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Abstract 

In this thesis, analysis and management of corporate market risk is revealed.  

It has been worked out in cooperation with Tangi hf., which figures have 

been analysed.  The project is divided into three major sections.  In first 

section, the market risk of corporate business is discussed and the methods 

and techniques of analysing market risk are particularized.  It then goes on to 

analyse the business of Tangi hf. and estimate its market risk.  The third part 

of this paper discusses how financial instruments can be used to conduct 

market risk and some examples of bulwarks are revolved.   

Market risk refers to the uncertainty of future financial results that arises 

from market rate changes.  The market risk of fisheries companies and its 

business can be governed by effective ways.  Uncertainty is a major threat to 

companies that perform in international environment, but by systematic 

actions it can be turned into controllable risk.   Mean variance models can be 

used to analyse corporate dept portfolio, and then corporate management can 

make decision of whether its dept portfolio should be changed.  Currency risk 

and interest rate risk can be conducted with derivatives like futures, swaps 

and options.  Also, the price of accessions and products can be hedged by 

those instruments.   

Tangi hf. faces several risk factors in its business, like fluctuations of 

currency, rise of interest rates and price fluctuations of oil.  The composition 

of currencies in Tangi’s dept portfolio does not need to be changed at this 

point of view.  At the other hand, careful monitoring of markets is essential.  

Futures are a valuable choice in hedging cash flow, but they are not 

expensive and are easy to use.  The interest burden of the company’s dept 

composition must be monitored. 
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Útdráttur 

Verkefnið fjallar um greiningu og stjórnun á markaðsáhættu sem 

sjávarútvegsfyrirtæki standa frammi fyrir í rekstri sínum.  Verkefnið var 

unnið út frá tölum í rekstri Tanga hf. á Vopnafirði.  Skipta má verkefninu í 

þrjá hluta.  Sá fyrsti fjallar almennt um markaðsáhættu fyrirtækja og þær 

aðferðir sem nota má til að greina og stýra slíkri áhættu.  Í öðrum hluta þess 

var rekstur Tanga hf. greindur og áhætta fyrirtækisins metin út frá þeirri 

greiningu.  Þriðji hlutinn fjallar um hvernig nýta má þær varnir sem bjóðast á 

fjármálamörkuðum til að stýra þeirri áhættu sem greind var í rekstri 

fyrirtækisins og eru tekin dæmi um hvernig slíkar varnir reynast miðað við 

ólíka þróun markaða. 

Hægt er að stýra markaðsáhættu sjávarútvegsfyrirtækja á virkan hátt.  Mikil 

óvissa er til staðar í rekstri þeirra, en með markvissum aðgerðum má breyta 

óvissunni í stýranlega áhættu.  Með framfallgreiningu er hægt að skilgreina 

stöðu skuldasafns fyrirtækisins og með samanburði við stöðu íslensku 

gengiskörfunnar er hægt að taka rökstuddar ákvarðanir um hvort breyta skuli 

samsetningu skuldanna.  Gjaldeyris- og vaxtaáhættu má stýra með afleiðum, 

ýmist framvirkum samningum, skiptasamningum eða valréttum og einnig má 

tryggja verð aðfanga með slíkum samningum. 

Tangi hf. býr við töluverða áhættu vegna gjaldeyrishreyfinga, vaxtabreytinga 

og verðbreytinga á olíu.  Ekki er talin ástæða til að breyta skuldasamsetningu 

félagsins að óbreyttu, en nauðsynlegt er að fylgjast náið með þróun markaða.  

Framvirkir samningar henta fyrirtækinu vel til varnar greiðsluáhættu, þar sem 

kostnaður vegna þeirra er lítill og hreyfingar gjaldmiðlanna takmarkaðar.  

Vert er að gaumgæfa stöðu félagsins hvað varðar vaxtabyrði lána, en vextir í 

dag eru í sögulegu lágmarki og ekki úr vegi að huga að því að festa vexti á 

hluta lána með vaxtaskiptasamningum.   
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