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Útdráttur 

Í ritgerðinni voru teknar saman upplýsingar um fyrirtæki sem mynda Dow Jones 

vísitöluna, sem er samansafn fyrirtækja sem hefur vegnað vel á bandarískum 

hlutabréfamarkaði.  Tilgangur ritgerðarinnar er að finna hvort þessi fyrirtæki hafi 

sameiginleg einkenni sem geti skýrt  velgengni þeirra, með það að markmiði að íslenskir 

stjórnendur fyrirtækja geti nýtt sér niðurstöðurnar.  Þannig geti þau dregið lærdóm af 

þeim fyrirtækjum sem ganga vel og tileinkað sér það besta úr starfssemi þeirra.  

Sérstaklega þau fyrirtæki sem eru að horfa til skráningar á íslenskan hlutabréfamarkað, 

núna þegar vonir standa til að endurreisa megi hann. 

Rannsóknin er aðallega eigindleg (e. qualitative) aðferð við greiningu fyrirtækjanna. 

Einnig voru kennitölur fyrirtækjanna skoðaðar.  Að endingu er fjallað um íslenskan 

hlutabréfamarkað á tímamótum. 

Í eigindlegu greiningunni voru skoðuð atriði eins og stjórnskipulag, 

fyrirtækjamenning, starfsmannastefna og arðgreiðslustefna.  Tölulegar upplýsingar um 

kennitölur voru einnig skoðaðar. 

Helstu niðurstöður eru að framúrskarandi fyrirtæki á hlutabréfamarkaði leggja höfuð 

áherslu á að vera í góðum tengslum við viðskiptavini sína og veita þeim góða þjónustu.  

Fyrirtækin hafa hannað þannig stjórnskipulag og skapað þannig fyrirtækjamenningu að 

þau geta brugðist skjótt við breytingum í umhverfinu og verið í takt við þarfir 

viðskiptavina sinna á hverjum tíma.  Fyrirtækin setja fram skýra stefnu og 

framtíðarmarkmið.  Auknar kröfur eru frá alþjóðasamfélaginu um að fyrirtæki séu ábyrg 

gagnvart umhverfi sínu.  Fyrirtækin leggja áherslu á samfélags- og umhverfismál og setja 

fram skýra stefnu þar að lútandi.  Flest fyrirtækin sem mynda Dow Jones 

hlutabréfavísitöluna eru gamalgróin og greiða tiltölulega hátt hlutfall af hagnaði í arð til 

eigenda sinna.  Nokkur fyrirtæki eru ennþá í  töluverðum vexti, sérstaklega 

upplýsingatæknifyrirtækin.  Þau greiða út heldur lægra hlutfall í arð en fyrirtæki sem eru 

í hægari vexti.  Kennitölur fyrirtækjanna sýna að þau eru öll mjög samkeppnishæf miðað 

við samkeppnisaðilana, sem staðfestir gott gengi þeirra. 

Íslensk fyrirtæki, sem eru að huga að skráningu á hlutabréfamarkað, þurfa að huga að 

því að traust til íslensks viðskiptalífs hefur borið hnekki.  Það er mikilvægt að fyrirtækin 

sýni fram á að þau starfi á heiðarlegan hátt og sýni fram á ákveðið gagnsæi með öflugri 

upplýsingagjöf. 
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1 Inngangur     

Skipulagður hlutabréfamarkaður hófst á Íslandi árið 1985 með stofnun Verðbréfaþings 

Íslands.  Markaðurinn óx og dafnaði ágætlega fram að hruni haustið 2008, þegar hann 

nánast leið undir lok.  Frá þeim tíma hafa verið fá fjárfestingatækifæri hér á landi.  Vonir 

manna standa þó til að endurreisa megi hér blómlegan hlutabréfamarkað og eru nú 

þegar nokkur stór fyrirtæki að undirbúa skráningu á markað.  Í því ljósi er áhugavert að 

skoða hvað þarf til, til þess að blómlegur hlutabréfamarkaður  þrífist og hvort finna megi 

einhver sameiginleg einkenni með fyrirtækjum sem ganga vel á hlutabréfamarkaði. 

Í þessari ritgerð er reynt að finna svar við því hvað einkenni farsælt fyrirtæki á 

hlutabréfamarkaði.  Fyrirtæki sem hefur getu til að skapa ásættanlegan arð til eigenda 

sinna yfir langt tímabil og hefur ekki meiri sveiflur í hlutabréfaverði en eðlilegt og 

ásættanlegt getur talist. 

Til að skoða hvort finna megi sameiginleg einkenni á fyrirtækjum sem gagna vel á 

hlutabréfamarkaði var tekin sú ákvörðun að skoða fyrirtæki í Dow Jones Industrial 

Average hlutabréfavísitölunni í Bandaríkjunum.  Dow Jones hlutabréfavísitalan 

samanstendur af 30 „Blue Chip“ hlutafélögum.  Samkvæmt kauphöllinni í New York, er 

„Blue Chip“ hlutabréf í félagi sem hefur það orð á sér að standa fyrir gæðum, 

áreiðanleika og hæfni til að starfa á arðbæran hátt, bæði í upp- og niðursveiflu í 

hagkerfinu (New York Stock Exchange, e.d.).  Ástæða þess að þessi félög voru valin til 

skoðunar, er að þau eru eins og að framan segir sterk félög á bandaríska 

hlutabréfamarkaðinum.  Aðgengi að góðum upplýsingum er mikilvægt til að gera 

rannsóknir, og til eru góðar og aðgengilegar upplýsingar yfir þessi félög sem nálgast má 

á einfaldan hátt. 

Teknar voru saman upplýsingar um öll þau 30 félög sem Dow Jones vísitalan 

samanstendur af.  Verðsveiflur einstakra bréfa og ávöxtun vegna arðgreiðslna annars 

vegar og ávöxtunar sprottinni af hækkandi verði hlutabréfanna hins vegar voru 

skoðaðar.  Úr þessum upplýsingum voru sjö fyrirtæki valin, sem sýndu bestu fimm ára 

meðalávöxtunina og voru með litlar sveiflur í hlutabréfaverði  og  þau skoðuð 

sérstaklega.  Einnig voru önnur fyrirtæki skoðuð, bæði fyrirtæki sem eru í Dow Jones 
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vísitölunni sem og önnur fyrirtæki.  Þar voru skoðaðar ýmsar kennitölur úr rekstrinum, 

svo og hvernig stjórnunarhætti og stefnur þessi fyrirtæki hafa m.t.t. þess að finna 

sameiginleg einkenni þessara félaga, sem skýrt gætu gott gengi þeirra. 

Að lokum er fjallað stuttlega um íslenskan hlutabréfamarkað á tímamótum.  Skoðað 

er hvað þurfi að koma til svo markaðurinn geti vaxið og dafnað að nýju og skapað þá 

tiltrú fjárfesta sem til þarf.  Þó svo að greiningin sé tekin af bandarískum 

hlutabréfamarkaði, þá er markaður alltaf markaður og ákveðin skilyrði þurfa að vera til 

staðar svo markaðurinn sé frjáls og eðlileg verðmyndun eigi sér stað á honum þannig að 

hann teljist skilvirkur. 
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2 Skilgreining á hugtökum 

2.1 Áhætta 

Áhætta er skilgreind sem líkur á að atburður gerist, sem muni valda tjóni eða missi.  

Tvenns konar áhætta hefur verið skilgreind samfara fjárfestingum í verðbréfum: 

Fyrirtækjaáhætta (e. Firm-specific risk).  Það er sú áhætta sem felst í því að eiga 

verðbréf í einu fyriræki.  Dæmi um fyrirtækjaáhættu er þau áföll sem einstakt fyrirtæki 

getur orðið fyrir, eins og lögsóknir, tapaðir/fengnir viðskiptasamningar eða 

slæmar/góðar markaðsaðgerðir.  Hægt er að takmarka þessa áhættu með vel dreifðu 

eignasafni.  Með öðrum orðum að setja ekki öll eggin í sömu körfuna. 

Markaðsáhætta (e. Market risk).  Það er sú áhætta sem felst í markaðinum sem 

heild.   Sem dæmi um markaðsáhættu eru styrjaldir, verðbólga, efnahagslægð og hátt 

vaxtastig.  Þetta er innbyggð áhætta og því einnig nefnd kerfisbundin áhætta.  

Áhætta einstakra bréfa (e. Stand-alone risk), er fyrirtækjaáhætta og markaðsáhætta 

til samans (Daves & Brigham, 2007). 

2.2 Flökt 

Flökt eru þær sveiflur sem verða í ávöxtun  verðbréfa yfir tímabil.  Áhætta verðbréfa er 

mæld eftir hversu mikið eða lítið ávöxtunin sveiflast.  Það eru tvenns konar mælikvarðar 

sem mæla flökt eða sveiflur: 

Staðalfrávik (σ) arðsemi mælir áhættu einstakra bréfa eða safns (e. portfolio).  

Staðalfrávik er kvaðratrótin af dreifni í vongildi arðsemi einstakra fjárfestingakosta. 

 Staðalfrávik   =  

Því meiri sem dreifnin er í vongildi arðsemi og þar með stærra staðalfrávik, því minni 

líkur eru á að raunveruleg arðsemi verði nálægt vongildi arðseminnar. 

Beta (β) mælir áhættu, eða nánar tiltekið markaðsáhættu,  eins bréfs miðað við 

safnið.  Betan mælir sveiflur á einu bréfi, samanborið við hvernig markaðurinn í heild 

sveiflast.  Betan er reiknuð með aðhvarfsgreiningu á sögulegum gögnum um arðsemi 

bréfsins og arðsemi markaðarins.  Halli aðhvarfslínunnar, sem mælir hlutfallslega sveiflu 

er skilgreindur sem beta-gildið fyrir hlutabréfið. 

 Beta  =  βi = (ρi,M σi) / σM 














n

i

ii PrrDreifni
1

2
^
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Markaðurinn er skilgreindur þannig að hann hafi beta-gildið einn.  Verðbréf sem 

hefur minni betu en einn sveiflast því minna en markaðurinn og er því áhættuminna.  

Verðbréf með hærri betu en einn sveiflast meira en markaðurinn og er áhættumeira 

(Daves & Brigham, 2007). 
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3 Hlutabréfamarkaður í Bandaríkjunum 

Saga hlutabréfamarkaðar í Bandaríkjunum nær allt aftur til ársins 1792 með stofnun 

Kauphallarinnar í New York (e. New York Stock Exchange (NYSE)), þegar 24 

verðbréfasalar hófu viðskipti með nokkur hlutabréf á Wall Street (Mishkin og Eakins, 

2009). 

Fjárfesting í hlutabréfum er yfirleitt ætluð sem langtímafjárfesting.  Eins og sjá má á 

töflu 1, eru þó nokkrar sveiflur í ávöxtun hlutabréfa í Bandaríkjunum og Evrópu eftir 

áratugum og spila þar inn hagsveiflur.  Ef skoðuð eru gögn seinustu 111 ára er árleg 

raunávöxtun bandarískra hlutabréfa frá 1900 til 2011, 6,3% m.v. að ávallt sé 

endurfjárfest fyrir arðgreiðslurnar.  Nafnávöxtun er 9,4%.  Sömu tölur fyrir Evrópu sýna 

4,8% árlega raunávöxtun og 7,9% nafnávöxtun.  Tafla 2 sýnir raun- og nafnávöxtun yfir 

hlutabréf og skuldabréf ásamt staðalfrávikum frá 19 löndum (Dimson, Marsh, Staunton, 

Holland og Matthews, 2011). 

 

Tafla 1.  Árleg meðalávöxtun hlutabréfa í USA og Evrópu  (Taylor, 2000)

 

 

 

 

 

 

 

Annual Total Real Stock Market Returns

Decade US Europe

1920s 16,00% 11%

1930s 1,40% 3,90%

1940s 3,20% -10,50%

1950s 16,70% 18,50%

1960s 5,10% 2,10%

1970s -1,40% 1,10%

1980s 11,80% 12,70%

1990s 14,80% 11,20%

Heimild: GFD Guide to Total Returns on Stocks, Bonds and Bills

Dr. Bryan Taylor, President.  Global Financial Data, Inc.
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Tafla 2.  Raun- og nafnávöxtun hluta- og skuldabréfa  

 

Hlutabréf sveiflast mikið í verði.  Þess vegna eru þau hugsuð sem langtímafjárfesting 

fremur en til skamms tíma.  Hér fyrir neðan (mynd 1) má sjá súlurit yfir árlega arðsemi 

hlutabréfa í Dow Jones vísitölunni 1930-2010.  

 

 

Mynd 1.  Árleg heildarávöxtun hlutabréfa í Dow Jones 1930-2010 

Heimild:  (Investorfriend.com, 2012) 

 

Raunávxt Nafnávxt Staðalfrávik Raunávxt Nafnávxt Staðalfrávik

Ástra l ía 7,4 11,6 18,2 1,4 5,4 13,2

Suður Afríka 7,3 12,6 22,6 1,8 6,8 10,4

Svíþjóð 6,3 10,1 22,9 2,4 6,1 12,4

Bandaríkin 6,3 9,4 20,3 1,8 4,8 10,2

Kanada 5,9 9,1 17,2 2,1 5,2 10,4

Nýja  Sjá land 5,8 9,8 19,7 2,0 5,8 9,0

Finnland 5,4 13,1 30,3 -0,2 7,1 11,9

Bretland 5,3 9,5 20,0 1,4 5,4 13,7

Danmörk 5,1 9,2 20,9 3,0 7,1 11,7

Hol land 5,0 8,0 21,8 1,4 4,4 9,4

Noregur 4,2 8,1 27,4 1,7 5,5 12,2

Sviss 4,2 6,6 19,8 2,1 4,5 9,3

Írland 3,8 8,2 23,2 0,9 5,2 14,9

Japan 3,8 11,1 29,8 -1,1 5,8 20,1

Spánn 3,6 9,6 22,3 1,3 7,2 11,8

Frakkland 3,1 10,5 23,5 -0,1 7,1 13,0

Þýskaland 3,1 8,3 32,2 -1,9 2,8 15,5

Belgía 2,5 8,0 23,6 -0,1 5,2 12,0

Íta l ía 2,0 10,6 29,0 -1,7 6,7 14,1

Öl l  19 löndin 5,5 8,6 17,7 1,6 4,7 10,4

Heimild:  Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2011

Hlutabréf % Skuldabréf %
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Til samanburðar má sjá vexti 10 ára ríkisskuldabréfa í Bandaríkjunum eins og þeir 

voru á hverjum tíma (mynd 2). 

 

 

Mynd 2.  Vextir á 10 ára ríkisskuldabréf (Observations.com, 2012) 

 

Mun meiri sveiflur eru í ávöxtun hlutabréfa heldur en ríkisskuldabréfa eins og sést 

glöggt á meðfylgjandi línuriti, sem sýnir árlega ávöxtun af hlutabréfum annars vegar og  

10 ára ríkisskuldabréfum í Bandaríkjunum hins vegar (mynd 3). 

 

Mynd 3.  Árleg ávöxtun hlutabréfa og 10 ára ríkisskuldabréfa 

Heimild:  (New York University, 2012) 
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Þó svo að sveiflur í hlutabréfum séu miklar og áhættan því mun meiri en af 

ríkisskuldabréfum er arðsemin af hlutabréfum almennt talsvert meiri en af 

ríkisskuldabréfum, enda hafa ríkisskuldabréf hingað til verið skilgreind sem áhættulaus 

eign.   Menn eru þó að endurskoða þá skilgreiningu í dag.   Á mynd 4 má sjá uppsafnað 

virði 100 dollara sem fjárfest er fyrir í byrjun árs 1928.  Þetta línurit sýnir að þó svo að 

það séu mun meiri sveiflur í arðsemi hlutabréfa heldur en ríkisskuldabréfa, þá er 

arðsemi hlutabréfa meiri yfir löng tímabil.  Uppsafnað virði fjárfestingar verður því mun 

hærra með hlutabréfum. 

 

 

Mynd 4.  Uppsafnað virði $100 frá 1928 á hlutabréfum og ríkisskuldabréfum 

Heimild: (New York University, 2012) 

Almenningur, sem leitast við að leggja hluta tekna sinna til hliðar í sparnað með því 

að kaupa verðbréf, er skilgreindur sem almennur fjárfestir.  Almennur fjárfestir stendur 

ekki jafnfætis á við fagfjárfesta, sem eru sérfræðingar sem starfa fyrir stærri aðila á 

markaði, svo sem sjóðstjórar verðbréfa- og lífeyrissjóða.  Bæði hefur hinn almenni 

fjárfestir oft ekki sömu þekkingu á fjármálamarkaðinum og fagaðilarnir og síðan nýtur 

hann ekki sömu kjara og fagfjárfestar, bæði varðandi vexti og þóknanir. 

Til að koma til móts við almennan fjárfesti, hefur verið bent á að góð leið fyrir hann 

sé að fjárfesta í hlutabréfasjóði, í stað þess að fjárfesta sjálfur í einstökum bréfum.  

Hlutabréfasjóðir bjóða upp á meiri áhættudreifingu heldur en almennur fjárfestir getur 
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gert, þar sem hann hefur e.t.v. ekki nógu mikið fjármagn til að dreifa eignasafni sínu 

nægjanlega.  Einnig er kaup- og sölukostnaður af lágum fjárhæðum hlutfallslega mun 

hærri heldur en þegar keypt er fyrir hærri fjárhæðir.  Smærri fjárfestar njóta því 

stærðarhagkvæmni hlutabréfasjóðanna með því að fjárfesta í gegnum þá og ennfremur 

hafa þeir aðgang að sérfræðiþekkingu sjóðstjóra viðkomandi hlutabréfasjóðs.  Þá eru 

fjármunir sem bundnir eru í hlutabréfasjóðum mjög lausir (e. liquid), þar sem auðvelt og 

fljótlegt er að losa um þá án mikils kostnaðar.  Þó hefur verið bent á, að sérfræðingar 

fjárfestingasjóðanna gera ekki endilega betur hvað ávöxtun varðar heldur en 

markaðurinn almennt.  Ein slík athugun, framkvæmd af blaðamönnum 

fjármáladagblaðsins The Wall Street Journal, leiddi í ljós að hlutabréfasjóðirnir skiluðu 

ekki endilega betri ávöxtun heldur en þegar hlutabréf voru valin með því að kasta pílum 

á spjald með mögulegum hlutabréfakostum.  Þessar athuganir sýndu að 

pílukastsaðferðin skilaði betri áragri jafn oft og fjárfestingasjóðirnir skiluðu betri árangri 

(Mishkin og Eakins, 2009). 
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4 Hlutverk fyrirtækja  

Hlutverk fyrirtækja samkvæmt kenningum fjármálanna er að hámarka hagnað og skapa 

aukin verðmæti fyrir eigendur.  Margir hagsmunaaðilar eru þó að fyrirtækjum.  

Fyrirtækin eru mikilvæg hverju samfélagi og eru forsenda hagvaxtar.  Fyrirtæki hafa það 

hlutverk að framleiða vörur og veita þjónustu. Fyrirtæki eru þannig uppspretta tekna 

fyrir einstaklinga, sveitarfélög og ríki.  Þannig verða fyrirtæki að skapa ákveðið jafnvægi 

milli hagsmunaaðila þess.  Hlutverk fyrirtækja verður því að skapa ásættanlegan arð til 

eigenda sinna ásamt því að þjóna samfélaginu og skapa tekjur fyrir starfsmenn. 

Fyrirtæki og stjórnendur þeirra geta haft mikla samfélagslega ábyrgð.  Ekki síst í litlu 

hagkerfi eins og því íslenska.  Mörg lítil samfélög á landsbyggðinni geta átt nær allt undir 

einum öflugum atvinnuveitanda. 

Sum fyrirtæki eru þó stofnuð í öðrum tilgangi en að hámarka hagnað og hafa að 

aðalmarkmiði að skapa aukna velferð, eins og ýmis góðgerðarfyrirtæki.  Hér er fyrst og 

fremst fjallað um fyrirtæki sem hafa hámörkun hagnaðar að aðalmarkmiði.  Fyrirtæki 

skapa verðmæti með því taka framleiðsluþætti, sem eru hráefni, fjármagn, mannauður 

og tækni og umbreyta þessum framleiðsluþáttum í vörur og þjónustu sem hafa virði fyrir 

neytandann og skapa þannig virðisauka.  Hversu vel þeim tekst til að skapa verðmæti, 

veltur á hæfni þeirra til að skapa gæði sem hafa virði fyrir neytandann.  Í því felst hæfni 

þeirra til læra af umhverfinu og bregðast við síbreytilegum kröfum.  Þar spila inn í hlutir 

eins og stærð fyrirtækisins, stjórnskipulag og fyrirtækjamenning, hvernig fyrirtækið er 

fjármagnað ásamt fleiri atriðum. 
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5 Farsæl fyrirtæki á bandaríska hlutabréfamarkaðinum 

Til að reyna að átta sig á því hvað einkennir farsæl fyrirtæki á bandarískum 

hlutabréfamarkaði, voru teknar saman upplýsingar um öll 30 fyrirtækin sem mynda 

bandarísku Dow Jones hlutabréfavísitöluna.  Helstu atriði sem stuðst var við til að finna 

þessi farsælu fyrirtæki, voru upplýsingar um ávöxtun hlutabréfanna og hversu miklar 

sveiflur væru í arðseminni.  Í því sambandi var horft á meðal heildarávöxtun s.l. 5 ára og 

beta-stuðul hvers hlutabréfs.  Tafla 3 sýnir þessar upplýsingar fyrir öll 30 fyrirtækin. 

Tafla 3.  Tölur yfir 5 ára meðalávöxtun og Beta stuðlar Dow Jones 

 

5 ára heildarávöxtun fyrir Dow Jones vísitöluna var 1,37% á meðan heildarávöxtun 

S&P500 vísitölunnar var neikvæð um 1,18%.  Á árinu 2008 hófst mikil fjármálakreppa í 

Bandaríkjunum með miklu hruni á mörkuðum.  Þetta ár skýrir að miklu laka ávöxtun s.l. 

5 ára  (Hennessy Funds, e.d.). 

Tákn Nafn fyrirtækis Kaupöll Atvinnugrein 5 ára meðalávöxtun 5 ára meðalávöxtun 5 ára meðal- Beta

vegna arðgreiðslna vegna höfuðstólsbr. heilarávöxtun

% % %

AA Alcoa NYSE Materials 1.90 -12.06 -10.16 2.28

AXP American Express NYSE Financials 1.60 -3.73 -2.13 1.93

BA Boeing NYSE Industrials 2.50 0.34 2.84 1.22

BAC Bank of America NYSE Financials 2.90 -20.86 -17.96 2.46

CAT Caterpillar NYSE Industrials 2.30 7.40 9.70 1.93

CSCO Cisco NASDAQ IT & Communications 0.00 2.64 2.64 1.12

CVX Chevron Corp. NYSE Energy 3.10 11.81 14.91 0.73

DD El du Pont NYSE Materials 3.90 5.30 9.20 1.51

DIS Walt Disney NYSE Services 1.10 8.32 9.42 1.24

GE General Electric NYSE Industrials 3.80 -9.27 -5.47 1.85

HD Home Depot NYSE Services 3.10 -1.94 1.16 0.82

HPQ Hewlett Packard NYSE IT & Communications 0.90 7.94 8.84 1.10

IBM IBM NYSE IT & Communications 1.60 14.78 16.38 0.70

INTC Intel Corporation NASDAQ IT & Communications 2.70 0.19 2.89 1.09

JNJ Johnson&Johnson NYSE Health Care 3.00 0.76 3.76 0.60

JPM JP Morgan NYSE Financials 2.10 2.48 4.58 1.14

KFT Kraft Foods NYSE Consumer Products 3.60 0.76 4.36 0.50

KO Coca Cola Company NYSE Consumer Products 2.80 9.71 12.51 0.54

MCD Mc´Donalds NYSE Services 3.00 16.04 19.04 0.34

MMM 3M NYSE Health Care 2.60 3.86 6.46 0.85

MRK Merck&co NYSE Health Care 4.10 -0.78 3.32 0.58

MSFT Microsoft NASDAQ IT & Communications 1.90 1.18 3.08 0.97

PFE Pfizer NYSE Health Care 5.10 -6.63 -1.53 0.72

PG Proctor&Gamle NYSE Consumer Products 2.60 1.28 3.88 0.48

T AT&T NYSE IT & Communications 5.20 1.18 6.38 0.52

TRV Travellers Co NYSE Financials 2.60 4.39 6.99 0.55

UTX United Tec. Corp. NYSE Industrials 2.50 6.85 9.35 1.05

VZ Verizon Communicat.NYSE IT & Communications 5.40 2.39 7.79 0.53

WMT Wall Mart NYSE Services 2.10 3.99 6.09 0.35

XOM Exon Mobile NYSE Energy 2.20 5.16 7.36 0.45
Heimildir:
https ://www.dividendinvestor.com/member-stockdividendhistory.php
Beta:
http://finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI+Components
Gengi :
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=AA&a=00&b=2&c=2001&d=08&e=29&f=2011&g=m&z=66&y=66
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Töflur 4 og 5 sýna samanburð á ávöxtun fyrirtækja í Dow Jones vísitölunni og S&P500 

vísitölunni, sem er vísitala fyrir 500 stór fyrirtæki á hlutabréfamarkaði Bandaríkjanna.  

Eins sýna töflurnar ávöxtun fyrir Hennessy Funds, sem er bandarískur fjárfestingasjóður. 

 

Tafla 4.  Ávöxtun fyrirtækja í Dow Jones, S&P500 og HDOGS  

 

 

Tafla 5.  Ávöxtun fyrirtækja í Dow Jones, S&P500 og HDOGS frá ári til árs 

 

  

 
Performance as of 09/30/11 

Average Annual Total Returns 

 
3 

Months 
YTD 1 Year 3 Year 5 Year 10 Year 

Since 
Inception(7/29/98) 

HDOGX -5.20% 1.18% 5.97% 3.26% -0.45% 3.14% 2.72% 

Dow Jones 

Industrial 

Average 

-11.49% -3.90% 3.83% 3.15% 1.37% 4.67% 3.86% 

S&P 500 

Index 
-13.87% -8.68% 1.14% 1.23% -1.18% 2.82% 1.84% 

 

 

Year by Year Total Returns 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HDOGX -0.25% -8.69% 22.57% 2.34% -0.11% 21.83% 2.03% -31.76% 16.92% 14.09% 

Dow 

Jones Ind. 

Average 

-5.43% -15.01% 28.28% 5.31% 1.72% 19.05% 8.88% -31.93% 22.68% 14.06% 

S&P 500 

Index 
-11.89% -22.10% 28.68% 10.88% 4.91% 15.80% 5.49% -37.00% 26.46% 15.06% 
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6 Einkenni fyrirtækja í Dow Jones 

Öll fyrirtækin sem eru í Dow Jones vísitölunni eru stór og gamalgróin fyrirtæki.  Flest 

þeirra voru stofnuð snemma á seinustu öld og nokkur þeirra fyrr, eða á 19. öld.  Þetta 

eru því allt orðin gríðar stór fyrirtæki með starfsemi út um allan heim.  Athygli vekur 

hversu vel þeim mörgum hefur tekist að halda sér meðal þeirra fremstu.  Í bók sinni „In 

Search of Ecxellence, Lessons from America´s Best-Run Companies“ fjalla rithöfundarnir 

Thomas J. Peters og Robert H. Watermann Jr.  um best reknu fyrirtæki Ameríku.  Bókin 

kom út árið 1982 og fjallar um fyrirtæki sem flest eru enn í dag talin meðal fremstu og 

best reknu fyrirtækja Bandaríkjanna.  Margt af því sem þeir nefna sem einkenni þessara 

fyrirtækja á fyllilega við í dag.  Þessi fyrirtæki hafa gengið í gegnum margvíslegar 

breytingar á þessari heilu öld, sem þau hafa verið í rekstri og farið í gegnum 

efnahagslægðir jafnt sem uppsveiflur og miklar breytingar í umhverfi sínu.  Þeim hefur 

samt öllum tekist vel upp í að aðlaga sig og þróa á hverjum tíma og halda uppi góðri 

arðsemi fyrir eigendur þeirra. 

6.1 Áhersla á fyrsta flokks þjónustu 

Fyrirtækin setja þjónustu við viðskiptavininn í fyrsta, annað og þriðja og sæti.  Það er 

aðalmarkmið þeirra og má sjá þær áherslur í stefnum fyrirtækjanna.  Þannig er áhersla á 

þjónustu við viðskiptavininn yfirleitt fyrsta setningin í yfirlýstum markmiðum þeirra, eins 

og „We place the customer experience at the core of all we do“ (McDonald´s, e.d.).  

Þessi fyrirtæki leggja sig fram við að eiga opin samskipti við viðskiptavina sína og oft er 

besta vöruþróun þeirra byggð á hugmyndum frá viðskiptavinum.  Ef við skoðum IBM 

sem dæmi, þá er ekki hægt að tala um að þeir hafi verið fremstir í flokki með 

tækninýjungar eða vöruþróun.  Það sem hefur haldið IBM í fremstu röð er fyrst og 

fremst yfirburðar góð þjónusta við viðskiptavinina.  Fyrirtækið leggur áherslu á að það sé 

ekki einungis að bjóða upp á sölu eða leigu á tölvum, heldur er það að bjóða upp á 

alhliða tölvuþjónustu í víðasta skilningi. 

Frumkvæðið af þessari þjónustulund verður að koma frá stjórnendum.  Þannig er það 

ekki bara hlutverk þjónustufulltrúa að veita þessa þjónustu, heldur eru yfirmenn einnig í 

miklum samskiptum við viðskiptavininn og sýna frumkvæði og gott fordæmi varðandi 

þjónustu.  
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6.2 Halda sig við það sem þau eru að gera vel og þekkja 

Fyrirtækin leggja megin áherslu á  grunnstarfsemi sína og ekki er farið út í að víkka 

starfsemina út fyrir grunnhugmyndina.  Þrátt fyrir það hafa öll þessi fyrirtæki þurft að 

aðlagast og takast á við breytingar, en á sama tíma haldið sig við kjarnann.  IBM var 

orðið öflugt á einkatölvumarkaðnum, en hélt þó ekki í við þá fremstu á sviði nýjunga og 

verðs.  IBM tók þá  ákvörðun að selja frá sér þann hluta sem sneri að einkatölvum til 

kínverska framleiðandans Lenovo og einbeita sér að því sem það væri best í, þ.e. 

þjónustu við fyrirtæki og stærri tölvunotendur.  Þegar þessi fyrirtæki útvíkka starfsemi 

sína, er það ávallt byggt á og tengt við grunnstarfsemi þeirra.  Þau einbeita sér að því 

sem þau eru góð í.  

6.3 Ákveðin fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenning eru þau sameiginlegu gildi og venjur sem starfsmenn fyrirtækja hafa 

og stýra samskiptum þeirra við hverja aðra, birgja, viðskiptavini og aðila utan 

fyrirtækisins.  Það sem hefur áhrif á fyrirtækjamenningu er menning starfsmannanna 

sjálfra, þ.e. úr hvernig umhverfi þeir koma, en einnig yfirlýst gildi fyrirtækisins sjálfs og 

hvernig stjórnskipulag er í fyrirtækinu.  Stofnendur og stjórnendur fyrirtækja eru þeir 

aðilar sem  hafa mest áhrif á fyrirtækjamenninguna (Jones, 2007). 

Flest fyrirtækin í Dow Jones vísitölunni  hafa getið sér orð fyrir ákveðna 

fyrirtækjamenningu sem á sér iðulega langa sögu og má rekja til stofnenda og 

frumkvöðla þeirra.  Frumkvöðlarnir eru gjarnan orðnir hálfgerðar þjóðsagnapersónur og 

hafa enn í dag sterk áhrif á viðhorf og menningu starfsmannanna.  Hvert og eitt fyrirtæki 

hefur sína sérstöku menningu sem er þekkt.  Þannig sækist starfsfólk eftir að vinna hjá 

þeim fyrirtækjum, þar sem það getur samsamað sig menningu þess.  Svipuð fyrirtæki 

geta haft gjörólíka fyrirtækjamenningu.  Sem dæmi má nefna Coca-Cola og PepsiCo.  

Búast mætti við að fyrirtækjamenningin í þessum fyrirtækjum væri svipuð, þar sem þau 

starfa á svipuðum markaði og framleiða samskonar vöru.  Coca-Cola hefur skapað sér 

orð fyrir langtíma samband við starfsfólkið sitt.  Það er þekkt fyrir að vera vinnustaður 

þar sem mikið starfsöryggi ríkir og yfirmenn þess starfa oft alla sína starfsævi fyrir 

fyrirtækið.  Pepsi hefur aftur á móti haft meira orð á sér fyrir að hafa menningu þar sem 

mikil samkeppni ríkir.  Yfirmenn takast á um ýmsar ákvarðanir og átök eru þekkt meðal 

þeirra (Jones, 2007). 
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Annað dæmi um ólíka fyrirtækjamenningu hjá fyrirtækjum í sama geira er  IBM og 

Apple.  IBM hafði orð á sér fyrir að vera frekar formlegt og starfsmenn þar klæddust 

ákveðnum fyrirtækjafatnaði.  Fólk sem sóttist eftir vinnu hjá IBM voru oft persónur sem 

sóttust eftir stöðugleika fremur en að takast á við miklar breytingar.  Þetta hafði áhrif á 

afkomu IBM þar sem þeim tókst ekki að halda í við þær miklu breytingar sem áttu sér 

stað í tölvugeiranum.   Á sama tíma hefur Apple verið þekkt fyrir að vera mun 

óformlegra og starfsfólk klæðist gjarnan stuttbuxum og bol.  Starfsfólk er oft ungt fólk 

og andrúmsloftið einkennist af sköpun og miklum krafti.  IBM hefur markvisst farið í 

vinnuferli til að breyta fyrirtækjamenningu sinni og gera hana kraftmeiri og meira 

skapandi.  Í dag fá starfsmenn umbun eftir því hvernig þeir standa sig í starfi fremur en 

eftir starfsaldri eins og var áður.  Höfuðstöðvarnar í dag minna á háskólaþorp þar sem 

hvatt er til meiri sveigjanleika og sameiginlegrar ákvarðanatöku sem tekur tillit til hinna 

ýmsu deilda (Jones, 2007). 

6.4 Stjórnskipulag 

Öll fyrirtækin í Dow Jones vísitölunni eru orðin gríðar stór.  Þau hafa farið í gegnum 

miklar breytingar á stjórnskipulagi sínu.  Mjög stórum fyrirtækjum hættir til að verða 

mikið bákn, sem gerir þeim erfitt fyrir að bregðast fljótt við breytingum og kröfum 

viðskiptavina sinna.  Flest þessara fyrirtækja hafa því farið úr því að hafa miðstýrt 

skipurit í valddreifðara fyrirkomulag.  Það sem einkennir fyrirtæki sem ganga vel, er að 

þau hafa markvisst minnkað yfirbyggingu sína og þannig fækkað stjórnendum í 

aðalstöðvum sínum og fært aukið vald og sjálfstæði út til starfseininganna sjálfra.  

Þannig byrjaði IBM skipulega að breyta skipuriti sínu upp úr 1990 til að gera fyrirtækið 

sveigjanlegra og ákvarðanatöku fljótvirkari.  Eftir því sem fyrirtækið stækkaði urðu ferlar 

of staðlaðir og ýmsar reglur gerðu fyrirtækið ósveigjanlegra og þannig náði það ekki að 

þjóna viðskiptavinum sínum sem best.  Sölumönnum IBM var fyrirlagt að selja ákveðnar 

vörur til ákveðinna viðskipavina án tillits til þarfa hvers og eins.  Framleiðslan var orðin 

mjög stöðluð og boðleiðir innan fyrirtækisins fylgdu ákveðnum reglum.  Þannig stuðlaði 

of mikil stöðlun og of stíft form á boðleiðum að því að starfsmenn voru ekki í eins nánu 

sambandi við þarfir viðskiptavina sinna og vöruþróun staðnaði, sem aftur á móti skapaði 

óánægða viðskiptavini (Jones, 2007). 
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Fyrirtæki sem starfa í síbreytilegu umhverfi þurfa að hafa stjórnskipulag sem getur 

aðlagast fljótt breyttu umhverfi.  Ákvarðanir þurfa að geta verið teknar á lægri þrepum 

skipulagsins til að geta brugðist skjótt við.  McDonald´s er dæmi um fyrirtæki sem hafði 

náð miklum árangri með mikilli stöðlun í framleiðslu.  Vörur fyrirtækisins áttu alls staðar 

að vera eins og viðskiptavinir áttu að geta treyst á að fá eins hamborgara og franskar 

hvar sem var í heiminum. Fyrirtækið blés hratt út og nýir veitingastaðir voru opnaðir út 

um allan heim.  Þeir mættu hins vegar auknum erfiðleikum upp úr seinustu aldamótum.  

Ýmis gagnrýni á fyrirtækið varð háværari.  Fólk var farið að verða meðvitaðra um 

hollustu fæðunnar, umhverfissinnar gagnrýndu fyrirtækið fyrir mikla umbúðanotkun og 

samkeppnisaðilar sem buðu upp á heilsusamlegri matseðil drógu til sín viðskiptavinina í 

auknum mæli.  Yfirstjórn fyrirtækisins var ekki í takt við breyttar kröfur viðskiptavinanna 

og verð hlutabréfa í McDonald´s féll um meira en helming.  Til að bregðast við þessari 

þróun var tekin ákvörðun um að gera fyrirtækið valddreifðara.  Stjórnendur á hverju 

svæði fengu aukið sjálfstæði og vald til ákvarðanatöku.  Nýir viðskiptavinir vildu nýja 

tegund fæðu.  Þeir byrjuðu því að gera tilraunir með að hverfa frá svona mikilli stöðlun 

og reyna fleiri tegundir á matseðilinn.    Þannig hefur McDonald´s t.d. boðið upp á 

guacamole hamborgara í Mexico, McAloo Tikki Burger á Indlandi, Gemuse Mac í 

Þýskalandi og Kiwi Burger á Nýja Sjálandi (Stevenson, 2009). Þeir settu kjúkling og sallöt 

og ýmsan heilsusamlegri kost á matseðilinn.  Áfram voru þó ákveðin vandamál á 

ferðinni.  McDonald´s fékk í auknum mæli kvartanir vegna þess að gæðin væru slakari en 

áður og slakað hefði verið á hreinlætiskröfum á mörgum veitingastöðum, en hreinlæti 

hafði verið eitt af aðaleinkennum McDonald´s.  Til að bregðast við þessu nýja vandamáli 

var ákvörðun tekin um að stjórnun gæðamála  skyldi áfram vera samræmd hjá 

höfuðstöðvunum en önnur ákvarðanataka valddreifð hjá veitingastöðunum.  Árangurinn 

lét ekki á sér standa.  Árið 2005 hafði hlutabréfaverð í McDonald´s meira en tvöfaldast 

og nýir matseðlar héldu áfram að laða til sín viðskiptavini (Jones, 2007). 

Svipaðar sögur má finna um flest þessara stærri fyrirtækja.  Þegar þau urðu mjög stór 

og of miðstýrð, lentu flest í erfiðleikum með að aðlaga sig að breyttum kröfum 

umhverfisins.  Fyrirtækin hafa því öll farið í gegnum mikla endurskipulagningu og orðið 

valddreifðari með flatara skipulag og meiri sveigjanleika.  Þau eru í sífelldri endurskoðun 

á skipulagi sínu og sýna mikla aðlögunarhæfni til að bregðast við breytingum í 

umhverfinu. 
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6.5 Skýr starfsmannastefna 

Fyrirtækin setja fram skýra starfsmannastefnu sem er aðgengileg inn á heimasíðum 

þeirra.  Þannig geta atvinnuleitendur aflað sér yfirgripsmikilla upplýsinga um hvað 

fyrirtækið býður upp á og hvernig stefnu það hefur.  Mjög mörg fyrirtækjanna hafa 

áætlun um kauprétti starfsmanna að hlutabréfum í fyrirtækinu.   

Hjá fyrirtækinu Chevron, sem starfar í orkugeiranum, eru nefnd dæmi eins og 

umbunarkerfi tengt markmiðum,  endurmenntunarprógram,  greiðsla á læknis- og 

tannlæknakostnaði,  áætlun varðandi starfslok og uppbyggingu sparnaðar, örorku- og 

líftryggingar, heilsuprógram og fleira (Chevron, e.d.). 

Hewlett Packard kallar starfsmannastefnu sína „Winning with wellness“. Á heimasíðu 

HP er tíu blaðsíðna bæklingur þar sem svipuð mál eru nefnd eins og hjá Chevron, 

starfsþjálfun, endurmenntun, tryggingar og hlutabréfakaup (Hewlett Packard, e.d.). 

Nýir starfsmenn fyrirtækjanna fá umfangsmikla starfsþjálfun og mörg þeirra reka 

skóla sem nýliðar fara í.   Þannig fer nýr starfsmaður sem tekur við aðgöngumiðum við 

innganginn í Disney World í gegnum vikulanga starfsþjálfun áður en hann hefur störf.  

Starf hans er ekki eingöngu falið í að taka við miðum, hann þarf að geta veitt 

viðskiptavinum Disney, sem þeir kalla gesti, umfangsmiklar upplýsingar um alla skapaða 

hluti sem tengjast fyrirtækinu og umhverfi þess (Peters og Waterman, 1982). 

6.6 Samfélags- og umhverfismál 

Á undanförnum árum hefur almenningur beint sjónum sínum í auknum mæli að 

umhverfis- og mannréttindamálum.  Í dag er gerð sú krafa til fyrirtækja, að þau ekki 

einungis skili eigendum sínum ásættanlegum arði, heldur starfi á umhverfisvænan hátt 

og valdi ekki framtíðar skaða á umhverfinu.  Alþjóðlegir samningar hafa verið gerðir um 

losun mengandi efna og farið hefur verið í það að verðleggja þann skaða sem fyrirtæki 

valda á umhverfinu.  Fyrirtækjum, sem menga umhverfið, hefur verið úthlutað 

ákveðnum mengunarkvótum.  Fari þau framúr þessum mengunarkvótum verða þau að 

kaupa sér aukinn kvóta, eða sæta háum sektum ella.  Almenningur hefur einnig í 

auknum mæli beint sjónum sínum að því hvort alþjóðleg fyrirtæki sem reka starfstöðvar 

í þróunarríkjum, skapi starfsmönnum sínum mannsæmandi starfsaðstæður.  

Barnaþrælkun er ekki liðin.  Alþjóðleg fyrirtæki sem hafa orðið uppvís að slæmum 
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aðbúnaði starfsmanna og/eða barnaþrælkun hafa fengið á sig mjög neikvæða umræðu, 

sem skaðar ímynd þeirra. 

Flest öll fyrirtækin í Dow Jones eru í dag með umhverfisstefnu og umhverfismarkmið 

sem sett er fram á heimasíðum þeirra.   Á heimasíðu Hewlett Packard má sjá dagsettar 

áætlanir um hvernig þeir ætla að minnka eða jafnvel útrýma skaðlegum efnum sem 

notuð eru í tölvurnar sem þeir framleiða og auka endurvinnslu, ásamt upplýsingum um 

hvernig gengur að ná hverju og einu markmiði.  Þannig hefur fyrirtækið til að mynda 

þegar náð því markmiði sínu sem það setti fram í byrjun árs 2010 að útrýma kvikasilfri úr 

fartölvum sínum og náð að endurvinna 884 þúsund tonn af rafmagnsvörum af þeim 900 

þúsund tonnum sem áætlunin hljóðaði uppá. Markmið fyrir árin 2011, 2012 og 2013 eru 

einnig sett fram og upplýsingar um hvernig staðan er á hverju og einu markmiði á árinu 

2011 (Hewlett Packard, e.d.). 

Á heimasíðu IBM er sérstakur tengill þar sem fyrirtækið greinir frá samfélagsábyrgð 

sinni.  IBM er með sérstakt verkefni í gangi sem leggur til tækniþjónustu varðandi 

rannsóknir á sjúkdómum  eins og krabbameini í börnum og HIV/AIDS.  Á árinu 2010 hóf 

IBM þátttöku í nýju umhverfisverkefni í samvinnu við háskóla í Peking sem snýr að því 

hvernig framleiða má tækni til að hreinsa vatn á sem ódýrastan máta  (IBM, e.d.). 

McDonald´s er með sérstakt verkefni sem er kallað „Ronald McDonald House 

Charities“, þar sem fyrirtækið styrkir fjölskyldur langveikra barna og fjármagnar 

tannlæknakostnað fyrir börn fátækra fjölskyldna (McDonald´s, e.d.). 

Coca-Cola fyrirtækið gefur 1% af rekstrarhagnaði sínum til mannúðarmála.  Mynd 5 

sýnir framlög þeirra til velferðarmála á árinu 2010 (Coca Cola Company, e.d.). 

 
Mynd 5.  Framlag Coca-Cola til velferðarmála árið 2010 
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6.7 Arðgreiðslustefna 

Hagfræðingarnir Merton H. Miller og Franco Modigliani settu fram þá kenningu fyrir 50 

árum að arðgreiðslustefna fyrirtækja skipti fjárfesta ekki máli.  Rökin voru þau að ef 

greiddur væri út meiri arður en fjárfestarnir kærðu sig um, myndi þeir hreinlega 

endurfjárfesta fyrir arðinn.  Ef fjárfestir vildi fá útgreiddan arð, en fyrirtækið væri ekki að 

greiða út arð, myndi verðmæti hlutabréfanna hækka sem næmi hagnaðinum. 

Fjárfestirinn gæti selt hluta af hlutabréfaeign sinni og þannig fengið greiddan arð.  Ekki 

var tekið tillit til skatta eða kostnaðar við að kaupa og selja verðbréf í kenningu þeirra, 

en ljóst er að skattar og kostnaður hafa töluverð áhrif á hvaða arðgreiðslustefnu 

fjárfestar kjósa.  Kostnaðurinn við að kaupa og selja hlutabréf fyrir lágar fjárhæðir er 

hlutfallslega hár og rýrir þannig arðinn.  Eins eru útgreiddur arður og höfuðstólshækkun 

hlutabréfa oft skattlögð mismunandi í öðrum löndum þannig að arðgreiðslur lenda í 

hærra skatthlutfalli (Daves og Brigham, 2007). 

Ekki eru allir sammála þessari kenningu Millers og Modigliani um að 

arðgreiðslustefna skipti ekki máli.  Hagfræðingarnir Myron Gordon og John Lintner 

héldu því fram að sú ávöxtunarkrafa sem gerð er til hlutafjár myndi lækka eftir sem 

arðgreiðsluhlutfallið væri hærra, þar sem vænt verðhækkun hlutabréfanna væri meiri 

óvissu háð en arðgreiðslurnar (Daves og Brigham, 2007).  Arðgreiðslur minnka því 

tímaóvissu ávöxtunarkröfunnar.  Þó svo að fjárfestir horfi frá degi til dags aðallega á 

verðbreytingar hlutabréfa þar sem þær hafa mestu áhrifin á arðsemina, þá sýna söguleg 

gögn um arðgreiðslur yfir löng tímabil að arðgreiðslur hafa áhrif á ávöxtunina.  Einkenni 

hlutabréfa eru gjarnan mikið flökt í verði, en yfir löng tímabil eru höfuðstólshækkanir 

yfirleitt meiri en lækkanir.  Á meðan árangur frá ári til árs kemur frá höfuðstólshækkun, 

þá hafa endurfjárfestar arðgreiðslur mikil áhrif yfir lengri tímabil.  Ef skoðuð eru gögn 

yfir bandarísk hlutabréf alveg frá 1900 til ársins 2010, sýna þau að árleg arðsemi 

hlutabréfa vegna höfuðstólshækkunar eingöngu er um 5% að nafnvirði.  Ef sömu gögn 

eru skoðuð þegar endurfjárfest er fyrir arðinn á hverjum tíma, þá hefur árleg 

nafnávöxtun verið um 9,4%.  Heildar ávöxtunin verður þannig nánast tvöfalt hærri vegna 

arðgreiðslnanna.  Þetta á ekki aðeins við um bandarískan hlutabréfamarkað, heldur 

hlutabréfamarkaði almennt.  Því lengri sem fjárfestingatíminn er, því meira máli skipta 

arðgreiðslurnar.   Fyrir mjög löng tímabil er virði eignasafns nánast það sama og núvirði 
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allra framtíðararðgreiðslna.  Núvirði höfuðstólshækkana hefur minna og minna vægi 

eftir sem tímalengdin er meiri (Dimson o.fl., 2011). 

Ef skoðuð er tafla 3 yfir fyrirtækin í Dow Jones vísitölunni sést að ávöxtun vegna 

arðgreiðslna er oft töluverður hluti af heildarávöxtun viðkomandi hlutabréfs.   Sum 

fyrirtækin eru með stærstan hluta arðseminnar frá arðgreiðslum, eins og t.d. Merck&Co, 

Pfizer, Proctor&Gamble, AT&T og Verizon.  Eina fyrirtækið á listanum sem ekki hefur 

greitt arð framan af er tölvufyrirtækið Cisco.  Cisco tilkynnti þó í mars 2011 um fyrstu 

ársfjórðungslegu arðgreiðslu sína til hluthafa og hafa þegar verið greiddar þrjár 

ársfjórðungsgreiðslur. 

Ekki er að sjá að þessi fyrirtæki leggi fram arðgreiðslustefnu eða arðgreiðsluáætlun til 

margra ára.  Söguleg gögn um arðgreiðslur má sjá á heimasíðunum hjá flestum 

fyrirtækjunum.  Þar geta lesendur séð ákveðna þróun í arðgreiðslum.  Í ársreikningum 

Hewlett Packard kemur fram að hluthafar eiga rétt á arðgreiðslum þegar stjórn 

fyrirtækisins hefur samþykkt arðgreiðslurnar.   Arðgreiðsluáætlun næsta rekstrarárs er 

þó yfirleitt lögð fram hjá flestum fyrirtækjunum.  Tafla 6 sýnir útgreiðsluhlutfall arðs og 

ávöxtun vegna arðgreiðslna hjá fyrirtækjunum í Dow Jones vísitölunni ásamt yfirliti um 

vöxt arðgreiðslna yfir 3, 5 10 og 20 ár. 

Tafla 6.  Ávöxtun og vöxtur arðgreiðslna 

 

Tákn Fyrirtæki Núverandi ávöxtun 5 ára meðal Útgreiðslu- 5 ára meðal- 3ja ára vöxtur 5 ára vöxtur 10 ára vöxtur 20 ára vöxtur

v. arðgreiðslna ávöxtun hlutfall útgreiðsluhlutf. arðgreiðslna arðgreiðslna arðgreiðslna arðgreiððslna

% % % %

AA Alcoa 1,20                  1,90            13,00           -                    -37.06% -19.63% 7.47% 12.46%

AXP American Express 1,50                  1,60            18,00           24,00                1.45% 7.40% 9.37% 19.17%

BA Boeing 2,70                  2,50            35,00           54,00                2.77% 8.10% 11.55% 11.36%

BAC Bank of America 0,60                  2,90            14,00           -                    -58.30% -30.39% 11.14% 14.75%

CAT Caterpi l lar 2,40                  2,30            29,00           41,00                5.97% 11.39% 11.23% 19.82%

CSCO Cisco 0,80                  -              10,00           -                    0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CVX Chevron Corp. 3,30                  3,10            26,00           28,00                6.84% 9.15% 7.68% 10.87%

DD El  du Pont 4,00                  3,90            -               -                    0.00% 2.16% 1.88% 8.66%

DIS Walt Disney 1,30                  1,10            16,00           16,00                4.76% 8.40% 5.87% 10.02%

GE General  Electric 3,80                  3,80            46,00           50,00                -14.85% -4.37% 12.06% 27.04%

HD Home Depot 2,90                  3,10            44,00           48,00                3.12% 14.60% 29.29% 31.87%

HPQ Hewlett Packard 1,70                  0,90            9,00             10,00                8.33% 5.00% 0.67% 31.02%

IBM IBM 1,60                  1,60            22,00           22,00                15.87% 23.24% 16.63% 11.12%

INTC Intel  Corporation 3,30                  2,70            33,00           45,00                12.08% 14.04% 37.00% 38.85%

JNJ Johnson&Johnson 3,50                  3,00            53,00           44,00                8.25% 9.52% 14.00% 17.29%

JPM JP Morgan 2,00                  2,10            12,00           40,00                26.61% 18.27% 5.23% 7.16%

KFT Kraft Foods 3,40                  3,60            66,00           68,00                1.82% 4.36% 39.13% 19.57%

KO Coca Cola 2,70                  2,80            34,00           54,00                7.72% 8.87% 9.77% 15.64%

MCD Mc´Donalds 2,80                  3,00            49,00           56,00                -0.97% 41.77% 26.71% 32.67%

MMM 3M 3,00                  2,60            36,00           39,00                3.18% 3.86% 6.24% 10.02%

MRK Merck&co 4,80                  4,10            161,00         53,00                0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

MSFT Microsoft 2,50                  1,90            23,00           26,00                13.75% 13.11% 116.54% 58.27%

PFE Pfi tzer 4,40                  5,10            72,00           72,00                -12.95% -0.85% 17.69% 18.87%

PG Proctor&Gamle 3,20                  2,60            51,00           47,00                10.32% 11.29% 11.19% 15.02%

T AT&T 6,00                  5,20            51,00           70,00                3.22% 5.36% 5.99% 9.45%

TRV Travel lers  Co 3,20                  2,60            30,00           23,00                9.43% 9.56% 3.26% 19.30%

UTX United Technologies Corp 2,50                  2,50            35,00           33,00                12.38% 13.38% 14.63% 14.89%

VZ Verizon Communications 5,30                  5,40            216,00         143,00              4.29% 3.81% 1.31% 17.03%

WMT Wal l  Mart 2,70                  2,10            31,00           29,00                14.47% 16.59% 20.34% 19.11%

XOM Exon Mobi le 2,50                  2,20            23,00           24,00                6.68% 7.83% 6.64% 9.63%
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6.8  Æviskeið fyrirtækja og arðgreiðslur 

Fyrirtækjum er skipt upp í æviskeið (e. Organizational Life Cycle).  Þannig fara fyrirtæki í 

gegnum fjögur skeið á líftímanum.  Fyrsta skeið hefst með stofnun þess og einkennist af 

miklum vexti.  Á öðru skeiðinu er vöxturinn stöðugri uns þau fara yfir á þriðja skeið, þar 

sem tekur að hægja á vextinum.  Á fjórða skeiði er lítill vöxtur eða jafnvel hnignun.  

Fyrirtæki fara mjög mishratt í gegnum hvert æviskeið.  Þannig getur fyrirtækið farið af 

fyrsta skeiði og strax yfir á fjórða skeið á mjög stuttum tíma og aldrei náð að dafna.  Eins 

getur hvert skeið tekið áratugi, eða fyrirtæki fari af þriðja skeiði og aftur yfir á annað 

skeið.  Ekki er gefið að öll fyrirtæki fari yfir á fjórða skeið (Jones, 2007). 

Arðgreiðsluhlutfall fyrirtækja fer að miklu leyti eftir hvar þau eru stödd á æviskeiðinu.  

Þannig greiða nýlega stofnuð fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika yfirleitt ekki út arð.  

Ef vöxtur fyrirtækis er meiri en ávöxtunarkrafa hluthafa eða sú ávöxtun sem almennt 

gerist á markaði, er hag hluthafa best borgið með því að allur hagnaður fyrirtækisins fari 

í endurfjárfestingu innan þess. 

Oft hefur verið talið að það gefi betri arð að fjárfesta í fyrirtækjum sem eru í miklum 

vexti.  En svo þarf ekki endilega að vera.  Ung fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika eru 

oft áhættusamari fjárfesting heldur en eldri fyrirtæki með minni vöxt.  Fyrirtæki eru 

verðlögð miðað við framtíðararðsemi þeirra og því hefur væntur vöxtur þegar verið 

verðlagður inn í  hlutabréfaverðið. 

Gamalgróin fyrirtæki sem ekki hafa eins mikla vaxtarmöguleika og áður, gefa oft góða 

ávöxtun fyrir hluthafa.  Þar sem ekki er mikill vöxtur innan fyrirtækisins greiða þessi 

fyrirtæki út hærra hlutfall í arð og eru þess vegna oft kölluð mjólkurkýr.   

Sjá má af töflu 6 að mörg fyrirtækin greiða mjög stóran hluta hagnaðar í arð og 

stöðugur vöxtur er í arðgreiðslum.  Eins má sjá að fyrirtæki sem ætla má að séu í minni 

vexti greiða út hærra hlutfall í arð.  Þannig greiða fyrirtæki eins og Merck, Pfizer og 

Johnson&Johnson, sem öll starfa á heilsumarkaðinum út mjög hátt hlutfall í arð.  Eins 

með fyrirtæki eins og Proctor&Gamle og Kraft Foods, sem eru á neytendavörumarkaði.  

Tölvufyrirtækin greiða aftur á móti lægra hlutfall af hagnaði sínum í arð, enda má ætla 

að þau séu enn í töluverðum vexti.  Þrátt fyrir það hafa fyrirtæki eins og IBM og Hewlett 

Packard sýnt góða arðsemi til eiganda sinna, sem skýrist þá aðallega af miklum 

hækkunum í verði hlutabréfanna. 
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6.9 Upplýsingar til fjárfesta 

Þegar heimasíður þessara fyrirtækja eru skoðaðar, er áberandi að allflest fyrirtækin 

leggja metnað í að bjóða upp á vandaðar upplýsingar til fjárfesta.  Heimasíðurnar eru 

yfirleitt með sérstakan tengil inn á síðu fyrir fjárfesta.  Þar koma fram ýmsar ítarlegar 

upplýsingar úr starfseminni, bæði fjárhagslegar og markaðslegar. Fyrirtækin eru með 

fjárfestatengla sem hægt er að hafa samband við, hvort sem er í gegnum tölvupóst eða 

síma.  Yfirleitt er hægt að skrá sig fyrir reglulegum hlutabréfakaupum (e. Purchase plan) 

og endurfjárfestingu arðs (e. Reinvestment plan).  Fyrirtækið Chevron er með 

skoðanakönnun inn á fjárfestasíðu sinnu, þar sem fjárfestar eru beðnir að láta í ljós 

skoðun sína á framsetningu þeirra upplýsinga sem þeir gefa. 

Upplýsingar úr rekstri eru settar fram á aðgengilegan og myndrænan hátt.  Oft sést 

sérstakur metnaður í að fræða fjárfesta um ýmis hugtök sem notuð eru til að greina frá 

starfseminni.  Þetta eru útskýringar á tæknilegum orðum viðkomandi greinar svo og 

útskýringar á hinum ýmsu fjárhagslegu hugtökum og hvað þau tákna.  IBM bendir til að 

mynda inn á heimsíðu sinni á gagnlegar heimasíður,  bækur  og tímarit varðandi 

fjárfestingar og ávöxtun.  Einnig er að finna á heimasíðu IBM upplýsingar um hvernig 

fólk á að telja arðgreiðslur fram til skatts. 

Upplýsingar eru einnig ítarlegar.  Þannig gagnast þær bæði almennum fjárfestum svo 

og fagfjárfestum.  Greiningar eru oft ekki aðeins unnar af starfsmönnum viðkomandi 

fyrirtækja, heldur einnig utanaðkomandi greiningaraðilum. 

Ýmis samanburðarlínurit eru gjarnan sett fram og þá er verið að bera saman árangur 

fyrirtækisins við vísitölur eins og Dow Jones eða S&P500, greinina sem fyrirtækið starfar 

í og jafnvel samkeppnisaðilana. 

6.10 Endurfjárfesting arðs 

Eins og áður sagði skiptir endurfjárfesting arðgreiðslna verulega máli þegar horft er til 

lengri tímabila.  Öll fyrirtækin í Dow Jones vísitölunni bjóða fjárfestum upp á 

endurfjárfestingu á arðgreiðslunum.  Á heimasíðum fyrirtækjanna geta fjárfestar 

einfaldlega skráð sig inn á endurfjárfestingaráætlun (e. Dividend reinvestment plan).  

Það gerist síðan sjálfkrafa á útgreiðsludögum arðgreiðslna að í stað þess að fjárfestir fái 

arðgreiðsluna senda í tékka, er keyptur aukinn hlutur fyrir andvirði hennar. 
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6.11 Kennitölur 

Kennitölur sem sýna hlutfall ýmissa stærða úr ársreikningum eru mikið notaðar við 

greiningar á fyrirtækjum.  Hafa verður það í huga þegar kennitölur fyrirtækja eru 

skoðaðar, að kennitölurnar einar sér segja ekki mikið.  Þær verður að nota sem 

samanburðartæki.  Þannig er hægt að nota kennitölur fyrirtækis og bera þær saman við 

kennitölur þess frá eldri tímabilum og sjá þannig þróunina.  Einnig eru þær notaðar til að 

bera saman fyrirtæki í sömu atvinnugrein.  Það hefur ekkert upp á sig að bera saman 

kennitölur fyrirtækja úr ólíkum greinum atvinnulífsins.  Þá geta sumar kennitölur verið 

mjög stöðugar milli ára, eins og veltuhraði eigna eða skuldahlutföll, á meðan aðrar 

kennitölur eins og arðsemi eigna og eiginfjár eru mun viðkvæmari fyrir ástandi 

efnahagslífsins og atvinnugreinarinnar.  Tafla 7 sýnir helstu kennitölur fyrirtækjanna í 

Dow Jones vísitölunni og samanburðartölur fyrir viðkomandi atvinnugreinar.  

Tafla 7.  Kennitölur 

 

6.11.1 Vöxtur fyrirtækja og hlutfall markaðsverðs á móti bókfærðu verði 

Markaðsverð á móti bókfærðu verði (e. Price-to-Book ratio) er stuðull sem lýsir hlutfalli 

markaðsverðs og bókfærðs verðs fyrirtækisins.  Oft er talað um að fyrirtæki með lágt 

hlutfall markaðsverðs á móti bókfærðu verði sé öruggari fjárfesting þar sem virði 

fyrirtækja muni ekki fara undir bókfært verð.  Það sé alltaf hægt að leysa fyrirtækið upp 

Symbol Company Return on Industry Price to Industry Long term Industry Total Debt/ Price / Industry PEG ratio Payout

Name Equity Average book Average Debt/Equity Avrage Assets Earnigs Average 5 yr exp ratio

BA Boeing 71.4% 24.1% 9.2 -37.1 2.0 1.2 1.0 13.9 14.5 1.2 33%

IBM IBM 69.8% 36.4% 9.8 -34.3 1.3 1.2 0.8 12.6 13.2 2.2 22%

HPQ Hewlett Packard 22.9% 36.4% 1.3 -34.3 0.8 1.2 0.7 6.1 13.2 0.7 8%

MSFT Microsoft 44.2% 24.9% 3.7 10.5 0.2 0.3 0.4 9.6 17.5 0.9 23%

KO Coca Cola 41.3% 27.0% 4.8 25.0 0.9 1.8 0.6 12.6 15.1 2.2 34%

MCD Mc´Donalds 39.8% 29.6% 7.7 10.5 0.9 1.2 0.6 18.2 21.4 1.8 48%

CAT Caterpi l lar 35.2% 20.4% 4.1 5.3 2.3 2.3 0.8 13.3 17.6 0.6 27%

DD El  du Pont 32.4% 19.6% 3.8 10.0 1.3 0.6 0.8 13.2 17.4 1.2 45%

AXP American Express 28.0% 9.9% 3.1 2.3 3.6 4.0 0.9 11.5 18.1 1.0 18%

INTC Intel  Corporation 27.2% 23.5% 2.7 4.1 0.2 0.3 0.3 10.3 12.5 0.9 32%

XOM Exon Mobi le 26.8% 18.1% 2.6 1.9 0.1 0.4 0.5 9.4 10.2 2.0 24%

MMM 3M 26.0% 20.5% 3.4 18.9 0.4 0.6 0.5 13.5 15.2 1.1 23%

UTX United Technologies Corp 22.4% 20.5% 3.0 18.9 0.5 0.6 0.6 14.6 15.5 1.2 34%

WMT Wal l  Mart 23.2% 22.2% 3.1 3.6 0.8 0.4 0.7 12.2 12.8 1.3 28%

CVX Chevron Corp. 19.3% 18.1% 1.8 1.9 0.4 0.4 0.4 7.8 10.2 1.0 22%

JNJ Johnson&Johnson 19.2% 15.8% 2.9 19.9 0.3 0.8 0.4 15.6 17.2 2.1 54%

HD Home Depot 19.1% 15.6% 3.6 2.6 0.6 0.2 0.6 16.2 16.5 1.1 44%

PG Proctor&Gamle 18.2% 23.5% 2.9 -14.6 0.5 0.4 0.5 16.1 16.1 1.7 51%

VZ Verizon Communications 17.5% 14.1% 2.9 -4.6 0.6 0.8 0.8 15.0 14.7 1.6 94%

T AT&T 10.5% 14.1% 1.6 -4.6 0.6 0.8 0.6 14.9 14.7 3.0 87%

CSCO Cisco 13.8% 12.4% 2.1 3.6 0.4 0.3 0.5 15.3 16.4 1.2 16%

DIS Walt Disney 12.4% 7.3% 1.8 18.0 0.4 0.5 0.5 14.7 28.4 1.0 17%

GE General  Electric 11.8% 11.9% 1.5 5.8 3.7 2.5 0.8 12.6 12.3 0.8 48%

JPM JP Morgan 11.3% 6.7% 0.7 1.2 2.4 0.2 0.9 7.2 11.3 0.8 13%

PFE Pfizer 9.8% 15.8% 1.9 19.9 0.5 0.8 0.5 18.5 17.2 2.7 70%

MRK Merck&co 7.5% 15.8% 2.1 19.9 0.3 0.8 0.5 25.3 17.2 2.2 110%

KFT Kraft Foods 8.5% 9.0% 1.8 -3.0 0.8 0.7 0.6 20.5 21.1 1.5 67%

AA Alcoa 7.2% 5.2% 0.6 1.7 0.5 0.6 0.6 9.0 28.2 0.3 13%

TRV Travel lers  Co 6.5% 7.9% 1.0 1.6 0.3 0.5 0.8 14.9 21.8 1.7 41%

BAC Bank of America -0.8% 0.0% 0.3 1.1 n/a n/a 0.9 n/a n/a 11.9 N/A

Heimild:  Finance.yahoo.com
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og selja eignir þess.  Samt sem áður sést stundum að virði fyrirtækja getur farið undir 

bókfært verð.  Upplausnarvirði fyrirtækja getur verið lægra en bókfært verð. 

Betri skilgreining á þessum stuðli er að það sé mælieining á vöxt fyrirtækja, þar sem 

fyrirtæki sem skapa meiri arðsemi heldur en ávöxtunarkrafa hluthafa er, hafa hærra 

markaðsverð heldur en fyrirtæki með minni arðsemi (Bodie, Kane og Marcus, 2009). 

Tafla 7 sýnir stuðlana fyrir markaðsverð á móti bókfærðu verði fyrirtækjanna í Dow 

Jones.  Þar sést að nokkur fyrirtæki eru með þennan stuðul undir einum.  Þetta eru Bank 

of America og JP Morgan sem bæði tilheyra fjármálageiranum sem fór illa út úr hruninu 

á fjármálamörkuðum haustið 2008, svo og Alcoa.  Af þeim tölvufyrirtækjum sem eru á 

listanum er IBM með langhæsta hlutfallið og má þá ætla að markaðurinn meti 

vaxtarhorfur þess fyrirtækis góðar.  Meðaltal stuðlanna hjá öllum fyrirtækjunum er um 

3, en IBM og Boeing hækka þetta meðaltal nokkuð.  Ef IBM, Boeing og fyrirtækjum með 

stuðulinn undir einum er sleppt úr meðaltalinu er meðaltalið 2,85.   

6.11.2 V/H hlutfall (e. P/E ratio)  

V/H hlutfall (e. P/E ratio) er mikið notaður stuðull meðal fjárfesta.  Þetta er markaðsverð 

hlutabréfa deilt með hagnaði og lýsir hvað fjárfestar vilja greiða fyrir hverja krónu í 

hagnað.  Stuðullinn segir hversu mörg ár það tekur að fá fjárfestinguna til baka, m.v. að 

ekki sé tekið tillit til verðbólgu og tímavirði peninga (Daves og Brigham, 2007).   

Almenna reglan varðandi V/H hlutfall er að fyrirtæki með lægri áhættu hafa hærra 

V/H hlutfall.  Þrátt fyrir það geta ný fyrirtæki sem eru lítil og áhættumikil haft hátt V/H 

hlutfall ef vöxtur þeirra er mikill. 

Ein formúlan til að reikna út V/H hlutfall er 1-b/k-g, þar sem 1-b er hlutfall þess 

hagnaðar sem greitt er út til hluthafa og k-g er ávöxtunarkrafa hluthafa mínus áætlaður 

vöxtur fyrirtækisins (Bodie o.fl., 2009). Það eru því margir samþættir hlutir sem hafa 

áhrif á V/H hlutfall, eins og útgreiðsluhlutfall hagnaðar (1-b), ávöxtunarkrafa hluthafa (k) 

og áætlaður vöxtur fyrirtækisins (g).  Það er því mikilvægt að lesa úr þessum stuðli í 

samræmi við aðrar upplýsingar úr rekstri fyrirtækisins. 

Eins og sjá má af töflu 7 eru langflest fyrirtækin í Dow Jones vísitölunni með lægra 

V/H hlutfall heldur en meðaltal atvinnugreinarinnar.  Það segir þá að það tekur skemmri 

tíma að fá fjárfestinguna til baka í þessum félögum heldur en öðrum fyrirtækjum í sömu 
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atvinnugrein.  Það segir einnig að fyrirtækin í Dow Jones eru að ná að mynda þann 

hagnað sem réttlætir betur markaðsverð þeirra. 

6.11.3 PEG stuðull  

PEG ratio er stuðull sem lýsir sambandinu milli hlutabréfaverðs og tekna af bréfinu (e. 

Earnings per share) og væntum framtíðarvexti fyrirtækisins. 

 

Ef einungis er notað V/H hlutfall (e. Price/Earnings) gætu fyrirtæki í örum vexti sýnst 

of hátt verðlögð miðað við fyrirtæki með minni vöxt, þar sem þau eru oft með hærri V/H 

stuðul.  Það er álitið að með því að deila með vexti hagnaðar á hlut, verði samanburður 

fyrirtækja með mismikinn vöxt eðlilegri.  Höfundur þessa stuðuls, Peter Lynch, áleit að 

V/H stuðull fyrirtækis sem væri rétt verðmetið, ætti að vera jafn vexti þess.  Rétt 

verðmetið fyrirtæki væri þá með PEG stuðul 1.  Ef fyrirtæki er með stuðul milli núll og 

einn gæti leynst kauptækifæri þar, þar sem fyrirtækið væri of lágt metið.  PEG stuðull er 

aðallega notaður fyrir fyrirtæki í þokkalegum vexti.  Ef hann er notaður á fyrirtæki með 

minni vöxt, getur hann gefið ranga niðurstöðu (Bodie o.fl., 2009). 

Í töflu 7 sést að fyrirtæki með hærra PEG hlutfall eru oft að greiða út hærra hlutfall í 

arð.  Þetta er vísbending um minni vaxtarmöguleika og því haldi þau ekki eins miklum 

hlut af hagnaðinum eftir sem óráðstöfuðu eigin fé.   

6.11.4 Hlutfall skulda   

Fyrirtæki eru fjármögnuð annað hvort með hlutafé eða lánsfé eða samblandi beggja.  Sá 

fjármagnskostnaður sem fyrirtæki standa frammi fyrir, er því sambland af þeim vöxtum 

sem þau greiða á lánin svo og þeirri ávöxtunarkröfu sem hluthafar gera.  

Fjármögnun félaga hefur áhrif á kennitölu eins og ROE, ávöxtun eiginfjár.  Hlutafé er 

dýrara en lánsfé þar sem hluthafar gera hærri ávöxtunarkröfu heldur en lánadrottnar, 

enda er hlutafé áhættusamari eign þar sem lánadrottnar hafa forgang á hluthafa við 

gjaldþrot.  Þar af leiðandi skiptir máli hversu mikið félög fjármagna sig með lánsfé á móti 

fjármögnun með hlutafé.  Félög sem fjármagna sig í meira mæli með lánsfé eru oft 

arðsamari heldur en fyrirtæki sem eru lítt skuldsett. 

Aukið vægi skulda, eykur arðsemi eiginfjár, svo framarlega sem arðsemi eigna 

fyrirtækisins er hærri en vextir á skuldirnar.  Með öðrum örðum, ef eignir fyrirtækis eru 
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að skila meiri ávöxtun heldur en þau lánskjör sem fyrirtækinu býðst, þá eykst arðsemi 

eiginfjár.  Aftur á móti eykst áhætta hluthafa við aukna skuldsetningu fyrirtækis, þar sem 

líkur á að fyrirtækið geti ekki staðið við skuldbindingar sínar aukast. Hærri ávöxtun 

eiginfjár hækkar ekki endilega hlutabréfaverð, þar sem aukin áhætta vegur upp á móti 

til lækkunar.  Hluthafar sem eru með áhættumeiri eign gera hærri ávöxtunarkröfu á 

fyrirtækið á móti. 

Því meir sem fyrirtæki er fjármagnað með lánsfé, því lægri verður stuðull sem kallast 

hlutfall vaxtabyrðar (e. interest burden ratio).  Þessum stuðli er lýst með formúlunni 

(EBIT – vaxtakostnaður) / EBIT.  Skyld kennitala er EBIT/vaxtakostnaði (e. interest 

coverage ratio eða times interest earned).  Hár stuðull gefur til kynna að líkur á 

gjaldþroti séu lágar þar sem rekstrarhagarður er þá mun meiri en vaxtakostnaðurinn. 

Fyrirtækin í Dow Jones eru flest fjármögnuð með skuldum allt frá helming upp í 80%. 

6.11.5 Arðsemi eiginfjár – ROE 

Arðsemi eiginfjár (e. Return on Equity) er fengið með því að deila eiginfé upp í nettó 

hagnað.  Há arðsemi eiginfjár eru merki um góða vaxtarmöguleika fyrirtækis.  Ef arðsemi 

eiginfjár er hærri en ávöxtunarkrafa hluthafanna, kjósa þeir fremur að fyrirtækið nýti 

hagnaðinn til áframhaldandi fjárfestinga fremur en að fá greiddan út arð, þar sem 

þannig fá þeir meiri ávöxtun af hlutafjáreign sinni. 

Það þarf þó ekki alltaf að vera samsvörun milli hárrar arðsemi eiginfjár og ávöxtunar 

hluthafanna.  Ef hlutabréfaverðið er það hátt  að hlutfall markaðsverðs á móti bókfærðu 

verði er hærra en einn, er arður til hluthafa lægri en arðsemi eiginfjár.  Þannig geta félög 

með lága arðsemi eiginfjár en jafnframt lágt hlutabréfaverð skilað sér í góðri arðsemi til 

hluthafa.  Þannig fann Michelle Clayman yfirsjóðstjóri hjá New Amsterdam Partners, LLC 

og höfundur bókarinnar Corporate Finance það út að fjárfestir sem fjárfesti í safni 29 

fyrirtækja sem voru með hvað hæsta arðsemi eiginfjár á árunum 1976 til 1980, að 

meðaltali um 19%, skiluðu lakari ávöxtun til hluthafa heldur en safn af þeim 39 

fyrirtækjum með lægstu arðsemi eiginfjár, að meðaltali 7% á þessu tímabili.  Á þessum 

fjórum árum var arðsemi af eignasafni lakari fyrirtækjanna 11,3% hærri hvert ár.  Hátt 

hlutfall markaðsverðs á móti bókfærðu verði og há arðsemi eiginfjár eru þó yfirleitt talin 

jákvæð merki um góðan væntan framtíðarvöxt (Bodie o.fl., 2009). 
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Ef skoðaðar eru tölur fyrirtækjanna yfir arðsemi eiginfjár annars vegar og hlutfall 

markaðsverðs á móti bókfærðu verði hins vegar, sem einnig lýsir vaxtarmöguleikum 

fyrirtækja, sést að það er góð samsvörun þarna á milli.  Þannig sýna fyrirtæki sem hafa 

hærra hlutfall markaðsverðs á móti bókfærðu verði meiri arðsemi eiginfjár.  Boeing er til 

að mynda með stuðulinn markaðsverð/bókfært verð upp á 9,23 og 71% arðsemi 

eiginfjár og IBM er með stuðulinn 9,84 og 70% arðsemi eiginfjár.  Aftur á móti er Bank of 

America með neikvæða arðsemi eiginfjár og markaðsverð/bókfært verð upp á aðeins  

0,26 sem segir að markaðsvirði er langt undir bókfærðu verði.  Fyrirtækin í Dow Jones 

vísitölunni eru almennt með góða arðsemi eiginfjár sé miðað við markaðsvexti í dag. 
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7 Íslenskur hlutabréfamarkaður á tímamótum 

Íslenskur hlutabréfamarkaður varð til árið 1985 með stofnun Verðbréfaþings Íslands og 

óx og dafnaði smám saman fram að hruni.  Markaðurinn var þó alla tíð lítill miðað við 

hlutabréfamarkaði almennt enda er Ísland lítið hagkerfi. Flest voru fyrirtækin um 75 

talsins árin 1999 og 2000.  Smæð markaðarins hefur ávallt háð honum þar sem markaðir 

þurfa að vera af ákveðinni stærð til að þeir teljist skilvirkir.  Því stærri og virkari sem 

markaður er, því réttari verðmyndun verður á markaðnum.  Á minni mörkuðum er 

hætta á að annað hvort séu fyrirtæki of lítil til að ná fram hámarks hagkvæmni, eða of fá 

til að virk samkeppni ríki. 

Til að markaður teljist vera skilvirkur verða allir þátttakendur á honum að búa yfir 

sömu upplýsingum.  Vegna smæðar íslenska markaðarins eru upplýsingar minni heldur 

en gengur og gerist á stærri mörkuðum þar sem hlutfallslegur kostnaður við framleiðslu 

upplýsinga eykst vegna smæðar.  Þetta getur leitt til þess að upplýsingar verði 

ósamhverfar þar sem allir sitji ekki við sama borð gagnvart upplýsingunum.  Íslenska 

vina- og kunningjasamfélagið loðir ennþá við íslenskt viðskiptaumhverfi, sem getur haft 

áhrif á hlutabréfamarkað eins og kom glöggt í ljós við einkavæðingu íslensku bankanna 

um seinustu aldamót og svo síðar við hlutafélagavæðingu sparisjóðanna.  Gagnrýnt var 

að sum fyrirtæki sem voru yfirtekin af bönkunum eftir hrun, voru ekki seld í opnu ferli 

þannig að öllum hafi gefist tækifæri á að bjóða í þau.  Hugsanlega hefði verið hægt að fá 

hærra verð fyrir einhver þessara fyrirtækja. 

Eftir að íslensku bankarnir voru upphaflega einkavæddir og skráðir á 

hlutabréfamarkað upp úr seinustu aldamótum má segja að þeir hafi nánast yfirtekið 

markaðinn.  Mörg félög, svo sem sjávarútvegsfélögin og mörg félög í iðnaði,  sem í 

byrjun voru á hlutabréfamarkaðinum völdu þá leið að afskrá sig af markaðinum.  

Stjórnendur þessara félaga voru ekki ánægðir með gengi sinna félaga á 

hlutabréfamarkaðinum.  Hugsanlega hefur auðveldara aðgengi að fjármagni á þessum 

árum og að því er virtist framúrskarandi árangur bankanna að einhverju leyti haft áhrif 

þar á.  Tilhneiging til ákveðinnar hjarðhegðunar var á markaðinum. 

Eftir að farið var að rannsaka bankahrunið kom í ljós að viðskiptahættir bankanna 

reyndust í mörgum tilvikum ekki eðlilegir.  Bent hefur verið á markaðsmisnotkun og að 
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stjórnendur bankanna hafi haft áhrif á gengi hlutabréfanna með því að kaupa sjálfir 

eigin bréf á markaði langt umfram heimildir. Þau mál eru enn í rannsókn. 

Í dag standa vonir til að byggja megi upp íslenskan hlutabréfamarkað að nýju.  Fyrsta 

félagið, Hagar, hefur þegar skráð sig á markað og undirbúningur er hafinn að skráningu 

fleiri félaga.  Nýju íslensku bankarnir sem reistir voru á grunni gömlu föllnu bankanna 

þurftu að leysa til sín mörg stór íslensk félög, sem voru í greiðsluerfiðleikum.  Íslensku 

lífeyrissjóðirnir komu einnig að endurfjármögnun margra skuldsettra íslenskra félaga 

eftir hrun.  Þeir stofnuðu sérstakt félag um þessar fjárfestingar, Framtakssjóð Íslands.  

Bæði bankarnir og Framtakssjóður hafa lýst því yfir að markmið þeirra sé að skrá þessi 

félög á hlutabréfamarkað þegar fram líða stundir og endurskipulagning fyrirtækjanna 

hefur átt sér stað (Framtakssjóður Íslands, e.d.). 
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8 Niðurstöður 

Hlutabréf eru nokkuð áhættusöm fjárfesting vegna þess að  miklar verðsveiflur einkenna 

oft markaðinn.  Áhættan felst einnig í að hlutafé er eftirstæð krafa komi til gjaldþrots.  

Söguleg gögn sýna að ávöxtun hlutabréfa getur verið sveiflukennd eftir tímabilum.  

Þannig geta tímabil einkennst af annað hvort miklum niðursveiflum eða miklum 

uppsveiflum og öfgar geta verið miklar í hvora átt.  Þessar sveiflur fara yfirleitt saman 

við sveiflur í hagkerfum eða sveiflur í einstökum atvinnugreinum.  Sömu gögn sýna þó 

líka að hlutabréf geta gefið góða ávöxtun og mun betri heldur en áhættuminni 

fjárfestingar eins og bankareikningar eða ríkisskuldabréf. 

Það sem fjárfestar sækjast aðallega eftir með fjárfestingu í hlutabréfum er í fyrsta lagi 

ásættanleg ávöxtun á fjárfestinguna og í öðru lagi að áhætta tengd hlutabréfunum sé 

ekki of mikil.  Í þriðja lagi verður seljanleiki bréfanna að vera til staðar.  Til þess að þessi 

skilyrði séu uppfyllt, verður skipulegur hlutabréfamarkaður að vera til staðar.  Án hans 

er ekki hægt að tryggja rétta verðmyndun hlutabréfa og þar af leiðandi rétta ávöxtun, né 

að tryggja endurseljanleika bréfanna.  Ef endurseljanleikinn er ekki til staðar skapast 

meiri áhætta af því að eiga hlutabréfin. 

Reynt hefur verið hér að framan að taka saman sameiginleg einkenni fyrirtækja sem 

uppfylla skilyrði sem fjárfestar sækjast eftir, fyrirtækja sem teljast farsæl fyrirtæki á 

hlutabréfamarkaði og hafa sýnt sig að gefa ásættanlega ávöxtun að gefinni ásættanlegri 

áhættu. 

Það sem einkennir þessi fyrirtæki fyrst og fremst er að þau einbeita sér að því sem 

þau eru góð í og hafa sýnt framúrskarandi árangur hvert á sínu sviði.  Þetta eru ólík 

fyrirtæki í margvíslegum atvinnugreinum og starfa ýmist á neytendamarkaði eða 

fyrirtækjamarkaði.  Þau leggja höfuðáherslu á framúrskarandi þjónustu við 

viðskiptavinina og hafa skapað þannig stjórnskipulag að þau eiga auðvelt með að 

aðlagast breytingum og geta verið fljót að bregðast við breyttum kröfum viðskiptavina 

sinna. 

Framúrskarandi fyrirtæki laða til sín hæft starfsfólk með því að setja fram skýra 

stefnu og framtíðarsýn og umbunarkerfi sem hvetur starfsfólk til að leggja hart að sér.  

Þau leggja áherslu á að þjálfa starfsfólkið sitt vel og endurmennta.  Nýliðum er ekki hent 

út í djúpu laugina án góðrar leiðsagnar.  Þannig gera fyrirtækin starfsmönnum sínum 
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það fært að vera sem best í stakk búnir til að sinna starfi sínu vel og veita 

viðskiptavinunum góða þjónustu.  Mismunandi fyrirtækjamenning getur verið hjá 

fyrirtækjum.  Góð fyrirtæki leggja rækt við að skapa sína sérstöku menningu og gera 

hana ljósa.  Þannig laða þau líka til sín starfsfólk sem samsamar sig sem best þeirra 

einstöku menningu. 

Í takt við nýja tíma leggja framúrskarandi fyrirtæki mikla áherslu á samfélagið í heild, 

bæði nærsamfélagið svo og hið alþjóðlega samfélag.  Flest fyrirtækjanna í Dow Jones 

vísitölunni sem voru skoðuð eru gríðarstór alþjóðleg fyrirtæki.  Þau leggja áherslu á 

umhverfismál svo og aðbúnað starfsmanna sinna um allan heim.  Þau gera sér grein fyrir 

að ímynd þeirra skiptir höfuð máli og reyna því að leggja sig fram á sviði samfélags- og 

umhverfismála.  Þannig ná þau fram tvíþættu markmiði.  Starfsmanni sem líður vel í 

starfi og finnur að framlag hans er vel metið leggur harðar að sér og skilar meiru til 

fyrirtækisins.  En einnig skapa fyrirtækin sér jákvæða ímynd meðal viðskiptavina sinna 

með því að sýna gott fordæmi í samfélags- og umhverfismálum og þannig öðlast þau 

betri viðskiptavild sem skilar þeim arði. 

Það tengjast margir ólíkir hagsmunaaðilar sérhverju fyrirtæki.  Það eru ekki aðeins 

starfsfólk og viðskiptavinir sem hafa hagsmuni af fyrirtækinu heldur síðast en ekki síst 

eigendur þess.  Fyrirtækin leggja sig fram við að setja fram góðar upplýsingar til fjárfesta 

og eigenda sinna og leggja mikið upp úr samskiptum við þá.  Framúrskarandi fyrirtæki á 

hlutabréfamarkaði eru öll með fjárfestatengla starfandi sem hafa það hlutverk að veita 

hluthöfum upplýsingar og þjónustu.  Sérstakir tenglar eru á heimasíðum fyrirtækjanna 

þar sem liggja fyrir ýtarlegar upplýsingar úr rekstrinum.  Þar geta fjárfestar kynnt sér 

ársreikninga félaganna, stefnu og markmið og borið árangur félagsins saman við önnur 

félög. 

Greiningaraðilar nota mikið kennitölur úr rekstri fyrirtækja til að skoða árangur þeirra 

og til að reyna að meta framtíðararðsemi þeirra.  Góð og vel rekin félög, sem hafa 

grunnatriðin í starfsemi sinni á hreinu sýna kennitölur sem standast vel samanburð við 

kennitölur samkeppnisaðila og markaðarins í heild. 
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9 Lokaorð 

Til að íslenskur hlutabréfamarkaður geti blómstrað á ný þarf að gera betur upp við 

fortíðina og ljúka rannsókn á bankahruninu, sem leiddi til þess að 

hlutabréfamarkaðurinn varð nánast að engu.  Efla þarf traust manna til viðskiptalífsins 

og tryggja að eftirlit með settum reglum sé virkt.  Lög og reglur um fjármálastarfsemi 

þurfa að vera í stöðugri endurskoðun með tilliti til þeirrar þróunar sem á sér stað í á 

hverjum tíma, án þess þó að úr verði eitthvert reglugerðarbákn. 

Íslensk fyrirtæki sem eru á hlutabréfamarkaði eða á leið þangað inn, geta aukið traust 

manna með því að veita góðar og greinargóðar upplýsingar og sýna ákveðið gagnsæi til 

þess að hægt sé að treysta því að viðskiptahættir séu heiðarlegir.  Fyrst og fremst þurfa 

fyrirtæki þó að sýna fram á að þau geti skapað ásættanlegan virðisauka, eigendum 

sínum, starfsfólki og samfélaginu öllu til hagsældar. Til þess að það markmið náist, þurfa 

þau að tryggja grunnstoðir starfseminnar, einbeita sér að því sem þau eru færust í og 

leggja mikinn metnað í að veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu. 

Fjárfestar og greiningaraðilar sem eru að meta fyrirtæki með tilliti til 

fjárfestingakosta, þurfa að horfa heildstætt á upplýsingar um fyrirtæki og markaðinn 

sem það starfar á.  Það er ekki nóg að einblína einungis á tölulegar framsetningar úr 

rekstri, eins og ársreikninga og kennitölur, heldur þarf að skoða vel hvernig fyrirtæki 

standa sig í stjórnun, markaðssetningu og upplýsingagjöf og hversu sveigjanleg þau eru.  

Greina þarf markaðinn og samkeppnisaðstæður til að reyna að átta sig á hvernig 

fyrirtækin eru í stakk búin til að mæta þeim ógnunum og tækifærum sem framundan 

kunna að vera.  Framtíðarhorfur í atvinnugrein gefa betri upplýsingar um vænta ávöxtun 

hlutabréfs heldur en söguleg gögn um arðsemi. 
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