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Fyrirtækjaskuldabréf 

- Mat IFS á vaxtaálagi út frá lánshæfiseinkunnum -

 

Verðlagning fyrirtækjaskuldabréfa á markaði er margslungin - og þá 

sérstaklega myndun vaxtaálagsins.  Hér heima höfum við staðið skör 

neðar nágrannaþjóðum okkar þar sem við höfum ekki beitt sömu 

faglegu aðferðum og almennt tíðkast við ákvörðun vaxtaálagsins.  

Erlendis hefur lánshæfiseinkunn verið grunnurinn að verðlagningu þar 

sem útgefendur eru flokkaðir eftir ítarlega metnu lánshæfi, sem síðan 

leiðir til markaðsvaxtaálags.   

 

Hérlendis hefur slík aðferðafræði ekki náð sterkri fótfestu ennþá þó 

svo að forsendur til þess hafi breyst við skaðann sem 

skuldabréfaeigendur urðu fyrir í hruninu, sem að nokkru leyti hefði 

mátt koma í veg fyrir, og tilkomu lánshæfismatsfyrirtækisins Reitunar.  

Þar sem aðferðafræði Reitunar byggir á sömu forsendum og 

aðferðafræði flestra erlendra lánshæfismatsfyrirtækja ætti 

vaxtaálagið að geta verið ákvarðað með svipuðum hætti.  IFS ætlar 

að hefja útgáfu á greiningum fyrirtækjaskuldabréfa með sérstaka 

áherslu á ákvörðun vaxtaálags þeirra.  Hér á eftir verður í stuttu máli 

gerð grein fyrir því hvernig að slíkri greiningu verður staðið. 

 

Lánshæfiseinkunn lykillinn að gagnsærri verðlagningu 
Rétt verð fyrir fyrirtækjaskuldabréf er væntanlega það verð sem 

lántaki og lánveitandi eiga viðskipti á.  Það ræðst af ýmsum þáttum 

eins og lánshæfi, tímalengd, stöðu efnahagsmála, framboði, 

eftirspurna og fleiru.  Þónokkur tími getur því farið í að meta verð eða 

vaxtaálag í hvert sinn og líklegt að það geti hallað á annaðhvort 

útgefanda eða lántaka í þeirri verðlagningu. Faglega unnið 

lánshæfismat fyrir alla fjárfesta í einu er mjög hjálplegt til að gera 

framkvæmdina skilvirkari og réttari.  Með slíku mati er hægt að flokka 

alla útgefendur niður á einkunnaflokka og ákveða vaxtaálag nýrra 

útgáfa að mestu út frá því hvaða kjör sambærilegir útgefendur hafa 

verið að fá, þ.e. útgefendur með sömu einkunn.   

 

Vaxtaálagið er ákvarðað að mestu með þessum hætti víðast hvar í 

heiminum.  Þannig byrjar útgefandi á því að afla sér lánshæfismats 

hjá matsfyrirtæki.  Að því fengnu er skoðað hvaða vaxtaálag 

útgefendur með sömu einkunn eru að fá á þeim tíma. Í framhaldinu 

er nokkrum vaxtapunktum bætt við eða þeir dregnir frá eftir því 

hverjar aðstæðurnar eru hjá útgefandanum.  Upplýsingar um kjör 

útgefenda er m.a. að finna í helstu markaðsveitum eins og 

Bloomberg eða Reuters.  Eftir að kjörin liggja fyrir eru skuldabréfin seld 

fjárfestum. Í framhaldinu geta þeir fylgst með áhættu útgefandans í 

gegnum lánshæfi/einkunn hans, sem er endurmetin reglulega.  

Ákvörðun vaxtaálags með þessum alþjóðlega viðurkennda hætti er 

gagnsæ, sanngjörn og skilvirk. 

 

Myndir 1 og 2 sýna vaxtaálag ofan á ríki á völdum innlendum 

fyrirtækjaskuldabréfum. Þetta er nokkur fjöldi. Erfitt getur verið að átta 

sig á hvort vaxtaálag hafi verið hagstætt við útgáfu eða ekki því það 

vantar m.a. flokkun útgefendanna eftir lánshæfi (einkunnum). Mynd 

6 sýnir hvernig kjör Lánasjóðs sveitarfélaga, sem dæmi, hafa verið á 

hverjum tíma í samanburði við markaðskjör. Mun auðveldara er að 

átta sig á sanngirni verðlagningarinnar með þessari aðferðafræði. 

 

Verðmætar upplýsingar 
Erlendis er meira skipulag eins og áður segir. Mynd 3 sýnir mismunandi 

vaxtaferla, þ.e. ríki, skiptavexti, A útgefendur og BBB útgefendur, og 

hvernig þeir breytast með tímalengd láns.  Á þessari mynd er hægt 

að sjá vísbendingu um t.d. hvaða kjör A útgefandi væri að fá til 5 ára 

eða hvaða annars tíma sem myndin nær yfir.  Að sjálfsögðu er það 

ekki gefið að allir útgefendur geti fjármagnað sig til mjög langs tíma.  

Vísbending er þó til staðar fyrir þá sem það geta.  Mynd 4 á næstu 

síðu sýnir síðan hvernig vaxtaálag A og BBB útgefenda hefur verið að 

Mynd 2: Vaxtaálag á ríki á óverðtryggðum 

innlendum víxla- og skuldabréfaútgáfum  

Mynd 3: Vaxtaferlar í EUR 

Mynd 1: Vaxtaálag á ríki á verðtryggðum 

innlendum skuldabréfaútgáfum  
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þróast undanfarin 5 ár.  Þar sést að umtalsverðar sveiflur geta verið í 

vaxtaálaginu yfir tíma og því mikilvægt að fylgjast með þeirri þróun.  

Að lokum sýnir mynd 5 þróun vaxtaálags A skuldara í evrum (EUR) og 

dollurum (USD).  Öllu jafna ætti vaxtaálag að vera sambærilegt í 

þessum myntum en það koma stundir þar sem frávik myndast, yfirleitt 

vegna mismunandi viðhorfa fjárfesta. 

 

Mikið verðmæti er í þessum upplýsingum fyrir markaðsaðila erlendis.  

Er möguleiki á að byggja upp svipað skilvirkt og gagnsætt 

upplýsingakerfi hér heima fyrir útgáfur í krónum?  

 

Taktur í þróun vaxtaálags í krónum og evrum 
Hvernig ákvarðast vaxtaálag á markaði hér heima og er eitthvert 

samræmi milli álagsins hér og erlendis?  Sterkar vísbendingar eru um 

að svo sé þrátt fyrir að innlendir aðilar hafi notað frumstæðari aðferðir 

við verðlagningu en gerist erlendis.  Sérstaklega má finna takt í þróun 

vaxtaálags hér heima og í evrum.  Það þarf hinsvegar ekki að koma 

á óvart þar sem þróun efnahagsmála Íslands og Evrópu er nátengd. 

 

Myndir 6-7 sýna slíkan samanburð.  Þar eru vaxtaálögur Lánasjóðs 

sveitarfélaga og sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka bornar saman 

við AA og A útgáfur í evrum á undanförnum árum. Myndirnar sýna 

svipaðan takt í þróun vaxtaálags þó svo ólíklegt sé að horft hafi verið 

til þróunar í evrum við ákvörðun á vaxtaálaginu í krónum.  Annað sem 

má lesa út úr myndunum er að það eru mun meiri sveiflur í 

vaxtaálaginu hér heima og einnig að vaxtaálagið er heldur hærra en 

líkleg einkunn gæfi.  Þessir útgefendur eru því væntanlega að borga 

heldur hærra vaxtaálag vegna óvissu um hvert lánshæfismat þeirra 

er.   

 

Í vor birti Reitun opinbert lánshæfismat á Lánasjóði sveitarfélaga og 

var lánshæfi hans metið i.AAA sem er besta mögulega einkunn. 

Einkunnaskali Reitunar er miðaður við innlenda útgáfu en ekki 

alþjóðlega og er ríkissjóður Íslands því með hæstu mögulegu 

einkunnina, i.AAA. Einkunnir annarra útgefenda endurspegla mat á 

áhættu þeirra og vaxtaálagi umfram ríki.  Því má segja að vaxtaálag 

lánasjóðsins hafi verið í hærra lagi undanfarin misseri, a.m.k. miðað 

við þróun AAA útgefenda í evrum. Hinsvegar verður áhugavert að sjá 

hvort álagið muni leiðréttast og færast nær evruálaginu eftir að 

sjóðurinn fékk lánshæfiseinkunn.   

 

IFS mun leggja mat á sanngjarnt vaxtaálag og gefa út 
Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvað ákvarðar 

vaxtaálagið.  Þær leiða almennt í ljós að greiðslufallslíkur (e. default 

risk) skýra aðeins hluta af vaxtaálaginu.  Hinn hlutinn er vegna 

annarskonar áhættu.  Efnahagsþróun, þar með framboð og 

eftirspurn, skiptir einnig máli sem og seljanleiki bréfanna (e. liqudity), 

skattar og fleira. 

 

IFS Greining ætlar að leggja mat á sanngjarnt vaxtaálag hvers 

einkunnarflokks og gefa út upplýsingar um það með reglulegum 

hætti. Ef vel tekst til ætti að vera hægt að nota það til viðmiðunar 

bæði fyrir fjárfesta og útgefendur við ákvörðun um vaxtaálag í nýrri 

útgáfu eða við mat á markaðsvirði skuldabréfasafns.  Hinsvegar er 

forsenda þess að það sé unnt að vita lánshæfi útgefandans. 

 

IFS mun meta vaxtaálagið út frá nokkrum þáttum.  Vaxtaálag í evrum 

vegur þyngst öllu jafna nema aðstæður hér heima þróist með öðrum 

hætti en þar. Líklegt er að ef samræmi er í vaxtaálagi í evrum og 

dollurum sé jafnvægi við útgáfum í krónum líka.  Framboð og spurn 

eftir bréfum getur haft áhrif sem og væntingar þar um.  Vaxtaálagið 

er sett fram sem vaxtabil.  Almennt er líklegt að þær útgáfur sem eru 

með meiri seljanleika eða dýpt séu neðar í vaxtabilinu.  Einnig er horft 

til þess að Ísland er jaðarríki og álagið hækkað um nokkra 

vaxtapunkta vegna þessa, þó svo við teljum að þunginn af því komi 

fram í grunnvöxtunum.  Lág einkunn ríkissjóðs hækkar lítillega 

vaxtabilið og er tekið tillit til þess.  Umfram allt verður þó vel fylgst með 

verðlagningu/ákvörðun vaxtaálags á markaði hér heima og horft til 

þess í mati á vaxtaálagi.  Ef mikil frávik myndast verður reynt að 

útskýra þau. 

 

Mynd 4: Vaxtaálag á A og BBB í EUR 

Mynd 5: Vaxtaálag A í EUR og USD 
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Mynd 6: Vaxtaálag á útgáfu LSS og 

samanburður við EUR A og AA  
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Mynd 7: Vaxtaálag á sértryggð skbr. 

Íslandsbanka og samanb. við EUR A og AA 
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Reitun birti mat á vaxtaálagi í janúar mánaðarskýrslu sinni.  Þar var 

reynt að byggja á svipuðum forsendum og IFS ætlar að gera.  Það er 

von okkar sem að þessu koma að markaðsaðilar geti nýtt sér þetta 

mat til stuðnings sínum ákvörðunum.  Það er einnig von okkar að 

matið endurspegli betur og betur íslenskar aðstæður eftir því sem 

tíminn líður og betri reynsla kemur á þetta.  Hinsvegar teljum við að 

matið sé vel nýtanlegt strax og endurspegli sanngjarna kröfu á þá 

áhættu sem verið er að taka. 

 

Að lokum sýna töflur 1 og 2 mat á sanngjörnu vaxtaálagi eftir 

einkunnum.  Tafla 1 sýnir vaxtaálag fyrir alla helstu einkunnarflokka og 

tafla 2 sýnir hvaða vaxtaálag útgefendur með opinbera einkunn frá 

Reitun ættu að hafa út frá því. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útgefandi 
Einkunn 

Reitunar 

Dagsetning 

einkunnar 
Vaxtaálag 

Arion banki i.A2 apr.15 0,8 – 1,0 

Arion banki sértryggt i.AAA apr.15 0,0 - 0,4 

Orkuveita Reykjavíkur i.A1 maí.15 0,7 - 0,9 

Hafnarfjarðarbær i.BBB1 mar.14 1,0 - 1,2 

Kópavogur i.A2 mar.15 0,8 – 1,0 

Lánasjóður sveitarfélaganna i.AAA jún.15 0,0 - 0,4 

Einkunn Vaxtaálag 

i.AAA 0,0 - 0,4 

i.AA1 0,3 - 0,6 

i.AA2 0,5 - 0,7 

i.AA3 0,6 - 0,8 

i.A1 0,7 - 0,9 

i.A2 0,8 – 1,0 

i.A3 0,9 - 1,1 

i.BBB1 1,0 - 1,2 

i.BBB2 1,1 - 1,4 

i.BBB3 1,4 - 1,8 

i.BB1 1,8 - 2,4 

i.BB2 2,4 - 3,0 

i.BB3 3,0 - 3,6 

 

Tafla 1: Mat IFS á sanngjörnu  
vaxtaálag í krónum eftir einkunn 

Tafla 2: Mat Reitunar á vaxtaálagi útgefenda eftir 

opinberri einkunn 

Myndir unnar úr gögnum frá Bloomberg 

http://reitun.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=cfae6002-b207-11e4-bad5-005056867cb9
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Fyrirvarar útgáfu 
Þær skoðanir og spár sem hér koma fram eru byggðar á almennum upplýsingum sem IFS ráðgjöf hefur undir 

höndum þegar skýrslan er rituð. Helstu heimildir eru ársskýrslur, afkomufundir og  hluthafafundir auk annarra 

opinberra upplýsinga sem birst hafa í fjölmiðlum og á öðrum vettvangi. Upplýsingar í umfjöllun eru einungis 

birtar í upplýsingarskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt. Skoðanir og spár geta 

breyst án fyrirvara. Þrátt fyrir að þess sé sérstaklega gætt að upplýsingarnar séu réttar og nákvæmar þegar 

þær eru settar fram getur IFS ráðgjöf, eða starfsmenn IFS ráðgjafar ekki tekið ábyrgð á villum. IFS ráðgjöf og 

starfsmenn félagsins taka ekki ábyrgð á því ef að gengi einstakra bréfa sem félagið mælir með kaupum á 

kunni að lækka og öfugt.  

IFS ráðgjöf, starfsmenn IFS ráðgjafar, stjórnarmenn eða aðilar tengdir IFS ráðgjöf kunna að eiga hagsmuna 

að gæta varðandi einstök félög sem greiningar, verðmatsskýrslur og annað útgáfuefni IFS ráðgjafar lýtur að 

hverju sinni. Hagsmunir kunna að vera ýmsir t.d. sem hluthafar eða ráðgjafar í einstaka félögum, eða 

hagsmunir sem lúta að annarri veittri þjónustu. 
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