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MAT IFS GREININGAR Á  

VAXTAÁLAGI  FYRIRTÆKJASKULDABRÉFA 

IFS Greining hefur undanfarin misseri skoðað vel möguleikann á að leggja sjálfstætt mat 

á vaxtaálag fyrirtækjaskuldabréfa í krónum.  Niðurstaðan er að það sé vel hægt eins og 

skýrt var úr í útgáfu okkar um FYRIRTÆKJASKULDABRÉF í síðustu viku.  

Það hefur því verið ákveðið að gefa út 2-3 sinnum í mánuði yfirlit um 

fyrirtækjaskuldabréfin og leggja mat á sanngjarnt vaxtaálag (bil) sem sýnt verður fyrir 

helstu einkunnarflokka Reitunar. 

Með tilkomu Reitunar og einkunnaflokkunar útgefenda út frá lánshæfi, byggt á 

alþjóðlegum aðferðum og viðmiðum, er þetta hægt.  Annars væri það nánast 

ógjörningur. 

IFS telur að þetta eigi að geta nýst vel öllum sem tengjast skuldabréfamarkaðnum með 

fyrirtækjabréf, sveitarfélagabréf og önnur skuldabréf í krónum. 

NÝ ÚTGÁFA FRÁ IFS GREININGU 

http://www.ifs.is/library/Skrar/IFS%20Greining%20-%20Vaxtaalag%20fyrirt%C3%A6kjaskuldabrefa%20.pdf
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Fyrirtækjaskuldabréf 

- Mat IFS á vaxtaálagi í krónum (ISK) út frá lánshæfiseinkunn -

 

 

Samantekt 
 

Vaxtaálag hækkar í Evrópu vegna óróa á mörkuðum.  Hækkunin 

skilar sér hingað heim fyrir útgáfur í krónum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þróun vaxtaálags í Evrópu 
Síðasta vika var erfið á skuldabréfamarkaði í Evrópu og endurspegla 

Evrópskar skuldabréfa og skuldatryggingaálagsvísitölur þann 

raunveruleika. Mynd 1 sýnir iTrax Main skuldatryggingaálagsvísitöluna.  

Í gær var vísitalan um 74 stig eftir að hafa legið vel undir 65 það sem 

af er ári. Sveiflurnar eru mun stærri fyrir vísitöluna fyrir skuldabréf utan 

fjárfestingaflokks sem iTraxx Crossover vísitalan sýnir og hefur hún 

hækkað úr 313bps upp í 360bps á vikutímabili líkt og mynd 2 sýnir.  

 

Þrýstingur hefur verið verið á vaxtaálag skuldabréfa í Evrópu til 

lækkunar undanfarin misseri og eru gildin farin að nálgast það sem 

þekktist 2007 / 2008.  Hinsvegar hefur hún heldur verið að hækka í vor 

og sumar vegna vandamála í Grikklandi, þróunar í Kína og sumarfría.   

 

Vaxtaálag hefur hækkað, bæði innan og utan fjárfestingaflokks og 

nú eru blikur á lofti um frekari hækkun á ávöxtunarkröfu skuldabréfa í 

Einkunn 
Nýtt mat á 

vaxtaálag 

Vaxtaálag 

18.08.2015 
Breyting 

i.AAA 0,0 - 0,3 0,0 - 0,4 -0,1 

i.AA1 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 0 

i.AA2 0,5 - 0,7 0,5 - 0,7 0 

i.AA3 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8 0 

i.A1 0,8 - 1,0 0,7 - 0,9 +0,1 

i.A2 0,9 - 1,1 0,8 – 1,0 +0,1 

i.A3 1,0 - 1,2 0,9 - 1,1 +0,1 

i.BBB1 1,2 - 1,4 1,0 - 1,2 +0,2 

i.BBB2 1,3 - 1,6 1,1 - 1,4 +0,2 

i.BBB3 1,6 - 2,0 1,4 - 1,8 +0,2 

i.BB1 2,2 - 2,8 1,8 - 2,4 +0,4 

i.BB2 3,0 - 3,6 2,4 - 3,0 +0,4 

i.BB3 3,6 - 4,2 3,0 - 3,6 +0,4 

Mat IFS á vaxtaálagi til 5 ára eftir einkunnum   
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Mynd 1: iTraxx Main  

 Vaxtaálag í EUR hefur hækkað síðustu 

daga vegna óróleika.  iTraxx vísitalan fyrir 

skuldabréf í fjárfestingarflokki (iTraxx main) 

hefur hækkað um tæp 10bps seinustu 

viku.  iTraxx crossover hækkar enn meira.   

 Óvissa um þróun í Kína og erfiðleikar 

Grikkja skipta þar mestu auk þess sem 

hagtölur frá Bandaríkjunum eru undir 

væntingum.   

 Eðlilegt að skili sér hingað heim að mati IFS 

auk þess sem vísbendingar eru um slíkt sbr. 

LSS á eftirmarkaði.  Taflan hér til hliðar sýnir 

áhrif hér heima og mat IFS á vaxtaálagi.    

 Bjartsýni á að hækkun geti gengið til baka 

og rúmlega það innan fjárfestingarflokks.  

Vænst er góðrar eftirspurnar á ný eftir 

sumarfrí bæði í  EUR og ISK sem setur 

þrýsting til lækkunar. 

 

Helstu áhrifaþættir  
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Evrópu að mati margra en vonast hafði þó verið eftir því að markaðir 

tækju við sér að nýju að loknum sumarfríum. Grannt verður fylgst með 

aðstæðum í Kína og Grikklandi og mun þróun þar skila sér inn á 

skuldabréfamarkaðinn.  Líkt og mynd 6 sýnir voru sveiflur í 

ávöxtunarkröfu mun hærri utan fjárfestingaflokks, en innan þess flokks 

má finna t.d. gríska banka og önnur fyrirtæki sem standa frammi fyrir 

erfiðum aðstæðum. 

 

Hækkandi skuldatryggingaálag síðustu daga og þar af leiðandi 

hækkandi álag á markaði stafar af veikari hagtölum en búist var við 

frá Bandaríkjunum auk þess sem blikur eru á lofti með hagkerfi Kína. 

Með frekari gengislækkunum á yuan er talið að framleiðsla dragist 

frekar saman í Evrópu og hægi á hagkerfi Evrópu.  

 

Olía heldur áfram að lækka sem kemur sérstaklega illa við evrópska 

skuldabréfaútgefendur, sér í lagi útgefendur í Noregi með tengingu 

við þarlendan olíuiðnað. Einnig hefur kaupmáttur í Rússlandi minnkað 

mikið og féll rúblan um rúm 9% á seinustu viku gagnvart evru.  

Vandamál Rússlands eru því farin að snerta Evrópu víðar en 

innflutningsbann þeirra á matvælum, þar sem allur innflutningur 

Rússlands er að dragast saman.   

 

Væntingar á mörkuðum eru því í þá áttina að ávöxtunarkrafa 

skuldabréfa er að hækka og þá sér í lagi á áhættusamari endanum. 

Mynd 3 sýnir að hliðrun uppávið hefur átt sér stað í ávöxtunarkröfu. IFS 

Greining hefur uppfært innlenda viðmiðunarskala sinn í samræmi við 

þessar væntingar eins og fram kemur í samantektartöflunni.  

 

  

Verðlagning skuldabréfa Lánasjóðs sveitarfélaga 
Lánasjóður sveitarfélaganna er lánshæfismetinn af innlenda 

lánshæfismatsfyrirtækinu  Reitun.  Samkvæmt lánshæfismatinu, sem 

má sjá hér, hefur Lánasjóður sveitarfélaga lánshæfiseinkunina i.AAA  

sem er hæsta mögulega einkunn sem Reitun veitir. 

 

Reitun metur helstu styrkleika Lánasjóðs sveitarfélaga vera þær 

einstæðu tryggingar sem sjóðurinn hefur, í sjóðstreymi íslenskra 

sveitafélaga. Auk þess er vaxta og gjaldeyrisáhætta í efnahagi 

Lánasjóðsins vart til staðar auk þess sem tímajafnvægi útlána og 

skulda er talið vera gott.   

 

Einsog sjá má á mynd 4  hefur álagið á skuldabréfaflokkinn verið hátt 

m.v. þá einkunn sem sjóðurinn fékk frá Reitun í vor. IFS Greining metur 

sem svo að hæfilegt vaxtaálag á i.AAA útgáfu sé nú að hámarki 

30bps yfir ríki og hefur flokkurinn LSS150434 verið undir 40bps yfir ríki frá 

maí 2014. IFS Greining metur þó  að ástæða sé fyrir enn lægra álagi á 

sjóðinn í ljósi stærðar og dýptar flokkanna á markaði auk heimildar 

Seðlabanka til að nota bréfin í endurhverfum viðskiptum. Sé litið til 

sambærilegra sjóða á Norðurlöndum er vaxtaálagið mun nær ríki en 

Lánasjóður sveitafélaga hefur nokkurn tíman verið. IFS mælir með 

kaupum á skuldabréfum Lánasjóðs sveitarfélaga og telur að góð 

umfram ávöxtun sé í kaupum á bréfunum. 

 

 

Innlendur skuldabréfamarkaður  
Arion banki gaf út nýjan flokk sértryggðra skuldabréfa á 

miðvikudaginn, Arion CB 22.  Reiknað álag á ríki á útgáfudegi var um 

0,9% sem segjast verður að sé langt umfram það álag sem i.AAA 

útgáfur ættu að vera með. Væntanlega er þó einhverjir dagar síðan 

kjörin voru ákveðin og skýringa að hluta að leita í þeirri kröfulækkun 

sem átt hefur sér stað í óverðtryggðu ríkisbréfunum undanfarna daga.  

 

Arion Banki er eini innlendi útgefandi sértryggðra skuldabréfa sem er 

lánshæfismetinn af Reitun og hafa sértryggðu bréfin 

lánshæfiseinkunina i.AAA. Væntanlega væri sanngjarnt álag á ríki 

sem stendur 0,1-0,2%. Í ljósi ríflega 0,40+ álags undanfarið þá mælir IFS 
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Mynd 4: Reiknað álag í útboðum LSS34 ofan á ríki  

Mynd 2: iTraxx crossover  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

26.8.2011 26.8.2012 26.8.2013 26.8.2014 26.8.2015

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

EUR A EUR BBB

EUR ríki EUR Swap

Mynd 3: Vaxtaferlar í EUR  

http://reitun.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=a92277e2-1b43-11e5-8dcb-005056867cb9
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með kaupum á þessum skuldabréfum.  Erfiðara er að taka afstöðu til 

sértryggðu skuldabréfa hinna bankanna þar sem þau eru ekki með 

lánshæfiseinkunn.  Almenna reglan er þó að verðleggja þá óvissu 

sérstaklega og miða við vaxtaálag 1-2 flokkum neðar en líkleg 

einkunn væri.  Sé það viðmið notað að þá kemur vaxtaálagið út á 

um 0,5-0,7%.  Það er nokkurnvegin í samræmi við mat markaðsins.   

 

Auknar heimildir lífeyrissjóða til fjárfestinga á First North ætti að auka 

áhuga margra lántakenda.  Fleiri lántakendur geta þannig nýtt sér 

kosti skuldabréfamarkaðsins og tryggt sér fjölbreyttari 

fjármögnunarleiðir sem ætti bæði að auka aðgengi að fjármagni 

sem og leið til að lágmarka vaxtakostnað með því að velja 

hagkvæmustu leið hverju sinni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5: Vikuhliðrun á vaxtaálagi A og BBB yfir vaxtarófið   Mynd 6: Vikuhliðrun á vaxtaálagi BB og B yfir vaxtarófið   
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Mynd 7: EUR A og BBB álag í EUR  Mynd 8: Samanburður á A álagi í USD og EUR  

Tafla 1: Einkunnargjöf Reitunar og mat á vaxtaálagi 

Heimildir (myndir): Bloomberg og IFS 

Ráðgjöf 

Dagsetning Auðkenni 
Tilboð 

Nv 

Tekin 

Tilboð 

Nv 

Krafa 
Álag 

RIKS 

26. maí 2015 LSS150434 840 740 3,122% 0,31% 

8. júní 2015 ARION CBI 29   3.120 3,450% 0,64% 

8. júní 2015 ARION CBI 21   600 3,100% 0,44% 

11. júní 2015 ISLA CBI 20   920 3,350% 0,72% 

11. júní 2015 ISLA CBI 26   1.880 3,430% 0,63% 

22. júní 2015 ISLA 15 1106   460 6,000%   

22. júní 2015 LBANK CBI 22   3.000 3,300% 0,77% 

30. júní 2015 LSS150434 785 435 3,050% 0,40% 

9. júlí 2015 ISLA 15 1229 960 760 6,100%   

6. ágúst 2015 ISLA 15 1106   180 6,050%   

6. ágúst 2015 ISLA 16 0212   180 6,250%   

26. ágúst 2015 Arion CB 22  4.300 4.200 7,000% 0,90%* 

31. áúst 2015 GARD 13 1 470**    

 

Útgefandi 
Einkunn 

Reitunar 

Dagsetning 

einkunnar 
Vaxtaálag 

Arion banki i.A2 apr.15 0,9 - 1,1 

Arion banki sértryggt i.AAA apr.15 0,0 - 0,3 

Orkuveita Reykjavíkur i.A1 maí.15 0,8 - 1,0 

Hafnarfjarðarbær i.BBB1 mar.14 1,2 - 1,4 

Kópavogur i.A2 mar.15 0,9 - 1,1 

Lánasjóður sveitarfélaganna i.AAA jún.15 0,0 - 0,3 

 

Tafla 2: Nýlegar innlendar fyrirtækjaútgáfur  

*  Hefur líklega verið 0,4-0,5% álag þegar kjörin voru ákveðin 

** Sölu ekki lokið 
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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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