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Abstract 

The purpose of this essay is to realize if external risk of four different 

seafood companies, in different countries, is included in their market price.  

The companies are Samherji hf. from Iceland, Fishery Products 

International Limited from Canada, Domstein ASA from Norway and 

Sanford Limited from New Zealand.  The stocks of these companies are all 

traded on different stock markets.  

The companies are valued from their internal and external environment.  

Financial ratios form the last three years, were used valuing their internal 

environment.   With three of the companies, FPI, Samherja and Domstein, 

the results were that their market value was to low compared to their 

internal environment valuation.  Regarding the fourth company, the result 

was the market price was similar to their internal valuation.  

Their external environment was valued using fishery management systems 

and fish stock.   Different fishery management systems and different fish 

stocks were given risk valuations in a matrix.  Each company was placed 

on the risk matrix and given a risk factor from 1-9.   The result was that 

the greatest risk was involved in FPI, then Domstein, Samherji and the 

least risky company was Sanford.   

After going through internal and external valuation the companies were 

priced using information from their internal valuation and benchmark 

index, which was the Marindex seafood company index.  The calculated 

company prices were then compared with real market prices.  The different 

between calculated prices and market prices was then compared the risk 

factors given to the companies earlier.   The result was that a correlation 

was between the different in calculated price and market price and the risk 

factor.   So the conclusion was that external risk affects the market price of 

companies. 
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Útdráttur 

Markmið verkefnisins var að meta hvort áhætta tengd ytra umhverfi 

fjögurra sjávarútvegsfyrirtækja, sem öll eru frá mismunandi löndum, 

endurspeglist í því verði sem verðbréfamarkaðir gefa þeim.  Fyrirtækin sem 

skoðuð voru eru Íslenska fyrirtækið Samherji hf., Norska fyrirtækið 

Domstein ASA, Kanadíska fyrirtækið Fishery Product International Limited 

(FPI) og Nýsjálenska fyrirtækið Sanford Limited.  Öll starfa þessi fyrirtæki í 

mismunandi ytri umhverfum og ganga kaupum og sölum á mismunandi 

verðbréfamörkuðum. 

Fyrirtækin voru öll metin út frá innra og ytra umhverfi sínu.  Við athugun á innra 

umhverfi voru helstu kennitölur þeirra skoðaðar 3 ár aftur í tímann.  Hjá þremur 

fyrirtækjum, FPI, Samherja og Domstein, var það mat mitt eftir innri greiningu að 

verðmat félaganna á hlutabréfamörkuðum væri of lágt.  En hjá fjórða félaginu, 

Sanford, var það niðurstaða að verðmat markaðarins væri réttlætanlegt. 

Ytra umhverfi félaganna var greint út frá tveim þáttum sem taldir voru mikilvægastir í 

því samhengi. Þeir eru fiskistofnarnir sem fyrirtækin sækja og fiskveiðistjórnunarkerfin 

sem þau starfa í.  Mismunandi uppbyggðum fiskveiðistjórnunarkerfum var svo skipt 

upp í áhættuflokka sem og fiskistofnum í misgóðu ástandi.  Út frá því var svo sett upp 

áhættulíkan.  Fyrirtækin voru staðsett á áhættulíkaninu, eftir því hvaða umhverfi þau 

starfa í, og gefinn áhættustuðull eftir staðsetningu á líkaninu.  Gefnir voru 

áhættustuðlar á bilinu 1-9, þar sem mest áhættan var fylgjandi stuðli 9.  Niðurstaðan 

var sú að mesta áhættan var fylgjandi FPI, þar á eftir kom Domstein, svo Samherji  

og minnsta áhættan var fylgjandi Sanford. 

Eftir innri og ytri greiningu voru fyrirtækin verðmetin út frá innra umhverfi 

sínu og samanburðarvísitölu, sem var í þessu tilviki Marindex 

sjávarútvegsvísitalan.  Það verðmat var svo borið saman við markaðsverð 

félaganna og metið hvort mikill munur væri þar á milli.   Niðurstaðan var 

sú að þeir áhættustuðlar sem fyrirtækjunum var gefið í áhættumati, 

endurspegluðust í mismun á markaðsverði og útreiknuðu verði félaganna.  

Því var dregin sú ályktun að ytra umhverfi félaganna endurspeglist í 

verðmati þeirra á hlutabréfamörkuðum. 
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