
Apríl 2008

Hinn 7. apríl gaf félags- og tryggingamálaráðherra út reglugerð um 
hækkun húsaleigubóta frá 1. apríl í framhaldi af fyrirheitum ríkisstjórn-
arinnar við undirritun kjarasamninga hinn 17. febrúar.

Hinn 10. apríl ákvað bankastjórn Seðlabanka Íslands að hækka stýri-
vexti um 0,5 prósentur í 15,5%.

Hinn 17. apríl var haldið þriðja útboð á RIKB 19 0226. Tilboðum var tek-
ið fyrir 2,9 ma.kr. að nafnverði á meðalávöxtunarkröfunni 10,64%.

Hinn 17. apríl lækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Standard & Poor's 
lánshæfi seinkunnir ríkissjóðs á erlendum langtímaskuldbindingum í A 
úr A+ og á langtímaskuldbindingum í íslenskum krónum í AA- úr AA. 
Einkunnir fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri mynt A-1 og ís-
lenskum krónum A-1+ voru staðfestar. Horfurnar fyrir langtímaskuld-
bindingar ríkissjóðs eru áfram neikvæðar.

Hinn 21. apríl tilkynnti alþjóðlega lánshæfi smatsfyrirtækið Standard & 
Poor’s að það hefði lækkað einkunn Glitnis banka hf. fyrir langtíma-
skuldbindingar í BBB+ úr A-. Einkunn fyrir skammtímaskuldbindingar 
var staðfest A-2. Horfur fyrir langtímaeinkunn eru neikvæðar.

Maí 2008

Hinn 9. maí tilkynnti alþjóðlega lánshæfi smatsfyrirtækið Fitch Ratings 
að það hefði lækkað lánshæfi seinkunnir Kaupþings banka hf. og Glitn-
is banka hf. Einkunnir bankanna vegna langtímaskuldbindinga voru 
lækkaðar í A- úr A og fyrir skammtímaskuldbindingar í F2 úr F1. Óháð 
einkunn bankanna B/C og stuðningseinkunn 2 voru óbreyttar. Horfur 
fyrir langtímaeinkunn eru neikvæðar.

Hinn 13. maí var fyrirgreiðsla til hvers aðalmiðlara vegna verðbréfa-
lána í fl okkum RIKB 08 1212 og RIKB 09 0612 hækkuð úr 5 ma.kr. í 7 
ma.kr. að nafnverði til að mæta eftirspurn eftir stuttum óverðtryggð-
um ríkisbréfum.

Hinn 15. maí voru samþykkt á Alþingi lög sem fella niður skattlagningu 
fyrirtækja vegna söluhagnaðar af hlutabréfum og færa umsýslu vegna 
skattlagningar stórfyrirtækja til skattstjórans í Reykjavíkurumdæmi. 
Skattlagningunni mátti áður fresta með því að kaupa önnur hlutabréf 
innan tveggja ára.

Hinn 16. maí var tilkynnt að gerðir hefðu verið tvíhliða gjaldmiðla-
skiptasamningar milli Seðlabanka Íslands og seðlabanka Noregs, Sví-
þjóðar og Danmerkur. Samningarnir eru viðbúnaðarráðstöfun sem 
Seðlabanki Íslands getur dregið á ef nauðsyn krefur. Hver samningur 
veitir aðgang að allt að 500 milljónum evra. 

Annáll efnahags- og peningamála
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Hinn 20. maí lækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Moody's lánshæf-
iseinkunn ríkissjóðs um eitt þrep í Aa1 úr Aaa. Landsmat (e. country 
ceiling) á bankainnstæður í erlendri mynt var einnig lækkað í Aa1 úr 
Aaa. Horfum fyrir lánshæfi seinkunnir ríkissjóðs var breytt úr neikvæð-
um í stöðugar.

Hinn 22. maí ákvað bankastjórn Seðlabanka Íslands að halda stýrivöxt-
um óbreyttum í 15,5%. 

Hinn 23. maí voru undirritaðir nýir samningar hjá Seðlabanka Íslands 
í tengslum við útgáfu ríkisverðbréfa og viðskiptavakt á eftirmarkaði. 
Markmiðið með samningunum er að viðhalda aðgengi ríkissjóðs að 
lánsfé og efl a verðmyndun ríkisverðbréfa á eftirmarkaði. Samningarnir 
voru gerðir við sjö fjármálastofnanir og gilda í eitt ár.

Hinn 27. maí var haldið sérstakt útboð í stuttum fl okki ríkisbréfa. Í boði 
var RIKB 08 1212 og var tilboðum tekið fyrir 15 ma.kr. að nafnverði á 
meðalávöxtunarkröfunni 12,45%.

Hinn 28. maí samþykkti Alþingi breytingar á lögum um rafræna 
eignarskráningu verðbréfa, þar sem m.a. er kveðið á um að uppgjör 
greiðslufyrirmæla vegna rafbréfa sem skráð eru í erlendri mynt í inn-
lendri verðbréfamiðstöð skuli fara fram fyrir milligöngu verðbréfamið-
stöðvar sem uppfylli kröfur jafngildar þeim sem gerðar eru í lögum um 
öryggi greiðslufyrirmæla. Skal uppgjörskerfi ð hafa greiðan aðgang að 
viðkomandi gjaldmiðli.

Hinn 29. maí var haldið fjórða útboð á RIKB 19 0226. Tilboðum var 
tekið fyrir 6,5 ma.kr. að nafnverði á meðalávöxtunarkröfunni 9,55%.

Hinn 29. maí samþykkti Alþingi lög um niðurfellingu stimpilgjalds 
vegna fyrstu íbúðar.

Hinn 30. maí samþykkti Alþingi breytingar á tekjuskattslögum sam-
kvæmt fyrirheitum ríkisstjórnarinnar í tengslum við undirskrift kjara-
samninga á almennum vinnumarkaði í febrúar árið 2008. Þau voru 
hækkun persónuafsláttar, hækkun viðmiðunarmarka tekna við álagn-
ingu barnabóta, lækkun tekjuskerðingarhlutfalla barnabóta, hækkun 
eignarviðmiðunarmarka vaxtabóta og lækkun á tekjuskattshlutfalli fyr-
irtækja. Einnig var gerð sú breyting að gengismunur í rekstri lögaðila 
dreifi st á þrjú ár. 

Júní 2008

Hinn 4. júní gaf Seðlabanki Íslands út nýjar reglur um gjaldeyrisjöfnuð 
sem tóku gildi 1. júlí. Á sama tíma féllu niður reglur nr. 318 frá 2006. 
Helsta breytingin er sú að hámarks misvægi milli gengisbundinna eigna 
og skulda er þrengt úr 30% í 10%. Þá geta fjármálafyrirtæki sótt um 
heimild fyrir sérstökum jákvæðum gjaldeyrisjöfnuði til varnar neikvæð-
um áhrifum af gengisbreytingum á eiginfjárhlutfall.
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Hinn 19. júní samþykkti ríkisstjórnin sérstakar aðgerðir í húsnæðismál-
um sem varða m.a. fyrirkomulag lánveitinga Íbúðalánasjóðs. Hámarks-
lán var hækkað í 20 m.kr. úr 18 m.kr. og verður miðað við allt að 80% 
af kaupverði eigna í stað brunabótamats áður. Einnig voru stofnaðir 
nýir lánafl okkar til að fjármagna íbúðalán fjármálastofnana.

Hinn 19. júní tilkynnti ríkisstjórnin um viðbótarútgáfu ríkisbréfa á inn-
lendum markaði þar sem gefi n yrðu út ríkisbréf í fl okkum RIKB 08 
1212, RIKB 09 0612 og RIKB 10 0317 fyrir allt að 75 ma.kr.

Hinn 19. júní ákvað bankastjórn Seðlabanka Íslands að útgáfu inn-
stæðubréfa (SI 08 0924) verði fram haldið þegar bréfi n sem bankinn 
gaf út í mars sl. falla í gjalddaga í september nk. Ákvarðanir um útgáfu 
innstæðubréfa á næsta ári verða teknar með hliðsjón af skilyrðum á 
markaði þegar þar að kemur. 

Hinn 23. júní tilkynnti Íbúðalánasjóður, í kjölfar útboðs á íbúðabréfum 
hinn 20. júní, að útlánsvextir sjóðsins yrðu lækkaðir um 0,15 prósentur. 
Útlánsvextir íbúðalána með uppgreiðsluákvæði lækkuðu í 5,05% og 
vextir á íbúðalánum án uppgreiðsluákvæðis í 5,55%. 

Hinn 27. júní fór fram útboð Kaupþings á sérvörðum skuldabréfum. 
Útgáfan er ætluð til að fjármagna útlán bankans til einstaklinga vegna 
húsnæðiskaupa. Alls var tilboðum tekið fyrir 4,8 ma.kr. Vegin meðal-
ávöxtunarkrafa í útboðinu var 5,17% og munu útlánavextir bankans 
taka mið af henni með 0,9% álagi. Útlánsvextir bankans munu því 
lækka úr 6,4% í 6,05% í kjölfar útboðsins.
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