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Útdráttur 

 

Óumdeilt er að sem sparnaðarleið eru verðbréfasjóðir fyrir almenna fjárfesta ein 

mikilvægasta leið sem býðst einstaklingum og heimilum til að ávaxta fé sitt. Aðgengi og 

umfang þessara sjóða á Íslandi hefur vaxið umtalsvert á undanförnum áratug á sama tíma 

og verulegt flökt hefur átt sér stað á nafn- og raunvaxtastigi á innlánsreikningum. Vextir og 

vænt ávöxtun á fjármagn hafa áhrif á það hvernig fjárfestir tekur ákvörðun um að ráðstafa 

fjármagni sínu, að teknu tilliti til áhættuþols. Það er því áhugavert að skoða hvort vaxtastig 

á hefðbundnum sparnaðarreikningum hjá fjármálastofnunum hafi marktæk áhrif á flæði 

fjármagns inn og út úr verðbréfasjóðum fyrir almenna fjárfesta. Markmið ritgerðarinnar er 

því að kanna hvort nafn- og raunvaxtastig á innlánsreikningum hafi marktæk áhrif á 

nettóflæði í almenna verðbréfasjóði. Notast er við línulegt, einvítt tímaraðalíkan og var 

svokölluðu ARMAX ferli beitt til að meta sambandið á milli breytanna. Niðurstöður 

greiningarinnar bentu að mestu leyti til ómarktæks, jákvæðs og neikvæðs sambands á milli 

nettóflæðis í verðbréfasjóði annars vegar og nafn- og rauninnlánsvaxta hins vegar. Út frá 

þeirri niðurstöðu má draga þá ályktun að umtalsvert fleiri þættir en einungis nafn- og 

raunvaxtastig hafi áhrif á nettóflæði í almenna verðbréfasjóði. 
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1. Inngangur 

 

Sjóðir eru ein mest notaða og jafnframt ein sú mikilvægasta leið sem einstaklingar og 

heimili nota til að ávaxta fé sitt. Hvort sem um áhættusækinn fjárfesti ræðir sem leitast til 

þess að ávaxta fé sínu á skömmum tíma eða áhættufælinn fjárfesti sem metur öryggið 

meira virði þá eru til sjóðir sem höfða til þeirra fjárfestingaprófíls. Það eru ótal 

einstaklingsbundnir þættir sem ákvarða það með hvaða hætti einstaka fjárfestir tekur 

ákvarðanir um að ráðstafa fé sínu í sjóði. Höfundur hefur hins vegar áhuga á að kanna hvort 

og með hvaða hætti ein mikilvægasta breyta hvers hagkerfis, vaxtastig, hefur á þátttöku 

almennra fjárfesta í þeirri mikilvægu og umfangsmiklu ávöxtunarleið sem sjóðir eru. Tengsl 

vaxtastigs og eignaverðs, þá sérstaklega fjármálagerninga, hefur mikið verið rannsakað og 

greint af hagfræðingum. Þessi viðfangsefni eru því tengd að nokkru leyti og mun þessi 

ritgerð því m.a. byggja að hluta til á þeim niðurstöðum sem fyrri rannsóknir hafa leitt af 

sér. 

Í þessari ritgerð er kannað hvort marktækt samband sé til staðar á milli þeirra vaxta 

sem bjóðast neytendum á innlánsreikningum, bæði í formi nafn- og raunvaxta, og 

mánaðarlegs nettóflæðis í það mengi sjóða sem beint er að almennum fjárfestum. Til þess 

að greina þetta mögulega samband er beitt línulegu, einvíðu tímaraðalíkani þar sem í formi 

ytri breytu verða áhrif raun- og nafnvaxtastigs könnuð á nettóflæði í sjóði, sem er háða 

breyta líkansins.  

Ritgerðin er sett upp á eftirfarandi hátt. Kafli 1 er inngangur. Kafli 2 fjallar um sjóði, 

eiginleika þeirra, rekstur og þróun þeirra á Íslandi ásamt því að skoðaður verður ávinningur 

þess að fjárfesta í þeim. Í kafla 3 er fjallað um eignasafnskenningar (e. portfolio theory), 

vexti og hvað ræður því hvernig einstaklingar ráðstafa fjármagni sínu. Í kafla 4 er samband 

vaxta og flæðis í sjóði skoðað ásamt yfirferð á fyrri rannsóknum um þetta viðfangsefni. Þá 

verður einnig skoðað samband vaxta og eignaverðs með því að fara yfir fyrri rannsóknir og 

greiningar þess efnis. Í kafla 5 verður ítarlega gerð grein fyrir þeirri aðferðarfræði sem beitt 

verður við tímaraðagreininguna. Í kafla 6 er tímaraðagreiningin framkvæmd þar sem gögn 

eru m.a. kynnt og útskýrð. Í kafla 7 eru niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman ásamt 

umræðu.  
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2. Sjóðir 

 

Verðbréfasjóðir og sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta eru almennt skilgreindir sem 

sjóðir um sameiginlega fjárfestingu, sem hafa það eitt að markmiði að taka við fé frá 

almenningi til sameiginlegrar fjárfestingar í fjármálagerningum og öðrum seljanlegum 

eignum. Það gera þeir á grundvelli áhættudreifingar samkvæmt fyrirfram skilgreindri 

fjárfestingarstefnu sem finna má í útboðslýsingu þeirra. Helsti munur á verðbréfasjóð og 

sérhæfðum sjóð fyrir almenna fjárfesta er að sá síðarnefndi hefur rýmri 

fjárfestingarheimildir en sá fyrri og getur því verið áhættumeiri, ásamt því að 

verðbréfasjóðum eru settar strangari skorður og lagaramminn utan um þá er stífari til að 

efla fjárfestavernd. Sjóðirnir eru starfræktir samkvæmt lögum nr. 116/2021 um 

verðbréfasjóði og lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Til einföldunar 

verður almennt ekki gerður greinarmunur á verðbréfasjóðum og sérhæfðum sjóðum fyrir 

almenna fjárfesta í þessari ritgerð og verður því fjallað um báðar gerðir saman sem sjóði 

nema að annað sé tekið fram. 

Að beiðni hlutdeildarskírteinishafa eru hlutdeildarskírteini keypt eða innleyst af 

eignum sjóðanna. Þeir eru því svokallaðir opnir sjóðir (e. open-end fund) þar sem 

viðskiptavinir geta keypt og selt þegar þeim hentar og getur því útistandandi fjöldi hluta í 

sjóðnum breyst frá degi til dags. Sjóðirnir eru ávallt innlausnarskyldir innan fyrirfram 

tilgreinds tímaramma1, sem þýðir að fjármagn hlutdeildarskírteinishafa er ekki bundið í 

sjóðnum og getur hann því ávallt gengið út frá því sem vísu að geta innleyst 

hlutdeildarskírteini sín þegar honum hentar, sem gildir almennt svo lengi sem að eftir því 

er óskað innan auglýsts viðskiptatíma sjóðsins (e. fund cut-off time). Þar sem sjóðurinn er 

opinn og fjöldi útistandandi hluta breytist reglulega þarf kaup- og innlausnargengi viðskipta 

með hlutdeildarskírteini sjóðsins að endurspegla nettóvirði eigna sjóðsins í hlutfalli við 

fjölda útistandandi hluta hverju sinni (e. net asset value, NAV). Kaup- og sölugengi sjóðanna 

eru almennt reiknuð og metin daglega. Kaup eða innlausn á hlutdeildarskírteinum, sem 

 
1 Yfirleitt þurfa tveir viðskiptadagar að líða frá því að beiðni um innlausn berst og þar til greiðsla fer fram, 
oft nefnt T+2. 
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leiðir að öllu jöfnu til breytts magns útistandandi hluta í sjóði, ætti því ekki að hafa nein 

áhrif á hreina eign á hlut annarra fjárfesta í sjóðnum (Gylfi Magnússon, 2014). 

Eignir sjóðanna samanstanda yfirleitt af skuldabréfum ýmissa opinberra aðila eða 

fyrirtækja, sem oft eru skráð á markað og ganga kaupum og sölu með skipulögðum hætti í 

kauphöll, skráðra hlutabréfa, bundinna innlána, lausafjár og afleiðusamninga. Til algengra 

afleiðusamninga á íslenskum fjármálamarkaði teljast framvirkir samningar með hlutabréf 

(e. equity forward contracts), valréttir (e. options contracts), áskriftaréttindi (e. warrants), 

skiptasamningar á borð við með gjaldmiðlaskiptasamninga (e. foreign exchange swaps) 

eða vaxtaskiptasamninga (e. interest rate swaps), og endurhverf viðskipti (e. repurchase 

agreements) (Íslandssjóðir, e.d.). 

Margir sjóðir halda sig eingöngu við einn flokk fjármálagerninga og fjárfesta t.d. 

eingöngu í hlutabréfum eða skuldabréfum. Sjóðir sem fjárfesta eingöngu í hlutabréfum eru 

almennt nefndir hlutabréfasjóðir en skuldabréfasjóðir eru þeir sjóðir sem einblína á 

fjárfestingar í skuldabréfum og sambærilegum skuldapappírum opinberra aðila, 

fjármálastofnana og annarra fyrirtækja. Einnig er algengt að rekstraraðilar sjóðanna bjóði 

almennum fjárfestum upp á blandaða sjóði þar sem vægi hlutabréfa, skuldabréfa, innlána 

og lausafjár er stillt samkvæmt fyrirfram ákveðinni fjárfestingarstefnu. Hlutabréf eru 

almennt talin bera með sér meiri áhættu fyrir fjárfesta en skuldabréf og eiga það til að 

sveiflast meira yfir fjárfestingartímann. Blandaðir sjóðir leggja þannig almennt áherslu á að 

smíða eignasöfn í þannig hlutföllum að áhættu sé kerfisbundið dreift (Íslandssjóðir, e.d.). 

2.1 Rekstur sjóða á Íslandi 

Sjóðir eins og við þekkjum þá í dag hafa verið reknir hér á landi og verið aðgengilegir 

almennum fjárfestum allt frá því að Ísland fékk aðild að evrópska efnahagssvæðinu árið 

1993. Samhliða aðild sinni að evrópska efnahagssvæðinu var Íslandi skylt að innleiða ýmsa 

regluverkspakka. Þeirra á meðal var UCITS Evróputilskipunin, sem stendur fyrir 

„Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities Directive“, sem setur 

reglur og ramma utan um rekstur verðbréfasjóða, en þeir eru einnig þekktir sem UCITS 

sjóðir. Sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta, sem gengu áður undir nafninu 

fjárfestingarsjóðir, eru ekki UCITS sjóðir en lúta þó sambærilegu regluverki að mestu ef 

undanskildar eru reglur um markaðssetningu sjóðanna og rýmri fjárfestingarheimild þeirra. 
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Báðar gerðir þessara sjóða eru mjög algengar innan evrópska efnahagssvæðisins sem og á 

Íslandi (Gylfi Magnússon, 2014). Í upphafi ársins 2022 eru á annan tug rekstrarfélaga á 

Íslandi sem hafa hlotið leyfi frá Seðlabanka Íslands til að reka verðbréfasjóði, sérhæfða 

sjóði fyrir almenna fjárfesta og/eða fagfjárfestasjóði (Seðlabanki Íslands, 2022). Þessi félög 

reka í byrjun árs 2022 samanlagt yfir hundrað sjóði fyrir almenna fjárfesta, þ.e.a.s. 

verðbréfasjóði eða sérhæfða sjóði, þar sem eignir nema samanlagt yfir 760 milljörðum 

króna eða sem nemur um 23,5% af landsframleiðslu Íslands árið 2021 (Hagstofa Íslands, 

e.d.). 

2.1.1 Sjóðir í kjölfar fjármálahrunsins 2008 

Bankakerfið og fjármálakerfið í heild sinni á Íslandi beið mikinn álitshnekk í kjölfar 

bankahrunsins árið 2008 þegar traust almennings til bankakerfisins hrundi. Traustið 

mældist innan við 10% í nokkur ár eftir að þessir örlagaríku atburðir höfðu dunið á íslenska 

fjármála- og efnahagsinnviði, með öllum þeim erfiðleikum sem fylgdu fyrir íslenskan 

almenning (Lárus L. Blöndal, Guðjón Rúnarsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Kristrún Tinna 

Gunnarsdóttir og Sylvía K. Ólafsdóttir, 2018). Slíkt vantraust á fjármálakerfinu í heild sinni 

hafði umtalsverð áhrif á rekstur sjóða á Íslandi. Í kjölfar falls viðskiptabankanna þriggja í 

október 2008 var lokað á viðskipti með hlutdeildarskírtini fjölmargra sjóða á Íslandi vegna 

þeirrar gríðarlegu óvissu sem ríkti um verðmæti eignasafna þeirra. Eignir sjóðanna urðu 

margar hverjar illseljanlegar eða hreinlega óseljanlegar þegar markaðsaðstæður versnuðu 

til muna um allan heim haustið 2008. Við slíkar aðstæður gat Fjármálaeftirlitið krafist þess 

að innlausnum hlutdeildarskírteina yrði frestað þar til að markaðsaðstæður kæmust í betra 

og ásættanlegra horf til að tryggja jafnræði hlutdeildarskírteinishafa. Í kjölfarið var ýmist 

opnað aftur fyrir viðskipti með hlutdeildarskírteini sjóðanna eða þeir settir í slitameðferð 

þar sem eignir þeirra voru innleystar yfir ákveðið tímabil og greiddar út til 

hlutdeildarskírteinishafa í nokkrum áföngum (Gylfi Magnússon, 2014). Samhliða algjöru 

verðhruni á flestum eignum sjóðanna haustið 2008 og þar af leiðandi miklum samdrætti á 

efnahagsreikningi þeirra, var talsvert um innlausnir þar sem fjárfestar tóku fjármagn sitt út 

úr sjóðunum í miklum mæli. Fjármagn streymdi út úr sjóðunum heilt yfir í 6 mánuði 

samfleytt í kjölfar bankahrunsins en á ársgrundvelli var nettóútflæðinu ekki snúið yfir í 

nettóinnflæði fyrr en á árinu 2010 (Seðlabanki Íslands, 2022).  
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Óhætt er að segja að a.m.k. hluti þessa útflæðis hafi endurspeglað rúið traust 

fjárfesta og almennings til sjóða og rekstraraðila þeirra en einnig til markaðarins í heild 

sinni. Á árunum sem eftir fylgdu átti eftir að eiga sér stað mikið uppbyggingarstarf hjá 

rekstrarfélögum sjóðanna með það að markmiði að öðlast traust almennra fjárfesta til 

sjóða og trúverðugleika þess að fjárfesta og eiga sparnað sinn í sjóðum. Á mynd 1 má sjá 

þróun hreinnar eignar í sjóðum ásamt þróun á hlutfalli þess sem heimili eiga af þeirri eign. 

Mynd 1: Þróun hreinnar eigna í sjóðum ásamt þróun hlutfalls eignar heimila í þeirri heild 

 

 Heimild: Seðlabanki Íslands 

Eins og mynd 1 gefur til kynna þá hafa hreinar eignir í sjóðum margfaldast á tímabilinu og 

hefur hlutdeild heimila haldist í um 40% af heildar hreinum eignum í sjóðum að meðaltali 

yfir tímabilið en hlutfallið hefur farið vaxandi frá árinu 2017 þegar það náði lágmarki. Sem 

sparnaðarkostur hafa sjóðir að minnsta kosti að hluta til endurheimt traust og 

trúverðugleika almennra fjárfesta á Íslandi. Það má því draga þá ályktun að traust og 

trúverðugleiki sé mikilvægur þáttur í augum almennra fjárfesta þegar kemur að því að 

ákveða hvort fjárfesta eigi í sjóðum. 
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2.2 Ávinningur þess að fjárfesta í sjóðum 

Það að fjárfesta í sjóðum hefur marga kosti í för með sér. Fyrir hinn almenna fjárfesti hefur 

það að láta  rekstrarfélög sjóða ávaxta fjármuni þeirra ýmislegt umfram það að þeir fjárfesti 

og eigi viðskipti með einstaka verðbréf sjálfir. Sjóðir veita litlum og almennum fjárfestum 

möguleikann á því að hópa sig saman til að geta í krafti fjöldans átt viðskipti líkt og þeir 

væru einn stór fjárfestir á markaði, og geta þannig notið allra þeirra fríðinda og kosta sem 

fylgja því að fjárfesta sem slíkur. Það felur í sér ýmsa stærðarhagkvæmni hvað varðar sjálf 

verðbréfaviðskiptin í formi hagstæðari verðlagningar og lægri kostnaðar hvað þóknanir 

varðar, en einnig á það við um sjálfa stýringu og rekstur eignasafnsins. Í krafti stærðar 

sinnar getur rekstrarfélag ráðið til sín reynslumikið fagfólk til að stýra eignasöfnunum í 

samræmi við heimildir sjóðanna og greina fjárfestingartækifæri á markaði í þeim tilgangi 

að bæta ávöxtun viðskiptavina sinna. Þetta fagfólk tekur þannig fjárfestingarákvarðanir 

fyrir viðskiptavini sína, sem margir hverjir eru almennir fjárfestar sem búa yfir tiltölulega 

takmarkaðri þekkingu á fjármálagerningum og mörkuðum og hafa því oft ekki getu eða 

tíma til að kynna sér það sem þarf til að taka slíkar ákvarðanir (Bodie, Kane og Marcus, 

2018).  

Einn helsti kostur sjóða er gríðarlegt úrval þeirra og fjöldi mismunandi áherslna sem 

hentar ólíkum fjárfestum. Þannig geta almennir fjárfestar valið að eiga hlut í dreifðu 

eignasafni m.t.t. áhættu sem þeir sjálfir telja viðeigandi fyrir sig og sínar fjárhagslegu 

aðstæður hverju sinni. Það getur verið tímafrekt, flókið og kostnaðarsamt fyrir almennan 

fjárfesti að stýra sjálfur og halda utan um vel dreift eignasafn. Góð áhættudreifing 

eignasafns dregur að öðru jöfnu úr sveiflum á markaðsvirði þess þegar það er borið saman 

við markaðinn í heild yfir ákveðið tímabil. Stöðugri eignaflokkar geta þannig vegið upp 

ávöxtun sjóðs þegar aðrir sveiflukenndari eignaflokkar innan safnsins skila neikvæðri 

ávöxtun, en þannig ver sjóður sig gegn sveiflum og lágmarkar þær (OSC, e.d.).  
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3. Ráðstöfun fjármagns og kenningar um eignasöfn 

 

Miklu máli skiptir að skoða hvernig einstaklingar, þ.e., almennir fjárfestar, taka ákvarðanir 

um ráðstöfun fjármagns síns, hvaða þættir hafa þar mest áhrif og með hvaða hætti. Hvort 

að einstaklingur ákveði t.d. að leggja fé sitt í áhættusaman verðbréfasjóð í von um meiri 

ávöxtun en hann hefði annars getað fengið á öruggum innlánsreikningi hjá bankastofnun 

ræðst meðal annars af vaxtastigi, væntri ávöxtun og áhættumati hans. Ákveðin 

staðkvæmdaráhrif á milli áhættu og væntrar ávöxtunar eru þar að verki sem vert er að 

skoða. Hagfræðingar hafa lagt mikið upp úr því að skýra og kortleggja betur þá fjölmörgu 

mælanlegu þætti sem hafa áhrif á fjárhagslega hegðun fólks og hafa fjöldi kenninga verið 

lagðar fram því til stuðnings. 

3.1 Vextir 

Vaxtastig í hagkerfi er líklega mikilvægasta og jafnframt fyrsta hagkerfisbreytan sem 

einstaklingur gefur gaum þegar hann íhugar og metur hvernig hann ráðstafar fjármagni 

sínu. Vextir eru í raun mælikvarði á verð fjármagns yfir tíma. Þeir taka mið af aðstæðum 

hverju sinni og væntingum aðila á fjármagnsmarkaði um framtíð og horfur innan sem utan 

hagkerfisins. Nokkrir grundvallarþættir hafa áhrif á vaxtastig: 

▪ Framboð á sparifé, þá aðallega frá einstaklingum og heimilum 

▪ Eftirspurn fyrirtækja eftir fjármagni 

▪ Eftirspurn hins opinbera eftir fjármagni 

▪ Verðbólguvæntingar 

Væntingar markaðsaðila byggja meðal annars á ofangreindum grundvallarþáttum og 

endurspeglast þannig í vaxtastigi á markaði, sem hefur svo bein áhrif á vænta ávöxtun á 

skuldabréfamarkaði(Bodie, Kane og Marcus, 2018). Á sambærilegan hátt hafa væntingar 

markaðsaðila um þróun vaxta áhrif á vænta ávöxtun á hlutabréfamarkaði. Væntingar um 

hækkandi vexti hafa, samkvæmt kenningum um tímavirði peninga, að öðru óbreyttu 

neikvæð áhrif á virði hlutabréfa og annarra fjáreigna (Seðlabanki Íslands, e.d.). 
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3.1.1 Raunvextir 

Í umfjöllun um vexti er yfirleitt átt við nafnvexti (e. nominal interest rate), þ.e. það sem 

skuldari samþykkir að greiða af höfuðstól láns síns. Nafnvextir eru einnig það sem 

sparifjáreigendur fá greitt á innlán sín hjá fjármálastofnunum. Skuldarar greiða nafnvexti 

af lánum sínum og sparifjáreigendur fá nafnvexti á innlán sín. Raunvextir (e. real interest 

rate) taka tillit til þeirrar breytingar sem hefur orðið á kaupmætti yfir tímabilið. Raunvextir 

eru því nafnvextir sem leiðréttir hafa verið fyrir þeirri verðbólgu eða verðhjöðnun sem 

hefur átt sér stað í hagkerfinu á tímabilinu (ECB, 2016). Raunvextir skipta fjárfesta miklu 

máli og þeir hafa mikinn áhuga á þeim, en raunvextir gefa til kynna raunverulegan kostnað 

fjármagns fyrir lántaka og raunávöxtun (e. real return) lánveitandans eða fjárfestisins. 

Raunvextir fara lækkandi eftir því sem verðbólga eykst nema ef nafnvextir hækka sem því 

nemur, eða meira. Jafnvel þó að nafnávöxtun (e. nominal return) fjárfestingar sé talin 

áhættulaus, t.d. ríkisvíxill eða ríkisskuldabréf gefið út í eigin mynt, þá geta fjárfestar aldrei 

vitað með vissu hver þróun verðbólgu verður yfir líftíma fjárfestingarinnar. Því geta 

fjárfestar einungis reitt sig á sínar eigin væntingar um verðbólgu og krafist svo 

nafnávöxtunar í takti við þær væntingar, svokallað verðbólguálag (e. inflation premium). 

Raunávöxtun fjárfestingarinnar verður fjárfestinum svo ljós að líftíma hennar loknum 

þegar nafnávöxtun hennar er leiðrétt fyrir verðbólgu (Bodie, Kane og Marcus, 2018). 

3.1.1.1 Fisher áhrifin 

Fisher áhrifin (e. the Fisher effect) er hagfræðikenning nefnd eftir bandaríska 

hagfræðingnum Irving Fisher (1867-1947) sem lýsir sambandinu á milli verðbólgu, 

nafnvaxta og raunvaxta. Samkvæmt Fisher eru raunvextir, 𝑟, gefnir sem 

 
r =

(1 + i)

(1 + π)
− 1 

 

 

þar sem 𝑖 eru nafnvextir og 𝜋 er 12 mánaða verðbólga (raunveruleg eða vænt). Þegar 

nafnvextir og verðbólga eru lág er hægt að áætla raunvexti með eftirfarandi einfaldaðri 

nálgun: 

 r ≈ i − π  
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Raunvextir eru þar áætlaðir sem verðbólga dregin frá nafnvöxtum. Raunvextir eru því 

nafnvextir leiðréttir fyrir það kaupmáttartap sem hefur orsakast af verðbólgu á tímabilinu 

(Bodie, Kane og Marcus, 2018). 

3.1.2 Vaxtastig á Íslandi og vaxtamunur við útlönd 

Vaxtastig á Íslandi hefur í gegnum tíðina verið hærra en í helstu samanburðarlöndunum og 

algengt er að heyra um það rætt hvernig og með hvaða hætti mætti ná þeim vaxtamun 

niður. Eins og sjá má á mynd 2, um langtímavaxtamun1 við helstu viðskiptalönd Íslands, þá 

hefur vaxtamunurinn sveiflast talsvert frá árinu 2008. Frá þeim tíma hafa langtímavextir á 

Íslandi verið um og yfir 4% hærri en í helstu samanburðarlöndunum.  

Mynd 2: Langtímavaxtamunur íslensku krónunnar við helstu viðskiptamyntir 

 

 Heimild: Reuters og Íslandsbanki 

Mikil verðbólga og meiri launahækkanir en þekkist í helstu samanburðarlöndum leiðir til 

hærri verðbólguvæntinga og þrýstir upp ávöxtunarkröfu á markaði, en hátt nafnvaxtastig 

á Íslandi skýrist að mörgu leyti af þessum þáttum. Þá hefur mikil fólksfjölgun á Íslandi leitt 

til aukinna efnahagsumsvifa og aukins hagvaxtar sem hækkar að öðru jöfnu raunvaxtastig 

hagkerfisins. Á Íslandi, sem er lítið opið hagkerfi með sjálfstæðan gjaldmiðil, þarf 

vaxtamunur við útlönd að vera til staðar ætli það að laða að erlent fjármagn (Ásgeir 

Jónsson, 2019). 

 
1 Munur á ávöxtunarkröfu 10 ára ríkisskuldabréfa í ISK og sambærilegum bréfum í EUR, USD og GBP. 
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3.2 Áhætta og vænt ávöxtun 

Formlegar rannsóknir, hagrænt innsæi og dæmi úr okkar daglega lífi gefa til kynna að 

áhætta sé jafn mikilvæg fjárfestum og vænt ávöxtun þeirra þegar kemur að því að fjárfesta 

í eignum og að byggja upp eignasafn. Þegar fjallað er um áhættu í fjármálum er átt við að 

öllum fjárfestingarákvörðunum fylgir ákveðin áhætta, þ.e.a.s. óvissa um afkomu og 

ávöxtun fjárfestingarinnar ásamt möguleika á fjárhagslegu tapi. Þegar áhætta 

fjárfestingarkosts er talin aukast gera markaðsaðilar því, að öðru jöfnu, almennt aukna 

kröfu um ávöxtun til að vega upp þessa auknu áhættu sem fylgir fjárfestingunni, svokallað 

áhættuálag (e. risk premium). Þegar einstaklingar hafa á milli tveggja fjárfestingakosta að 

velja munu þeir því almennt velja þann kost sem skilar þeim aukinni væntri ávöxtun að 

teknu tilliti til áhættu og áhættuþols þeirra (SEC, e.d.).  

Fjárfestar krefjast þess almennt að jákvætt samband ríki á milli áhættu og væntrar 

ávöxtunar fjárfestinga. Hver fjárfestir þarf því að ákveða fyrir sig hvað hann er tilbúinn að 

taka á sig mikla áhættu til að eiga möguleika á að fá vænta ávöxtun. Hér er um að ræða 

skiptisamband á milli væntrar ávöxtunar og áhættu (e. risk-return tradeoff). Oft er þessu 

sambandi lýst í grafi þar sem áhætta er á x-ás og vænt ávöxtun á y-ás: 

Mynd 3: Samband áhættu og ávöxtunar 

 

  Heimild: Investopedia 

Mikilvægt er þó fyrir fjárfesta að hafa í huga að aukin áhætta jafngildir ekki sjálfkrafa hærri 

ávöxtun. Aukin áhætta endurspeglar einungis möguleikann á hærri ávöxtun en er ekki 
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trygging fyrir því. Á hinn bóginn geta fjárfestar verið vissir með að fá áhættulausa 

lágmarksávöxtun (e. risk-free return), oft merkt með 𝑟𝑓, á öruggari eignir á borð við 

ríkisvíxla og ríkisskuldabréf í gjaldmiðli sem ríkið getur sjálft prentað. Áhættulausa 

ávöxtunin 𝑟𝑓 merkir þannig þá ávöxtun sem fjárfestir má vænta við það að taka á sig enga 

áhættu yfir fjárfestingartímabil. 𝑟𝑓 er því samkvæmt skilgreiningu lægsta mögulega örugga 

ávöxtun sem fjárfestir má vænta, því hann myndi ekki taka það til greina að taka á sig 

aukalega áhættu án þess að möguleiki sé fyrir hendi að fá hærri ávöxtun en 𝑟𝑓 (Chen, 2020). 

Vænt ávöxtun og áhætta eru í raun ósýnilegar breytur. Þær eru ekki mælanlegar en 

þær er hægt að áætla út frá sögulegum markaðsgögnum og huglægu mati markaðsaðila. 

Vænt ávöxtun fjárfestis, 𝐸(𝑟), er skilgreind sem summa líkindaveginna sviðsmynda 

ávöxtunar sem gætu orðið að veruleika. Sviðsmyndirnar, þ.e.a.s. mögulegar útkomur 

ávöxtunar yfir fjárfestingartímann, er þá 𝑟(𝑠). Sú breyta er svo vegin með áætluðum 

líkindum á hverri sviðsmynd, 𝑝(𝑠), þar sem 𝑠 táknar hverja sviðsmynd fyrir sig. Þannig má 

rita vænta ávöxtun sem 

 E(r) = ∑ p(s)r(s)

s

 (1) 

 

Þar sem að vænt ávöxtun 𝐸(𝑟) byggir á sögulegum gögnum gerir það að verkum að við 

lítum á hvern gagnapunkt sem jafn líklega útkomu hverju sinni, óháð því hvar í 

tímaröðinni hann er, en það leiðir til bjagaðs mats á væntu ávöxtuninni vegna þess að 

hver útkoma byggir á fyrri útkomum. Til að leiðrétta þessa skekkju er notast við 

reiknað meðaltal (e. arithmetic average). Fyrir 𝑛 fjölda gagnapunkta setjum við 
1

𝑛
 

líkindi fyrir hvert 𝑝(𝑠) í jöfnu (1) en með því er vænt ávöxtun áætluð með reiknuðu 

meðaltali gagnapunktanna (Bodie, Kane og Marcus, 2018): 

 

 
E(r) = ∑ p(s)r(s)

n

s=1

=
1

n
∑ r(s)

n

s=1
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3.2.1 Dreifni og staðalfrávik 

Algengt er að staðalfrávik, 𝜎, og dreifni, 𝜎2 séu notuð til að áætla hversu áhættusöm 

fjárfesting er. Staðalfrávik gefur til kynna hvað verð ákveðinnar eignar sveiflast mikið um 

meðaltal sitt yfir ákveðið tímabil, þ.e. hversu stöðugt eða óstöðugt verð hennar er. Hátt 

staðalfrávik bendir þannig til þess að fjárfesting sé líkleg til að sveiflast mikið á 

fjárfestingartímanum og vænt ávöxtun hennar fellur því innan breiðara bils líklegra útkoma 

þegar hún er áætluð út frá sögulegum gögnum. Á sambærilegan hátt og staðalfrávik mælir 

dreifni hversu mikið einstaka athuganir, 𝑥𝑖, standa langt frá meðaltalinu, �̅�. Dreifni er 

skilgreind sem 

 
σ2 =

∑ (xi − x̅)2n
i=1

n − 1
  

 

Þar sem að dreifni gefur okkur vænt gildi frávika í gagnasetti, í öðru veldi, þá ýkir það gildin 

eftir því sem frávikin eru meiri, gefur þeim þannig hlutfallslega meiri vigt og skekkir 

niðurstöðuna. Algengt er því að fjárfestar taki rótina af dreifni og fái þannig frávikin á 

stöðluðu formi sem auðveldara er að túlka, eða staðalfrávik 𝜎 (Beers, 2022). 

Þegar einstaklingur veltir fyrir sér þeirri áhættu sem fylgir fjárfestingu þá er hann að 

velta fyrir sér líkindum á frávikum frá væntri ávöxtun. Eins og áður hefur komið fram þá er 

vænt ávöxtun ekki sýnileg, mælanleg breyta og því er dreifni og staðalfrávikið reiknað út 

frá áætlaðri væntri ávöxtun. Dreifni ávöxtunar 𝑟 með vænta ávöxtun 𝐸(𝑟) hefur því dreifni 

sem er jöfn væntu gildi frávika frá meðaltali, í öðru veldi. 

 σ2 = ∑ p(s)[r(s) − E(r)]2  

 

Þar sem vænt ávöxtun 𝐸(𝑟) byggir á sögulegum gögnum með 𝑛 gagnapunkta þá getum 

við áætlað dreifnina með reiknuðu meðaltali (e. arithmetic average) 

 
σ̂2 =

1

n
∑[r(s) − r̅]2

n

s=1
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þar sem vænt ávöxtun 𝐸(𝑟) að teknu tilliti til reiknaðs meðaltals verður �̅� og �̂�2 táknar mat 

okkar á dreifni. Við það að meta frávikin með �̅� en ekki hið óþekkta, sanna gildi 𝐸(𝑟) verður 

til frígráðuskekkja (e. degrees of freedom bias) sem þarf að leiðrétta fyrir, betur þekkt 

sem leiðrétting Bessels, (e. Bessel‘s correction). Til að leiðrétta skekkjuna margföldum við 

jöfnu (3.5) með hlutfallinu 
𝑛

(𝑛−1)
. Dreifnin verður þá metin sem 

 

 
σ̂2 = (

n

n − 1
) ×

1

n
∑[r(s) − r̅]2

n

s=1

 

 
 

=
1

(n − 1)
∑[r(s) − r̅]2

n

s=1

 

 

og staðalfrávikið (rót af dreifni) þar af leiðandi metið sem 

 

 

σ̂ = √
1

(n − 1)
∑[r(s) − r̅]2

n

s=1

  

 

Þegar fjárfestir metur áhættu fjárfestingar þá hefur hann augljóslega áhuga á að meta líkur 

á jaðartilfellum sem leiða til slæmrar ávöxtunar eða í versta falli hruns á verði eignarinnar 

á markaði. Staðalfrávik gerir ekki greinarmun á í hvora áttina slíkir óvæntir atburðir leiða 

til, hvort sem þeir eru jákvæðir eða neikvæðir. Stærðin metur báðar útkomur sem frávik 

frá meðaltali. Þrátt fyrir það er staðalfrávik talið vera ágætis mælikvarði á áhættu, svo lengi 

sem líkindadreifingin er samhverf um meðaltalið sem staðalfrávikið er reiknað út frá 

(Bodie, Kane og Marcus, 2018). 

3.2.2 Normaldreifing 

Þegar notast er við staðalfrávik á verði eignar til að meta áhættu hennar þarf undirliggjandi 

forsendan að vera sú að ávöxtunin fylgi normaldreifingunni að mestu leyti. Ef sú forsenda 

heldur geta fjárfestar vænst þess að í um 68% tilvika muni verð fjármálagerningsins falla 
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innan við eins staðalfráviks 𝜎 frá meðaltali, upp eða niður. Í um 95% tilvika geta fjárfestar 

svo vænst þess að verð muni falla innan tveggja staðalfrávika 𝜎, ofan eða neðan frá 

meðaltali, o.s.frv. (Bodie, Kane og Marcus, 2018). Mynd 2 sýnir normaldreifinguna, þar sem 

𝜇 táknar meðaltal ávöxtunar og 𝜎 táknar staðalfrávik. 

Mynd 4: Normaldreifingin 

 

  Heimild: MIT 

3.3 Áhættuálag og umframávöxtun 

Gefum okkur það að fjárfestir hafi áhuga á að meta þá væntu ávöxtun og þá áhættu sem 

hann tekur þar af leiðandi á sig með því að færa sig úr áhættulausum eignum sem gefur 

vænta áhættulausa ávöxtun 𝑟𝑓 og yfir í áhættusamari eignir sem gefur vænta ávöxtun 𝑟𝑝. 

Þar sem 𝑟𝑓 er áhættulaus þá er vænt ávöxtun þess jafngild raunverulegri ávöxtun, þ.e. 

𝐸(𝑟𝑓) =  𝑟𝑓. Fyrir alla aðra eignaflokka er vænt ávöxtun einungis mat, ákveðið „miðjugildi“ 

sem mun ekki jafngilda raunverulegri ávöxtun því hún mun í öllum tilfellum víkja frá væntu 

gildi með einum eða öðrum hætti. Mismunurinn á væntri ávöxtun fjárfestingareignar eða 

eignasafns, 𝐸(𝑟𝑝), og áhættulausri ávöxtun 𝑟𝑓 er það áhættuálag (e. risk premium) sem 

fjárfestar gera kröfu um að fá fyrir að taka á sig aukna áhættu. Áhættuálag er einnig hægt 

að skilgreina sem vænta umframávöxtun fjárfestingar eða eignasafns. Raunveruleg 

umframávöxtun jafngildir svo mismun raunverulegrar ávöxtunar og ávöxtunar 

áhættulausrar eignar (Sharpe, e.d.). 

3.3.1 Sharpe hlutfallið og CAL línan 

Sharpe hlutfallið, þróað af bandaríska hagfræðingnum William F. Sharpe (1934 - ), ber 

saman vænta ávöxtun fjárfestingar við þá áhættu sem henni fylgir. Sharpe hlutfallið er 
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mælikvarði sem gefur til kynna hvort ávöxtun eignar eða eignasafns komi til vegna góðra 

og skynsamlegra fjárfestingaákvarðana eða hvort ávöxtunin komi til vegna mikillar 

áhættutöku. Því hærra sem hlutfallið er, því meiri og betri er ávöxtunin þegar leiðrétt hefur 

verið fyrir áhættu. Sharpe hlutfallið er reiknað með eftirfarandi jöfnu: 

 

 
Sp =

E(rp) − rf

σp
  

 

Þar sem 𝑆𝑝 táknar Sharpe hlutfall eignarinnar eða eignasafnsins, 𝑟𝑓 táknar áhættulausa 

ávöxtun, 𝐸(𝑟𝑝) táknar vænta ávöxtun eignarinnar eða eignasafnsins og 𝜎𝑝 táknar 

staðalfrávik væntrar umframávöxtunar þess. Með öðrum orðum er væntri umframávöxtun 

eignar eða eignasafns deilt í þá áhættu sem fylgir þeirri væntu umframávöxtun og til verður 

mælikvarði sem notaður er til að bera saman mismunandi fjárfestingarkosti þegar tillit 

hefur verið tekið til áhættu. Þó að hægt sé að nota Sharpe hlutfallið til að greina einstaka 

fjárfestingareignir þá á það betur við þegar eignasöfn eru skoðuð og borin saman 

(Gregoriou, Karavas, Lhabitant og Rouah, 2004). 

Þegar einstaklingur ráðstafar fjármagni í eignasafni sínu þannig að það geti innihaldið 

bæði áhættulausa eign og eignir sem bera áhættu þá opnar það á ótal margar mismunandi 

samsetningar eignasafnsins þar sem hver samsetning ber mismikla áhættu og þar af 

leiðandi mismikla vænta ávöxtun. Þegar þessum samsetningum er stillt upp í grafi væntrar 

ávöxtunar, 𝐸(𝑟𝑝) á y-ás, og væntrar áhættu, 𝜎𝑝 á x-ás, mynda þau CAL línuna (e. Capital 

Allocation Line). Þar sem áhættulausa eignin ber enga áhættu þá sker línan y-ásinn við 𝑟𝑓. 

Línan endurspeglar alla mögulegar samsetningar á 𝐸(𝑟𝑝) og 𝜎𝑝 sem einstaklingnum býðst 

og gefur til kynna hversu mikillar ávöxtunar hann má vænta aukalega fyrir hverja auka 

einingu af áhættu. Því má túlka halla línunnar sem hlutfall ávöxtunar og óstöðugleika 

(áhættu), einnig þekkt sem Sharpe hlutfallið, 𝑆 (Bodie, Kane og Marcus, 2018). 
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Mynd 5: CAL línan 

 

   Heimild: ProCFA 

Á mynd 5 má sjá dæmi um CAL línuna. Einstaklingur sem ráðstafar fjármagni sínu í eign eða 

eignasafn 𝑃, sem ber áhættuna  𝜎𝑖, getur vænst þess að ávaxta fé sitt um 𝐸(𝑟𝑖).  

3.4 Kenningar um eignasöfn 

3.4.1 Skilvirk eignasöfn og kenning Markowitz 

 Bandaríski hagfræðingurinn og nóbelsverðlaunahafinn Harry Markowitz lagði fram 

kenningu árið 1952 um nýja leið til að byggja upp eignasöfn, modern portfolio theory 

(MPT). Kenningin byggir á tilgátu Markowitz um að fjárfestar geti byggt upp eignasafn þar 

sem ávöxtun er hámörkuð með því að taka á sig sem minnst mælanlegt magn af áhættu. 

Markowitz sýndi fram á það í kenningu sinni að hægt er að velja saman eignir og 

eignaflokka í eignasafn til þess að auka ávöxtun þess án þess að taka aukalega áhættu, og 

í einhverjum tilfellum jafnvel til að minnka áhættu eignasafnsins. Samkvæmt kenningunni 

ættu fjárfestar því að byggja upp eignasöfn sín með þeim hætti að ekki sé hægt að auka 

vænta ávöxtun frekar án þess að auka um leið áhættu eignasafnsins. Það sama á við ef 

draga á úr áhættu án þess að minnka ávöxtun samhliða. Söfn sem uppfylla þessi skilyrði 

telur Markowitz vera skilvirk og liggja þau á hinni skilvirku framlínu (Ásgeir Þórðarson, 

Hulda Dóra Styrmisdóttir, Jóhanna Ágústa Sigurðardóttir, Margrét Sveinsdóttir, Sigurður B. 

Stefánsson og Vilborg Lofts, 1994). 
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Hin skilvirka framlína áhættueigna, eða skilvirka framlínan (e. the efficient frontier), 

er samansafn skilvirkra eignasafna. Vænt ávöxtun þeirra er í hámarki fyrir hverja einingu af 

áhættu sem er tekin. Þegar söfnunum er stillt upp í grafi væntrar ávöxtunar (y-ás) og 

væntrar áhættu (x-ás) mynda þau skilvirku framlínuna.  

 

Mynd 6: Skilvirka framlínan og ákjósanlega CAL línan 

 

  Heimild: AnalystNotes 

Skilvirka framlínan er teiknuð upp í grafið á mynd 6, ásamt þeirri ákjósanlegu CAL línu sem 

snertir skilvirku framlínuna. Snertipunkturinn 𝑃 er sú eign eða eignasafn sem leysir 

hámörkunarvanda fjárfestis sem leitar ávallt hæstu væntu ávöxtunar 𝐸(𝑟) fyrir hverja 

einingu af áhættu 𝜎.  Ákjósanlega CAL línan er merkt sem 𝐶𝐴𝐿(𝑃) og táknar allar 

mögulegar útfærslur sem fjárfestir getur ráðstafað fjármagni sínu á milli 𝑃 og áhættulausu 

eignarinnar 𝑟𝑓 (Bodie, Kane og Marcus, 2018). Hvernig fjárfestir ákveður svo að ráðstafa 

fjármagni sínu fer eftir persónulegu áhættuþoli hans, sem ræðst af ótal mörgum þáttum. 

Áhættufælinn fjárfestir getur þannig valið sér þann stað á línunni á milli 𝑃 og 𝑟𝑓 sem hentar 

honum best en áhættusækinn fjárfestir velur punkt fyrir ofan 𝑃 með því að taka lán til að 

kaupa 𝑃 (Ásgeir Þórðarson, Hulda Dóra Styrmisdóttir, Jóhanna Ágústa Sigurðardóttir, 

Margrét Sveinsdóttir, Sigurður B. Stefánsson og Vilborg Lofts, 1994). Hagfræðilega er 

mögulegt að áætla áhættuþol fjárfestis með því að leysa hámörkunarvanda hans í nytjafalli 

m.t.t. áhættu, en ekki verður farið nánar út í það í þessari ritgerð. 
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3.4.2 CAPM líkanið 

CAPM líkanið (e. Capital Asset Pricing Model), er best þekkta og mest notaða aðferðin til 

að vega saman áhættu og vænta ávöxtun, en hún byggir beint á kenningum Markowitz og 

útvíkkar þær m.a. með því að skilgreina og endurskilgreina þætti sem miklu máli skipta 

þegar byggja á upp skilvirkt eignasafn. Í CAPM líkaninu er gerður greinarmunur á tvenns 

konar áhættu, fyrirtækjaáhættu (e. firm-specific risk) og markaðsáhættu (e. market risk, 

systematic risk). Með því að setja safn sitt saman á skynsamlegan og skilvirkan hátt geta 

fjárfestar losað sig undan fyrirtækjaáhættu en þeir komast ekki undan markaðsáhættu. Öll 

áhætta tengd skynsamlega dreifðu eignasafni er því markaðsáhætta (Sigurður B. 

Stefánsson, 2003).  

William Sharpe1, John Lintner2 og Jan Mossin3 komu allir að þróun CAPM, hver og 

einn sjálfstætt á sinn hátt. Í grunninn byggir líkanið á tveimur breiðum forsendum um 

hegðun einstaklinga og eiginleika markaðsins. Forsendunum má svo skipta niður í sex 

undirliði: 

1. Hegðun einstaklings eða fjárfestis 

a. Allir fjárfestar eru skynsamir, hugsa rökrétt og leitast við að ná 

hámarksávöxtun með sem minnstri áhættu, á la. Markowitz. 

b. Fjárfestar meta allir kosti sína út frá sama tímaramma. 

c. Allir fjárfestar hafa aðgang að öllum verðmyndandi upplýsingum sem þeir 

vega með sama hætti inn í væntingar sínar. 

2. Eiginleikar markaðsins 

a. Allar eignir eru í almennri eigu og ganga kaupum og sölum á markaði sem 

er öllum fjárfestum aðgengilegur. 

b. Fjárfestar geta fengið fjármagn að láni eða lánað fé sitt öðrum á 

áhættulausum vöxtum (𝑟𝑓) ásamt því að geta tekið skortstöður (e. short 

position) á einstaka eignir. 

 
1 William Sharpe, „Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium,“ Journal of Finance, September 
1964 
2 John Lintner, „The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and 
Capital Budgets,“ Review of Economics and Statistics, Febrúar 1965 
3 Jan Mossin, „Equilibrium in a Capital Asset Market,“ Econometrica, Október 1966 
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c. Fjárfestar greiða enga skatta af fjárfestingum og engar þóknanir eða gjöld 

af viðskiptum sínum. 

Forsendurnar eru augljóslega strangar og teljast af mörgum vera afar ólíklegar til að halda 

við öll tilefni. Það er einn helsti gagnrýnipunktur sem líkanið og talsmenn þess hafa fengið 

á sig, en tillögur hafa m.a. verið lagðar fram að því hvernig má slaka á einhverjum af 

forsendunum og hvernig það muni hafa áhrif á niðurstöður líkansins (Bodie, Kane og 

Marcus, 2018). 

3.4.2.1 Markaðssafnið og hlutlausa leiðin 

Ein af undirstöðum CAPM líkansins er markaðssafnið (e. the market portfolio), merkt 𝑀. 

Markaðssafnið er skilgreint sem eignasafn sem inniheldur allar eignir á markaði í réttum 

hlutföllum, þ.e. í sömu hlutföllum og markaðsvirði eignanna eru af virði markaðsins í heild. 

Markaðssafnið er samansafn allra eignasafna og endurspeglar því markaðinn í heild. Þannig 

munu allar sveiflur á markaði eiga sér einnig stað í markaðssafninu. 𝑀 er því „besta“ 

skilvirka safnið fyrir alla fjárfesta, ber enga fyrirtækjaáhættu og situr á skilvirku framlínunni. 

Kjósi einstaklingur að fjárfesta í einhverju öðru en 𝑀 þá mun það í flestum tilfellum sveiflast 

með öðrum hætti en markaðssafnið. Hversu næm þessi fjárfesting er fyrir sveiflum 

markaðarins, hversu mikið hún sveiflast og hversu áhættusöm hún er samanborið við hann 

er mælt með beta, merkt 𝛽. Beta má reikna út með eftirfarandi jöfnu: 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑀)

𝜎𝑀
2  

þar sem 𝛽𝑖 er betagildi fjárfestingar 𝑖, 𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑀) táknar samvik (e. covariance) ávöxtunar 

𝑖 og ávöxtunar markaðssafnsins, og 𝜎𝑀
2  er dreifni ávöxtunar markaðssafnsins. Eign sem 

hefur betagildi jafnt einum telst jafn áhættusöm og markaðurinn og mun að jafnaði 

sveiflast í takti við hann. Ef betagildið er meira en einn þá telst fjárfestingin vera 

áhættusamari en markaðurinn og mun að jafnaði sveiflast umfram hann, en ef betan er 

undir einum þá sveiflast fjárfestingin minna en markaðurinn og telst því minna áhættusöm 

en markaðssafnið 𝑀 (Sigurður B. Stefánsson, 2003). 

Í CAPM líkaninu verður hin áðurnefnda CAL lína að markaðslínunni, sem er einnig 

þekkt sem CML línan (e. Capital Market Line) og snertipunktur hennar við skilvirku 

framlínunna er markaðssafnið 𝑀. Ef forsenda 2(c) líkansins um að fjárfestar hafi allir 
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aðgang að öllum viðeigandi upplýsingum og meti þær með sama hætti, þá getur fjárfestir 

sleppt því að verðmeta einstaka eignir og orðið sér úti um skilvirkt eignasafn með því að 

eiga hluta af markaðssafninu 𝑀. Þessi hlutlausa fjárfestingarleið að fjárfesta í markaðssafni 

(e. market-index portfolio) hefur reynst vel og er skilvirk fjárfestingarstefna sem hefur verið 

nefnd verðbréfasjóðssetning (e. mutual fund theorem). Þó að stefnan sé ekki fullkomin eru 

margir fjárfestar sem líta á þennan möguleika sem sæmilega nálgun að skilvirku eignasafni 

(Bodie, Kane og Marcus, 2018). 

 

  



 29 

4. Samband vaxta og flæðis í verðbréfasjóði 

 

Þegar einstaklingur tekur ákvörðun um að ráðstafa fé sínu í verðbréfasjóði í stað þess að 

ávaxta það á innlánsreikningi hjá fjármálastofnun þá eru margar breytur sem liggja að baki 

þeirri ákvörðun. Líkur eru þó á að vaxtastig hafi þar spilað stórt hlutverk, en það getur haft 

umtalsverð áhrif á fjárhag einstaklinga og hvernig þeir haga sínum fjárfestingum. Þegar 

Seðlabankinn lækkar stýrivexti sína hefur það strax áhrif á vexti í viðskiptum hans við önnur 

fjármálafyrirtæki. Vaxtaákvörðunin hefur þannig áhrif á skammtíma- og langtímavexti á 

peningamarkaði sem miðlast áfram í gegnum vaxtarófið með verðmyndun á 

fjármálamarkaði. Lægri stýrivextir leiða almennt til lægri vaxta á innlánsreikningum og 

lækka þá nafnávöxtun sem fæst af því að ávaxta fjármagn sitt á þeim. Samhliða því lækkar 

greiðslubyrði af lánum á breytilegum vöxtum sem eykur að óbreyttu ráðstöfunarfé þeirra 

einstaklinga og heimila sem skulda slík lán (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Í umhverfi þar sem vextir eru lágir eða þar sem þeir fara lækkandi er mjög lága 

nafnávöxtun að fá á innlánsreikningum. Við slíkar aðstæður þurfa fjárfestar að leita yfir í 

áhættusamari kosti vilji þeir ávaxta fé sitt. Eins og áður hefur komið fram þá stendur 

almennum fjárfestum til boða að ávaxta fé sitt í vel dreifðum sjóðum sem bera almennt 

minni áhættu en einstaka verðbréf. Á þeim forsendum er því ekki langsótt að ætla að 

neikvætt samband ríki á milli vaxtastigs og nettóflæðis í sjóði, þ.e. þegar vextir lækka eykst 

innflæði í sjóði meira en útflæði og öfugt. Margar rannsóknir hafa verið gerðar, með 

mismunandi hætti og aðferðarfræði, á því hvernig vaxtastig hefur áhrif á 

fjárfestingarákvarðanir fjárfesta og hvernig það samband hefur áhrif á nettóflæði í 

verðbréfasjóði. Flestar rannsóknir sem skoðaðar voru komust að sambærilegri niðurstöðu, 

þ.e. að lágt vaxtastig og laust taumhald peningastefnu (lágir raunvextir) geri fjárfesta að 

öllu öðru jöfnu áhættusæknari og líklegri til að færa fjármagn sitt úr því sem teljast öruggari 

skammtímaeignir1 og yfir í áhættumeiri eignir. 

 

 
1 Með skammtímaeignum er átt við lausafé og skuldapappíra (ríkisvíxlar, bundin innlán o.s.frv.) með stuttan 
líftíma, eða innan við eitt ár.  
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4.1 Fyrri rannsóknir skoðaðar 

Sierra (2012) rannsakar áhrif breytinga á neytendavöxtum á nettóflæði í almenna 

hlutabréfasjóði í Kanada. Höfundur notar gögn frá 1993-2007 um nettóflæði í 

verðbréfasjóði í Kanada ásamt gögnum um neytendavexti, þ.e. húsnæðisvexti til fimm ára 

og aðalvexti (e. prime rate) sem eru bestu vaxtakjör sem neytendum bjóðast hverju sinni í 

Kanada. Sierra (2012) notar aðhvarfsgreiningu á langsniðsgögnum (e. panel regression) og 

metur líkan þar sem nettóflæði er fyrst leiðrétt fyrir lýðfræðilegum þáttum, vexti í 

ráðstöfunartekjum, aðgangi að lánsfjármagni og viðhorfi fjárfesta til hlutabréfa í ákveðnum 

geirum, en áhrif breytinga á neytendavöxtum á leiðrétt nettóflæði er svo kannað. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að neikvætt samband ríki á milli nýlegra og fyrri 

breytinga á neytendavöxtum og nettóflæðis í hlutabréfasjóði í Kanada. Áhrifin eru sýnileg 

bæði þegar leiðrétt er fyrir öðrum áhrifaþáttum nettóflæðis og einnig þegar það hefur ekki 

verið gert. Þá gefa niðurstöðurnar einnig til kynna að fjárfestingar almennra fjárfesta í 

hlutabréfasjóðum taki tíma að aðlaga sig að breyttum vaxtakjörum og skila sér í væntri 

breytingu á nettóflæði. 

Banegas, Montes-Rojas og Siga (2016) rannsaka samband peningastefnu seðlabanka 

Bandaríkjanna við flæði í verðbréfasjóði þar í landi. Þar að auki skoða þau sérstaklega þá 

áhættu af ógn við fjármálastöðugleika sem flæði af þessu tagi getur leitt af sér í 

fjármálakerfinu. Þau notast á við mat á margvíðu tímaraðalíkani, VAR (e. vector 

autoregression), og nota til þess mánaðarleg gögn frá Bandaríkjunum á tímabilinu 2000-

2014 yfir nettóflæði í verðbréfasjóði, ýmsar hagtölur og væntingavísitölur ásamt gögnum 

um óvæntar breytingar seðlabankans á peningastefnu (e. monetary policy shock). 

Niðurstaða rannsóknarinnar bendir til þess að peningastefna seðlabankans geti haft beint 

áhrif á það hvernig fjárfestir ráðstafar fjármagni sínu í verðbréfasjóði en að áhrifin eru 

mismikil á milli fjárfesta með mismunandi fjárfestingarstefnu og áhættusækni. Niðurstöður 

gefa einnig til kynna að óvænt aukið aðhald peningastefnunnar tengist viðvarandi 

nettóútflæði úr skuldabréfasjóðum en við slíkar aðstæður verður hins vegar nettóinnflæði 

í hlutabréfasjóði. 

Hau og Lai (2016) kanna í rannsókn sinni hvernig lágvaxtastefna hefur áhrif á hegðun 

fjárfesta á Evrusvæðinu í kvikri langsniðsrannsókn (e. dynamic panel data). Höfundar 
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komast að þeirri niðurstöðu að í þeim löndum innan Evrusvæðisins, þar sem taumhald 

peningastefnunnar1 er lausara en meðaltal myntsvæðisins, er sterkt flæði úr áhættulitlum 

peningamarkaðssjóðum2 og yfir í áhættusamari hlutabréfasjóði. Flæðið er ekki hægt að 

skýra með því að leiðrétta fyrir hagsveiflum sem eiga sér stað innan einstakra landa. 

Höfundar túlka því niðurstöður sínar sem viðbót við þær fjölda rannsókna og greina sem 

benda til þess sambands sem ríkir á milli taumhalds peningastefnunnar (raunvaxtastigs) og 

áhættusækni fjárfesta. Laust taumhald peningastefnunnar virðist því ýta undir 

áhættusækni fjárfesta í gegnum aukna stöðutöku í hlutabréfum ásamt því að ýta undir 

hækkun á verði þeirra. 

Leung og Chu (2018) skoða í rannsókn sinni hvort, og við hvaða aðstæður fjárfestar í 

sjóðum taka sjálfstæðar áhættuákvarðanir sem skýrast ekki af gengi sjóðanna og 

samkeppni á milli sjóðstjóra þeirra. Tímarammi rannsóknarinnar er 2000-2015 og höfundar 

notast við mat á dýnamísku panel líkani. Niðurstaða þeirra er að fjárfestar í sjóðum taka 

áhættu sjálfstætt með marktækum hætti þegar stýrivaxtastig er við núllið, ZLB (e. Zero 

Lower Bound). Fjárfestar eru því að jafnaði viljugir til að taka sjálfstætt á sig aukna áhættu 

með þessum hætti í lágvaxtaumhverfi en þessa hegðun er ekki að sjá þegar stýrivextir eru 

hærri og við „eðlilegra“ stig. 

Kim og Olivan (2015) nota panel aðhvarfsgreiningu í rannsókn sinni til að skoða áhrif 

lágvaxtastefnu bandaríska seðlabankans á áhættusækni hlutabréfasjóða í Bandaríkjunum. 

Höfundar nota gögn um Bandaríska hlutabréfasjóði í virkri stýringu á árunum 2005-2014 

og nota bæði langsniðsgögn til að áætla áhrif peningastefnunnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að í lágvaxtaumhverfi er stöðugt útflæði úr 

peningamarkaðssjóðum sem hlutabréfasjóðir keppast um að fá inn til sín. Þessi samkeppni 

leiðir af sér aukna áhættusækni á meðal hlutabréfasjóða til að laða að nýtt fjármagn. 

Höfundar telja niðurstöður sínar vera í breiðu samræmi við aðrar rannsóknir og varpa enn 

frekar ljósi á það sterka samband sem ríkir á milli óhefðbundinnar lágvaxtastefnu og 

hegðun hlutabréfasjóða. 

 
1 Taumhald peningastefnunnar er hér mælt sem munur á skammtíma raunvöxtum einstaka lands 
samanborið við raunstýrivexti Evrópska Seðlabankans, ECB. 
2 Peningamarkaðssjóður fjárfestir fyrst og fremst í auðseljanlegum skammtímaeignum á borð við bundin 
innlán og ríkisvíxla (Seðlabanki Íslands, 2022). 
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Neikvætt samband stýrivaxta og áhættusækni fjárfesta virðist þó ekki vera með öllu 

algilt. Rupprecht (2018) skoðar hvort uppbygging eignasafna einstaklinga og heimila á 

evrusvæðinu hallist í meiri mæli að áhættusamari eignum þegar vextir lækka. Höfundur 

notar gögn um fjáreignir heimila og einstaklinga yfir tímabilið 2008-2017 frá seðlabönkum 

innan evrusvæðisins og ber gögnin saman eftir að hafa leiðrétt fyrir verðþróun á 

eignamörkuðum. Niðurstöður benda til þess að áhrif lækkandi vaxta á tímabilinu, sem hefst 

við upphaf fjármálahrunsins 2008, hafi gert heimili og einstaklinga á evrusvæðinu 

áhættufælnari almennt og að lágvaxtaumhverfi hafi ekki leitt þau til þess að fjárfesta í 

auknum mæli í áhættusömum eignum. Niðurstöðunum ætti þó að taka með fyrirvara, þar 

sem líklegt er að hrunið hafi haft áhrif á viðhorf til áhættu og það geti brenglað 

niðurstöðurnar. 

4.2 Samband vaxta og eignaverðs 

Vaxtastig getur haft áhrif á verð á hlutabréfum og öðrum fjármálagerningum. Þegar notast 

er við aðferð afvöxtunar (e. discounting) til að meta verð á eignum er stærðfræðilegt 

samband vaxta og eignaverðs neikvætt. Hærri vextir ættu því að öðru óbreyttu yfirleitt að 

leiða til lægra eignaverðs (Seðlabanki Íslands, e.d.). Hækkandi vextir ættu því að öðru 

óbreyttu að leiða til rýrnunar á virði eignasafna verðbréfasjóða sem gæti svo haft neikvæð 

áhrif á vilja fjárfesta til að ráðstafa fjármagni sínu þangað. Til að skoða þetta samband 

nánar fer höfundur yfir nokkrar fyrri rannsóknir sem hafa greint og fjallað um samband 

vaxta og eignaverðs. 

Bernanke og Kuttner (2004) skoða tengsl á milli hlutabréfamarkaðarins í 

Bandaríkjunum og þeirra áhrifa sem óvænt breyting í peningastefnu bandaríska 

seðlabankans hefur á hlutabréfaverð. Með því að beita VAR líkani komast þeir að því að 

óvænt 0,25 prósentustiga lækkun á stýrivöxtun skili sér í um 1% hækkun á helstu 

hlutabréfavísitölum. Þeir draga þá ályktun að áhrif óvæntra vaxtabreytinga á vænta 

umframafkomu fyrirtækja útskýri mest af viðbrögðum í hlutabréfaverðum þeirra á 

markaði. Þá komast þeir einnig að þeirri niðurstöðu að óvæntar vaxtabreytingar eða aðrar 

óvæntar breytingar á peningastefnu seðlabankans breyti ásýnd fjárfesta á áhættu 

hlutabréfafjárfestinga og hvernig þeir meta hana.  
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Rajan (2006) beinir sjónum sínum að áhættusækni einstakra fjárfesta og stærri 

markaðsaðila í lágvaxtaumhverfi (e. low-rate policy) og þeirri kerfisáhættu sem slíkt kann 

að hafa í för með sér. Sú þróun og útvíkkun á framboði fjármálaafurða sem hefur átt sér 

stað á undanförnum áratugum hefur leitt til þess að fjárfestar taka á sig umtalsvert meiri 

áhættu en áður þekktist. Þegar vextir eru lágir eru hvatar til staðar fyrir einstaka fjárfesta 

og aðra markaðsaðila til að taka á sig aukna áhættu, m.a. með því að gíra sig upp (e. 

leverage) með ódýru lánsfé, til að ná fram aukinni ávöxtun. 

Lian, Ma og Wang (2018) skoða í rannsókn sinni hvernig lágir vextir hafa áhrif á 

hegðun fjárfesta. Þau komast að því að í lágvaxtaumhverfi eru fjárfestar af ýmsu tagi að 

ráðstafa umtalsvert meira af fjármagni sínu í áhættusamari eignir en þeir hefðu annars 

gert. Með því að skoða einstaka fjárfestingar sem leiðréttar hafa verið fyrir áhættuálagi og 

annari áhættu komast þau að þeirri niðurstöðu að einstaklingar verða áhættusæknari 

þegar vextir eru lágir. Þá er þessi hegðun ekki auðveldlega útskýrð með hinum hefðbundnu 

og þekktu eignasafnskenningum. 

Þegar vextir lækka verða innlánsreikningar ekki eins ákjósanlegur sparnaðarkostur 

og áður. Staðkvæmdaráhrif ættu þannig að öðru óbreyttu að leiða af sér lægri 

sparnaðarhneigð. Aizenman, Cheung og Ito (2017) sýna, þvert á þær væntingar, að 

lágvaxtaumhverfi getur haft þau áhrif á sparnaðarhneigð einstaklinga og heimila að þau 

leggi enn meira til hliðar til að gera upp fyrir þá lágu ávöxtun sem þau mega vænta við slíkt 

vaxtastig. Þá nefna höfundar að vel þróaðir fjármálamarkaðir, öldrun þjóða og sveiflur í 

þjóðarframleiðslu geti gert það að verkum að hið vel þekkta jákvæða sambanda vaxta og 

sparnaðar verði neikvætt. Í slíku tilfelli eru þar að verkum öfug auðsáhrif sem leiða til 

aukins sparnaðar í hagkerfinu í stað þess að einstaklingar og heimili neyti meira þegar vextir 

eru lágir. 

4.3 Aðrir áhrifaþættir á flæði í sjóði 

Út frá fyrri rannsóknum á sambandi vaxta og eignaverðs og greiningum á sambandi vaxta 

og flæðis í sjóði ályktar höfundur að líklegt sé að fleiri þættir en vaxtastig eitt og sér geti 

skýrt allan breytileika í nettóflæði fjármagns í sjóði. Sierra (2012) og Banegas, Montes-

Rojas og Siga (2016) nota í sínum rannsóknum og leiðrétta fyrir breytum sem ná utan um 

markaðs- og kerfisáhættu, óvæntar aðgerðir seðlabanka, lýðfræðilega þætti, vöxt í 
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ráðstöfunartekjum, aðgengi að lánsfjármagni og viðhorf fjárfesta til eignaflokka á borð við 

hlutabréf. Þá telur höfundur að líklegt sé að lýðfræðilegir þættir eins og breyting í 

mannfjölda og meðalaldur þjóðar geti skýrt breytileika nettóflæðis í sjóði. Aukning í 

mannfjöldi og hækkun meðalaldurs þjóðar ættu að öðru óbreyttu að gera það að verkum 

að fleiri einstaklingar eru til staðar innan hagkerfisins sem eiga sparnað og hafa þá 

grunnþekkingu og fjármálalæsi sem þarf til að taka ákvörðun um að ráðstafa fjármagni sínu 

í sjóði. 
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5. Aðferðafræði 

 

Til að meta hvort og/eða hvernig samband sé á milli nettóflæðis í sjóði og nafn- og 

raunvaxtastigs á innlánsreikningum verður beitt tímaraðagreiningu. Þegar unnið er með 

tímaraðir þarf að vanda til verka og fylgja ákveðinni aðferðafræði svo að eitthvað megi 

marka niðurstöður. Notast verður við aðferðafræði Box og Jenkins til að meta sambandið 

á milli breytanna tveggja í ARMA líkani með ytri breytu X (e. Autoregressive moving average 

model with exogenous inputs). Box-Jenkins aðferðafræðin er þriggja skrefa 

rannsóknaraðferð, þróuð af stærðfræðingunum George Box og Gwilym Jenkins sem kynntu 

aðferðina og ræddu árið 1970 í riti sínu „Time Series Analysis: Forecasting and Control“. 

Þessi nálgun hefur notið mikillar fylgni innan fræðanna og á meðal rannsakenda þar sem 

aðferðin hefur verið lofuð fyrir einfaldleika og áreiðanleika (Kongcharoen og Kruangpradit, 

2013). Notast verður við forritið gretl til að meta líkanið. ARMA ferli eru þekkt fyrir 

sveigjanleika og eru mikið notuð við líkanagerð þar sem fjármálatengd gögn eru notuð. 

ARMA ferlið er sérstaklega viðeigandi þegar átt er við gögn sem tengjast sveiflum og 

óstöðugleika í fjármálatengdum tímaröðum (Tsay, 2005). 

Í fyrsta skrefi er líkanið ákvarðað. Þá eru tímaraðirnar skoðaðar og kannað er hvort 

þær séu sístæðar, þ.e. innihaldi ekki einingarót, af hvaða gráðu tímaröð er þætt og hvort 

hún fylgi leitni (e. trend). Í þessu skrefi eru tímaraðirnar prófaðar fyrir þessum eiginleikum 

og ýmsum umbreytingaraðferðum beitt til að leiðrétta fyrir þá. Til að velja réttan fjölda AR- 

og MA-liða er notast við myndræn gröf sjálffylgnisfalls (ACF) og hlutsjálffylgnisfalls (PACF), 

en niðurstöður þeirra gefa vísbendingu um hversu marga liði skal velja í líkanið, ef 

einhverja. Í öðru skrefi eru möguleg líkön metin með aðferð hæstu líkinda, ML (e. 

Maximum Likelihood) og þau „bestu“ valin með því að lágmarka AIC viðmiðið (e. Akaike‘s 

Information Criterion). Í þriðja skrefi aðferðafræðinnar er metna líkanið tekið til frekari 

skoðunar þar sem kannað er hversu vel skilgreint það er og hvort það uppfylli skilyrði 

sístæðs, einvíðs tímaraðagreiningarferlis. Leifaliðir eru þar sérstaklega teknir fyrir og 

prófaðir fyrir sjálffylgni og normaldreifni. Uppfylli leifaliðirnir skilyrðin sem gera þá að suði 

(e. white noise) getur líkanið talist viðeigandi (e. adequate) og hægt er að nota það til að 

spá fyrir um framtíðarþróun ýmissa stærða (Box, Jenkins, Reinsel og Ljung, 2016). 
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5.1 Sístæðni tímaraða 

Einn af lykilþáttum tímaraðagreiningar snýr að því að vita hvort tímaröðin sem unnið er 

með sé sístæð eða ekki áður en farið er af stað í tölfræðilegt mat með gögnum. Helsta 

ástæða þess er sú að þegar líkan er metið með gögnum fyrir ósístæða tímaröð er hætta á 

því að fá niðurstöður sem benda til marktæks sambands annars óháðra breyta. Slíkt mat 

er þekkt sem delluaðhvarf (e. spurious regression), en mikil sjálffylgni og óeðlilega hár 

útskýringarmáttur líkans einkennir það. 

Á formlegan hátt er tímaröð 𝑦𝑡 sístæð að þremur skilyrðum uppfylltum. Tímaröð er 

sístæð ef meðaltal hennar og dreifni eru föst yfir tíma, ásamt því að samvikið (e. 

covariance) á milli tveggja gagnapunkta í tímaröðinni sé einungis háð þeirri tímalengd sem 

líður á milli punktanna tveggja, en ekki háð tíma almennt. Á jöfnuformi má skrifa þessi 

skilyrði sem (Hill, Griffiths, Lim, 2011): 

 

 𝐸(𝑦𝑡) = 𝜇 (meðaltal er fasti)  

 𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑡) = 𝜎2 (dreifni er fasti, þ.e. engin misdreifni)  

 𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑡, 𝑦𝑡+𝑠) = 𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑡, 𝑦𝑡−𝑠) = 𝛾𝑠 (samvik ræðst af tímabili s, ekki t)  

 

Uppfylli tímaröð þessi skilyrði telst hún vera veikt sístæð (e. weak stationary). Eigi tímaröð 

að vera strangt sístæð (e. strictly stationary) þarf öll líkindadreifing hennar að vera fasti 

fyrir öll tímabil (Verbeek, 2004). 

Oft er tímaröð í sínu upprunalega formi ekki sístæð og uppfyllir þ.a.l. ekki öll 

ofangreind skilyrði. Til að útkljá slíkan vanda er algengt að taka mismun af tímaröðinni. Ef 

sú tímaröð sem út kemur er sístæð þá er hún sögð vera þætt (e. integrated) af fyrstu gráðu 

(Verbeek, 2004). Ef dreifni, meðaltal eða aðrir mikilvægir þættir sem gera upp tímaröðina 

taka óvæntum breytingum á einhverjum tímapunkti á ferlinum eða innan ákveðins tímabils 

bendir það til framvindubrests (e. structural break). Við slíkar aðstæður er hægt að skipta 

tímabilinu upp og meta líkan fyrir hvort tímabil fyrir sig. 
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5.1.1 Einingarótarpróf fyrir sístæðni 

Til að athuga hvort tímaröð er sístæð eða ekki er Dickey-Fuller prófið það þekktasta og 

algengasta. Gefum okkur að AR(1) ferli megi lýsa með: 

𝑌𝑡 = 𝛿 + 𝜃𝑌𝑡−1 + 휀𝑡 

Þar sem 𝑌𝑡 er tímaröðin, 𝛿 er fasti, 휀𝑡 er leifaliðurinn og 𝜃 er stuðull. Ef 𝜃 = 1 þá inniheldur 

tímaröðin einingarót og er þar af leiðandi talin vera ósístæð. Skyldi einingarótin vera 𝜃 <

1 þá er tímaröðin sögð vera ekki ósístæð og þar af leiðandi sístæð. Núlltilgátunni má því 

stilla upp sem: 

 

𝐻0: 𝜃 = 1 (𝑇í𝑚𝑎𝑟öð𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑓𝑢𝑟 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟ó𝑡 𝑜𝑔 𝑒𝑟 þ𝑣í ó𝑠í𝑠𝑡æð) 

Gagntilgátan er því: 

𝐻1: 𝜃 < 1 (𝑇í𝑚𝑎𝑟öð𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑓𝑢𝑟 𝑒𝑘𝑘𝑖 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟ó𝑡 𝑜𝑔 𝑒𝑟 þ𝑣í 𝑠í𝑠𝑡æð) 

 

Núlltilgátuna er hægt að prófa með hefðbundnu t-prófi, en prófstærðina þarf að bera 

saman við krítísk gildi úr sérstakri, óhefðbundinni líkindadreifingu. Það er vegna þess að ef 

og þegar 𝐻0 er ekki hafnað og tímaröðin er ósístæð hefur hún dreifni sem vex með auknum 

fjölda gilda í tímaröðinni. Þessi vaxandi dreifni bjagar dreifinguna fyrir hefðbundnu t-

prófstærðina og því þarf að notast við sérstaka dreifingu til að leiðrétta fyrir skekkjunni 

(Hill, Griffiths, Lim, 2011). 

Þegar tímaraðir af hærri gerð en AR(1) eru prófaðar fyrir einingarót er notað viðbætt 

Dickey-Fuller próf, eða ADF próf (e. Augmented Dickey-Fuller test). Prófið bætir við töfðum 

gildum af fyrsta mismun, Δ𝑌𝑡−1, Δ𝑌𝑡−2, … í aðhvarfsgreininguna þar til að leifaliðurinn 

verður óháður og einsdreifður, eða i.i.d. (e. independent and identically distributed), sem 

gerir leifaliðinn að suði (Verbeek, 2004). 

5.2 Val á líkani 

Þegar gengið hefur verið út frá því að tímaröð sé sístæð er hægt að snúa sér að því að velja 

fjölda AR- og MA- liða, (𝑝 , 𝑞) sem mynda ARMA(𝑝 , 𝑞) líkanið. Almennt má lýsa tímaröð 𝑦𝑡 

í 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝 , 𝑞) ferli með: 
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𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑦𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 휀𝑡 − ∑ 𝜃𝑖휀𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=1

 

þar sem 휀𝑡~𝑖.𝑖.𝑑.𝑁(0, 𝜎2), 𝛽0 er fasti líkansins, 𝛽𝑖 og 𝜃𝑖  eru stuðlar og 휀𝑡 táknar leifaliðinn 

með þeirri forsendu að hann sé normaldreifður, óháður og einsdreifður, þ.e. suð. Fyrri hluti 

jöfnunnar lýsir 𝐴𝑅(𝑝) en sá seinni 𝑀𝐴(𝑞) (Tsay, 2005).  

Yfirleitt eru engin sérstök hagfræðileg rök til staðar fyrir því að velja ákveðna útfærslu 

fram yfir aðra og munu því gögnin sjálf í flestum tilfellum ráða því hvaða útfærsla líkansins 

er líklegust til að vera viðeigandi. Til að komast að niðurstöðu er algengt að skoðaðir séu 

sjálffylgnis- og hlutsjálffylgnisstuðlar tímaraðarinnar áður en líkanið er metið, en þessir 

stuðlar gefa oft vísbendingu um fjölda tafinna AR- og MA-liða. Einnig er hægt að meta 

fjölda líkana með mismörgum (𝑝 , 𝑞) liðum sem eru svo borin saman, en út frá metnu líkani 

fást ákveðin samanburðarhæf upplýsingaviðmið (e. information criteria) sem gefa mynd af 

því hvert skal stefnt (Verbeek, 2004). 

5.2.1 ACF og PACF 

Sjálffylgnifall ACF (e. Autocorrelation Function) tímaraðar mælir fylgni á milli gilda 

tímaraðarinnar með mismunandi mörgum tímatöfum (e. lags). Sem dæmi er sjálffylgni við 

eina tímatöf mæld sem fylgni á milli gilda tímaraðar á tíma 𝑡 og gilda hennar á tíma 𝑡 − 1, 

en algengt er að tímatafirnar séu allt upp að 15-20 talsins. 

Hlutsjálffylgnisfall PACF (e. Partial Autocorrelation Function) líkist ACF nema að hver 

mæling á fylgni tekur tillit til og leiðréttir fyrir öðrum gildum sem eru með lægri tímatöf. 

ACF og PACF hafa því sama gildi við eina tímatöf þar sem þau mæla bæði fylgni gilda 

tímaraðarinnar á milli tíma 𝑡 og 𝑡 − 1. Við aðra tímatöf mælir PACF fylgni gilda á milli tíma 

𝑡 og 𝑡 − 2 eftir að leiðrétt hefur verið fyrir fylgni gilda á milli tíma 𝑡 og 𝑡 − 1 (SAGE, 2017). 

Saman eru ACF og PACF notuð til að ákvarða útfærslu líkans ásamt því að áætla fjölda 

𝐴𝑅(𝑝) og 𝑀𝐴(𝑞) liða í 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝 , 𝑞) líkani svo að matið á því geti talist viðeigandi. Föllin 

eru yfirleitt skoðuð myndrænt á grafi (e. correlogram) þar sem mælingunum er raðað upp 

eftir tímatöf, en sú framsetning auðveldar ferlið umtalsvert. ACF og PACF gildi sem ná upp 

fyrir vikmörk teljast tölfræðilega marktækt frábrugðin núlli þegar miðað er við 5% 

marktæknikröfu og eru þau líkleg til að gefa vísbendingu um þann fjölda (𝑝 , 𝑞) liða sem 

eru viðeigandi fyrir ferlið. 
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Mynd 7: Dæmi um ACF og PACF gröf fyrir tímatafir. Hér bendir allt til þess að AR(1) ferli sé viðeigandi. 

 

𝐴𝑅(𝑝) ferli einkennist af: 

1. ACF falli sem fjarar út. 

2. PACF falli sem mælist (nálægt) núlli fyrir tímatafir hærri en 𝑝. 

En 𝑀𝐴(𝑞) ferli einkennist af: 

1. ACF falli sem mælist (nálægt) núlli fyrir tímatafir hærri en 𝑞. 

2. PACF falli sem fjarar út. 

Ef hvorugt þessara á við eru talsverðar líkur á að 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝 , 𝑞) líkan sé rétt lýsing á 

tímaröðinni. 

Þegar ACF og PACF er notað til að ákvarða fjölda 𝐴𝑅(𝑝) og 𝑀𝐴(𝑞) liða í 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝 , 𝑞) 

ferli er algengt að prófa sig áfram með því að hækka fjöldann í skipulögðum skrefum, t.d. 

𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝 + 1 , 𝑞) og svo 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝 , 𝑞 + 1) og kanna tölfræðilega marktækni nýju 

stuðlanna (Verbeek, 2004). 

5.2.2 AIC upplýsingaviðmiðið 

Fjölda tafinna gilda í 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝 , 𝑞) er einnig hægt að ákvarða út frá samanburði á 

upplýsingaviðmiðum fyrir nokkur mismunandi metin líkön. Hið þekkta og mikið notaða 

upplýsingaviðmið Akaike, AIC, byggir á aðferð hæstu líkinda (ML) og ber saman gæði 
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líkansins eins og þau eru mæld út frá logra af dreifni leifaliða líkans og þeim fjölda stuðla 

sem þarf að meta. AIC fyrir 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝 , 𝑞) ferli er gefið sem: 

𝐴𝐼𝐶 =
−2

𝑇
ln(𝑙í𝑘𝑖𝑛𝑑𝑖) +

2

𝑇
× (𝑓𝑗ö𝑙𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑢ð𝑙𝑎) 

þar sem 𝑇 táknar fjölda athugana í tímaröðinni. Fyrri liður jöfnunnar mælir gæði matsins 

en seinni liðurinn er refsiliður (e. penalty function) viðmiðsins sem gefur refsistig og hækkar 

gildi AIC fyrir þann fjölda stuðla sem þarf að meta. Þegar notast er við AIC er markmiðið að 

lágmarka gildi þess. Notkun viðmiðsins er því aðferð til að finna „besta“ og einfaldasta 

líkanið með því að nota sem fæsta stuðla (Tsay, 2005). 

 

5.3 ARMA líkan með ytri breytu X 

ARMA líkan með ytri breytu X, eða ARMAX (e. Autoregressive Moving Average with 

Exogenous Inputs Model),  er línulegt aðhvarfsgreiningarlíkan (e. linear regression model) 

sem byggir á ARMA ferlinu. ARMA ferlið brýtur tímaröð niður í nokkra búta og mótar þá í 

líkani sem greinir í henni mynstrið og getur áætlað það fram á veginn með einhverri vissu 

að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. ARMAX tekur þetta ferli lengra með því að tengja við 

það ytri breytu. Eins og áður hefur komið fram þá má lýsa tímaröð 𝑦𝑡 í 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝 , 𝑞) ferli 

með: 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑦𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 휀𝑡 − ∑ 𝜃𝑖휀𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=1

 

 

þar sem 휀𝑡~𝑖.𝑖.𝑑.𝑁(0, 𝜎2), 𝛽0 er fasti líkansins, 𝛽𝑖 og 𝜃𝑖  eru stuðlar og 휀𝑡 táknar leifaliðinn 

með þeirri forsendu að hann sé normaldreifður, óháður og einsdreifður, þ.e. suð (Tsay, 

2005).  

Þegar ytri breytu er bætt við líkanið verður það að 𝐴𝑅𝑀𝐴𝑋(𝑝 , 𝑞 , 𝑏) og er því lýst 

með: 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑦𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 휀𝑡 − ∑ 𝜃𝑖휀𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑖𝛾𝑡−𝑖

𝑏

𝑖=1
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þar sem 휀𝑡~𝑖.𝑖.𝑑.𝑁(0, 𝜎2), 𝑏 táknar tímatöf (e. lag) ytri breytunnar, 𝛿𝑖 er stuðull og 𝛾𝑡 táknar 

ytri breytuna á tíma 𝑡. 

Eins og áður sagði þá er líkanið metið með aðferð hæstu líkinda, ML. Aðferðin gerir 

þá kröfu að forsenda um dreifingu leifaliðarins 휀𝑡 þarf að halda, en algengast er að það sé 

normaldreifni. Forsendan um normaldreifni er mjög ströng, en haldi hún ekki þá er ML-

metillinn þrátt fyrir það mjög oft talinn vera samkvæmur1 (Verbeek, 2004). 

5.4 Greining leifaliða 

Þegar fjöldi 𝐴𝑅- og 𝑀𝐴-liða hefur verið ákvarðaður og líkanið metið með aðferð hæstu 

líkinda þarf að skoða leifaliðina sérstaklega til að kanna hvort líkanið sé viðeigandi. Sé 

metna líkanið viðeigandi mun leifaliðirnar hegða sér eins og suð. Eigi það ekki við er metna 

líkanið talið óviðeigandi (e. inadequate) og þarfnast betrumbætingar (Tsay, 2005). 

Svo að leifaliðir metins líkans geti talist vera suð þurfa þeir að vera lausir við 

sjálffylgni. Þegar greina á leifaliði er ákjósanlegt að skoða þá myndrænt og kanna fyrir 

augljósum ágöllum tengdri leitni, dreifni þeirra eða sjálffylgni (Box, Jenkins, Reinsel og 

Ljung, 2016). Algeng leið til að prófa fyrir sjálffylgni í leifaliðunum er að skoða ACF og PACF 

föll þeirra. Sé ekkert gildi ACF eða PACF tölfræðilega marktækt frábrugðið núlli bendir það 

til þess að engin sjálffylgni sé til staðar í leifaliðnum. 

5.4.1 Ljung-Box prófið 

Til að athuga hvort leifaliðirnir séu viðunandi hvað sjálffylgni þeirra varðar er oft notast við 

Ljung-Box portmanteu prófstærðina, en hún er gefin sem: 

𝑄𝐾 = 𝑇(𝑇 + 2) ∑
1

𝑇 − 𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑟𝑘
2 

Hér er 𝑟𝑘 metinn sjálffylgnimetill fyrir leifaliðina (휀�̂�). 𝐾 táknar hæstu gráðu sjálffylgni sem 

prófið prófar fyrir og 𝑇 táknar fjölda gagnapunkta í tímaröðinni. Prófstærðin 𝑄𝐾 fylgir 𝜒2 

dreifingu fyrir 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝 , 𝑞) ferli tímaraðar 𝑌𝑡 og hefur prófstærðin 𝐾 − 𝑝 − 𝑞 − 1 

frígráður, þar sem 𝐾 > 𝑝 + 𝑞 + 1 (Verbeek, 2004).  

 
1 Metill er sagður samkvæmur þegar hann hefur þann eiginleika að bjagi og dreifni hans stefna á núll þegar 
úrtakið stækkar. 
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Núlltilgáta prófsins er: 

𝐻0: 𝐿𝑒𝑖𝑓𝑎𝑙𝑖ð𝑖𝑟𝑛𝑖𝑟 𝑒𝑟𝑢 𝑠𝑢ð (𝑖. 𝑖. 𝑑. ) 𝑜𝑔 𝑙í𝑘𝑎𝑛𝑖ð 𝑒𝑟 þ𝑣í 𝑣𝑖ð𝑒𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑖 

Gagntilgátan er því: 

𝐻1: 𝑆𝑗á𝑙𝑓𝑓𝑦𝑙𝑔𝑛𝑖 𝑎𝑓 𝑔𝑟áð𝑢 𝐾 𝑒𝑟 í 𝑙𝑒𝑖𝑓𝑎𝑙𝑖ð𝑢𝑛𝑢𝑚 𝑜𝑔 𝑒𝑟 𝑙í𝑘𝑎𝑛𝑖ð þ𝑣í ó𝑣𝑖ð𝑒𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑖 

 

Núlltilgátunni er hafnað ef 𝑄𝐾 > 𝜒𝛼
2, þar sem 𝜒𝛼

2  er kí-kvaðrat dreifingin (e. chi-squared 

distribution) með 𝐾 − 𝑝 − 𝑞 − 1 frígráður þegar miðað er við marktæknikröfu 𝛼. Flest 

hagrannsóknaforrit gefa p-gildi fyrir 𝑄𝐾 og út frá því er tekin ákvörðun um hvort hafna beri 

núlltilgátunni. Ef p-gildið er lægra eða jafnt og marktæknikrafan 𝛼 er almennt tekin 

ákvörðun um að hafna 𝐻0 (Tsay, 2005). Ef 𝐻0 er ekki hafnað teljast leifaliðirnir vera suð og 

þar með er metna líkanið talið viðeigandi til notkunar í að spá fyrir um framtíðarþróun 

tímaraðarinnar.  
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6. Töluleg tímaraðagreining á sambandi nafn- og 

rauninnlánsvaxta og flæðis í verðbréfasjóði 

 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða samband nafn- og raunvaxtastigs á 

innlánsreikningum og nettóflæðis í almenna verðbréfasjóði. Höfundur hefur áhuga á að 

kanna hvort vaxtastig á sparifjárreikningum hafi marktæk áhrif á ákvarðanatöku almennra 

sparifjáreigenda og hvernig það hefur áhrif á ráðstöfun fjármagns þeirra í verðbréfasjóði. 

Eins og áður hefur komið fram eru ARMA ferli þekkt fyrir að vera sveigjanleg og fyrir að ná 

vel utan um líkön sem nota gögn tengd fjármálum, sveiflum og óstöðugleika. Til að skoða 

þetta samband vaxta og nettóflæðis í sjóði verður því notast við ARMA líkan með ytri 

breytu X (ARMAX). Til að færa rök fyrir skýribreytum í líkaninu var m.a. stuðst við við 

sambærilegar fyrri rannsóknir og greinar sem fjalla um samband vaxta og nettóflæðis í 

verðbréfasjóði.  

6.1 Gögn og val á breytum 

Nettóflæði í verðbréfasjóði á mánaðargrundvelli er háða breyta líkansins, þ.e. sú stærð 

sem líkanið leitast eftir að útskýra. Notuð eru gögn um mánaðarlega stöðu sjóða á Íslandi 

frá Seðlabanka Íslands á tímabilinu janúar 2010 til september 2021, en mengi sjóðategunda 

sem sem nettóflæði samanstendur af eru verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (sérhæfðir 

sjóðir fyrir almenna fjárfesta). Telja má að þetta mengi sjóða ná nokkuð vel utan um það 

framboð verðbréfasjóða sem bjóðast almennum fjárfestum. Nettóflæði fæst með því að 

draga mánaðarlega innlausn á hlutdeildaskírteinum sjóðanna (útflæði) frá mánaðarlegri 

sölu hlutdeildarskírteina (innflæði) beggja tegunda sjóðanna og er útkoman lögð saman til 

að fá mánaðarlegt nettóflæði í sjóðamengið sem um ræðir. Til að gera tímaröðina 

samanburðarhæfa á milli tímabila eru gögnin sett á fast verðlag og miðað er við verðlag í 

lok tímabils, september 2021. Til að setja gögnin á fast verðlag er notuð vísitala 

neysluverðs, sem er gefin út mánaðarlega af Hagstofu Íslands. Nettóflæðisgögnin eru gefin 

í milljónum íslenskra króna. Í líkaninu eru háða breytan nefnd 𝑁𝐹𝐼. 

Ytri breyta líkansins er sú breyta sem notuð er til að skýra þann breytileika sem er til 

staðar í háðu breytunni. Í þessari greiningu eru ytri breytur mánaðarlegir raunvextir á 

innlánsreikningum og mánaðarleg breyting á nafnvöxtum á innlánsreikningum. Gögn fyrir 
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mánaðarlegt meðalnafnvaxtastig á almennum sparifjárreikningum hjá íslenskum bönkum 

og sparisjóðum eru gefin út af Seðlabanka Íslands og verður notast við þessi gögn á 

tímabilinu janúar 2010 til september 2021. Talið er að þessi gögn nái ágætlega yfir þau 

vaxtakjör sem almennum sparifjáreigendum bjóðast hverju sinni. Rauninnlánsvextir eru 

reiknaðir með áðurnefndri jöfnu Fishers þar sem gögn um nafnvexti og verðbólga eru 

notuð (Bodie, Kane og Marcus, 2018). Verðbólgutölur eru 12 mánaða breyting á vísitölu 

neysluverðs sem gefin er út mánaðarlega af Hagstofu Íslands. Breytan er gefin í 

prósentustigum (1% = 0,01) og í líkaninu nefnist hún 𝑟𝑣𝑒𝑥. 

Mánaðarlegir nafnvextir á innlánsreikningum voru skoðaðir og vaknaði sá grunur að 

gögnin uppfylltu ekki skilyrði sístæðrar tímaraða og að einstaka gildi eru langt frá meðaltali 

ásamt því að leitni virðist vera til staðar í upphafi tímabils (sjá mynd 8). Því var prófað fyrir 

einingarót með því að nota viðbætt Dickey-Fuller próf. P-gildi prófsins er mjög lágt, (0), og 

er núlltilgátunni um að einingarót sé til staðar í tímaröðinni því hafnað. Engu að síður er 

dregin sú ályktun að notast við fyrsta mismun af gögnunum til að losna við þá leitni sem 

virðist vera til staðar í upphafi tímabilsins, en hún er talin líkleg til að bjaga mat líkansins. 

 

Mynd 8: Mánaðarlegir nafnvextir á innlánsreikningum  

 

  Heimild: Seðlabanki Íslands 
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Seinni ytri breytan er því mánaðarleg breyting á nafnvaxtastigi á innlánsreikningum og fæst 

hún með því að taka fyrsta mismun af mánaðarlegu nafnvaxtastigi á innlánsreikningum. 

Breytan er nefnd 𝑑𝑛𝑜𝑚 og er gefin í prósentustigum (1% = 0,01).  

6.1.1 Takmarkanir við gagnaöflun 

Við upphaf rannsóknar kynnti höfundur sér fyrri rannsóknir með það í huga að byggja á 

þeim við framkvæmd þessarar greiningar. Í rannsókn sinni notaðist Sierra (2012) m.a. við 

gögn um áhættu á markaði, viðhorf fjárfesta til markaðsaðstæðna og sögulegrar ávöxtunar 

ásamt breytum fyrir flæði í sjóði annars vegar og neytendavexti hins vegar. Viðunandi gögn 

af þessu tagi voru ekki fáanleg fyrir íslenska markaðinn eða það mengi sjóða sem skoðað 

er í þessari greiningu. Höfundur hafði einnig áhuga á að skoða lýðfræðilegar breytur á borð 

við mánaðarlega breytingu á mannfjölda og meðalaldri þjóðarinnar. Gögn um sparnað 

heimila komu einnig til skoðunar eins og sparnaðarhlutfall heimila af ráðstöfunartekjum 

og breyting á kaupmætti þeirra. Höfundur telur þessar breytur líklegar til að hafa marktæk 

áhrif á nettóflæði í sjóði og því væri heppilegt að leiðrétta fyrir þeim áður en áhrif 

innlánsvaxta eru skoðuð. Gögnin eru ekki nothæf því þau eru ýmist illfáanleg eða fást ekki 

á mánaðargrundvelli, en til að eiga kost á að notast við nægilegt magn athugana til að fá 

ásættanlegt mat á líkanið þarf að nota mánaðarleg gögn í þessari rannsókn. 

6.2 Sístæðni tímaraðanna 

Til að kanna sístæðni tímaraðanna og annarra mikilvægra eiginleika þeirra er best að líta á 

þær myndrænt. 

Háða breytan, 𝑁𝐹𝐼, virðist greinilega sveiflast í kring um meðaltal sitt og 

athugunarvert er að dreifnin virðist taka marktækum breytingum um mitt tímabil. Hér er 

því dregin sú ályktun að dreifni 𝜎2 sé ekki fasti og tímaröðin því ekki sístæð. 
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Mynd 9: Nettóflæði í verðbréfasjóði yfir tíma (í m.kr. ISK á verðlagi september 2021) 

 

 Heimild: Seðlabanki Íslands 

 

Þar sem dreifni tímaraðarinnar tekur breytingu um mitt tímabilið gefur það vísbendingu að 

framvindubrestur (e. structural break) sé í tímaröðinni. Ekki tókst að leiðrétta fyrir því með 

því að beita tvíkostabreytu (e. binary variable). Því er tekin sú ákvörðun að skipta 

tímaröðinni upp í tvö tímabil og meta líkan fyrir hvort tímabil:  

 

- Frá janúar 2010 til desember 2015 (fyrra tímabilið) og háða breytan er 𝑁𝐹𝐼_𝑓 

- Frá janúar 2016 til september 2021 (seinna tímabilið) og háða breytan er 𝑁𝐹𝐼_𝑠 

 

Tímaraðirnar eru sýndar á eftirfarandi myndum í töflu 1: 
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Tafla 1: Tímaraðir fyrir bæði tímabil settar fram myndrænt 

FYRRA TÍMABIL SEINNA TÍMABIL 

𝑁𝐹𝐼_𝑓: háða breytan 𝑁𝐹𝐼_𝑠: háða breytan 

  

𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑓: ytri breyta 𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑠: ytri breyta 

  

𝑑𝑛𝑜𝑚_𝑓: ytri breyta 𝑑𝑛𝑜𝑚_𝑠: ytri breyta 
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Með því að skoða 𝑁𝐹𝐼_𝑓 og 𝑁𝐹𝐼_𝑠 myndrænt er hægt að draga þá ályktun 

dreifnivandamálið sé nú leyst að mestu og að þær séu líklega sístæðar. 

Raun innlánsvextir, 𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑓 og 𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑠, sveiflast ekki í kringum neitt fast meðaltal (𝜇) 

og það virðist vera sjálffylgni til staðar. Þrátt fyrir það hafa fræðin fært rök fyrir því að 

raunvextir séu sístæðir (Iskenderoglu, 2011). Með þeim rökum er því dregin sú ályktun að 

tímaraðirnar séu sístæðar. 

Fyrsti mismunur nafninnlánsvaxta fyrra tímabilsins, 𝑑𝑛𝑜𝑚_𝑓, virðist innihalda 

einfara gagnapunkt (e. outlier) sem er líklegur til að bjaga mat líkansins umtalsvert. 

Höfundur tekur því þá ákvörðun að notast ekki við 𝑑𝑛𝑜𝑚_𝑓 og beinir frekar sjónum sínum 

að 𝑑𝑛𝑜𝑚_𝑠, en út frá mynd má draga þá ályktun að hún sé sístæð. 

Til að kanna hvort tímaraðirnar innihaldi einingarót er notast við viðbætt Dickey-

Fuller próf, eða ADF próf. Notast er við 12 tímatafir vegna þess að unnið er með gögn á 

mánaðargrundvelli. Núll- og gagntilgátur ADF prófsins er: 

 

𝐻0: 𝑇í𝑚𝑎𝑟öð𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑓𝑢𝑟 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟ó𝑡 𝑜𝑔 𝑒𝑟 þ𝑣í ó𝑠í𝑠𝑡æð 

𝐻1: 𝑇í𝑚𝑎𝑟öð𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑓𝑢𝑟 𝑒𝑘𝑘𝑖 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟ó𝑡 𝑜𝑔 𝑒𝑟 þ𝑣í 𝑠í𝑠𝑡æð 

 

Tafla 2: Niðurstöður úr ADF prófi 

Fyrra tímabil p-gildi 𝐻0 hafnað m.v. 5% marktæknikröfu? 

𝑁𝐹𝐼_𝑓 0 Já 

𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑓 0,01 Já (ADF próf með leitni) 

   

Seinna tímabil p-gildi 𝐻0 hafnað m.v. 5% marktæknikröfu? 

𝑁𝐹𝐼_𝑠 0 Já 

𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑠 0,25 Nei (ADF próf með leitni) 

𝑑𝑛𝑜𝑚_𝑠 0 Já 



 49 

Núlltilgátunni er hafnað við 5% marktæknikröfu fyrir allar tímaraðirnar nema eina og teljast 

þær því sístæðar, að 𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑓 undanskilinni. Þar sem 𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑓 er prófuð með leitni er 

eingögnu hægt að draga þá ályktun að hún sé sístæð í kringum leitni og innihaldi óslembna 

leitni. 𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑠 er hins vegar ekki hægt að hafna við 5% marktæknikröfu og telst því ósístæð. 

Þegar fyrsti mismunur hefur verið tekinn af tímaröðinni og ADF próf tekið fæst p-gildi 

0,015, en það nægir og því er hægt að hafna 𝐻0 við 5% marktæknikröfu. Með það að 

leiðarljósi að hafa líkanið sem einfaldast er tekin sú ákvörðun að notast ekki við 𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑠. 

Eftir situr því ein ytri breyta fyrir hvort tímabil, 𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑓 fyrir fyrra tímabilið og 𝑑𝑛𝑜𝑚_𝑠 fyrir 

það síðara.  

6.3 ACF og PACF tímaraðanna 

Til að áætla „besta“ líkanið m.t.t. 𝐴𝑅(𝑝) og 𝑀𝐴(𝑞) liða sem nota þarf við mat líkansins eru 

fyrst skoðuð sjálffylgnis- og hlutsjálffylgnisföllin, ACF og PACF, myndrænt á grafi fyrir háðu 

breytur beggja tímabila. 

Tafla 3: ACF og PACF fyrir háðu breytur beggja tímabila 

𝑁𝐹𝐼_𝑓 𝑁𝐹𝐼_𝑠 

  

 

Ljóst er að báðar tímaraðir fylgja 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝 , 𝑞) ferli þar sem að í hvorugu tilfelli fjarar 

annaðhvort ACF eða PACF út eða mælist nálægt núlli fyrir tímatafir hærri en 𝑝 eða 𝑞. 

Í tilfelli 𝑁𝐹𝐼_𝑓 eru gildi sjálffylgnis- og hlutsjálffylgnisfallanna tölfræðilega marktækt 

frábrugðin núlli í ACF fyrir eina, tvær og sex tímatafir en í PACF fyrir eina tímatöf. Marktæku 
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gildin gefa vísbendingu um fjölda (𝑝 , 𝑞) liða sem heppilegt er að velja í líkanið. Fyrir 𝑁𝐹𝐼_𝑓 

bendir til þess að fyrst sé prófað að meta líkanið þar sem 𝑝 = 1 og 𝑞 = {1, 2, 6}. 

Í tilfelli 𝑁𝐹𝐼_𝑠 eru gildi sjálffylgnis- og hlutsjálffylgnisfallanna mjög nálægt því að vera 

tölfræðilega marktækt frábrugðin núlli fyrir þrjár tímatafir í bæði ACF og PACF og bendir 

það því til þess að fyrst sé prófað að meta líkanið með (𝑝 , 𝑞) sem annaðhvort (0 , 0) eða 

(3 , 3). 

Til að skera endanlega úr um hvaða fjöldi (𝑝 , 𝑞) er viðeigandi verður leitast við að 

lágmarka AIC upplýsingaviðmiðið, en til að reikna AIC gildi þarf metna dreifni leifaliða 

líkansins. 

6.4 Líkönin sett upp og metin 

Eins og áður hefur komið fram er notast við ARMA líkan með ytri breytu X, eða ARMAX. Til 

að meta 𝑁𝐹𝐼_𝑓 með ytri breytu 𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑓 er matsjafnan gefin sem 𝐴𝑅𝑀𝐴𝑋(𝑝 , 𝑞 , 𝑏): 

𝑁𝐹𝐼_𝑓𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑁𝐹𝐼_𝑓𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 휀𝑡 − ∑ 𝜃𝑖휀𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑖𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑓𝑡−𝑖

𝑏

𝑖=1

 

þar sem 휀𝑡~𝑖.𝑖.𝑑.𝑁(0, 𝜎2), 𝛽0 er fasti líkansins, 𝛽𝑖, 𝜃𝑖  og 𝛿𝑖 eru stuðlar, 𝑏 táknar tímatöf (e. 

lag) ytri breytunnar og 휀𝑡 táknar leifaliðinn, sem gert er ráð fyrir að sé normaldreifður, 

óháður og einsdreifður. 

 

𝐴𝑅𝑀𝐴𝑋(𝑝 , 𝑞 , 𝑏) matsjafna 𝑁𝐹𝐼_𝑠 með ytri breytu 𝑑𝑛𝑜𝑚_𝑠 er því: 

𝑁𝐹𝐼_𝑠𝑡 = 𝜙0 + ∑ 𝜙𝑖𝑁𝐹𝐼_𝑠𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑒𝑡 − ∑ 𝜏𝑖𝑒𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=1

+ ∑ 𝜐𝑖𝑑𝑛𝑜𝑚_𝑠𝑡−𝑖

𝑏

𝑖=1

 

þar sem 𝑒𝑡~𝑖.𝑖.𝑑.𝑁(0, 𝜎2), 𝜙0 táknar nú fasta líkansins, 𝜙𝑖, 𝜏𝑖 og 𝜐𝑖 stuðlana og 𝑒𝑡 táknar 

leifaliðinn, sem gert er ráð fyrir að sé normaldreifður, óháður og einsdreifður. 

 

Prófað var að meta líkönin bæði þar sem ytri breyturnar höfðu eina tímatöf annars 

vegar og tvær tímatafir hins vegar og ályktaði að ein tímatöf, 𝑏 = 1, væri viðeigandi fyrir 
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bæði líkön. Ályktað er að ytri breytur líkansins séu kvikar og áhrif þeirra á nettóflæði í 

líkaninu komi best fram við eina tímatöf. 

6.4.1 AIC lágmarkað 

AIC upplýsingaviðmiðið er lágmarkað með því að meta líkönin með mismunandi fjölda 

(𝑝 , 𝑞) liða með aðferð hæstu líkinda (e. Maximum Likelihood), ML. Þau líkön sem gefa 

lægstu gildin eru svo skoðuð nánar. ACF og PACF gáfu sterka vísbendingu um fjölda liðanna 

en höfundur prófar (𝑝 , 𝑞) fyrir 𝐴𝑅𝑀𝐴𝑋(𝑝 , 𝑞 , 1) allt upp að (7 , 7). Eins og áður hefur 

komið fram þá gefur AIC upplýsingaviðmiðið líkönum refsistig eftir því sem þau innihalda 

fleiri stuðla. Markmið með lágmörkun þess er því að finna lægsta fjölda (𝑝 , 𝑞) liða sem 

móta gögnin á ásættanlegan hátt (Tsay, 2005). Fyrir bæði tímabilin voru lægstu AIC-gildin 

(og p-gildi ytri breytu) innan þessa mengis fengin með mati líkananna í gretl: 

 

Tafla 4: AIC gildi fyrir líklega kandídata “besta” líkansins.  
(*) táknar tölfræðilega marktækni við 10% marktæknikröfu 

Fjöldi (𝑝 , 𝑞) liða - Fyrra tímabil, 

𝑁𝐹𝐼_𝑓 með ytri breytu 𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑓𝑡−1 
𝐴𝐼𝐶 − 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 𝑝 − 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 𝑦𝑡𝑟𝑖 𝑏𝑟𝑒𝑦𝑡𝑢 

(1 , 1) 1391,514 0,4249 

(1 , 6) 1390,983 0,3881 

(1 , 7) 1389,246 0,5273 

   

Fjöldi (𝑝 , 𝑞) liða - Seinna tímabil, 

𝑁𝐹𝐼_𝑠 með ytri breytu 𝑑𝑛𝑜𝑚_𝑠𝑡−1 
𝐴𝐼𝐶 − 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 𝑝 − 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 𝑦𝑡𝑟𝑖 𝑏𝑟𝑒𝑦𝑡𝑢 

(0 , 0) 1464,249 0,0882(∗) 

(3 , 3) 1467,889 0,1085 
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6.5 Greining á leifaliðum 

Til að komast að því hvort og þá hver þessara líkana geta talist viðeigandi (e. adequate) 

voru metnir leifaliðir líkananna í töflu 4 skoðaðir myndrænt. Ásamt því að horfa til lægstu 

AIC-gildanna var kannað hvort sjálffylgni sé til staðar í leifaliðum líkananna, hvort 

leifaliðirnir fylgi normaldreifingu og hvort hægt sé að hafna núlltilgátu Ljung-Box prófsins 

þegar miðað er við 5% marktæknikröfu. 

Að teknu tilliti til þessara viðmiða komst höfundur að þeirri niðurstöður að fyrir 

metna líkan fyrra tímabilsins nær (1 , 7) best utan um gögnin fyrir fjölda (𝑝 , 𝑞) liða en 

(0 , 0) fyrir metna líkan síðara tímabilsins. Til einföldunar verður sérstaklega skoðað 

„besta“ metna líkan fyrra tímabilsins og dregið af því ályktanir áður en „besta“ metna líkan 

síðara tímabilsins er skoðað nánar. 

6.5.1 „Besta“ metna líkan fyrra tímabilsins 

Fyrir háðu breytuna 𝑁𝐹𝐼_𝑓 og ytri breytu 𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑓 er „besta“ líkanið metið sem 

𝐴𝑅𝑀𝐴𝑋(1 , 7 , 1) og er matsjafna þess því: 

 

𝑁𝐹𝐼_𝑓𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑁𝐹𝐼_𝑓𝑡−𝑖

1

𝑖=1

+ 휀𝑡 − ∑ 𝜃𝑖휀𝑡−𝑖

7

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑖𝑟𝑣𝑒𝑥_𝑓𝑡−𝑖

1

𝑖=1

 

þar sem 휀𝑡~𝑖.𝑖.𝑑.𝑁(0, 𝜎2) 

 

og telst hún viðeigandi ef forsendan um að leifaliðurinn 휀𝑡 sé suð heldur, þ.e. að 

leifaliðurinn sé normaldreifður, óháður og einsdreifður. 

Þegar líkanið er metið með aðferð hæstu líkinda, ML, fæst eftirfarandi mat á stuðlum, 

staðalfráviki ásamt p-gildi fyrir tilgátupróf þar sem núllkenningin er að stuðull sé jafn núlli: 
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Tafla 5: Stuðlamat á ARMAX(1 ,7 ,1) fyrir háðu breytuna NFI_f og ytri breytu rvex_f 
(*), (**) og (***) tákna tölfræðilega marktækni við 10%, 5% og 1% marktæknikröfu 

𝑆𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙 𝑆𝑡𝑢ð𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡 𝑆𝑡𝑎ð𝑎𝑙𝑓𝑟á𝑣𝑖𝑘 𝑝 − 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 

�̂�0 1068,49 1883,83 0,57 

�̂�1 0,708 0,129 0,00(∗∗∗) 

𝜃7 0,276 0,174 0,06(∗) 

𝛿1 −27.399 43.348,5 0,527 

 

Sjá má að stuðlar við 𝐴𝑅(1) og 𝑀𝐴(7)1 liði, �̂�1 og 𝜃7, eru tölfræðilega marktækt 

frábrugðnir núlli fyrir 1% og 10% marktæknikröfur. Stuðullinn við ytri breytuna, 𝛿1
2, má 

túlka sem þá breytingu sem verður á nettóflæði í sjóði þegar raunvextir aukast um eitt 

prósentustig, sé öllu öðru haldið föstu. Þegar raunvextir hækka um eitt prósentustig leiðir 

það því til neikvæðs nettóútflæðis úr sjóðum sem nemur 273,99𝑚. 𝑘𝑟. en það er í 

samræmi við væntingar höfundar um samband raunvaxta og nettóflæðis. Stuðullinn er þó 

nokkuð langt frá því að teljast tölfræðilega marktækt frábrugðinn núlli. Út frá þessum 

niðurstöðum er því ekki hægt að draga þá ályktun að raunvextir skýri breytileika í 

nettóflæði. 

Til að ganga úr skugga um að líkanið og mat á því sé viðeigandi eru leifaliðir metna 

líkansins skoðaðir og kannað er hvort þeir uppfylli skilyrði þess að teljast vera suð. Fyrst 

eru leifaliðir metna líkansins skoðaðir myndrænt. 

 
1 Til að viðhafa skýrleika og einfaldleika eru stuðlar �̂�𝑞 fyrir tafir 𝑞 = {1, 2, 3, 4, 5, 6} ekki birtir á töflu 5. 
2 Gögnin gefa vexti á forminu 0,01 = 1%. Aukning um eina einingu túlkast því sem aukning um 100 
prósentustig. Því þarf að hafa í huga að deila stuðlinum með 100 ef túlka á áhrif eins prósentustigs 
hækkunar raunvaxta á nettóflæði. 
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Mynd 10: Leifaliðir metna líkans fyrra tímabilsins 

 

 

Út frá mynd af leifaliðum að dæma virðast þeir sveiflast í kringum meðaltal sitt, með 

tiltölulega fasta dreifni og engin augljós merki eru um sjálffylgni. Kannað er fyrir sjálffylgni 

í leifaliðunum með því að nota Ljung-Box próf ásamt grafi af sjálffylgnis- og 

hlutsjálffylgnisföllunum ACF og PACF. Þar að auki er athugað hvort leifaliðurinn fylgi 

normaldreifingu. Þar sem unnið er með mánaðarleg gögn er rökrétt að hafa 𝐾 = 12 í Ljung-

Box prófinu. Núlltilgátan verður þá sú að engin sjálffylgni sé í leifaliðunum allt upp að 12. 

gráðu. Prófið notast við 𝐾 − 𝑝 − 𝑞 − 1, eða 12 − 1 − 7 − 1 = 4 frígráður. 

 

 

Tafla 6: Ýmsar prófstærðir fyrir leifalið metna líkans fyrra tímabilsins 

𝐿𝑗𝑢𝑛𝑔 − 𝐵𝑜𝑥 𝑝𝑟ó𝑓 𝑃𝑟ó𝑓𝑠𝑡æ𝑟ð 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑑𝑟𝑒𝑖𝑓𝑛𝑖 

𝑄12 𝑝𝑟ó𝑓𝑠𝑡æ𝑟ð 1,56615 
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𝐴𝐶𝐹 𝑜𝑔 𝑃𝐴𝐶𝐹 

 

 

Út frá ACF og PACF í töflu 6 má sjá að enga tölfræðilega marktæka sjálffylgni er að finna í 

leifaliðunum. Þar sem að p-gildi prófstærðar fyrir normaldreifni er hærra en 0,1 er ekki 

hægt að hafna núlltilgátunni við 10% marktæknikröfu um að leifaliðirnir séu normaldreifðir 

og því er ályktað að þeir séu normaldreifðir. Núll- og gagntilgáta prófsins eru: 

𝐻0: 𝐿𝑒𝑖𝑓𝑎𝑙𝑖ð𝑖𝑟𝑛𝑖𝑟 𝑒𝑟𝑢 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑑𝑟𝑒𝑖𝑓ð𝑖𝑟 

𝐻1: 𝐿𝑒𝑖𝑓𝑎𝑙𝑖ð𝑖𝑟𝑛𝑖𝑟 𝑒𝑟𝑢 𝑒𝑘𝑘𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑑𝑟𝑒𝑖𝑓ð𝑖𝑟 

 

Fyrir Ljung-Box prófið eru núll- og gagntilgátur eftirfarandi: 

𝐻0: 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛 𝑠𝑗á𝑙𝑓𝑓𝑦𝑙𝑔𝑛𝑖 𝑒𝑟 í 𝑙𝑒𝑖𝑓𝑎𝑙𝑖ð𝑢𝑛𝑢𝑚 𝑢𝑝𝑝 𝑎ð 12. 𝑔𝑟áð𝑢 

𝐻1: 𝑆𝑗á𝑙𝑓𝑓𝑦𝑙𝑔𝑛𝑖 𝑒𝑟 í 𝑙𝑒𝑖𝑓𝑎𝑙𝑖ð𝑢𝑛𝑢𝑚 

 

Þegar miðað er við 5% marktæknikröfu, 𝛼 = 0,05 er krítíska gildið í kí-kvaðrat dreifingunni 

9,488 þegar frígráður eru 4. Þar sem 𝐻0 er hafnað ef 𝑄𝐾 > 𝜒𝛼
2  er ekki hægt að hafna 𝐻0 

þegar 𝑄12 = 1,56615 < 9,488. Að auki er p-gildi prófsins mjög hátt sem rennir frekari 

stoðum undir þessa niðurstöðu. Höfundur ályktar þar með að leifaliðirnir séu suð og að 

líkanið sé því viðeigandi og uppfyllir skilyrði sístæðs, einvíðs tímaraðagreiningarferlis. 
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6.5.2 „Besta“ metna líkan seinna tímabilsins 

Fyrir háðu breytuna 𝑁𝐹𝐼_𝑠 og ytri breytu 𝑑𝑛𝑜𝑚_𝑠 er „besta“ líkanið metið sem 

𝐴𝑅𝑀𝐴𝑋(0 , 0 , 1) og er matsjafna þess því: 

𝑁𝐹𝐼_𝑠𝑡 = 𝜙0 + ∑ 𝜙𝑖𝑁𝐹𝐼_𝑠𝑡−𝑖

0

𝑖=1

+ 𝑒𝑡 − ∑ 𝜏𝑖𝑒𝑡−𝑖

0

𝑖=1

+ ∑ 𝜐𝑖𝑑𝑛𝑜𝑚_𝑠𝑡−𝑖

1

𝑖=1

 

þar sem 𝑒𝑡~𝑖.𝑖.𝑑.𝑁(0, 𝜎2) og telst hún viðeigandi ef forsendan um að leifaliðurinn 𝑒𝑡 sé suð 

heldur, þ.e. að leifaliðurinn sé normaldreifður, óháður og einsdreifður. 

Þar sem engir (𝑝 , 𝑞) liðir eru í líkaninu má skrifa matsjöfnuna sem: 

𝑁𝐹𝐼_𝑠𝑡 = 𝜙0 + ∑ 𝜐𝑖𝑑𝑛𝑜𝑚_𝑠𝑡−𝑖

1

𝑖=1

 

Þegar líkanið er metið með aðferð hæstu líkinda, ML, fást eftirfarandi mat á stuðla, 

staðalfrávik og p-gildi: 

Tafla 7: Stuðlamat á ARMAX(0 ,0 ,1) fyrir háðu breytuna NFI_s og ytri breytu dnom_s 
(*), (**) og (***) tákna tölfræðilega marktækni við 10%, 5% og 1% marktæknikröfu 

𝑆𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙 𝑆𝑡𝑢ð𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡 𝑆𝑡𝑎ð𝑎𝑙𝑓𝑟á𝑣𝑖𝑘 𝑝 − 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 

�̂�0 1875,08 1353,7 0,166 

�̂�1 1.770.070 1.038.240 0,0882(∗) 

Í þessu stuðlamati má sjá að stuðull fyrir ytri breytuna, 𝜐1
1 er tölfræðilega marktækt 

frábrugðinn núlli við 10% marktæknikröfu. Stuðulinn má túlka þannig að eins prósentustigs 

aukning í mánaðarlegri breytingu nafnvaxta á innlánum skilar sér í nettóinnflæði í sjóði sem 

nemur 17.700,7 𝑚. 𝑘𝑟. Stuðullinn hefur jákvætt formerki sem bendir til jákvæðs sambands 

breytanna tveggja. Það er ekki í takt við væntingar höfundar sem bjóst við neikvæðu 

formerki á stuðulinn. 

Til að kanna gæði matsins á líkani seinna tímabilsins eru leifaliðirnir skoðaðir 

myndrænt. 

 
1 Gögnin gefa vexti á forminu 0,01 = 1%. Aukning um eina einingu túlkast því sem mánaðarleg aukning 
nafninnlánsvaxta sem nemur 100 prósentustigum. Stuðlinum er því deilt í 100 til að fá áhrif eins 
prósentustigs aukningar á mánaðarlegri breytingu á nafninnlánsvöxtum. 
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Mynd 11: Leifaliðir metna líkansins fyrir seinna tímabilið 

 

 

Leifaliðirnir fyrir líkan seinna tímabilsins virðast hafa svipaða eiginleika og leifaliðir fyrra 

tímabilsins, þ.e. sveiflast um meðaltal sitt, dreifni stöðug og engin augljós ummerki um 

sjálffylgni. Til að prófa fyrir þeim eiginleikum sem gera leifaliðinn að suði er aftur notast við 

ACF og PACF, prófstærð fyrir normaldreifni og Ljung-Box próf. Fyrir Ljung-Box prófið verður 

áfram notast við 𝐾 = 12 þar sem unnið er með mánaðarleg gögn. Prófið notast því við 𝐾 −

𝑝 − 𝑞 − 1, eða 12 − 0 − 0 − 1 = 11 frígráður. 

 

Tafla 8: Ýmsar prófstærðir fyrir leifalið metna líkans seinna tímabilsins 

𝐿𝑗𝑢𝑛𝑔 − 𝐵𝑜𝑥 𝑝𝑟ó𝑓 𝑃𝑟ó𝑓𝑠𝑡æ𝑟ð 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑑𝑟𝑒𝑖𝑓𝑛𝑖 

𝑄12 𝑝𝑟ó𝑓𝑠𝑡æ𝑟ð 10,0529 
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𝐴𝐶𝐹 𝑜𝑔 𝑃𝐴𝐶𝐹 

 

Ekki er hægt að hafna núlltilgátunni um að leifaliðirnir séu normaldreifðir þegar miðað er 

við 10% marktæknikröfu skv. p-gildinu. Núll- og gagntilgáta prófsins fyrir normaldreifni eru: 

𝐻0: 𝐿𝑒𝑖𝑓𝑎𝑙𝑖ð𝑖𝑟𝑛𝑖𝑟 𝑒𝑟𝑢 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑑𝑟𝑒𝑖𝑓ð𝑖𝑟 

𝐻1: 𝐿𝑒𝑖𝑓𝑎𝑙𝑖ð𝑖𝑟𝑛𝑖𝑟 𝑒𝑟𝑢 𝑒𝑘𝑘𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑑𝑟𝑒𝑖𝑓ð𝑖𝑟 

 

Þegar ACF og PACF fyrir leifaliðina er skoðað má sjá að engir stöplar ná upp fyrir vikmörk 

og telst því enginn þeirra tölfræðilega marktækt frábrugðinn núlli. Til að prófa formlega 

fyrir sjálffylgni og skera úr hvort leifaliðir líkansins séu suð er notast við Ljung-Box prófið. 

Núll- og gagntilgáta prófsins eru: 

𝐻0: 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛 𝑠𝑗á𝑙𝑓𝑓𝑦𝑙𝑔𝑛𝑖 𝑒𝑟 í 𝑙𝑒𝑖𝑓𝑎𝑙𝑖ð𝑢𝑛𝑢𝑚 𝑢𝑝𝑝 𝑎ð 12. 𝑔𝑟áð𝑢 

𝐻1: 𝑆𝑗á𝑙𝑓𝑓𝑦𝑙𝑔𝑛𝑖 𝑒𝑟 í 𝑙𝑒𝑖𝑓𝑎𝑙𝑖ð𝑢𝑛𝑢𝑚 

 

Þegar miðað er við 5% marktæknikröfu, 𝛼 = 0,05 er krítíska gildið í chi-squared 

dreifingunni 9,488 þegar frígráður eru 4. Þar sem 𝐻0 er hafnað ef 𝑄𝐾 > 𝜒𝛼
2  er ekki hægt 

að hafna 𝐻0 þegar 𝑄12 = 10,0529 < 19,675. Aftur er p-gildi prófsins mjög hátt sem rennir 

stoðum undir þessa niðurstöðu. Út frá því ályktar höfundur að leifaliðirnir séu suð og að 

líkanið sé því viðeigandi og uppfyllir skilyrði sístæðs, einvíðs tímaraðagreiningarferlis.  
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7. Niðurstöður og umræða 

 

Áhrif nafn- og raunvaxtastigs innlánsreikninga á nettóflæði í almenna verðbréfasjóði er 

tiltölulega lítið rannsakað viðfangsefni á Íslandi. Hugmyndin að baki 

rannsóknarspurningarinnar byggir að mörgu leyti á mikið rannsökuðu sambandi vaxtastigs 

og eignaverðs, og þá sérstaklega verði á fjármálagerningum. Í þessari ritgerð er 

framkvæmd rannsókn á þessu lítið rannsakaða sambandi vaxtastigs og nettóflæðis í 

verðbréfasjóði. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að mjög miklu leyti ómarktækar eða 

ekki í takt við væntingar höfundar, t.d. hvað formerki sambands vaxta og flæðis varðar. Því 

er ekki hægt að draga miklar ályktanir af þeim en höfundur telur rannsóknina hafa verið 

takmarkaða að miklu leyti við aðgengi, gæði og tíðni þeirra gagna sem til eru fyrir íslenskt 

hag- og fjármálakerfi. Í sambærilegum rannsóknum notuðu Sierra (2012), Banegas, 

Montes-Rojas og Siga (2016) breytur sem náðu m.a. utan um markaðs- og kerfisáhættu, 

óvæntar aðgerðir seðlabanka, lýðfræðilega þætti, vöxt í ráðstöfunartekjum, aðgengi að 

lánsfjármagni og viðhorf fjárfesta til eignaflokka á borð við hlutabréf. Höfundur telur að 

með því að leiðrétta fyrir þessum þáttum (og jafnvel gögnum um sparnaðarhlutfall heimila) 

sé betur hægt að ná utan um þau áhrif sem nafn- og raunvaxtastig hefur mögulega á 

nettóflæði. 

 Við framkvæmd rannsóknarinnar komu upp vandamál tengd gögnunum fyrir 

nettóflæði í sjóði en höfundur ályktaði að misdreifni hafi verið þar til staðar. Lausnin við 

þeim vanda var að skipta gögnunum upp í tvö tímabil og meta hvort tímabil sérstaklega út 

af fyrir sig. Ef ekki hefði verið brugðist við misdreifninni hefði hún að öllum líkindum bjagað 

matið og gert það ómarktækt að einu eða öllu leyti. Með takmarkaðan fjölda gagnapunkta 

gæti þetta hafa dregið úr gæðum niðurstaðanna en almennt er talið betra að hafa fleiri 

athuganir en færri þegar gögn eru metin með þessum hætti. Þá telur höfundur líkur á því 

að líkanið hefði mátt bæta með því að beita flóknari aðferðum en einvíðu, línulegu 

tímaraðalíkani á borð við ARMAX. Í sambærilegum fyrri rannsóknum hefur t.d. margvíðu 

tímaraðalíkani (VAR) og panel aðhvarfsgreiningu verið beitt með ágætis árangri. 

Engu að síður voru niðurstöður áhugaverðar og hægt er að draga ýmsan lærdóm af 

rannsókninni. Niðurstöður endurspegla að nokkru leyti það að vaxtastig í hagkerfi tekur 

mið af fjölda þátta um gang og stöðu hag- og fjármálakerfisins og geta þessir þættir svo í 
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framhaldinu haft áhrif á áhættuþol og fjárfestingarvilja einstaklinga. Höfundur lítur því á 

þessa ritgerð sem sitt innlegg í þetta tiltölulega lítið rannsakaða viðfangsefni á Íslandi og 

bindur vonir við það að sjá frekari greiningar og rannsóknir á því í náinni framtíð. 

 

  



 61 

Heimildaskrá 

 

Aizenman, J., Cheung, Y. W. Og Ito, H. (2017). The Interest Rate Effect on Private Saving: 

Alternative Perspectives. 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/239546/adbi-wp715.pdf  

Ásgeir Jónsson. (2019, 25. september) Um vaxtamun við útlönd [PowerPoint glærur]. 

Deloitte. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/is/Documents/fishing-

industry/sjavarutvegsdagurinn/%C3%81sgeir%20J%C3%B3nsson_Sj%C3%A1var%C3

%BAtvegsdagurinn_2019_final.pdf  

Ásgeir Þórðarson, Hulda Dóra Styrmisdóttir, Jóhanna Ágústa Sigurðardóttir, Margrét 

Sveinsdóttir, Sigurður B. Stefánsson og Vilborg Lofts. (1994). Verðbréf og áhætta: 

Hvernig er best að ávaxta peninga. VÍB (Verðbréfamarkaður Íslandsbanka). 

https://www.islandssjodir.is/library/Files/Baekur/Verdbref-og-

ahaetta/VerdbrefOgAhaetta.pdf  

Banegas, A., Montes-Rojas, G. og Siga, L. (2016) Mutual Fund Flows, Monetary Policy and 

Financial Stability. https://dx.doi.org/10.17016/FEDS.2016.071  

Beers, B. (2022, 18 apríl) How is Standard Deviation Used to Determine Risk? 

https://www.investopedia.com/ask/answers/021915/how-standard-deviation-

used-determine-risk.asp  

Bernanke, B. S. og Kuttner, K. N. (2005). What Explains the Stock Market‘s Reaction to 

Federal Reserve Policy?, The Journal of Finance, 60(3), 1221-1257. 

https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00760.x  

Bodie, Z., Kane, A. og Marcus, A. J. (2018). Investments (11. útgáfa). McGraw-Hill 

Education. 

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. og Ljung, G. M. (2016). Time Series Analysis: 

Forecasting and Control (5. útgáfa). John Wiley & Sons, Inc. 

http://www.ru.ac.bd/stat/wp-

content/uploads/sites/25/2019/03/504_05_Box_Time-Series-Analysis-Forecasting-

and-Control-2015.pdf  



 62 

Chen, J. (2020, 6. október) Risk. https://www.investopedia.com/terms/r/risk.asp  

ECB. (2016). What are interest rates and what is the difference between nominal and real 

interest rates? https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-

me/html/nominal_and_real_interest_rates.en.html  

Gregoriou, G. N., Karavas, V. N., Lhabitant, F. S. Og Rouah, F. (2004) Commodity Trading 

Advisors: Risk, Performance Analysis and Selection. John Wiley & Sons, Inc. 

https://cdn.preterhuman.net/texts/finance_and_marketing/stock_market/Commo

dity%20Trading%20Advisors%20-

%20Risk,%20Performance%20Analysis,%20And%20Selection.pdf  

Gylfi Magnússon. (2014). Nokkrir punktar um sjóði og fjárfesta. 

https://notendur.hi.is/gylfimag/3teg-sjodir.pdf  

Hagstofa Íslands. (e.d.) Landsframleiðsla. 

https://hagstofa.is/talnaefni/efnahagur/thjodhagsreikningar/landsframleidsla/  

Hau, H. og Lai, S. (2016). Asset allocation and monetary policy: Evidence from the 

eurozone, Journal of Financial Economics, 120(2), 309-329. 

https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.01.014  

Hill, R. C., Griffiths, W. E. og Lim, G. C. (2011). Principles of Econometrics (4. útgáfa). John 

Wiley & Sons, Inc. http://zalamsyah.staff.unja.ac.id/wp-

content/uploads/sites/286/2019/11/7-Principles-of-Econometrics-4th-Ed.-R.Carter-

Hill-et.al_.-1.pdf  

Iskenderoglu, O. (2011). Analysis of Real and Nominal Interest Rates with Inflation for 

OECD Countries: Evidence from LM Unit Root Tests with Structural Breaks, 

International Journal of Economics and Finance, 3(4). 

https://doi.org/10.5539/ijef.v3n4p130  

Íslandssjóðir. (e.d.). Hvað er sjóður? https://www.islandssjodir.is/frodleikur/hvad-er-

sjodur/  

 

 



 63 

Kim, J. og Olivan, D. (2015). Monetary Policy and Mutual Funds: Reaching for Yield in 

Response to Low Rates. 

https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/jkim/files/kim_and_olivan_2015.p

df  

Kongcharoen, C. og Kruangpradit, T. (2013). Autoregressive Integrated Moving Average 

with Explanatory Variable (ARIMAX) Model for Thailand Export. 

https://forecasters.org/wp-content/uploads/gravity_forms/7-

2a51b93047891f1ec3608bdbd77ca58d/2013/07/Kongcharoen_Chaleampong_ISF2

013.pdf 

Lárus L. Blöndal, Guðjón Rúnarsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Kristrún Tinna Gunnarsdóttir 

og Sylvía K. Ólafsdóttir. (2018). Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið. 

https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-

skrar/Hvitbok_Kynningarefni.pdf  

Leung, W. S. og Chu, J. (2018). Zero Lower Bound and Investors’ Risk Taking on Fixed 

Income Mutual Fund. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3103496  

Lian, C., Ma, Y. og Wang, C. (2018). Low Interest Rates and Risk Taking: Evidence from 

Individual Investment Decisions. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2809191  

Lög um verðbréfasjóði nr. 116/2021. 

OSC. (e.d.). 4 reasons to buy mutual funds. 

https://www.getsmarteraboutmoney.ca/invest/investment-products/mutual-

funds-segregated-funds/4-reasons-to-buy-mutual-funds/  

Rajan, R. G. (2006). Has Finance Made the World Riskier?, European Financial 

Management, 12(4), 499-533. https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2006.00330.x  

Rupprecht, M. (2018) Low Interest Rates and Household Portfolio Behaviour in Euro Area 

Countries, Intereconomics, 53(3), 174-178. https://doi.org/10.1007/s10272-018-

0743-6  

 

 



 64 

SAGE. (2017). Learn About Time Series ACF and PACF in SPSS With Data From the USDA 

Feed Grains Database (1876–2015). 

https://methods.sagepub.com/base/download/DatasetStudentGuide/time-series-

acf-pacf-in-us-feedgrains-1876-2015  

SEC. (e.d.) What is Risk? https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-

basics/what-risk  

Seðlabanki Íslands. (e.d.). Miðlun peningastefnunnar. 

https://www.sedlabanki.is/peningastefna/verdbolgumarkmid/midlun-

peningastefnunnar/  

Seðlabanki Íslands. (2022, 27. apríl). Verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir. 

https://www.sedlabanki.is/hagtolur/nanar/2022/04/27/Verdbrefa-fjarfestingar-og-

fagfjarfestasjodir/?stdID=13  

Sharpe, W. F. (e.d.) Risk Premia. 

https://web.stanford.edu/~wfsharpe/mia/prb/mia_prb2.htm#risk  

Sierra, J. (2012). Consumer Interest Rates and Retail Mutual Fund Flows. 

https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2012/12/wp2012-39.pdf  

Sigurður B. Stefánsson. (2003). Hlutabréf og eignastýring: Að velja hlutabréf og byggja 

upp eignir. Íslandsbanki. 

Tsay, R. S. (2005). Analysis of Financial Time Series (2. útgáfa). John Wiley & Sons, Inc. 

https://cpb-us-

w2.wpmucdn.com/blog.nus.edu.sg/dist/0/6796/files/2017/03/analysis-of-

financial-time-series-copy-2ffgm3v.pdf  

Verbeek, M. (2004). A Guide to Modern Econometrics (2. útgáfa). John Wiley & Sons, Ltd. 

https://thenigerianprofessionalaccountant.files.wordpress.com/2013/04/modern-

econometrics.pdf  

 


