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Útdráttur  
 

Hér er farið yfir helstu kenningar í stýringu skilvirkra eignasafna og þær skoðaðar 

með tilliti til íslensks verðbréfamarkaðs á árunum 2007 – 2008. Á þeim tíma gekk yfir 

markaði heims mikið fárviðri sem enn blæs duglega og lítur út fyrir að muni gera um 

einhvern tíma. 

Aðferð sem Harry Markowitz þróaði um miðja síðustu öld hermir nokkuð vel 

eftir hegðun verðbréfa á Íslandi á tímabilinu. Hins vegar koma greinilega í ljós þeir 

vankantar sem nefndir hafa verið vegna aðferðarinnar. Sharpe-hlutfallið var á mikilli 

hreyfingu á tímabilinu, svo og vigtir einstakra eigna eins og þeir sem þekkja 

Markowitz líkanið vita. Notkun Black-Litterman líkans á eignirnar reyndist flóknara 

en upphaflega var ætlað. 

Skortur á gögnum um íslenskan verðbréfamarkað veldur mestu erfiðleikunum 

við rannsóknir á honum. Hér er gögnum frá tiltölulega stuttu tímabili safnað og gerðar 

tilraunir með þau. Tekin eru gögn með viku á milli athugana og þau keyrð ítrekað í 

gegnum Solver hámörkun. Greinilega kemur þá í ljós hversu tilfinnanlega gögn 

skortir. 
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1 Inngangur 

Aðferð Harry Markowitz (1952) við val á verðbréfum í skilvirkasta safn áhættusamra 

bréfa og útfærslur til að mynda Sharpe (1966), Treynor og Black (1973) og Black og 

Litterman (1992) á aðferðinni lögðu grunninn að hugtakaramma sem notaður er hvort 

tveggja í fræðasamfélaginu og atvinnulífinu. Hér er athugað hvernig skilvirkasta safn 

íslenskra áhættusamra bréfa samkvæmt Markowitz líkani hefði átt að þróast í mestu 

sviptingum sem farið hafa um íslenska fjármálamarkaði, á árunum 2007 og 2008. 

Aðferð Markowitz og útvíkkun ýmissa fræðimanna á henni er gerð ítarleg skil í 

kennslubókum í fjármálum, hér er að miklu leyti stuðst við nálgun Bodie, Kane og 

Marcus (2008) en nánari fanga leitað í upprunarannsóknir eða afleiddar þar sem við á. 

Niðurstöður eru fyrirsjáanlegar fyrir þá sem þekkja líkönin sem tekin eru til 

skoðunar. Eins geta þeir sem lesa fræðilega hlutann gert sér í hugarlund hvernig 

niðurstöður komi til með að verða áður en komið er að þeim í ritgerðinni. Líkönin 

hegða sér eins og þeim er ætlað.  

Efninu er skipt í fjóra hluta. Sá fyrsti fer gróflega yfir sögusviðið, annars vegar 

er farið yfir þróun á íslenskum verðbréfamarkaði undanfarin ár í stuttu máli, með 

áherslu á þau ár sem hér eru til umfjöllunar. Hins vegar er fjallað um þau fræði sem 

liggja til grundvallar rannsókninni. Sá hluti er burðarbiti ritgerðarinnar. Í öðrum hluta 

er farið yfir gagnaöflun og -meðferð. Þriðji hluti hýsir niðurstöður rannsóknarinnar og 

sá fjórði umræður og lokaorð. Aftast má finna viðauka sem í eru töflur og gröf sem 

vísað er í hér og þar í textanum, lesanda til glöggvunar. 

1.1 Íslenskur verðbréfamarkaður  
Eignarhald Kauphallar Íslands tók nokkrum breytingum á þeim tíma sem hér er til 

skoðunar. Á sama tíma breyttist nafn hennar úr því að vera Kauphöll Íslands í OMX 

Ísland árið 2006 við samruna norrænu kauphallanna. Ári síðar sameinuðust norræna 

OMX kauphallarsamstæðan og NASDAQ kauphöllin í Bandaríkjunum í NASDAQ 

OMX Group og við það varð nafn íslensku kauphallarinnar enn flóknara: NASDAQ 

OMX Exchange Iceland. Til einföldunar tákna orðin kauphöll og Kauphöll Íslands hér 

Kauphöll Íslands hverju sinni, burtséð frá því hvert opinbert heiti hennar var á þeim 

tíma, nema annað sé sérstaklega tekið fram. 

Saga skipulags íslensks verðbréfamarkaðs hefur ekki verið skrásett jafn 

skipulega svo vitað sé. Dæmi um rit fræðifólks er stuttur kafli í bók Stefáns Más 

Stefánssonar (2003) sem fer yfir þróun kauphallarsögunnar frá lögfræðisjónarhorni. 
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Hin síðari ár er Árbók Kauphallar Íslands aðalheimild um þróun íslenska 

verðbréfamarkaðsins fyrir utan hrá gögn. Útgáfu Árbókar var hætt árið 2006 (fjallaði 

um árið 2005) í kjölfar sameiningar norrænu kauphallanna. Meðal annars inniheldur 

hún helstu tölulegar upplýsingar um starfsemi kauphallarinnar, annál fyrra árs sem og 

ágrip af sögu kauphallarviðskipta á Íslandi. Í kjölfar þess að útgáfunni var hætt er 

heimilda um þróun helst að finna í útgáfum greiningardeilda bankanna en eftir fall 

bankanna á haustmánuðum 2008 er ekki útséð hversu viðamikil slík útgáfa verður í 

framtíðinni. Fyrir rannsakendur framtíðarinnar er slíkur fyrirsjáanlegur 

upplýsingaskortur áhyggjuefni, þótt hugsanlegir hagsmunaárekstrar þeirra og 

Kauphallarinnar séu viðurkenndir. 

Hér er fjallað um áhrif sviptinga á markaðnum á árunum 2007 og 2008. Fram 

til þeirra hafði ávöxtun hlutabréfa á Íslandi gefið afar vel af sér en sú þróun snerist 

hratt við frá haustmánuðum 2007. Þær tímaraðir sem mynda gögn rannsóknarinnar ná 

hins vegar aftur til miðs árs 2004. Því er rétt að sýna þróun markaðsins frá þeim tíma 

til glöggvunar á þeim kröftum sem búa að baki niðurstöðunum. 

1.1.1 Hlutabréf 
Frá aldamótum1 til ársloka 2005 hækkaði Úrvalsvísitala íslenskra hlutabréfa úr 1.618 

stigum í 5.534. Á sama tíma jókst velta með hlutabréf úr 8,5 milljörðum króna á fjórða 

ársfjórðungi árið 2000 í 62,5 milljarða króna í lok árs 2006. Að vísu skera árin 2000 

og 2001 sig úr hvað þetta varðar, enda varð mikil niðursveifla á mörkuðum um allan 

heim á þeim tíma, þegar hin svokallaða netbóla féll saman. Í raun voru árin tvö þau 

einu frá 1993 sem hlutabréfaverð lækkaði frá upphafi til loka árs, mælt sem vísitala. 

Þessa þróun má sjá á mynd 5.1 í viðauka. Á árunum eftir netbólu fækkaði skráðum 

félögum í Kauphöllinni nokkuð, úr 75 árið 1999 í 40 um mitt ár 2004. Þrátt fyrir 

fækkunina jókst bæði markaðsvirði og velta sem þótti þroskamerki á markaðnum, 

hlutabréf voru seljanlegri en áður og þar með markaðurinn dýpri með skilvirkari 

verðmyndun (Stefán B. Gunnlaugsson og Ásgeir Jónsson, 2004). Á árunum 2003-

2005, að báðum meðtöldum, hækkaði Úrvalsvísitalan allt að því ævintýralega, um 

310% sem samsvarar um 60% ávöxtun að meðaltali á ári. Á myndinni má jafnframt 

sjá að árið 2006 varð nokkuð snörp niðursveifla sem meðal annars hefur verið rakin til 

                                                 
 
1 Samkvæmt þessu er miðað við að aldamót hafi verið þegar árið 2000 gekk í garð. Mörg rök benda til 
þess að betur fari á því að kalla áramótin 2000-2001 aldamót. Þótt hér sé talað um áramótin 1999-2000 
þýðir það ekki að tekin sé afstaða með eða á móti öðrum málstaðnum. 
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þess að erlendir greinendur létu í ljós efasemdir um fjármögnun íslensku bankanna. 

Rekja má mikinn uppgang verðbréfamarkaðsins að einhverju leyti til þess að stærstu 

viðskiptabankarnir voru einkavæddir að fullu árið 2003. Markaðurinn brást við 

athugasemdum erlendra aðila, meðal annars með breyttum áherslum í fjármögnun 

bankanna og kynningum banka og stjórnvalda á stöðu þeirra innanlands sem utan, og 

hrökk aftur í gang, ef svo má að orði komast. Hámarki náði Úrvalsvísitalan þann 18. 

júlí 2007 þegar hún stóð í rúmlega 9.016 stigum við lokun markaða. Í kjölfarið tók 

hún að lækka nokkuð hratt, með hléum þó, og fór þá að fylgja þróun sem hafði verið á 

erlendum hlutabréfamörkuðum frá vormánuðum. Lækkunin markaði upphaf þess 

hruns sem þá var ýmist kallað Undirmálslánakrísan (e. Sub-Prime Crisis) eða 

Lánsfjárkreppan (e. The Credit Crunch) en er þegar þetta er skrifað yfirleitt nefnt 

Fjármálakreppan, með stóru effi, og á sér fáa líka í sögunni. Líkt og sjá má á mynd 1.1 

eru áhrifin á íslenskan hlutabréfamarkað umtalsverð. 

 
Mynd 1.1 Úrvalsvísitalan og velta 

Frá júlí 2007 til loka desember 2008 lækkaði heildarmarkaðsverðmæti félaga í 

Úrvalsvísitölunni úr 382 milljörðum króna í 134 milljarða króna. Velta dróst saman úr 

10,3 milljörðum króna í 270 milljónir króna á dag og fjöldi félaga var afskráður eða 

fóru í einhvers konar þrotameðferð. Ávöxtun af skráðum íslenskum hlutabréfum var 

því afleit á tímabilinu. Áhrif þessa er meðal þess sem hér er skoðað. 

1.1.2 Skuldabréf 
Á sama tíma og hlutabréf áttu nokkurs konar blómaskeið féllu skuldabréf að einhverju 

leyti í skuggann, enda ávöxtun skuldabréfa jafnan lægri en hlutabréfa auk þess sem 
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þau eru ekki jafnmikið í umræðunni og hlutabréf. Skuldabréf þykja þannig ekki 

jafnspennandi og hlutabréf ef marka má almenna umfjöllun og skýrir það eflaust hluta 

þessa. Hátt vaxtastig Seðlabanka Íslands - ásamt verðbólgu sem því var ætlað að vinna 

á - á þorra þess tímabils sem hér er skoðað varð þó til þess að fjárfesting í 

skuldabréfum varð æ ábatasamari.  

Ávöxtun ríkistryggðra verðbréfa, það er ríkisbréfa og íbúðabréfa, er hægt að 

fylgjast skoða með aðstoð skuldabréfavísitalna sem kauphöllin reiknar. Vísitölurnar 

eru með fastan líftíma og reiknaðar með því að vigta markflokka ríkistryggðra 

skuldabréfa til að ná þeim líftíma (OMX Exchange Iceland, 2007). Athugun á 

vísitölunum sýnir vel hversu miklar sveiflur fóru um fjármálakerfið á undanförnum 

misserum. Mynd 1.2 sýnir tvær vísitölur Kauphallarinnar, báðar með fimm ára líftíma. 

Önnur er verðtryggð en hin óverðtryggð. 

 
Mynd 1.2 - Ávöxtun skuldabréfa 

Ríkisbréf 

Með útgáfu ríkisskuldabréfa markar ríkissjóður hverrar þjóðar einnatt lágmarkskjör á 

markaði sem notuð eru til verðlagningar annarra verðbréfa. Ríkistryggð verðbréf eru 

líka notuð til þess að áætla vaxtaferil markaðs og sýna því væntingar til vaxtastigs í 

framtíðinni. Lánasýsla ríkisins gefur út þrjár tegundir verðbréfa fyrir hönd ríkissjóðs: 

ríkisvíxla, ríkisskuldabréf og spariskírteini. Ríkisvíxlar eru skammtímabréf, gefnir út 

til þriggja mánaða með afföllum og án verðtryggingar. Spariskírteini eru verðtryggð 

eingreiðslu langtímabréf. Einungis eitt slíkt er útistandandi nú og er það á gjalddaga 

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mynd 1.2 - Ávöxtun skuldabréfa
Skuldabréfavísitala Kauphallar Íslands | 5 ára líftími

Verðtryggð

Óverðtryggð

Heimild: Teris



  
 

- 9 - 
 

2015. Ríkisbréf brúa bilið milli ríkisvíxla og spariskírteina. Þau eru óverðtryggð með 

árlegri vaxtagreiðslu og allt að sjö ára líftíma. 

Ávöxtun ríkisbréfa hefur verið tiltölulega stöðug undanfarin ár eins og sjá má á 

mynd 1.2. Velta þeirra hefur hins vegar aukist verulega ár frá ári þótt bankahrunið hafi 

breytt þeirri þróun. Mesta velta í einum ársfjórðungi nam tæplega 1.000 milljörðum 

króna í þriðja fjórðungi 2008 og hafði hún þá aukist verulega á skömmum tíma. Á 

árinu 2008 sveiflaðist ávöxtunarkrafa ríkisbréfa mikið samhliða miklum viðskiptum. Í 

ræðu og riti tengdu sérfræðingar í bankakerfinu sveiflurnar við óróleika á 

gjaldeyrismarkaði sem nánar er vikið að innan skamms. Sveiflurnar voru því meðal 

annars afleiðing veikingar krónunnar sem olli því að erlendir fjárfestar í krónum sóttu 

í auknum mæli í ríkisbréf. Með því tryggðu þeir sér íslenska vexti þar til krónan 

myndi styrkjast á ný. Samkvæmt útgefnum tölum Lánasýslu ríkisins voru um 27% 

útgefinna ríkisbréfa í eigu erlendra fjárfesta í lok september 2005 (Lánasýsla ríkisins, 

2005). Í desember 2006 hafði hlutfallið hækkað í 46% (Lánasýsla ríkisins, 2006). 

Sökum þess að erfiðlega gekk að afla upplýsinga um eigendur bréfanna var 

sundurliðun eigenda hætt í útgáfu Lánasýslunnar í desember 2006. Í apríl 2009 var 

ákveðið að sýna skiptinguna aftur og áttu erlendir fjárfestar þá 61% útistandandi 

ríkisbréfa (Lánasýsla ríkisins, 2009). Mynd 1.3 sýnir sveiflur í ávöxtunarkröfu 

ríkisbréfa ásamt sveiflum í gengi krónunnar árið 2008. 

 
Mynd 1.3 - Ávöxtunarkrafa ríkisbréfa 

Áhættu af skuldabréfaeign er yfirleitt skipt niður í nokkra undirflokka. Þeir 

sem jafnan er litið til eru: vaxtaáhætta, endurfjárfestingaráhætta, greiðslufallsáhætta, 
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seljanleikaáhætta, verðbólguáhætta og gengisáhætta. Hér er horft á fjárfestingar frá 

sjónarhóli íslensks fjárfestis og því á gengisáhætta ekki við. Að sama skapi á 

greiðslufallsáhætta vart við þar sem bréfin eru tryggð af ríkissjóði. Seljanleikaáhætta 

er einnig hverfandi þar sem samið hefur verið um viðskiptavakt með markflokka 

ríkisbréfa auk þess sem lífeyrissjóðir eru virkir á skuldabréfamarkaði. Hins vegar 

hefur verðbólga verið viðvarandi á Íslandi og vaxtastig breytist ört. Samanlagt valda 

þessir áhættuþættir því að verð ríkisbréfa sveiflast töluvert. Sökum þessa verður hér 

ekki litið á ríkisbréf sem áhættulausa fjárfestingu líkt og almennt er í fjármálum. Því 

teljast ríkisbréf hér til eignaflokks líkt og hlutabréf. Áhættulausir vextir miðast við 

ávöxtunarkröfu þriggja mánaða skuldabréfavísitölu Kauphallarinnar sem er lýst í 

útgáfu hennar, OMXI Bond Indices (2007). 

Íbúðabréf 

Íbúðabréf eru gefin út af Íbúðalánasjóði og fjármagna útlán hans. Þau eru verðtryggð 

jafngreiðslubréf með gjalddaga fjórum sinnum á ári. Fjórir flokkar íbúðabréfa eru nú á 

markaði og er lokagjalddagi þeirra með tíu ára millibili, sá fyrsti 2014. Flokkarnir 

teljast markflokkar verðtryggðra skuldabréfa og mynda því verðtryggðan vaxtaferil 

sem lýsir markaðsvæntingum. Íbúðabréf urðu til við endurskipulagningu hjá 

Íbúðalánasjóði árið 2004. Fram að þeim tíma gaf sjóðurinn út nokkra flokka 

svokallaðra húsbréfa og húsnæðisbréfa. Markmið endurskipulagningar var að dýpka 

markað með verðtryggð skuldabréf og lækka fjármagnskostnað sjóðsins með 

einfaldari, fjárfestavænni og stærri útgáfu (Nefnd um endurskipulagningu á 

útgáfumálum Íbúðalánasjóðs, 2003). Þar sem hefð er fyrir verðtryggingu 

skuldbindinga á Íslandi, sérstaklega langtímaskuldbindingum sem eru aðallega vegna 

íbúðahúsnæðis, hefur markaðsvirði íbúðabréfa verið mun hærra en ríkisbréfa. 

Markaður fyrir verðtryggð bréf er einnig stærri en fyrir óverðtryggð þar sem 

lífeyrissjóðir eru hvort tveggja einir stærstu fjárfestar á markaði hverju sinni og mjög 

hrifnir af íbúðabréfum sökum verðtryggingarinnar og langs líftíma bréfanna. 

Íbúðalánasjóður er þannig stærsti útgefandi íslenskra skuldabréfa og íbúðabréf 

algengasta fjárfesting með föstu sjóðsstreymi hér á landi (Kjartan Þórólfsson og 

Lúðvík Elíasson, 2006). Þetta kann þó að breytast á næstu misserum með aukinni 

lánsþörf ríkisins samhliða minni fjárfestingu í íbúðahúsnæði. 
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Í kjölfar útgáfu Íbúðabréfa urðu miklar hræringar á skuldabréfamarkaði. Á 

sama tíma jókst samkeppni í veitingu íbúðalána við það að bankarnir hófu þátttöku á 

þeim markaði. Í árbók Kauphallarinnar (2005) segir: 

„Hræringar á skuldabréfamarkaði, stærri skuldabréfaflokkar og 

auðveldara aðgengi erlendra fjárfesta að íslenskum 

skuldabréfamarkaði stuðlaði að stórauknum 

skuldabréfaviðskiptum. [...] Á síðasta ársfjórðungi 2004 stóðu 5 

flokkar skuldabréfa að baki tæplega 80% veltunnar og röðuðu þrír 

flokkar íbúðabréfa sér í þrjú efstu sætin.“ (Kauphöll Íslands, Árbók 

2005, bls. 60). 

Veltan átti enn eftir að aukast og varð mest á fyrri helmingi 2008 (Mynd 1.4). 

Líkt og með ríkisbréfin sveiflaðist ávöxtunarkrafa íbúðabréfa mikið þegar krónan 

veiktist. Það skýrist af því að um 60% af vísitölu neysluverðs er vegna innfluttrar vöru 

og vænti markaðurinn því mikillar verðbólgu í kjölfar veikingar krónunnar. Samhliða 

ört hækkandi verðbólgu var ávöxtun hlutabréfa afleit og áhættufælni mikil. Því má 

segja að fjárfesting í verðtryggðum skuldabréfum með ríkisábyrgð hafi verið vin í 

eyðimörkinni fyrir fjárfesta. 

 
Mynd 1.4 - Velta íbúðabréfa 
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Útgáfa annarra en ríkis- eða Íbúðalánasjóðs hefur verið nokkur í Kauphöllinni frá 

aldamótum. Til dæmis var hlutfall útgáfu sveitarfélaga og fyrirtækja af 

heildarmarkaðsvirði skuldabréfa í Kauphöllinni 28% árið 2003 og hækkaði í 39% 

tveimur árum síðar samkvæmt árbókum Kauphallarinnar. Í október 2007 hafði 

hlutfallið hækkað enn meira (Greiningardeild Kaupþings, 2007). Hins vegar var afar 

lítil velta með þessi skuldabréf, 1,3% af heildarviðskiptum með skuldabréf og víxla 

árið 2003 og 2,0% árið 2005. Veltan jókst eitthvað í kjölfarið en ekki nógu mikið til 

að þau verði tekin með í útreikningum hér. Velta er ekki nægileg til að hægt sé að 

ganga að nægilegum seljanleika vísum. 

1.1.3 Vextir, verðbólga, gengi og efnahagur 
Á tímabilinu sem er skoðað léku vextir, verðbólga og gengi lykilhlutverk í þróun 

mála. Mynd 1.5 sýnir hvernig þessir liðir hegðuðu sér frá aldamótum ásamt því að 

teikna breytingu vergrar landsframleiðslu milli ára. Þar má greinilega sjá hversu 

öfgafullar hagstærðirnar voru, sérstaklega undir lok tímabilsins. Raunar voru sveiflur á 

gengi krónunnar mun meiri en sést á myndinni þar sem gögnin að baki henni sýna 

meðaltal viðkomandi árs. Stærðunum er gerð betri skil í textanum þar sem við á. 

 
Mynd 1.5 - Helstu hagtölur 

1.2 Þróun fræðigreinar 
Mikil þróun hefur orðið í beitingu reiknilíkana við samsetningu eignasafna á 

undanförnum árum. Flestum, ef ekki öllum, ber saman um að fyrsta skrefið í þeirri 

þróun megi rekja til Harry Markowitz. Þegar líkanið kom fyrst fram voru tölvur stórar 

0

40

80

120

160

200

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mynd 1.5 - Helstu hagtölur
Meðaltal hvers árs

Hagvöxtur Vextir Verðbólga Gengi (h-ás)

Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands



  
 

- 13 - 
 

og hægvirkar og flóknir útreikningar, eins og líkanið krafðist, tóku langan tíma (Elton, 

Gruber og Padberg, 1976). Aukin tölvuvæðing hefur því breytt heilmiklu um 

möguleikann á beitingu reiknilíkana og flýtt fyrir þróun kenninga í leiðinni. 

Skiljanlega er ekki ætlunin hér að vera með tæmandi útlistun á fræðikenningum, enda 

eru til ógrynni rannsókna, kennslubóka og annarra upplýsinga þar að lútandi. Hér 

verður aðeins stiklað á stóru í helstu fræðikenningum sem máli skipta og dregið fram 

það sem þurfa þykir til að sýna sem gleggsta mynd af viðfangsefninu. 

 

1.2.1 Líkan Markowitz 
Grunnurinn að myndun skilvirkra eignasafna var lagður af bandaríska hagfræðingnum 

Harry Markowitz (1952). Í grein í Journal of Finance kynnti hann hugmyndir um að 

skilvirkasta eignasafn sé myndað útfrá tveimur þáttum: væntri ávöxtun og dreifni 

ávöxtunar, það er áhættu. Um leið hafnaði hann kenningu um að fjárfestar skuli velja 

eignir í safn eingöngu með hámörkun væntrar ávöxtunar sem mælikvarða. Samkvæmt 

Markowitz er vel dreift eignasafn skilvirkt. Eftir því sem fjöldi eigna í safni eykst 

dregur úr vægi áhættu sem snertir eingöngu einstakar eignir. Til að minnka áhættu enn 

meira eru eignir valdar í safnið með tilliti til fylgni við aðrar eignir safnsins. Fræðilega 

ætti þar með, með nógu mörgum eignum, að vera hægt að útiloka alla áhættu sem 

eingöngu snertir stakar eignir. Eftir stæði þó kerfisáhætta sem ekki er hægt að dreifa út 

úr eignasafni (Gylfi Magnússon, 2002). Starf Markowitz hafði varanleg áhrif á það 

hvernig eignastýring var í framkvæmd og hugtakaramminn sem hann smíðaði er enn 

við lýði hjá fagfólki í eignastýringu (Sjá til dæmis: Bodie, Kane og Marcus, 2001; 

Focardi og Fabozzi, 2004). Að vísu hafði lengi þótt óhyggilegt að veðja öllu sínu á 

einn hest en Markowitz var fyrstur til að leggja fram formlegt reiknilíkan þar sem 

áhættudreifing var í forgrunni. 

Líkan Markowitz krefst tveggja inntaka; væntrar ávöxtunar og samdreifni 

eigna. Í grein sinni tók Markowitz ekki afstöðu til þess hvernig vænt ávöxtun er 

fundin. Hins vegar er samdreifni yfirleitt fundin útfrá sögulegum gögnum (Bodie, 

Kane og Marcus, 2008). Í Markowitz líkaninu stendur sjóðsstjóri á markaði með N 

eignir frammi fyrir jafnmörgum áætlunum um ávöxtun þeirra eigna. Spárnar geta 

verið ítarlegar, til að mynda hlutabréfagreiningar og núvirt sjóðsstreymisyfirlit 

skuldabréfs, byggðar á efnahagsstærðum, svo sem fyrirsjáanlegri breytingu í 

einkaneyslu, eða sögulegri ávöxtun eignanna. Samdreifni eignanna metin útfrá 
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sögulegum gögnum og myndar NxN samdreifnifylki þar sem hornalínan sýnir dreifni 

hverrar eignar fyrir sig en önnur gildi samdreifni milli allra mögulegra samsetninga 

tveggja eigna. Vænt ávöxtun eignasafns p sem samansett er úr mögulegum eignum á 

markaðnum er reiknuð sem summa margfelda vigtar (v) hverrar eignar i í safninu og 

væntrar ávöxtunar (E(r)) viðkomandi eignar: 

����� � � �	 
 ���	�


	
  

Dreifni ávöxtunar safnsins er reiknuð með fylkjareikningi samkvæmt 

eftirfarandi jöfnu, þar sem Cov(ri,rj) táknar samdreifni ávöxtunar eigna i og j: 
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Staðalfrávik er reiknað með því að taka kvaðratrót dreifni. 

Aðferð Markowitz gengur út á að blanda eignum í safni í þeirri vigt sem annað 

hvort hámarkar ávöxtun við gefinni dreifni eða lágmarkar dreifni við gefinni ávöxtun. 

Með því að endurtaka útreikninga með breytilegum gefnum gildum (dreifni eða 

ávöxtun) má teikna upp svokallað framfall sem samanstendur af mögulegum 

skilvirkum eignasöfnum sem standa fjárfestum til boða. Þau eiga það öll sameiginlegt 

að ekki er hægt að blanda saman eignum á annan hátt og ná þannig fram annað hvort 

minni dreifni eða hærri ávöxtun - miðað við gefin skilyrði. 

Takmarkanir 

Allnokkrar takmarkanir eru á notkun Markowitz líkansins. Hér fara þær helstu. Fyrir 

það fyrsta byggir það á þeirri forsendu að ávöxtun fylgi normaldreifingu. Sú staðreynd 

að ávöxtun verður ekki minni en sem nemur útlögðum höfuðstól veldur því að 

forsendan heldur ekki. Að auki gerir normaldreifing ekki ráð fyrir vaxtavöxtum. Til að 

mæta þessum annmörkum benda Bodie, Kane og Marcus (2008) á notkun 

lognormaldreifingar. Mandelbrot (1963) leggur til Pareto dreifingu sem líkist 

normaldreifingu en hefur minni líkindamassa við meðaltal. Fama (1965) leitaðist við 

að beita stöðugri Pareto dreifingu til greiningar á eignasöfnum. Niðurstöður gáfu til 

kynna samsvörun í dreifingu ávöxtunar við Pareto dreifingu en líkanið sem prófað var 

þótti erfitt í notkun við raunverulegar aðstæður. Í nýlegri úttekt á bandarískum 

verðbréfamarkaði á árinu 2008 lýsa Fama og French (óbirt) dreifingu ávöxtunar sem 

„nálægt því normaldreifð nema með meiri líkindamassa til hliðanna og hægri bjögun“ 
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(e. „somewhat fat-tailed and right skewed“). Síðustu ár hefur þróunin haldið áfram og 

til dæmis uppi vísbendingar um að ávöxtun fylgi svokallaðri margvíðri Weibull 

dreifingu (Malevergne og Sornette, 2004). Það er því ljóst að þrátt fyrir að ávöxtun 

fylgi ekki normaldreifingu er deilt um staðgengil hennar. 

Í annan stað notast kennslubækur yfirleitt við sögulegt meðaltal sem staðgengil 

rannsókna við ákvörðun væntrar ávöxtunar. Sú aðferð getur reynst ágætlega (Jacob og 

Smith, 1972) en litlar breytingar á væntri ávöxtun geta jafnframt haft mikil áhrif á 

samsetningu eignasafns þegar upp er staðið (Best og Grauer, 1991; Britten-Jones, 

1999 og Drobetz, 2001). Fama (1970) og Fama og French (2009) benda á að 

rannsóknir gefi sterklega til kynna að söguleg gögn gefi ekki arðbærar vísbendingar 

um þróun í framtíð. Verð eigna á skilvirkum markaði endurspegli ætíð vænta ávöxtun 

og því sé í raun tilgangslítið að leita uppi undirverðlagðar eignir. Vigtir ættu því að 

endurspegla stærð markaðsins í heild. Sökum næmni Markowitz hámörkunar fyrir 

breytingum í spám hefur stundum verið talað um villuhámörkun (Focardi og Fabozzi, 

2004). Tekið er á þessu vandamáli hér fyrir neðan þegar útfærsla Black og Litterman á 

Markowitz líkaninu er kynnt. 

Í þriðja lagi gerir Markowitz ráð fyrir stöðugum tíma, það er að á tíma t keyri 

sjóðsstjóri líkanið með nýjum gögnum og myndi eignasafn fyrir tímabil ∆t sem getur 

verið vika, mánuður, ár eða í raun hvaða tímabil sem er. Eins og framan sagði hafa 

litlar breytingar á inntökum mikil áhrif á niðurstöður. Svo miklar sveiflur eru afar 

kostnaðarsamar í reynd og því líkanið ekki hagkvæmt í því tilliti. 

Að lokum gerir Markowitz ráð fyrir að eignasöfnum sé að fullu fjárfest í 

áhættusömum eignum. Fjárfestar eru hins vegar almennt taldir kjósa að geyma hluta 

eigna sinna í reiðufé eða skammtímapeningamarkaðseignum (Tobin, 1958). Þannig sé 

fjárfestingarákvörðun tvíþætt. Fyrst sé fundið eitt skilvirkt eignasafn á framfallinu og 

síðar val á skiptingu eigna milli eignasafnsins og áhættulausra vaxta. William Sharpe 

(1963) þróaði þessar hugmyndir áfram og lýsti því meðal annars hvaða áhrif kostur á 

láni á áhættulausum vöxtum hefði. Þessa aðferð þróaði hann síðar til að nota sem 

mælikvarða á skilvirkni eignasafna eins og kemur fram hér að neðan. Þá sýndi Lintner 

(1965) fram á að fjárfestar velja sér stað á framfalli Markowitz eftir smekk þeirra fyrir 

áhættu. Mismunandi smekk fjárfesta fyrir áhættu lýsti hann með nytjaföllum. Þar sem 

nytjafall tiltekins fjárfestis og framfall skerast í einum punkti er skilvirkasta eignasafn 

fyrir fjárfesti þann áhættusmekk. 



  
 

- 16 - 
 

1.2.2 Sharpe-hlutfallið 
Jack L. Treynor kynnti nýja aðferð til að reikna árangur í sjóðastýringu (1965). Fram 

að þeim tíma höfðu árangursmælikvarðar fyrst og fremst snúið að ávöxtun en Treynor 

bætti um betur og tók einnig tillit til breytileika í ávöxtun sjóða milli tímabila. Sharpe 

útfærði hugmyndir Treynor í rannsókn á árangri sjóða sem birtist í The Journal of 

Business (1966). Hann bjó til mælikvarða sem leiðréttir ávöxtun umfram áhættulausa 

vexti (r f) með tilliti til áhættu líkt og Treynor. Munurinn á mælikvörðunum er að í stað 

þess að nota breytileika ávöxtunar sjóðs miðað við ávöxtun markaðsins í heild (β 

sjóðs) sem áhættumælikvarða notar Sharpe staðalfrávik ávöxtunar (σ): 

���� � ��
�  

Það vill svo heppilega til að Sharpe-hlutfallið er einmitt hallatala beinnar línu 

sem sker áhættulausa vexti á y-ás og framfallið á fletinum, svokallaðri línu 

fjárfestingarkosta (e. Capital Allocation Line = CAL). Jafna línu fjárfestingarkosta er 

þannig: 

���� � �� � �� 
 � 

Eftir því sem bratti línunnar er meiri, það er hallatalan hærri, þeim mun meiri 

ávöxtun fær fjárfestir fyrir þá áhættu sem hann tekur á sig. Þegar línan myndar snertil 

við framfallið, og getur þar með ekki orðið brattari á sama tíma og hún sker framfallið 

telst hún skera það í skilvirkasta mögulega eignasafni. Við þær aðstæður kallast línan 

lína fjármagnsmarkaðsins þar sem að við stöðugar aðstæður ættu allir fjárfestar að 

vilja fjárfesta á henni.. Upphaflega lagði Sharpe til að mælikvarðinn yrði kallaður 

„reward-to-variability“ hlutfallið. Sú nafngift festist ekki við hann og hefur hlutfallið 

því yfirleitt verið nefnt í höfuðið á höfundi þess (Sharpe, 1994). 

Helsta breytingin við uppgötvun Sharpe, og að vísu Lintner (1965) og Mossin 

(1966) sem einnig hafa hlotið hrós fyrir sinn þátt í mótun hennar (Bodie, Kane og 

Marcus, 2008), er að fjárfestir þarf ekki að fjárfesta öllum sínum fjármunum í 

áhættusömum eignum. Skilvirkasta áhættusama safnið er fundið með samblandi af 

aðferð Markowitz og Sharpe. Allir fjárfestar ættu að vilja fjárfesta í því safni að hluta 

á móti áhættulausum vöxtum. Þetta útskýrir hvers vegna brattasta CAL línan kallast 

lína fjármagnsmarkaðsins, þar ættu allir fjármagnseigendur að vilja ávaxta fjármuni 

sína. Ávöxtun slíks safns væri í samræmi við jöfnu 1 með tveimur eignum; 

áhættusama safninu og áhættulausum vöxtum. Áhætta af safninu reiknast sem vigt 

áhættusama safnsins margfölduð með áhættu þess (Gylfi Magnússon, 2002). 
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Takmarkanir 

Mæling á árangri með einföldum mælikvarða á borð við Sharpe-hlutfallið krefst fjölda 

forsenda. Slíkar forsendur bresta yfirleitt þegar þeim er beitt á raunveruleikann og eru 

í besta falli nálgun (Sharpe, 1994). Hlutfallið verður þó að teljast betra til mælingar 

árangurs en mælikvarðar sem ekki taka tillit til áhættu. Annar ókostur hlutfallsins er 

að það er mjög breytilegt eftir tímamælingu fjárfestis. Það er að segja, 

langtímafjárfestir líkt og lífeyrissjóður fær allt aðrar niðurstöður en sá sem fjárfestir til 

skamms tíma. Þetta skýrist á því að síðarnefndi fjárfestirinn þarf að hafa 

skammtímasveiflur eigna safns síns í huga meðan sá fyrrnefndi getur haft minni 

áhyggjur af slíku (Kim og In, 2005). 

1.2.3 Aðferð Black og Litterman 
Fischer Black og Robert Litterman veittu annmörkum líkans Markowitz athygli í 

ritgerð sem upphaflega var gefin út 1991 af Goldman Sachs fjárfestingarbankanum. 

Uppfærð útgáfa og nokkuð ítarlegri var gefin út ári síðar og er farið eftir henni hér. 

Hún byggði ofan á upphaflegu aðferðinni með því að bæta við möguleikanum á að 

taka gjaldmiðla með inn í fjárfestingarmyndina með því að sameina Black-Litterman 

líkanið eldri aðferð Black (1989). 

Black og Litterman höfðu að sjónarmiði að aðlaga aðferð Markowitz og 

útfærslur á henni þannig að hægt væri að nota í raunverulegri eignastýringu. 

Athuganir þeirra bentu til að þrátt fyrir tiltölulega einfalda útreikninga og traustan 

fræðigrunn væru þekktustu aðferðir lítið notaðar í raun. Að mati þeirra voru aðallega 

tvær ástæður þess að hefðbundin líkön reyndust ekki hagnýt. 

„Í fyrsta lagi er erfitt að meta vænta ávöxtun. Fjárfestar hafa 

yfirleitt ekki rökstuddar skoðanir um algilda eða hlutfallslega 

ávöxtun nema á fáum mörkuðum. Hefðbundin reiknilíkön krefjast 

þess hins vegar að þeir veiti vænta ávöxtun allra eigna og 

gjaldmiðla. Því verða fjárfestar að ýkja skoðanir sínar með 

viðbótarforsendum og sú sögulega ávöxtun sem þeir nota oft í 

þessum tilgangi veita oft slæma vísbendingu um ávöxtun í 

framtíð.“ (Black og Litterman, bls. 1) 

Í öðru lagi nefna þeir áðurnefnda næmni líkana við litlum breytingum inntaka. 

Næmnin veldur því að oft skila líkön svokölluðum hornaniðurstöðum, þar sem vigtir 

eigna eru mjög ýktar. Yfirleitt eru fáar eignir með mjög þunga vigt í eignasafni sem 
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fengið er úr slíkum útreikningum og mörgum eignum sleppt. Vigtir eru því sjaldan í 

samræmi við skoðanir fjárfesta sem liggja að baki inntökum. Sökum þessa treysta 

fjárfestar ekki niðurstöðum útreikninganna og notast frekar við aðrar aðferðir. 

Lausn Black og Litterman er að sameina hefðbundið líkan Markowitz og eitt 

þekktasta líkan fjármálanna, CAPM (capital asset pricing model) líkanið (Sharpe, 

1964). Þeir leggja til að vigrinum með væntri ávöxtun, sem er annað inntaka 

Markowitz líkansins ásamt samdreifnifylkinu, sé breytt með tilliti til markaðsvæntinga 

samkvæmt CAPM líkaninu. Þannig fáist jafnari niðurstöður og nothæfari en áður. 

Samkvæmt CAPM ákvarðast virði eignar af þrennu; áhættulausum vöxtum, 

væntri ávöxtun markaðs umfram áhættulausa vexti og næmni eignarinnar við 

verðsveiflum markaðsins. Líkanið má setja stærðfræðilega fram á þennan hátt: 

����� � �� � ���� � ������ 

þar sem E(rA) táknar vænta ávöxtun eignar A, r f táknar áhættulausa vexti, E(rm) táknar 

vænta ávöxtun markaðsins í heild og β táknar næmni eignar A við verðsveiflum 

markaðsins. Hvernig β er reiknuð fer svo eftir undirliggjandi gögnum en ýmsar 

aðferðir eru í boði, misflóknar eftir því hversu nákvæmur mælikvarðinn á að vera og 

hversu nothæfur hann á að vera sem spágildi (Elton, Gruber og Ulrich, 1978). CAPM 

má einnig túlka sem jöfnu beinnar línu sem er teiknuð í hnitakerfi með vænta ávöxtun 

á y-ás og β á x-ás. Ávöxtun markaðsins umfram áhættulausa vexti (kallað 

markaðsálag) hefur hlutverk hallatölu línunnar. Fræðilega á að vera hægt að staðsetja 

allar eignir á markaði á línunni sem kallast þá verðbréfalínan (security market line). 

Svo er þó ekki í raun og veru og er α yfirleitt skilgreind til að skýra frávik eignaverðs 

frá verðbréfalínunni (Bodie, Kane og Marcus, 2008). 

CAPM líkanið er þægilegt í notkun fyrir fræðimenn en forsendur þess draga úr 

hagnýtu gildi þess. Meðal annars gerir CAPM ráð fyrir að allir fjárfestar á markaði 

hafi sama fjárfestingartímabil og horfi ekki lengra en sem því nemur. Önnur forsenda 

sem hér skiptir máli er að allir fjárfestar hafa sömu væntingar og efnahagslegar 

skoðanir. Saman valda einsleitar væntingar því að allir fjárfestar munu eiga eitt og 

sama eignasafnið. Hvernig fjárfestar dreifa fjárfestingum sínum milli áhættusama 

eignasafnsins og áhættulausra vaxta fer eftir áhættusmekk þeirra. Stærðfræðilega er 

þetta sett fram á eftirfarandi hátt: 

�
 � ����� � ��
����
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þar sem Y* stendur fyrir stöðu fjárfestis í áhættusama safninu og A táknar 

áhættusmekk viðkomandi fjárfestis. Undir forsendum CAPM líkansins er stærðin A sú 

sama fyrir alla fjárfesta. Því má endurraða jöfnunni og komast að því að áhættuálag 

markaðsins er háð dreifni hans og áhættusmekk: 

����� � �� � ����  

Útleiðslu jöfnunnar og nánari útskýringu er að finna á bls. 181-182 í Bodie, 

Kane og Marcus (2008). 

Nálgun Black og Litterman gengur út á að byggja vænta ávöxtun eigna á 

niðurstöðum CAPM líkansins. Samkvæmt forsendum CAPM táknar sú ávöxtun 

væntingar markaðsins í heild. Með því að hafa markaðsvæntingar í forgrunni dregur 

úr sveiflunum sem einkenna líkan Markowitz óbreytt. Black-Litterman líkanið má 

laga að skoðun fjárfestis á því hvort markaðurinn hafi rétt fyrir sér eða hvort eignir eru 

undir- eða yfirverðlagðar. Jafnframt tekur líkanið tillit til hversu sterk sú skoðun er. 

Líkanið er sett fram á eftirfarandi hátt: 

����|� �  �!Σ�#$ � P&Ω#$P(#$ �!Σ#$Π � �&Ω*+,( 
þar sem E(r)|P táknar vænta ávöxtun eignasafnsins umfram áhættulausa vexti eftir að 

skoðanir fjárfestis eru teknar með í reikninginn, τ er fasti, Σ er NxN samdreifnifylkið, 

P er KxN fylki með K skoðunum fjárfestis, Q er Kx1 fylki sem lýsir því vægi sem 

fjárfestir vill að skoðanir sínar hljóti, Ω er KxK hornafylki með leifaliðum sem táknar 

óvissu í skoðunum fjárfestis og Π er Nx1 fylki með væntri ávöxtun markaðsins 

samkvæmt CAPM. Hér er notast við jöfnuna og þau tákn sem notuð eru af Idzorek 

(2007). Ekki virðist sameining um notkun tákna, samanborið við til dæmis CAPM, 

eins og má meðal annars sjá á Bodie, Kane og Marcus (2008) og Jones og Zangari 

(2007). Eins og sjá má er jafnan nokkuð tyrfin og krefst töluverðar 

stærðfræðiþekkingar til að hana megi skilja til hlýtar. 

Snilldin í nálgun Black og Litterman felst í því hvernig fjárfestir kemur 

skoðunum sínum að. Hann er ekki háður því að þurfa að gefa rökstutt álit á því 

hvernig þróun allra eigna muni verða né heldur þarf hann að hafa fulla trú á spám 

sínum. Þvert á móti getur hann lýst skoðunum um hreyfingu verðs eigna, hvort sem 

hann telji þróun verða algera (til dæmis að eign komi til með að hækka um 5% í verði) 

eða hlutfallslega gagnvart öðrum eignum (að verðtryggð skuldabréf muni gefa 2% 

meira af sér en óverðtryggð). Skoðanirnar munu ekki valda öfgagildum í eignasafninu 

sem af hámörkun hlýst vegna þess að þær eignir sem fjárfestir hefur enga sérstaka 
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skoðun á mun halda vægi sínu gagnvart markaðnum. Þannig er markaðssafnið, eins og 

metið af CAPM, ávallt þungamiðja líkansins. Sem kemur í veg fyrir öfgagildin. Hér er 

Black-Litterman aðferðin skoðuð með einfölduðu Black-Litterman líkani með 

íslenskum eignum frá árunum 2007-2008. Notast er við líkanið á því formi sem lýst er 

í kafla 27.3 í Bodie, Kane og Marcus (2008). 

Takmarkanir 

Miðað við það sem að framan stendur er rétt að geta takmarkana Black-Litterman 

líkansins líkt og annarra líkana sem hér eru til umfjöllunar. Fyrir það fyrsta byggir 

líkanið annars vegar á líkani Markowitz og hins vegar á CAPM. Hvort tveggja byggir 

á forsendum sem margar hverjar eru hæpnar eða í besta falli gróf nálgun. Því eru 

niðurstöður sem líkanið veitir litaðar af réttmæti forsendanna. Eins gerir líkanið ráð 

fyrir að markaðurinn sé í jafnvægi. Markaður er hins vegar lifandi fyrirbæri á sífelldri 

hreyfingu með þeim vandkvæðum sem því fylgir. Black og Litterman geta þess að 

notkun líkans þeirra geti ekki af sér fjárfestingaráðgjöf. Þvert á móti krefjist það 

skoðana fjárfestis. Þeir benda á að líkanið henti því illa til sögulegrar hermigreiningar 

þar sem slík greining muni óhjákvæmilega líka dæma þær skoðanir sem liggja að baki 

niðurstöðum líkansins. Hér er ekki ætlunin að athuga hvernig ávöxtun eignasafns 

hefði orðið í samanburði við eignasafn sem Black-Litterman líkanið gefur af sér. 

Ætlunin er að kanna hvernig mögulegar eignir þróuðust innan safnsins miðað við 

markaðsaðstæður hverju sinni.  
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2 Aðferð 

Rannsókn á íslenskum hlutabréfamarkaði er erfiðleikum háð líkt og Stefán B. 

Gunnlaugsson og Ásgeir Jónsson taka fram í rannsókn sinni, Umframávöxtun á 

íslenskum hlutabréfamarkaði (2004). Þeir telja meðal annars upp ástæður á borð við 

stutta sögu markaðsins, fæð fyrirtækja svo og stærð þeirra. Nær öll íslensk fyrirtæki 

eru smá í alþjóðlegum samanburði og stærðardreifing jafnari en þekkist erlendis. Við 

þetta má bæta að skráningartími fyrirtækja í kauphöll, það er hversu lengi hlutabréf 

fyrirtækja eru skráð á skipulegan verðbréfamarkað, er æði stuttur miðað við eldri og 

þróaðri verðbréfamarkaði. Þetta hefur augljósa ókosti að því leyti að gögn sem eru til 

eru mjög misjöfn eftir tímabilum. Erfitt er að finna tímaraðir yfir lengri tímabil sem 

vel má bera saman á milli tímabila. Sem dæmi má nefna að um aldamót voru fyrirtæki 

í sjávarútvegi í meirihluta í Úrvalsvísitölunni en síðari ár voru það bankar og 

fjármálafyrirtæki. 

Þar sem rannsókn þeirra Stefáns og Ásgeirs fjallaði um hvort mögulegt væri að 

ná umframávöxtun, til að mynda með því að greina kennitölur félaga, tók hún 

jafnframt á þeirri spurningu um hvort og þá hversu skilvirkur íslenskur 

hlutabréfamarkaður er. Þetta hvílir á þeirri röksemd að ef hægt er að ná 

umframávöxtun með greiningu upplýsinga þýðir það að tiltækar upplýsingar komi 

ekki að öllu leyti fram í markaðsverði, líkt og ætti að vera samkvæmt hefðbundnum 

mælikvörðum á fullkomna skilvirkni markaða. Einfaldar kennitölur við 

hlutabréfakaup dugðu ekki samkvæmt rannsókninni til þess að ná umframávöxtun sem 

höfundum þykir benda til þess að íslenski hlutabréfamarkaðurinn sé „þrátt fyrir allt 

nokkuð skilvirkur“ (Stefán B. Gunnlaugsson og Ásgeir Jónsson, 2004, bls. 68). Þeir 

taka þó fram að fyrrnefndir erfiðleikar geti haft áhrif á niðurstöðurnar og því ekki 

hægt að fullyrða óyggjandi um skilvirkni markaðsins. Fjölmiðlaumfjöllun undanfarið 

misseri, þar sem fullyrt er að bankar hafi haldið upp verði eigna sinna og hlutabréfa 

með handafli, bendir þó sterklega til annars, reynist hún á rökum reist. 

Hér er ekki markmiðið að fjalla um skilvirkni íslensks verðbréfamarkaðs. Hins 

vegar hljóta allar rannsóknarniðurstöður um tiltekinn markað að litast af því hvort 

viðkomandi markaður sé skilvirkur eður ei. 
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2.1 Gögn 
Við val á gögnum er reynt að leggja áherslu á að þau endurspegli þá fjárfestingarkosti 

sem stóðu fjárfestum á íslenskum markaði til boða frá ársbyrjun 2007 til loka ársins 

2008. Í því ljósi er fyrst og fremst um innlend hlutabréf og skuldabréf, sem skipt er 

með í Kauphöll Íslands að ræða. Erlendum eignum, þar með talið erlendum eignum 

sem skráðar eru á íslenskan markað, er sleppt á grundvelli þess að ávöxtun þeirra tók 

mikið mið af þróun krónunnar á tímabilinu sem er til skoðunar. Að sama skapi er ekki 

hægt að taka tillit til þess að fjöldi fjármálagerninga býðst sem annað hvort eru ekki 

skráðir á markað eða eru einungis gefnir út á frummarkaði og enginn eða lítill 

eftirmarkaður er til. Eðlilega skekkir þetta þá mynd sem dregin er upp af hugsanlegum 

fjárfestingarkostum. 

Í byrjun var fjallað um skilyrði um seljanleika eigna sem teknar eru með í 

rannsókninni. Ekki reyndist unnt að finna tæmandi mælikvarða fyrir seljanleika. 

Seljanleiki eignar ræðst af því hversu auðveldlega og hratt gengur fyrir sig að selja 

hana á sanngjörnu markaðsvirði samkvæmt skilgreiningu Bodie, Kane og Marcus 

(2008). Hluti seljanleika ræðst jafnframt af því hversu kostnaðarsöm slík sala yrði en 

kostnaður ræðst sérstaklega af mun kaup- og sölugengis. Þá er seljanleiki mældur eftir 

því hversu mikil áhrif stærri viðskipti hafa á verðið, það er hversu mikið verð hækkar 

við stórkaup. Að lokum telst það merki um mikinn seljanleika ef fjárfestir þarf að losa 

sig við umtalsvert magn bréfa skyndilega og veldur því ekki samtímis að verð 

hríðlækkar. Í því augnamiði að taka tillit til krafna um seljanleika verðbréfa í 

eignasafni (og um leið líkja eftir bestu getu eftir skilyrði CAPM um engan 

viðskiptakostnað) er ekki unnt að hafa öll skráð hlutabréf með í rannsókninni.  

2.1.1 Öflun gagna 
Í gagnasöfnun var notast við Genius viðbót við Microsoft Excel töflureikninn, útgáfu 

2007. Genius veitir aðgang að ýmsum gögnum Kauphallarinnar og annarra efnisveita 

yfir net og er meðal annars notaður í fjármálafyrirtækjum til öflunar 

rauntímaupplýsinga og sögulegra gagna. Heimildir fengnar með Genius eru merktar 

Teris, fyrirtækinu sem hannar og þróar hugbúnaðinn. Tölulegar heimildir víðsvegar í 

ritgerðinni eru jafnframt fengnar fyrir tilstilli viðbótarinnar og vísast í hana sé annarra 

heimilda ekki getið. 
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2.1.2 Val eigna 
Viðkvæmni líkana fyrir hvers kyns sveiflum í gögnum og útgilda veldur því að vanda 

þarf öflun gagna sem síðar munu sinna hlutverki inntaka í líkan. Hér sem annars 

staðar á RIRÚ reglan við (e. GIGO – Garbage In Garbage Out). 

Í fyrstu komu öll hlutabréf til greina sem skráð voru í Kauphöll Íslands á tímabilinu 

sem er til skoðunar. Samtals eru þetta hlutabréf 29 fyrirtækja. Skuldabréf gefin út af 

ríkis- eða Íbúðalánasjóði komu einnig til greina en áður var útskýrt hvers vegna 

skuldabréf útgefin af öðrum aðilum eru ekki tekin með í reikninginn. Fyrir utan 

ríkisskuldabréf voru töluverð viðskipti með flokk spariskírteina sem er á gjalddaga 

2015. Hann var því tekinn með. Útistandandi flokkar ríkisbréfa, íbúðabréfa ásamt 

spariskírteininu á tímabilinu voru 13 talsins. Einn þeirra, RIKB 10 1210 var ekki 

boðinn út fyrr en í lok árs 2008 og er því sleppt. Lista yfir framangreind bréf ásamt 

helstu tölulegum upplýsingum er að finna í töflum 5.1a og 5.1b í viðauka. Í listanum 

eru meðtalin hlutabréf sem voru annað hvort sárafá viðskipti með á tímabilinu ellegar 

viðskipti voru jafnan fyrir hlutfallslega lágar upphæðir. Slíkt bendir ekki til mikils 

seljanleika. Hlutabréf sem notuð voru í rannsóknina voru valin með þeim hætti að þau 

þurftu að uppfylla tvö skilyrði. Í fyrsta lagi þurftu viðskipti með bréfin að vera 

tiltölulega tíð. Í öðru lagi þurfti meðalmunur á kaup og sölugengi í lok dags á 

tímabilinu að vera tiltölulega lítill. Þegar tekið hafði verið tillit til ofangreindra þátta 

komu 33 verðbréf til greina (Tafla 2.1). Þar má sjá að öll bréf sem valin voru eiga það 

sameiginlegt að viðskipti voru með þau að minnsta kosti einu sinni á dag, hvern 

viðskiptadag sem þau voru skráð í Kauphöllina. Viðmiðunartímabilið er annað hvort 

skráningartími viðkomandi eignar í kauphöll eða tímabilið frá 1. júlí 2004 til 31. 

desember 2008, eftir því hvort er styttra. Jafnframt eiga bréfin það sameiginlegt að 

mismunur á kaup- og sölutilboðum í viðskiptakerfi Kauphallarinnar var að meðaltali 

meiri en 5% af meðaltali hæsta og lægsta viðskiptaverðs á umræddu tímabili. Með 

þessum aðgerðum er vonast til að seljanleiki valinna eigna verði ekki dreginn mikið í 

efa. 
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Tafla 2.1 - Notaðar eignir 

2.1.3 Meðferð gagna 
Gögn voru valin með sjö daga millibili frá 1. Júní 2004. Sú dagsetning varð fyrir 

valinu sökum þess að mánuði síðar voru íbúðabréf fyrst boðin út. Hún þykir auk þess 

henta þar sem hún lendir hæfilega miðsvæðis í sveiflum á hlutabréfamarkaði. Það skal 

viðurkennt hér að aðferðin er ad hoc. Fyrir hlutabréf var kallað eftir dagslokaverði 

fyrir hvern dag. Ávöxtun þeirra er mæld sem verðhækkun frá einum degi til annars. 

Ekki var unnt að taka arðgreiðslur með í reikninginn og verður það að teljast ágalli 

Tafla 2.1 - Notaðar eignir

Nafn eignar Viðmiðunartímabil A B C

365 hf. 01. júl. 2004 - 09. júl. 2008 7,41 8.992.865 0,95%
Actavis Group hf. 01. júl. 2004 - 20. júl. 2007 29,0814.485.341 0,55%
Alfesca hf. 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 4,58 8.067.541 1,37%
Atorka Group hf. 01. júl. 2004 - 05. des. 2008 10,77 4.252.316 0,98%
Bakkavör Group hf. 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 19,02 10.402.680 0,93%
Exista hf. 15. sep. 2006 - 22. des. 2008 50,09 10.999.646 0,56%
FL GROUP hf. 01. júl. 2004 - 06. jún. 2008 30,26 19.316.247 0,74%
Flaga Group hf 01. júl. 2004 - 20. maí. 2008 2,78 1.028.277 1,26%
Glitnir banki hf. 01. júl. 2004 - 03. okt. 2008 60,94 25.814.344 0,50%
Hf. Eimskipafélag Íslands 20. jan. 2006 - 31. des. 2008 15,35 7.393.050 1,07%
HFF150224 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 10,94 130.116.937 0,41%
HFF150434 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 9,89 137.889.642 0,45%
HFF150644 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 12,89 146.158.830 0,47%
HFF150914 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 9,27 127.550.462 0,35%
Icelandair Group hf. 12. feb. 2007 - 31. des. 2008 6,12 12.434.889 0,75%
Icelandic Group hf. 01. júl. 2004 - 05. maí. 2008 2,47 15.894.070 1,47%
ICEQ verðbréfasjóður 06. jan. 2005 - 31. des. 2008 1,24 53.404.881 0,39%
Kaupþing banki hf. 01. júl. 2004 - 03. okt. 2008 86,91 18.828.707 0,36%
Landsbanki Íslands hf. 01. júl. 2004 - 03. okt. 200864,82 15.380.361 0,57%
Marel Food Systems 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 7,274.826.601 0,80%
Mosaic Fashions hf. 21. jún. 2005 - 14. sep. 2007 8,46 14.904.239 1,17%
RIKB 07 0209 01. júl. 2004 - 09. feb. 2007 4,40 66.849.202 0,28%
RIKB 08 0613 20. jún. 2006 - 13. jún. 2008 6,77 122.250.737 0,09%
RIKB 08 1212 19. des. 2006 - 12. des. 2008 11,14 125.351.602 0,10%
RIKB 09 0612 19. jún. 2007 - 31. des. 2008 15,57 114.356.915 0,19%
RIKB 10 0317 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 10,57 85.499.963 0,23%
RIKB 13 0517 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 10,67 95.762.331 0,44%
RIKB 19 0226 04. mar. 2008 - 31. des. 2008 17,96 103.378.889 1,26%
RIKS 15 1001 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 2,37 88.886.383 0,41%
SPRON 01. júl. 2004 - 03. okt. 2008 7,73 4.001.302 1,05%
Straumur - Burðarás hf. 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 41,03 16.376.209 0,72%
Teymi hf. 20. nóv. 2006 - 24. sep. 2008 8,41 5.121.001 1,14%
Össur hf. 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 10,52 7.323.805 0,91%
Samtals fjöldi: 33 Meðaltal: 18,11 49.190.917 0,69%

A - Fjöldi viðskipta á dag
B - Meðalupphæð viðskipta
C - Munur kaup- og sölutilboða
Heimild: Teris
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sem þarf að leiðrétta ef endurtaka á rannsóknina. Mæling á ávöxtun hlutabréfa var 

með eftirfarandi hætti: 

�- � �-#$ �-. � 1 

þar sem r táknar ávöxtun hvers bréfs, P táknar verð þess og t stendur fyrir tíma. 
Skuldabréfin eru lítið eitt flóknari í meðferð. Stuðst var við dagslokaverð fyrir 

hvern dag líkt og með hlutabréfin. Ávöxtun skuldabréfa lýsir sér hins vegar öðru 

fremur í áunnum vöxtum á því tímabili sem bréfin eru í eigu fjárfestis. Því þurfti að 

bæta áunnum vöxtum við öll skuldabréfin til að þau sýndu rétta mynd af ávöxtun 

tímabilsins. Að auki eru íbúðabréf verðtryggð og var sökum þess gert ráð fyrir 

áunninni höfuðstólshækkun vegna verðtryggingar þegar ávöxtun tímabils var reiknuð 

svo sem hér segir: 

�- � �- � �0- � 0-#$� � �1- � 1-#$�
�-#$

� 1 

þar sem xt táknar áunna vexti á tíma t og yt áunna höfuðstólshækkun á tíma t. 

Eignirnar ná eðlilega ekki allar yfir allan tímann sem ætlunin er að skoða. 

Dæmi um slíkar eignir eru hlutabréf Exista, sem ekki voru tekin til viðskipta fyrr en í 

september 2006, og flokkur ríkisbréfa RIKB 09, en fyrsta útboð í flokknum var 19. 

júní 2007. Ef ætlunin væri eingöngu að skoða sögulega ávöxtun bréfanna og ef til vill 

staðalfrávik hennar væri lítið mál að kanna bréf Exista frá september 2006 og RIKB 

09 frá útboðsdegi. Aðferð Markowitz krefst þess hins vegar að fyrir liggi upplýsingar 

um samdreifnifylki svo langt aftur sem ætlunin er að kanna. Hvorki Black og 

Litterman, né Bodie, Kane og Marcus leggja til hversu langt aftur í tímann gögnin 

skuli ná. Að vísu nefna þeir síðarnefndu „nýleg“ söguleg gögn. Í tilviki bandarískra 

markaða geta nýleg gögn til dæmis talist allt frá árinu 2000. Til samanburðar var 

íslenskur markaður varla til fyrir árið 1996 og tíðar skráningar og afskráningar gera 

sögulega greiningu gloppótta (Kauphöll Íslands, 2004). Að auki má efast um 

gagnsemi sögulegra gagna í líkönum sem horfa til framtíðar líkt og Sarnat (1972) 

bendir á. 

Það var brugðið á það ráð að nota β samkvæmt CAPM líkaninu til að „svindla“ 

á inntökum Markowitz líkansins. Samkvæmt CAPM er hægt að meta áhættuálag á 

einstakar eignir útfrá því hvernig hún hegðar sér miðað við markaðssafnið. 

Eftirfarandi er lýsing Bodi, Kane og Marcus á sambandinu: 

�	 � �����	 , ���
���
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þar sem βi stendur fyrir β eignar i og Cov(ri,rm) táknar samdreifni eignar i og 

markaðsins í heild. Það reyndist þrautin þyngri að finna viðunandi aðferð til að meta 

markaðinn í þessum tilgangi. Hvort tveggja Bodie, Kane og Marcus sem og Black og 

Litterman leggja til að vigta skuli markaðssafnið með markaðsvigt verðbréfa. Dreifni 

safnsins er svo notuð til að draga ályktanir um β fyrir þær eignir sem skorti upp á 

söguleg gögn. Þar sem β sýnir sveiflur viðkomandi eignar gagnvart markaðssafninu er 

einnig hægt að leggja mat á hver hreyfing eignanna hefði orðið hefðu þær verið teknar 

fyrr til viðskipta. Með þessu móti var hægt að drýgja tímaraðirnar til þess að þær yrðu 

nothæfar í Markowitz líkaninu, það er að segja svo hægt væri að nota þær sem inntak í 

samdreifnifylkið. Vigtir helstu flokka er að finna á mynd 2.1 og í töflu 5.2 í viðauka. 

 
Mynd 2.1 - Vigt eignaflokka 

Þessar æfingar gera að verkum að ávöxtun ólíkra verðbréfa er 

samanburðarhæf. Af tímaröðunum var tekið faldmeðaltal yfir eins langt tímabil og 

viðkomandi gögn gáfu kost á. Faldmeðaltal er valið – umfram hefðbundið meðaltal – 

á þeirri forsendu að vaxtavextir eru innbyggðir í það. Það þykir því hentugra til 

greiningar á tímaröðum í fjármálum en hefðbundið meðaltal (Bodie, Kane og Marcus, 

2008 og Hodges og Schaefer, 1974). Meðalávöxtun verðbréfanna, sem þegar höfðu 

verið tekin til viðskipta í upphafi árs 2007, ásamt staðalfráviki ávöxtunar má sjá í töflu 

2.2. Til samanburðar eru sýnd sömu gögn í lok september 2008, skömmu áður en 

stærstu bankar landsins fóru undir stjórn skilanefnda á vegum Fjármálaeftirlitsins. Í 

töflunni eru tímabilin mislöng, það er þau hefjast bæði á sama tíma en lýkur á 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jún. '04 mar. '05 des. '05 sep. '06 jún. '07 mar. '08 des. '08

Mynd 2.1 - Vigt eignaflokka
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Heimild: Teris
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mismunandi tíma. Til gamans er bætt við ávöxtun innan tímabilsins og má glögglega 

sjá þær sviptingar sem urðu á íslenskum verðbréfamarkaði. 

 
Tafla 2.2 - Ávöxtun og staðalfrávik frá ársbyrjun 2006 

Gögnin voru keyrð í Solver viðbót Microsoft Excel. Solver framkvæmir 

línulega bestun að gefnum skilyrðum. Markmiðsfallið var að hámarka Sharpe-

hlutfallið með því að breyta samsetningu eignasafnsins og taka niðurstöður saman 

eftir hverja keyrslu (sjá Gylfi Magnússon, 2002). Í þessu skyni var ávöxtunarkrafa 

skuldabréfavísitölu með þriggja ára líftíma sem Kauphöllin reiknar notuð sem 

staðgengill áhættulausra vaxta. Fordæmi eru um slíka notkun, meðal annars hjá 

Stefáni B. Gunnlaugssyni og Ásgeiri Jónssyni (2004). Að vísu notuðust þeir við vexti 

Tafla 2.2 - Ávöxtun og staðalfrávik frá ársbyrjun 2006

Nafn eignar Ávöxtun
Staðal-
frávik

Ávöxtun
Staðal-
frávik

Ávöxtun
Staðal-
frávik

365 hf.  (14%) 40%  (47%) 36%  (62%) 32%
Actavis Group hf. 28% 22% 43% 21% 69% 20%
Alfesca hf. 20% 27% 19% 20% 17% 15%
Atorka Group hf. 11% 20%  (5%) 26%  (13%) 29%
Bakkavör Group hf. 21% 23%  (24%) 31%  (42%) 34%
Exista hf. - -  (45%) 51%  (47%) 54%
FL GROUP hf. 26% 44%  (37%) 44%  (60%) 42%
Flaga Group hf  (46%) 58%  (50%) 82%  (53%) 95%
Glitnir banki hf. 36% 30%  (4%) 26%  (21%) 23%
Hf. Eimskipafélag Íslands  (23%) 27%  (57%) 49%  (69%) 57%
HFF150224 2% 8% 8% 9% 12% 10%
HFF150434 6% 9% 10% 10% 14% 10%
HFF150644 7% 8% 11% 9% 14% 10%
HFF150914 0% 7% 6% 7% 9% 7%
Icelandair Group hf. - -  (16%) 27%  (16%) 27%
Icelandic Group hf.  (20%) 17%  (51%) 30%  (67%) 36%
ICEQ verðbréfasjóður 18% 23%  (8%) 24%  (21%) 25%
Kaupþing banki hf. 14% 32% 0% 28%  (7%) 26%
Landsbanki Íslands hf. 3% 33%  (4%) 28%  (8%) 25%
Marel Food Systems 19% 21% 13% 20% 10% 19%
Mosaic Fashions hf.  (18%) 21%  (4%) 21% 14% 21%
RIKB 07 0209 9% 2% 9% 2% 15% 1%
RIKB 08 0613 - - 6% 7% 4% 8%
RIKB 08 1212 - - 5% 7% 5% 7%
RIKB 09 0612 - - 4% 9% 4% 9%
RIKB 10 0317  (4%) 8%  (3%) 9%  (2%) 9%
RIKB 13 0517  (5%) 11%  (5%) 11%  (5%) 11%
RIKB 19 0226 - - 14% 14% 14% 14%
RIKS 15 1001 16% 8% 25% 9% 31% 9%
SPRON - -  (82%) 68%  (82%) 68%
Straumur - Burðarás hf. 11% 28%  (19%) 29%  (32%) 29%
Teymi hf. - -  (40%) 70%  (47%) 71%
Össur hf. 0% 24%  (6%) 21%  (9%) 20%
Einfalt meðaltal: 5% 22%  (10%) 26%  (13%) 26%
Heimild: Teris

2. jan. 2007 23. sep. 2008 Innan tímabils
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á þriggja mánaða ríkisvíxlum. Útgáfa víxla lá niðri bróðurpartinn af því tímabili sem 

hér er til skoðunar. Því er reiknuð ávöxtunarkrafa Kauphallarinnar látin duga. 

Upplýsingar um útreikning vísitölunnar er að finna á vefsíðu Kauphallar Íslands 

(OMX Exchange Iceland, 2007). Frekari umfjöllun um notkun áhættulausra vaxta má 

meðal annars finna í Siegel og Warner (1977).  
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3 Niðurstöður 

Líkt og getið var í inngangi ættu niðurstöður á keyrslu líkananna ekki að koma þeim á 

óvart sem þekkja til líkananna sem eru til umfjöllunar. Þær eru mjög sveiflukenndar 

og fylgja almennum verðsveiflum á markaði vel, enda byggðar á sögulegum gögnum.  

Það sem ræður mestu í hegðan Markowitz hámörkun er annars vegar vænt ávöxtun 

eins og hefur verið greint frá. Hins vegar er það fylgni eigna, reiknuð með 

samdreifnifylkinu. Fylgni tekur miklum breytingum á tólf mánaða tímabili í byrjun árs 

2007 og tólf mánaða tímabili í lok september 2008. Lýsir þetta ef til vill kerfishruninu 

sem varð og jafnframt því hversu ráðandi fjármálafyrirtæki voru í íslensku 

kauphöllinni. Sem dæmi má sjá fylgni nokkurra valinna eigna í töflu 3.1. Eignir í 

töflunni eru valdar að handahófi. Þar er að finna tvo banka, eitt framleiðslufyrirtæki, 

eitt ríkisbréf og eitt íbúðabréf til að sýna sem bestan þverskurð af markaðnum. 

Samkvæmt henni hélst fylgni bankanna Landsbanka og Kaupþings nokkuð stöðug yfir 

tímabilið. Hins vegar dró úr fylgni milli Landsbanka og lengsta ríkisbréfsins, RIKB 19 

og á sama tíma jókst fylgni milli RIKB 19 og íbúðabréfsins HFF 34. Þetta sýnir ef til 

vill að eftir því sem kreppan versnaði leituðu fjárfestar í skjól með því að fjárfesta í 

tryggum skuldabréfum. 

 
Tafla 3.1 - Fylgni valinna eigna á 52 vikna tímabili til og með dagsetningar 

Athugun á dreifingu ávöxtunar er í þversögn við það sem segir að framan um 

svo til normaldreifingu hennar. Mynd 3.1 sýnir að ávöxtun þjappar sér nálægt 

meðaltali með örlítilli vinstri bjögun. Hins vegar er ferilris nokkuð mikið. Útskýringar 

þessa misræmis við það sem áður hefur komið fram er líkast til hversu stutt tímabil er 

til skoðunar. Jafnframt er skoðuð saman ávöxtun skulda- og hlutabréfa, sem kann að 

trufla niðurstöður. 

Tafla 3.1 - Fylgni valinna eigna á 52 vikna tímabili til og með dagsetningar
Eignir 2. jan. 2007 17. júl. 2007 31. sep. 2008
Landsbanki / Kaupþing 78% 67% 72%
Kaupþing / Össur 23% 42% 56%
Landsbanki / RIKB 19  (72%)  (50%)  (39%)
RIKB 19 / HFF 34  (13%) 14% 38%
Össur / RIKB 19  (28%)  (24%)  (13%)
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Mynd 3.1 - Dreifing ávöxtunar 

3.1 Markowitz 
Sem inntök í líkan Markowitz var notað samdreifnifylki byggt á gögnum 52 

vikur aftur í tímann og vænt ávöxtun var reiknuð útfrá sögulegri ávöxtun svo langt 

aftur sem hún náði. Prófaðar voru nokkrar mismunandi keyrslur Markowitz líkansins 

og voru niðurstöður æði misjafnar eftir því hvaða skilyrði voru gefin. Fyrst var líkanið 

keyrt án hámarks á eignaraðild í einstökum eignum með sögulegt meðaltal sem vænta 

ávöxtun. Án skilyrða um eignadreifingu skilar Markowitz líkanið yfirleitt öfgagildum 

sem gefa sjaldnast nothæfa niðurstöðu. Sú varð raunin í fyrstu keyrslu líkt og sjá má í 

töflu 3.2a og 3.2b. Taflan sýnir þær vigtir sem Markowitz hámörkun gefur 

hagstæðasta eignasafni fyrir tvær dagsetningar. Sú fyrri miðast við þann tíma sem 

Úrvalsvísitalan var næst hámarki en sú síðari örfáum dögum fyrir bankahrun. 

Mynd 3.1 - Dreifing ávöxtunar
Í samanburði við normaldreifingu sem er græn í bakgrunni

Samantekt:
Meðalávöxtun á viku - (0,12%)

Staðalfrávik á viku - 4,89%
Bjögun (skewness) - (2,61)

Ferilris (kurtosis) - 87,35
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Tafla 3.2a - Vigtir félaga samkvæmt líkani Markowitz (24/07/07) 

Tafla 3.2a - Vigtir félaga samkvæmt líkani Markowitz

Nafn eignar 5% hámark 30% hámark án takmarkana með skortsölu
365 hf. 0% 0% 0%  (14%)
Actavis Group hf. - - - -
Alfesca hf. 5% 0% 0%  (1%)
Atorka Group hf. 5% 6% 4% 5%
Bakkavör Group hf. 5% 28% 20% 34%
Exista hf. 5% 0% 0% 31%
FL GROUP hf. 5% 2% 0%  (13%)
Flaga Group hf 1% 0% 0%  (1%)
Glitnir banki hf. 4% 30% 42% 100%
Hf. Eimskipafélag Íslands 3% 0% 0%  (4%)
HFF150224 3% 0% 0%  (165%)
HFF150434 3% 0% 0% 88%
HFF150644 3% 0% 0% 57%
HFF150914 3% 0% 0% 100%
Icelandair Group hf. 3% 0% 0%  (50%)
Icelandic Group hf. 2% 0% 0%  (19%)
ICEQ verðbréfasjóður 4% 0% 0% 100%
Kaupþing banki hf. 4% 0% 0%  (24%)
Landsbanki Íslands hf. 5% 30% 31% 36%
Marel Food Systems 3% 4% 3% 20%
Mosaic Fashions hf. 3% 0% 0%  (16%)
RIKB 07 0209 - - - -
RIKB 08 0613 3% 0% 0%  (27%)
RIKB 08 1212 3% 0% 0% 100%
RIKB 09 0612 3% 0% 0%  (205%)
RIKB 10 0317 3% 0% 0%  (75%)
RIKB 13 0517 3% 0% 0%  (18%)
RIKB 19 0226 3% 0% 0% 100%
RIKS 15 1001 3% 0% 0% 54%
SPRON 3% 0% 0%  (38%)
Straumur - Burðarás hf. 4% 0% 0% 14%
Teymi hf. 3% 0% 0% 7%
Össur hf. 2% 0% 0%  (74%)
Samtals 100% 100% 100% 100%
Ávöxtun: 31,1% 70,2% 74,0% 177,7%
Áhætta: 8,5% 11,7% 12,3% 15,7%
Sharpe hlutfall: 1,95 4,77 4,84 10,38

24. júlí 2007
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Tafla 3.3b - Vigtir félaga samkvæmt líkani Markowitz (30/09/08) 

Þegar líkaninu var leyft að skortselja eignir, það er taka neikvæða stöðu í þeim, 

breyttist myndin nokkuð. Skortsala er algeng aðgerð við eignastýringu og nota 

aðalmiðlarar hana til dæmis á eftirmarkaði með skuldabréf (Lánasýsla ríkisins, 2009). 

Í annarri keyrslu var ákveðið að setja líkaninu skilyrði um að hlutfall einstakra eigna 

mætti ekki fara yfir 30% af eignasafninu. Glögglega sést að líkanið neyðist til að taka 

fleiri eignir í safnið á hverjum tímapunkti. Þriðja keyrsla freistaði þess að neyða 

líkanið enn frekar til dreifingar áhættu. Skemmst er frá því að segja að sú tilraun tókst 

fremur illa. Af því leiðir að, að minnsta kosti ef miðað er við gífurlega rósturssaman 

verðbréfamarkað og gengið útfrá því að söguleg gögn veiti innsýn í þróun framtíðar, 

Tafla 3.2b - Vigtir félaga samkvæmt líkani Markowitz

Nafn eignar 5% hámark 30% hámark án takmarkana með skortsölu
365 hf. - - - -
Actavis Group hf. - - - -
Alfesca hf. 5% 30% 0% 58%
Atorka Group hf.  (0%) 0% 0%  (41%)
Bakkavör Group hf.  (0%) 0% 0%  (24%)
Exista hf. 5% 7% 0% 26%
FL GROUP hf. - - - -
Flaga Group hf - - - -
Glitnir banki hf. 5% 1% 0%  (62%)
Hf. Eimskipafélag Íslands 0% 0% 0%  (10%)
HFF150224 5% 4% 0%  (2%)
HFF150434 5% 4% 0%  (15%)
HFF150644 5% 5% 0% 19%
HFF150914 5% 4% 0%  (12%)
Icelandair Group hf. 5% 1% 0% 8%
Icelandic Group hf. - - - -
ICEQ verðbréfasjóður 5% 2% 0% 34%
Kaupþing banki hf. 5% 4% 0% 16%
Landsbanki Íslands hf. 0% 1% 0% 1%
Marel Food Systems 5% 4% 0%  (1%)
Mosaic Fashions hf. - - - -
RIKB 07 0209 - - - -
RIKB 08 0613 - - - -
RIKB 08 1212 5% 2% 0%  (0%)
RIKB 09 0612 5% 2% 0%  (7%)
RIKB 10 0317 5% 3% 0% 100%
RIKB 13 0517 5% 1% 0%  (113%)
RIKB 19 0226 5% 3% 4% 57%
RIKS 15 1001 5% 8% 96% 100%
SPRON 5% 6% 0%  (1%)
Straumur - Burðarás hf. 5% 2% 0%  (20%)
Teymi hf. - - - -
Össur hf. 5% 5% 0%  (11%)
Samtals 100% 100% 100% 100%
Ávöxtun: -10,4% -4,4% 43,0% 104,7%
Áhætta: 13,0% 12,8% 9,4% 13,9%
Sharpe hlutfall: -1,83 -1,39 3,14 6,56

30. september 2008
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að dreifing eigna í safni þarf ekki nauðsynlega að veita skjól fyrir áhættu, né heldur að 

tryggja viðunandi ávöxtun. Það ber að taka fram að hagnýtt gildi ályktunar sem 

þessarar er afar takmarkað í ljósi forsendanna að baki henni. Gildir hér jafnframt hið 

fornkveðna, að ávöxtun í fortíð sé ekki ávísun á ávöxtun í framtíð. Þrátt fyrir það má 

segja að árangur fyrri tímabila gefi tilefni til væntinga um seinni tímabila árangur. 

Neikvætt Sharpe-hlutfall segir væntanlega þá sögu að fjárfestar ættu heldur að geyma 

fé sitt á áhættulausum vöxtum en verðbréfum við ríkjandi aðstæður (mynd 3.2). Það 

má því segja að þriðja keyrsla sýni mátt stýrivaxta, þar sem þeir hvetja til öruggs 

sparnaðar fremur en áhættusækni. 

 
Mynd 3.2 - Þróun Sharpe-hlutfalls 

Myndir 3.3a og 3.3b sýna framfall Markowitz miðað við sömu dagsetningar og 

að ofan þar sem skortsala er ekki heimil. Á myndirnar er jafnframt teiknuð lína 

fjárfestingakosta sem sker framfallið í einum punkti, hallatala hennar er sem fyrr sagði 

Sharpe-hlutfallið. 
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Mynd 3.2 - Þróun Sharpe-hlutfalls
Öfgar í Sharpe-hlutfalli með mismunandi skorðum

5% hámark 30% hámark Án takmarkana Short

Heimild: Teris
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Mynd 3.3a - Framfall og dreifing eigna (17/07/07) 

 
Mynd 3.4b - Framfall og dreifing eigna (23/09/08) 

3.2 Black-Litterman 
Notkun á Black-Litterman aðferðinni reyndist erfiðari en ætlað var í fyrstu. Því var 

ákveðið að notast eingöngu við einfaldað líkan samkvæmt 27. kafla Bodie, Kane og 

Marcus (2008) fremur en hið almenna líkan sem finna má í viðauka í bókinni svo og í 

upphaflegri grein Black og Litterman (1992). 

Eftir því sem best verður áætlað notast höfundar sem fjalla um Markowitz eða 

Black-Litterman aðferðina við eignastýringu yfirleitt við flokka verðbréfa. Til að 

mynda er eignum skipt í hlutabréf annars vegar og skuldabréf hins vegar (Bodie, Kane 

og Marcus, 2008 og Blume, 1980). Aðrir notast við ítarlegri skilgreiningar á 

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Á
vö

xt
un

Áhætta (staðalfrávik)

Mynd 3.3a - Framfall og dreifing eigna
Gögn fyrir 17. júlí 2007  | Engin skortsala

Eignir
Framfall
CAL

Exista

Flaga

-90%

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Á
vö

xt
un

Áhætta (staðalfrávik)

Mynd 3.3b - Framfall og dreifing eigna
Gögn fyrir 23. september 2008 | Engin skortsala

Eignir

Framfall

CAL

SPRON

Flaga



  
 

- 35 - 
 

eignaflokkum, til dæmis hlutabréf skipt eftir geirum eða eignir skipt í hluta- og 

skuldabréf annars vegar og landsvæðum hins vegar (Sjá til dæmis: Drobetz, 2001). 

Þetta á rætur sínar að rekja til þess að fjárfestingarstefna flestra sjóða er fyrst ákveðin 

útfrá eignaflokkum, svosem skuldabréfum og hlutabréfum, en á þeim forsendum eru 

svo eintök verðbréf valin í sjóðina. Kauphöllin á Íslandi hefur haldið úti 

undirvísitölum fyrir skráð hlutabréf. Dæmi um slíkar vísitölur eru fjármála- og 

tryggingavísitala, sjávarútvegsvísitala og lyfjavísitala. Lengi vel voru fyrirtæki í 

sjávarútvegi stærsti hluti Úrvalsvísitölunnar en um áramótin 2007-2008 voru 

fjármálafyrirtæki allsráðandi í henni. Hér er því hlutabréfum ekki skipt eftir geirum 

líkt þar sem það er ekki talið skila sér. Þar sem skráð hlutafélög eru fá í alþjóðlegum 

skilningi veldur þetta ekki miklum erfiðleikum og gefur skýrari niðurstöður. 

Eitt inntaka Black-Litterman líkansins er skoðun sem fjárfestir kann að hafa á 

markaðsaðstæður. Engin ástæða er til að setja fram slíkar skoðanir hér. Í ljósi þess sem 

síðar varð er líklegt að þær myndu undirvoga hlutabréf á kostnað verðtryggðra 

skuldabréfa. Hins vegar eru yfirgnæfandi líkur á að skoðanir hefðu verið öðruvísi fram 

lagðar í miðri hringiðu áranna 2007 og 2008. Með því að sleppa því að taka skoðanir 

með í reikninginn er viðurkennt að verkið vex í augum. Ætlunin er ekki að keyra 

líkanið með skoðunum án þess að hafa nægilegan grunn til að skilja niðurstöður þess 

og mikilvægi inntaka. Að minnsta kosti ekki til birtingar. 

Hins vegar þykir vel við hæfi að prufukeyra Black-Litterman líkanið. Ef fylgt 

er eftir kynningu Bodie, Kane og Marcus, og líkanið keyrt miðað við íslenskar 

aðstæður á árunum 2007-2008 kemur ýmislegt forvitnilegt í ljós. Til þess að líkja eftir 

því sem Black og Litterman vilja ná fram með líkaninu var hlutabréfum og 

skuldabréfum skipt í tvo potta – einn fyrir hvora tegund bréfa. Könnuð var dreifni 

ávöxtunar í hvorum flokki fyrir sig svo og fylgni milli markaðsvigtaðs safns 

hlutabréfa annars vegar og markaðsvigtaðs safns skuldabréfa hins vegar. Niðurstöður 

þessa var samdreifnifylkið í töflu 3.3. 
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Mynd 3.5 -  Framfall með Black-Litterman 
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íslenskum verðbréfamarkaði og hins vegar afar órólegir markaðir um þessar mundir. 
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4 Umræða 

Þróun í rannsóknum á eignasöfnum, hvernig þau eru mynduð og hversu vel þau 

reynast hefur verið mikil á undanförnum árum. Óumdeilt má rekja upphaf þessarar 

þróunar til Harry Markowitz. Þegar Markowitz kynnti sínar hugmyndir um miðja 

síðustu öld voru útreikningarnir tímafrekir og flóknir og þar með kostnaðarsamir. Nú 

til dags getur svo til hver sem er, með sómasamlegum tölvukosti og töflureikni og 

nægilega þekkingu, reiknað sömu dæmi á broti þess tíma sem áður þurfti. Fyrir vikið 

taka rannsóknir og beiting líkana sem af þeim leiða skemmri tíma en áður. Sömuleiðis 

hefur þróun í eignastýringu verið hröð og mikil og ekki víst að hún hafi öll skilað sér í 

fræðasamfélagið. Það gefur að skilja að sá/sú sem fundið hefur aðferð til að velja 

eignasafn með hærri ávöxtun en almennt þekkist (eða minni áhættu) er ekki mikið í 

mun að láta aðra vita af uppgötvuninni. Athuga verður að líklega mun seint finnast 

lausn sem allir verða ánægðir með. Fræðimenn munu leggja til líkön sem annað hvort 

eru of seinvirk eða of almenn til að nýtast í hinum hraða heimi fjármálanna. Eins 

munu sérfræðingar úr atvinnulífinu þróa með sér lausnir sem nýtast ef til vill um 

skamman tíma áður en einhver apar þær eftir þeim. Þá munu einhverjir búa til 

nothæfar aðferðir sem standast ekki kröfur fræðasamfélagsins. Hver sem þróunin 

verður, mun hún enn sem komið er hvíla á grundvallarhugmyndum sem komu fram 

fyrir rúmri hálfri öld. Marínó Tryggvason, stundakennari við Háskóla Íslands og 

forstöðumaður Eignastýringar fagfjárfesta hjá Kaupþingi, nefndi einmitt í 

kennslustund að þótt líkönin í tölvum bankanna séu ekki alveg eins og útskýrt er í 

kennslubókum þá sé hugtakaramminn fenginn þaðan. 

Hér hefur verið reynt að fara yfir það helsta sem skrifað hefur verið í árdaga 

fræðigreinarinnar og þróun frá þeim tíma. Samtímis er þess freistað að beita 

fræðunum til að sjá þróun á fræðilegu skilvirku eignasafni á miklum umrótatímum á 

íslenskum markaði. Þótt rannsóknin sé eflaust ekki án annmarka, þrátt fyrir góðan 

vilja, er beitt aðferðum sem kenndar eru í grunnnámi í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands. Hún byggir á því sem kennt er í flestum fögum (stærðfræði, tölfræði, 

fjármálum, upplýsingatækni og hagfræði svo dæmi séu tekin) og ætti því að gefa 

ágæta mynd af þeirri þekkingu sem hægt er að afla sér í Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands, þótt sumt skili sér illa á prent, svosem gagnamerðferð í Excel. Frekari og 

ítarlegri rannsóknir munu vafalaust fylgja eftir því sem byggt er ofan á þann grunn. 
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5 Viðauki 

 
Mynd 5.1 - Úrvalsvísitala íslenskra hlutabréfa frá upphafi 
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Tafla 5.1a - Hlutabréfayfirlit 

Tafla 5.1a - Hlutabréfayfirlit
Félag Viðmiðunartímabil A B C
365 hf. 01. júl. 2004 - 09. júl. 2008 7,41 8.992.865 0,95%
Alfesca hf. 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 4,58 8.067.541 1,37%
Actavis Group hf. 01. júl. 2004 - 20. júl. 2007 29,0814.485.341 0,55%
Atorka Group hf. 01. júl. 2004 - 05. des. 2008 10,77 4.252.316 0,98%
Bakkavör Group hf. 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 19,02 10.402.680 0,93%
Exista hf. 15. sep. 2006 - 22. des. 2008 50,09 10.999.646 0,56%
FL GROUP hf. 01. júl. 2004 - 06. jún. 2008 30,26 19.316.247 0,74%
Flaga Group hf 01. júl. 2004 - 20. maí. 2008 2,78 1.028.277 1,26%
Fiskmarkaður Íslands hf. 01. júl. 2004 - 29. maí. 2006 0,19 2.957.716 9,35%
Glitnir banki hf. 01. júl. 2004 - 03. okt. 2008 60,94 25.814.344 0,50%
Hampiðjan hf. 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 0,29 9.289.488 8,80%
Hf. Eimskipafélag Íslands 20. jan. 2006 - 31. des. 2008 15,35 7.393.050 1,07%
HB Grandi hf. 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 0,97 10.171.554 5,79%
Icelandair Group hf. 12. feb. 2007 - 31. des. 2008 6,12 12.434.889 0,75%
ICEQ verðbréfasjóður 06. jan. 2005 - 31. des. 2008 1,24 53.404.881 0,39%
Icelandic Group hf. 01. júl. 2004 - 05. maí. 2008 2,47 15.894.070 1,47%
Kaupþing banki hf. 01. júl. 2004 - 03. okt. 2008 86,91 18.828.707 0,36%
Landsbanki Íslands hf. 01. júl. 2004 - 03. okt. 200864,82 15.380.361 0,57%
Marel Food Systems 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 7,274.826.601 0,80%
Mosaic Fashions hf. 21. jún. 2005 - 14. sep. 2007 8,46 14.904.239 1,17%
Nýherji hf. 01. júl. 2004 - 20. nóv. 2008 0,72 4.829.503 4,96%
Össur hf. 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 10,52 7.323.805 0,91%
Sláturfélag Suðurlands svf. 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 0,06 5.992.687 183,05%
Skipti hf. 19. mar. 2008 - 16. maí. 2008 3,51 211.673.475 13,27%
SPRON 01. júl. 2004 - 03. okt. 2008 7,73 4.001.302 1,05%
Straumur - Burðarás hf. 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 41,03 16.376.209 0,72%
Teymi hf. 20. nóv. 2006 - 24. sep. 2008 8,41 5.121.001 1,14%
Tryggingamiðstöðin hf. 01. júl. 2004 - 06. des. 2007 1,16 103.860.343 7,17%
Vinnslustöðin hf. 01. júl. 2004 - 03. jún. 2008 0,44 8.171.681 5,09%
Samtals fjöldi: 29 Meðaltal: 16,64 21.937.752 8,82%

A - Fjöldi viðskipta á dag
B - Meðalupphæð viðskipta
C - Munur kaup- og sölutilboða
Heimild: Teris
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Tafla 5.2b - Skuldabréfayfirlit 

 
Tafla 5.3 - Vigt eignaflokka miðað við markaðsvirði 

 
  

Tafla 5.1b - Skuldabréfayfirlit 
Skuldabréf Viðmiðunartímabil A B C

RIKB 07 0209 01. júl. 2004 - 09. feb. 2007 4,40 66.849.202 0,28%
RIKB 08 0613 20. jún. 2006 - 13. jún. 2008 6,77 122.250.737 0,09%
RIKB 08 1212 19. des. 2006 - 12. des. 2008 11,14 125.351.602 0,10%
RIKB 09 0612 19. jún. 2007 - 31. des. 2008 15,57 114.356.915 0,19%
RIKB 10 0317 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 10,57 85.499.963 0,23%
RIKB 13 0517 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 10,67 95.762.331 0,44%
RIKB 19 0226 04. mar. 2008 - 31. des. 2008 17,96 103.378.889 1,26%
RIKS 15 1001 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 2,37 88.886.383 0,41%
HFF150914 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 9,27 127.550.462 0,35%
HFF150224 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 10,94 130.116.937 0,41%
HFF150434 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 9,89 137.889.642 0,45%
HFF150644 01. júl. 2004 - 31. des. 2008 12,89 146.158.830 0,47%
Samtals fjöldi: 12 Meðaltal: 10,20 112.004.324 0,39%

A - Fjöldi viðskipta á dag
B - Meðalupphæð viðskipta
C - Munur kaup- og sölutilboða
Heimild: Teris

Tafla 5.2 - Vigt eignaflokka miðað við markaðsvirði

Dagsetning Fjármálafyrirtæki Önnur hlutafélög Ríkisbréf Íbúðabréf

15.6.2004 58,24% 33,89% 7,88% 0,00%
9.11.2004 48,19% 20,35% 4,20% 27,25%
5.4.2005 51,63% 18,83% 4,06% 25,48%

30.8.2005 52,51% 20,46% 3,69% 23,34%
24.1.2006 59,49% 21,62% 2,76% 16,14%
20.6.2006 55,58% 24,01% 3,00% 17,41%

14.11.2006 62,19% 21,28% 2,26% 14,27%
10.4.2007 66,13% 19,92% 2,11% 11,84%
4.9.2007 72,80% 12,95% 2,39% 11,86%

29.1.2008 66,01% 13,73% 3,51% 16,75%
24.6.2008 61,18% 11,61% 6,44% 20,78%

18.11.2008 14,09% 13,62% 18,49% 53,80%
Meðaltal: 55,67% 19,36% 5,06% 19,91%
Heimild: Teris

Hlutabréf Skuldabréf
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