sedlabanki.is/peningastefna/verdbolgumarkmid/verdbolga/
https://si.data.is/?sid=verdbolga&checked=&b=


65 

 

Seðlabanki Íslands. (án árs-f). Vextir Seðlabankanns [Tafla]. Sótt þann 12. apríl 2020 af 

https://si.data.is?sid=vextir-sedlabankans-og-adrir-vextir  

Sverrir Ólafsson. (2019a, 25. ágúst). L1-Cash flow calculations [PowerPoint glærur]. 

Sótt 10. mars 2020 af https://reykjavik.instructure.com/ 

Sverrir Ólafsson. (2019b, 25. ágúst). L2- Different Interest Rates [PowerPoint glærur]. 

Sótt 26. mars 2020 af https://reykjavik.instructure.com/ 

Sverrir Ólafsson. (2019c, 10. janúar). L5-Inflation indexed bonds and derivatives – Part 1 

[PowerPoint glærur]. Sótt 16. febrúar 2020 af https://reykjavik.instructure.com/ 

Tryggingarsjóður innistæðueiganda og fjárfesta. (án árs). Útgreiðslur. Sótt 17. mars af 

https://www.tif.is/is/utgreidhslur 

Wong, H. Y og Li K. L. (2004). On bias of testing Merton´s model. Hong Kong: The 

Chinese University of Hong Kong 

Yahoo Finance. (án árs). Sótt 6. apríl af https://finance.yahoo.com/  

 

 

 

 

https://si.data.is/?sid=vextir-sedlabankans-og-adrir-vextir
https://reykjavik.instructure.com/
https://reykjavik.instructure.com/
https://reykjavik.instructure.com/
https://www.tif.is/is/utgreidhslur
https://finance.yahoo.com/

