
Lágvaxtaumhverfið
Sjónarmið banka



Vaxtastig – lágir vextir
– Slæmt fyrir ávöxtun lausafjár (NII)
– Óbeint gólf fyrir flestar innistæður (pressure on deposit margin)
– Gott fyrir útlánatöp (a.m.k. á meðan útlánavöxtur er hóflegur)

Halli vaxtaferils – flatur eða niðurhallandi
– Erfiðara umhverfi fyrir ríkisskuldabréf og viðskipti

Leitni vaxta – lækkandi
– Gott að eiga skuldabréf

Flökt í vöxtum – lágt
– Slæmt fyrir viðskipti með skuldabréf
– Slæmt fyrir útlánastarfsemi
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Vextir og P&L gangvirki banka
Lágir vextir og litlar breytingar á þeim yfir langan tíma erfið sviðsmynd fyrir banka
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Vaxtamunur milli inn- og útlána er aðal tekjustofn banka
Lágvaxtaumhverfi býr til ýmiss vandamál fyrir þá

Samsetning tekna 1F 2021
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• Setur þrýsting á vaxtamun – aðallega vegna þess að vaxtamunur innlána (e. deposit margin) minnkar í lækkandi 
vaxtaumhverfi samhliða óbeinu vaxtagólfi innlána í 0%

• Tæknileg vandamál þegar vextir eru orðnir neikvæðir eins og verið hefur í erlendum myntum

• Dregur úr ánægju innlánsviðskiptavina og kallar á neikvæða umfjöllun

• Reynir á stýringu eigna og skulda þar sem tíðni og umfang endurfjármögnunar útlána eykst
– Jafnvægi getur riðlast milli eigna og skulda í verðtryggingu, föstum vöxtum, kjörvöxtum og Reibor vöxtum

• Lausafjárreglur og kostnaður við innlán (RB, bankaskattur og innstæðutrygging) fara að skipta hlutfallslega miklu 
meira máli í afkomu
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Lágvaxtaumhverfi: varnarbarátta banka
Til að draga úr neikvæðum áhrifum á stærsta tekjustofninn

• Hækka vaxtaálög á útlán til að bæta upp fyrir vaxtatap innlána
• Fara með heildsöluinnlán í neikvæða vexti

– Erlendar myntir
– Yfir uppgjörstímabil

• Nota vaxtagólf á útlán þegar viðmiðunarvextir (t.d. Libor) er orðnir neikvæðir
• Stýra útlánavexti í auknum mæli út frá hreinum vaxtatekjum á móti mældri útlánaáhættu
• Reyna að stýra LCR hlutfalli í íslenskum krónum yfir 100%
• Lækka rekstrarkostnað
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