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forsendur virðismatsaðferða sem stundaðar eru almennt af greiningaraðilum á markaði, 
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Útdráttur 

Virðismat eiginfjárgjörninga er eilífðarspurning fjármálamarkaða heimsins, þar sem „rétt“ 

mat á virði gefur að jafnaði bestu ávöxtun sem næst, þó ekki alltaf. Margar tegundir 

virðismats eru til og mest notaða aðferðin er mat byggt á kennitölunum P/B og P/E. 

Markmið þessarar rannsóknar er að meta hvort flokkun kennitalnanna P/B og P/E í 

„Penman matrixu“ gefi vísbendingar um vænta rekstrarniðurstöðu félags og þ.a.l. mat á 

verði félagsins.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að flest félög í úrtaki flokkast í reit A í 

Penman matrixunni við skráningu á verðbréfamarkað (IPO) en í lok rannsóknartímans 

flokkast 12,5% úrtaks í reit A. Að meðaltali tekur það félag um 22 mánuði að flytjast um reit 

eftir skráningu. Þá kom fram að flest félög hafa hærri ávöxtunarkröfu á eigið fé við 

skráningu á markað en meðaltal markaðarins. Með vísan í megin rannsóknarspurningu nr. 1 

er því svarað neitandi að flokkun P/B og P/E samkvæmt Penman matrixu geti sagt til um 

vænta afkomu félags. Svar við megin rannsóknarspurningu nr. 2 þarfnast frekari rannsókna. 

Ritgerðin skiptist í níu kafla. Í 1. kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknar. 2. kafli 

fjallar um sögulega þróun greiningar á fjárhagslegu virði og m.a. fjallað um verk 

Benjamin Graham á því sviði. Í 3. kafla er gerð grein fyrir kenningunni um skilvirkan 

markað og hvernig skilningur markaðsaðila er fyrir hegðun hans. Í 4. kafla er fjallað um 

ýmsar tegundir virðismats, greint á milli verðmats, verðs og virðismats og fjallað um 

helstu virðismatsaðferðir og gerð grein fyrir residual earnings. Í 5. kafla er greining á 

kennitölunum P/B og P/E og farið yfir forsendur þeirra, auk þess sem fjallað er um ýmsar 

myndir P/E kennitölunnar og fjallað um vöxt félaga. 6. kafli fjallar um flokkun á 

kennitölunum P/B og P/E og farið yfir fræðilegan bakgrunn „Penman matrixunnar“ og 

hvernig matrixan nýtist við skoðun á félögum. Í 7. kafla er rannsóknarspurning sett fram 

ásamt níu undirspurningum. Þá er lýst og framkvæmd rannsókn á átta félögum skráðum 

á verðbréfamarkaðnum NASDAQ OMX Nordic aðalmarkað á árunum 2006-2010. 

Framkvæmd er „Penman matrixu“ flokkun og farið yfir niðurstöður þeirrar rannsóknar. Í 

8. kafla er umræða um rannsóknina og í 9. kafla eru lokaorð.  
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1 

Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar um virðismat og greiningu á virði félaga m.t.t. tveggja lykil verðmats-

kennitalna, P/B hlutfalls (markaðsverð félags deilt með bókfærðu eiginfé, e. Price to 

book ratio – hér eftir nefnt P/B) annars vegar og P/E hlutfalls hins vegar (markaðsverð 

félags deilt með hagnaði félagsins, e. Price to earning ratio – hér eftir nefnt P/E).   

Í ritgerðinni er gerð grein fyrir sögulegri notkun þessara kennitalna, grunnforsendum 

á notkun þeirra og skilgreind umframávöxtun og umframvöxtur.   

Geta aðilar á markaði reitt sig á rekstrarstöðu félaga sem byggja á kennitölunum P/B 

og „sögulegt P/E“ (e. trailing P/E – hér eftir nefnt trailing P/E) og byggt á þeim 

kennitölum vænta rekstrarniðurstöðu félagsins fyrir komandi ár? Er virðismat 

markaðsaðila „rétt“ ef teljarinn í báðum kennitölunum byggir á verði á markaði sem 

aftur byggir á virðismati markaðsaðila? Með nýju virðismati markaðsaðila á félagi ætti 

markaðurinn að bregðast skjótt við samkvæmt kenningunni um skilvirkan markað og 

nýtt jafnvægisverð á viðkomandi félagi að skapast á markaði í kjölfarið sem er þá 

grunnurinn að teljaranum í kennitölunum P/B og P/E. 

Í ritgerðinni er fjallað um algengustu virðismatsaðferðir sem notaðar eru af 

greinendum á fjármálamarkaði við virðismat á félögum. Þá er fjallað um skilvirkni 

markaða sem forsendu við vinnu greinenda á fjármálamarkaði.  

Gerð er grein fyrir notkun kennitalnanna P/B og P/E við virðismat á félagi og hvort 

verð félags á markaði sé í samræmi við spár um væntar rekstrarniðurstöður. Gerð er 

grein fyrir mismunandi tegundum á P/E kennitölunni, trailing P/E (e. trailing P/E), 

framtíðar P/E (e. forward P/E) og hlaupandi P/E (e. rolling P/E).    

Í ritgerðinni er fjallað um rannsókn á flokkun félaga í „Penman matrixu“ og 

framkvæmd er Penman matrixu flokkun á þróun P/B og P/E kennitalanna á átta félögum 

sem skráð hafa verið á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic á árunum 2006-2010. Þeim 

félögum er fylgt eftir frá fyrsta skráningardegi og skoðuð staða þeirra og hreyfing í 

Penman matrixunni á um hálfs árs bili til loka árs 2011.  
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Ritgerðin skiptist í tvo hluta, fræðilegan hluta og rannsóknarhluta. Í fræðilega 

hlutanum (kaflar 1-6) er umfjöllun um sögulega þróun virðismats og farið yfir helstu 

virðis- og verðmatsaðferðir sem eru notaðar. Þá er fjallað um skilvirkni og hegðun 

markaða, skilgreiningar á kennitölunum P/B og P/E og forsendur útreikninga þeirra 

m.t.t. Penman matrixu flokkunar. Rannsóknarhluti ritgerðarinnar (kaflar 7-9) lýsir 

framkvæmd rannsóknar á félögum sem skráð eru á NASDAQ OMX Nordic 

aðalmarkaðinn á árunum 2006-2010, flokkun þeirra og tilfærsla í Penman matrixu 

samkvæmt kennitölunum P/B og P/E. Í framhaldi rannsóknarinnar er fjallað um 

niðurstöður og leiðir til frekari rannsókna.  

Ritgerðin fjallar um fjármálagjörninga, nánar tiltekið eiginfjármálagjörninga sem m.a. 

eru hlutabréf og  lán með breytirétti. Samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti eru 

fjármálagjörningar m.a.  hlutabréf, skuldabréf, afleiður, hrávörur og gjaldeyri (Lög um 

verðbréfaviðskipti nr. 108/2007). Í ritgerðinni er fjallað um verðbréf og falla skuldabréf 

og hlutabréf undir þá skilgreiningu. Þegar fjallað er um virði félaga er verið að fjalla um 

virði hlutabréfa félags.   
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1 Aðferðafræði og rannsóknarspurningar 

Rannsóknin byggir á úrtaki á átta félögum sem uppfylltu kröfur um grunnupplýsingar 

samkvæmt yfirliti yfir 133 félög sem skráð voru á NASDAQ OMX aðalmarkaðinn á 

árunum 2006-2010. Þrátt fyrir það að aðeins átta félög hafi náðst í úrtakið, þá var 

ákveðið að framkvæma rannsóknina, þar sem megin tilgangur hennar er að skoða þá 

aðferðafræði sem Penman matrixan byggir á og þær forsendur sem liggja til grundvallar 

við uppsetningu kennitalnanna P/B og P/E. Vonir stóðu til að yfirgripsmikil gögn fengjust 

úr  gagnagrunni Bloomberg sem hefðu gert rannsókn á stóru úrtaki mögulega, en því 

miður var sú ekki raunin..  

1.1 Val á úrtaki 

Til þess að tengja rannsóknina sem mest við íslenskar aðstæður, var nærtækast að hafa 

úrtak fyrirtækja á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic. Sá markaður er samræmdur 

markaður kauphallanna á Íslandi, Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, Lettlandi og Litháen á 

þeim tíma sem rannsóknin nær til. 

Til þess að geta greint breytingar á hegðun markaðsaðila og afkomu nýskráðra félaga, 

var ákveðið að miða greininguna við nýskráningar fyrirtækja á NASDAQ OMX Nordic 

Exchange Main Market árin 2006-2010. Á árunum 2006-2010 voru nýskráð fyrirtæki á 

NASDAQ OMX Nordic Exchange Main Market alls 133. Reynt var að nálgast sögulegt 

verð og kennitölur fyrirtækja á markaði OMX Nordic Exchange Main Market í 

gagnagrunni Bloomberg. Af þeim 133 fyrirtækjum sem nýskráð voru á þessu tímabili var 

hægt að fá upplýsingar um átta félög, þar sem sögulegar upplýsingar er varða verð og 

kennitölurnar „sögulegt P/E“ (e. trailing P/E) og „P/B“ koma reglulega og ítarlega fram 

frá skráningu til loka árs 2011. Það verður að teljast undarlegt að skráning á sögulegum 

gögnum fyrir NASDAQ OMX Nordic markaðinn sé ekki betur viðhaldið. Gagnagrunnur 

Bloomberg er þó einna mest notaði gagnagrunnur markaðsaðila víða um heim. 

1.2 Aðferðafræði 

Félögin í úrtakinu voru flokkuð með hátt, normal eða lágt P/B og P/E. Félög voru flokkuð 

með normal P/B ef þau voru með P/B á bilinu 0,8-1,25. Þau sem voru með lægra en 0,8 
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voru flokkuð með lágt P/B og þau sem voru með P/B hærra en 1,25 voru flokkuð með 

hátt P/B. Til þess að flokka hátt, normal eða lágt P/E félaga þarf að finna hvert normal 

P/E markaðarins er og síðan eru gefin vikmörk 20% neðan við þá tölu og 25% ofan við þá 

tölu. Til þess að fá fram P/E félags var notast við gögn úr gagnagrunni Bloomberg sem 

gefur upp trailing P/E. Til þess að finna hvert normal P/E markaðarins er, var notast við 

niðurstöður rannsóknarinnar „The Equity Risk Premium across European Markets: An 

Analysis using the Implied Cost o Capital“ eftir Christoph Jäckel og Katja Mühlhäuser 

(Jäckel, 2011), þar sem ávöxtunarkrafa markaðarins er fundinn með forward P/E. 

Félögin eru svo flokkuð í Penman matrixu á um sex mánaða bili frá skráningu á markað 

til loka árs 2011.  

1.3 Forskriftar- og staðreyndarkenningar  

Rannsóknin byggir á Forskriftargreiningu (e. normative theory) sem einnig er kölluð 

Stefnustaðhæfing. Forskriftargreining byggir á almennu viðhorfi eða kenningum og segir 

til um það hvernig vinna á ákveðin málefni, en getur ekki sagt nákvæmlega til um það 

hvort það sé rétt eða rangt á þeim tíma sem þau viðhorf eru sett fram. 

Staðreyndagreining (e. positive theory), einnig kölluð Staðreyndastaðhæfing, byggir á 

því sem í raun er framkvæmt, þ.e. það sem er gert er það sem staðreyndagreining lýsir.  

Rannsóknin byggir á greiningu kennitalnanna P/B og P/E og þær eru flokkaðar 

samkvæmt forskrift Penman matrixu. Rekstrarniðurstöður félags og væntingar 

markaðsaðila koma fram í kennitölunum P/B og P/E. Þær eru flokkaðar samkvæmt 

fyrirfram skilgreindum forsendum og samkvæmt þeim birtast væntingar markaðsaðila 

um það hvernig félögum komi til með að reiða af. Rannsóknin byggir því á 

Forskriftargreiningu, þar sem upplýsingum um rekstrarniðurstöður félags er safnað 

saman og metið hvort framtíðarniðurstöður falli að forskrift kenninga samkvæmt 

Penman matrixu. M.ö.o. eru væntar framtíðarrekstrarniðurstöður í samræmi við flokkun 

innan Penman matrixunnar.  

Með greiningu kennitalnanna P/B og P/E samkvæmt Penman matrixu er byggt á 

upplýsingum sem liggja fyrir, auk væntinga um framtíð. Það er því engin leið til þess að 

sannreyna kennitölurnar nema með sögulegri rýni. 
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1.4 Gæði upplýsinga/gagna 

Þau rannsóknargögn sem unnið er með eru rauntölur á markaði, þ.e. verð á bréfum átta 

félaga sem skráð eru á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic. Í verði hlutabréfa félags á 

markaði eru innbyggðar væntingar markaðsaðila um framtíðarafkomu þess. Þær 

væntingar taka mið af upplýsingum sem markaðsaðilar hafa viðað að sér, væntanlega 

með eigin greiningu á viðkomandi félagi og þeim markaði sem það starfar á. Verðið á 

markaði er sameiginleg niðurstaða markaðsaðila á mati á virði félagsins. Það má því 

segja að virðið hafi verið fundið út samkvæmt þeim gögnum og gæðum þeirrar vinnu 

sem markaðsaðilar setja í virðismatið. 

Rétt er hafa í huga að fleira hefur áhrif á verð og verðmyndun hlutabréfa. Í því sambandi 

má nefna fjárfesta sem horfa til mjög skamms tíma, jafnvel nokkurra mínútna, í 

fjárfestingum sínum. Segja má að margir slíkir aðilar byggi ákvarðanir sínar fyrst og 

fremst á skoðun á hvert verð stefni til skamms tíma, en ekki á ígrunduðu virðismati. 

Fjárfestar af þessari tegund hafa færst mjög í aukana á undanförnum árum og má nefna 

í því sambandi vogunarsjóði, sem margir hverjir kaupa og selja á miklum hraða.   

Aðilar á markaði þurfa stöðugt að meta hvort verð á félagi eða öðrum verðbréfum  

endurspegli það virðismat sem viðkomandi aðili hefur á því. Með virðismati er verið að leggja 

mat á vænt sjóðstreymi eignarinnar og því er eignin virðismetin m.v. vænta framtíðarafkomu. 

Aðilar á markaði þurfa þ.a.l. að hafa ákveðna viðbragðsáætlun og stjórnun á því hvernig meta 

eigi allar upplýsingar sem berast, jafnt jákvæðar sem neikvæðar.  

Til þess að stjórna meginaðgerðum (selja, halda, kaupa) markaðsaðila á markaði, þarf 

að skilgreina hvaða væntingar aðilar hafa um árangur. Það er þó ljóst að niðurstöður 

aðgerða og það hvort viðkomandi kaup eða sala á hlutabréfi hafi verið rétt, kemur ekki í 

ljós fyrr en einhverjum misserum síðar, eða jafnvel mörgum árum seinna.  

Þær upplýsingar sem unnið er með við virðismat hverju sinni byggja að verulegu leyti 

á  sögulegum staðreyndum og því spurning hvort gögnin séu nægjanlega góð til þess að 

meta framtíðarafkomu.  

Flokka má þær leiðir sem lagðar eru til grundvallar við góða stjórnun í þrjá 

flokka er byggjast á því hverju eigi að stýra; stjórnun ákveðinna aðgerða, 

stjórnun niðurstaðna eða stjórnun starfsmanna (Merchant, 1982, bls. 45).  
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Það er ljóst að aðilar á markaði starfa allir samkvæmt forskrift ákveðinna aðgerða, 

þ.e. þeim ber að starfa samkvæmt skilgreindum verkferlum og hafa ákveðnar heimildir 

til ákveðinna aðgerða.  

Með stjórnun niðurstaðna eru markmið með hverju starfi sett skilmerkilega fram, 

þannig að þau eiga að geta verið mælanleg og frammistaða starfsmanns metin 

samkvæmt því hvort markmiðum sé náð eða ekki.  

Með stjórnun starfsmanna er starfsmanni sjálfum uppálagt að vinna samkvæmt því sem 

best gagnast félaginu og hann eingöngu hvattur til góðra verka og fær aðstoð eftir þörfum.  

Niðurstöður á aðgerðum á markaði koma oftast ekki í ljós fyrr en mánuðum eða jafnvel 

árum síðar. Það er því erfitt að greina frammistöðu markaðsaðila nema með mati yfir nokkur 

ár. Segja má að verðbréfamiðlari sé í sömu stöðu og kvikmyndaleikstjóri sem veit ekki á þeim 

tíma sem kvikmyndatökur standa yfir hver fjárhagsleg niðurstaða verður, þar sem tökum á 

mynd líkur um ári áður en hún er sýnd. Þær upplýsingar og mat á því hvort markaðurinn sé 

rétt verðlagður er í raun að ráðast af verkum markaðsaðila nokkrum árum áður. Sem dæmi 

um þetta má nefna bandaríska félagið Apple sem var verðlagt á $7 á hlut í apríl 2002 en í apríl 

2011 var það verðlagt á $550 á hlut. Einnig danska félagið Pandora AS sem var skráð á markað 

í október 2010 á genginu 210 DKK og var verðlagt á 336 DKK á hlut í október 2010 en í lok árs 

2011 á 54 DKK á hlut. Bandaríska félagið Facebook var skráð á bandaríska NASDAQ 

hlutabréfamarkaðinn í maí 2012 á genginu $32 en í júlí 2012 var gengi þess $22. Getur verið 

að gögn þessara félaga hafi verið svo slök að markaðsaðilar hafi virðismetið þau rangt eða að 

markaðsaðilar hafi verið með of miklar eða litlar væntingar til þessara fyrirtækja? Getur 

hugsast að aðrir þættir en fjárhagsleg afkoma félags, svo sem breytingar á markaði sem 

félögin starfa á, skipti meira máli um virðismat félaganna en markaðsaðilar gátu metið? 

Þannig getur það verið að greinendur á markaði séu skilvirkir, þ.e. allir útreikningar þeirra séu 

réttir, en spurningin er sú hvort þeir séu með markvirkni, þ.e. að þeir hafi skoðað þá þætti 

sem skipta máli. 

Af þessu má sjá að markaðsaðilar/greinendur eiga  erfitt með það að leiðrétta „röng“ 

vinnubrögð sem uppgötvast einhverjum misserum eftir að þau eru framkvæmd, þegar í 

ljós kemur að verðþróun félags er ekki á sömu leið og væntingar markaðsaðila voru á 

þeim tíma. Virðismat styðst m.a. við kennitölusamanburð svipaðra félaga að 

markaðsaðilar telja, en allar kennitölur byggja á sögulegum upplýsingum, svo sem P/E 



 

7 

og P/B, og fræðimenn í fjármálafræðum ekki á einu máli um það hversu vel sögulegar 

upplýsingar geta lýst framtíðarafkomu.  

1.5 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknin hefur tvær megin rannsóknarspurningar að leiðarljósi og til stuðnings þeim 

eru settar fram sjö hliðarspurningar.  

Megin rannsóknarspurningar eru:  

1. Getur flokkun kennitalnanna P/B og P/E samkvæmt Penman matrixu sagt til um 
vænta afkomu félags?  

2. Eru félög „rétt“ flokkuð í Penman matrixuna við upphaf skráningar á markað? 

Til stuðnings megin rannsóknarspurningum eru settar fram eftirfarandi sjö 

hliðarspurningar: 

H-1  Gefa kennitölurnar P/B og forward P/E við skráningu á markað 

vísbendingar um vænta afkomu?  

H-2 Flokkast nýskráð félög oftast í reit A í Penman matrixu við 

frumskráningu? 

H-3 Hversu fljótt eftir skráningu félags breytir það um reit í Penman 

matrixunni? 

H-4  Er leitni til þess að félög lendi í reit E í Penman matrixunni og styðji 

þannig við kenninguna um skilvirkan markað?  

H-5  Eru öfgar á markaði hvað varðar væntingar markaðsaðila til 

nýskráðra félaga sem má sjá árin eftir skráningu með breytingum á 

flokkun í reiti í Penman matrixu? 

H-6  Hefur orðið marktæk breyting á kennitölunum P/B og forward P/E 

á árunum 2006-2010 hjá nýskráðum félögum á NASDAQ OMX 

Nordic aðalmarkað? 

H-7 Hvaða breytingar hafa orðið á P/B og forward P/E hjá nýskráðum 

félögum undanfarin ár? 
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2 Mat á fjárhagslegu virði í sögulegu ljósi 

2.1 Fjárhagskennitölur í gegnum söguna 

Viðskipti með vörur og verðbréf á opnum markaði má rekja til Ítalíu á 2. öld fyrir Krist. 

Ríki og sveitarfélög þar fjármögnuðu sig með útgáfu skuldabréfa sem fjársterkir 

einstaklingar eða félög gátu keypt (Smith, 2004).   

Skipulögð kauphöll var stofnuð í Hollandi árið 1611 og árið 1686 í Englandi. Þessar 

kauphallir versluðu með ríkisskuldabréf, hlutabréf og skuldabréf verslunarfélaga og 

iðnfyrirtækja (Geisst,1997), bls. 9).    

Samkvæmt Wyss (2001) varð verðbréfamarkaður til í Bandaríkjunum í kringum árið 

1782, þegar 24 „kaupmenn“ gerðu með sér samkomulag um það að hittast daglega á 

Wall Street til þess að skiptast á ríkisskuldabréfum, hlutum í félögum, landareignum og 

skuldabréfum fyrirtækja. Varð þar til vísir að kauphöllinni í New York, „New York Stock 

Exchange“ (NYSE).  

Þróun bókhalds og kennitalna úr bókhaldi má rekja til iðnbyltingarinnar, þegar 

iðnfyrirtækin fóru að sinna fjármögnun og kostnaðareftirliti. Á sama tíma fóru 

stjórnendur fyrirtækjanna að verða faglegir stjórnendur. Þessir stjórnendur áttuðu sig á 

nauðsyn góðra ársreikninga, þar sem á sama tíma var stöðug þróun á fjármagnsmarkaði 

(Horrigan, 1968).   

Nútíma virðismatsaðferðir voru þróaðar af Irwin Fisher. Í bókunum „The Rate of 

Interest“, sem kom út árið 1907, og „The Theory of Interest“, sem kom út árið 1930, 

kom hann fram með hugtakið afkastavextir (e. Internal rate of return IRR). Fisher sagði 

að virði fjármagns væri núvirt virði tekna sem eignin skapaði, sem enn er grunnur að 

virðismati (Library of Economics and Liberty, e.d.). 

Í bókinni „The Valuation Handbook - Valuation Techniques From Today‘s Top 

Practitioners“ (2010) kemur fram að erfitt sé að lýsa þróun virðismats, þar sem líklega 

hafi ákveðnum aðferðum verið beitt áður en þeim var lýst formlega í riti. Upphaf nútíma 

bókhalds var á Ítalíu, þar sem ítalski munkurinn Luca Pacioli gaf út bókina „Summa“ árið 

1494. Þar lýsir hann ítarlega tveggja færslu bókhaldi sem verslunarmenn í Feneyjum 
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höfðu þróað. Flestar nútíma bókhaldskennitölur og framsetning þeirra komu fram á 

árunum 1920-30 þegar bandaríska fyrirtækið Du-Pont tengdi saman tölur úr 

rekstrarreikningi og efnahagsreikningi til þess að fá fram hagnað á eigið fé og hagnað á 

eignir. Bókin Security Analysis eftir háskólakennara hjá Columbia Háskóla í New York, 

Benjamin Graham og David Dodd, kom út árið 1934 og er enn í hávegum höfð á meðal 

virðisfjárfesta, eins og Warren Buffett. Mynd 1 sýnir yfirlit yfir þróun virðismatsaðferða í 

sögulegu samhengi. 

Mynd 1 Yfirlit yfir þróun virðismatsaðferða (m.v. útgáfudag viðkomandi efnis).  

Heimild: „Valuation Handbook - Valuation techniques from today‘s top practitioners 

(Rawley Thomas og Benton E. Gup, 2010, bls. 21). 
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2.2 Benjamin Graham 

Einn helsti kennismiður virðisfjárfestinga og formlegrar virðismatsaðferðar er Benjamin 

Graham. Hann starfaði sem sjóðsstjóri á Wall Street og var kennari við Columbia 

háskólann í New York. Aðstoðarmaður hans við kennsluna var David L. Dodd. Saman 

kenndu þeir við Columbia háskólann í áratugi og á meðal nemanda þeirra var 

stórfjárfestirinn Warren Buffett (sjá kafla 2.5).  

Graham og Dodd skrifuðu saman bókina „Security Analysis - Principles and 

Technique“ sem kom út árið 1934 og olli straumhvörfum í fjármálafræðum.  

Í bókinni leggja þeir grunn að virðismatsaðferð sem rýnir í undirliggjandi þætti hverrar 

eignar. Þeir kalla aðferðina „verðbréfagreiningu“ (e. security analysis) og metur hún möguleg 

fjárhagsleg „afköst“ og dregur fram „hagrænt virði“ hennar (e. Intrinsic value).  

Graham og Dodd lögðu þannig áherslu á það að fjárfestir ynni greiningu á hagrænu 

virði fjárfestingar og bæri þá niðurstöðu saman við verð hennar á markaði. Niðurstaðan 

þyrfti ekki að vera nákvæm tala en nógu skýr til þess að sjá hvort umtalsverður munur 

væri á hagrænu virði og markaðsverði verðbréfs.   

Markmiðið með verðbréfagreiningu er ekki það að fá fram nákvæmt hagrænt 

virði verðbréfsins. Greiningin þarf aðeins að sýna fram á það að virðið sé 

fullnægjandi (e. adequate), t.d. til þess að meta skuldabréf eða réttlæta 

hlutabréfakaup – er að virðið sé þó nokkuð (e. considerably) hærra eða lægra 

en markaðsverð. Í þeim tilgangi getur „ónákvæmt“ (e. indefinite) og „nærri lagi“ 

(e. approximate) mat á hagrænu virði verið nóg. Með öðrum orðum, með því 

að horfa á konu, þá getur þú sagt til um það hvort hún hafi aldur til þess að 

kjósa án þess að vita aldur hennar eða að karlmaður sé þyngri en hann ætti að 

vera án þess að vita þyngd hans (Graham & Dodd, 2009, bls. 66). 

2.2.1 Hagrænt virði. 

Graham og Dodd sögðu í bók sinni að með greiningu á hagrænu virði væri hægt að finna 

mun á virði og verði verðbréfa á markaði. Þeir lögðu áherslu á það að til þess að tryggja 

sem best hagnaðartækifæri, þá væri nauðsynlegt að fjárfestar hefðu þennan mun 

umtalsverðan, þar sem greining á innra virði yrði aldrei nákvæmlega rétt. Því meiri 

munur, því meiri líkur á því að hagnast á kaupunum. Þennan mun kölluðu þeir 



 

11 

„öryggisbilið“ (e. margin of safety). Það ætti að vera um helmingur af hagrænu virði og 

ekki minna en 2/3 þess.  

Upphafleg aðferð Benjamin Grahams og ef til vill sú þekktasta var að kaupa 

hlut í fyrirtækjum þegar þeir buðust á verði sem var ekki hærra en sem 

svarar tveimur þriðju hlutum og helst aðeins helmingi af peningalegum 

eignum fyrirtækis að frádregnum skammtímaskuldum. Ekkert tillit var tekið 

til fasteigna, framleiðslutækja eða véla, vörumerkja eða viðskiptavildar. 

Graham vildi aðeins kaupa hlut í eignum sem hægt var að breyta í peninga 

strax og það á verði sem svaraði í mesta lagi til tveggja þriðju hluta 

raunverulegs verðmætis. Afgangurinn af fyrirtækinu fylgdi með fyrir ekki 

neitt í aðferð hans. Graham mælti síðan með sölu þegar markaðsverðið tók 

að nálgast verðmæti peningalegra eigna að frádregnum skammtímakröfum. 

Þegar formúlan gengur upp verður um 50% hagnaður á viðskiptunum 

(Sigurður B. Stefánsson, 2003, bls. 71-72). 

Hagrænt virði er grunnur virðisfjárfestinga samkvæmt kenningum Benjamin Graham. 

Við mat á virði eignar er metið hverju eignin kemur til með að skila fjárfestinum 

fjárhagslega til framtíðar.  

Í endurútgáfum á bókinni „Security Analysis“ og einnig í bókinni „The Intelligent 

Investor, sem fyrst kom út árið 1949, leggur Graham til formúlur til þess að reikna 

hagrænt virði á einfaldan hátt og endurbætir þær formúlur við seinni útgáfur bókanna. 

Þessar formúlur þykja ekki standast allar kröfur nútíma virðismats á hlutabréfum en 

gefur samt gott fyrsta mat á félögum sem áhugavert getur verið að skoða frekar.   

2.2.1.1 Hagrænt virði árið 1962 

Í fjórðu útgáfu bókarinnar „Security Analysis“, sem kom út árið 1962, leggja þeir Graham 

og Dodd fram formúlu til þess að reikna á einfaldan hátt hagrænt virði verðbréfs. 

Hagrænt virði hlutabréfs með $5 hagnað á hlut sl. 12 mánuði og væntan 3% vöxt er með 

hagrænt virði =  5 x (8,5 + 2*3) = 5*14,5 = $72,5. Formúlan er: 

V* = EPS x (8.5 + 2g) 
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Þar sem: 

V* = Hagrænt virði. 

EPS = Hagnaður á hlut (e. Earning Per Share) síðustu 12 mánaða (e. Trailing 12 months 

Earnings per share). 

8.5 = P/E sem er grunnur fyrir félag án vaxtar. 

g= hæfilega metið 7-10 ára vaxtar hlutfall. 

Ekki var hér metið hverjir vextir eru á hverjum tíma.  

(Wikipedia, e.d.). 

2.2.1.2 Hagrænt virði árið 1974 

Árið 1974 uppfærir Benjamin Graham formúluna til þess að reikna hagrænt virði sem 

hann lagði fyrst fram árið 1962. Hér hefur Graham bætt inn 4,4% sem áhættulausa vexti 

(e. risk-free rate) sem er ávöxtun skuldabréfa með AAA lánshæfiseinkunn árið 1962. Að 

lokum setur hann upp nokkurskonar ávöxtunarkröfu sem eru vextir á skuldabréfum með 

AAA einkunn þegar verðmatið er reiknað. Þannig er hagrænt virði á hlut félags með $5 í 

hagnað á hlut sl. 12 mánuði, væntan 3% vöxt og ávöxtunarkröfu AAA skuldabréfa 4,5% 

er þá  = 5 x 14,5 x 4,4 / 4,5.= $70,88. Formúlan er: 

V*= EPS x (8,5 +2g) x 4,4 / Y 

Þar sem: 

V* = Hagrænt virði. 

EPS = Hagnaður á hlut sl. 12 mánuði. 

8.5 = P/E grunnur fyrir félag án vaxtar. 

g= Hæfilega metið fimm til sjö ára vöxtur í hagnaði. 

4,4 = Meðalávöxtun á AAA skuldabréf félags árið 1962 (the average yield of high-grade 

corporate bonds in 1962). 

Y = ávöxtunarkrafa á AAA fyrirtækjaskuldabréf (e. the current yield on AAA corporate 

bonds) 

(Wikipedia, e.d.). 

2.2.1.3 Hlutfallslegt Graham virði 

Graham bætti um betur til að auðvelda almennum fjárfestum við val á 

hlutabréfakaupum. og setti einnig fram formúluna „Hlutfallslegt Graham virði“ (e. 
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Relative Graham Value - RGV). Formúlan ber hagrænt virði saman við markaðsverð. 

Þegar RGV er undir einum, gefur það til kynna dýrt félag sem ætti ekki að kaupa í og ef 

RGV er yfir einum undirverðlagt félag og ætti að kaupa í því. Þannig að ef verð á 

hlutabréfi á markaði er $58,60 og hagrænt virðismat gefur $70,88 þá RGV = 70,88/ 

58,60 = 1,20 og samkvæmt formúlunni ætti að kaupa í félaginu. Formúlan fyrir RGV er: 

RGV = V*/P 

Þar sem: 

RGV = Hlutfallslegt Graham virði (e. relative Graham Value). 

V* = Hagrænt virði. 

P= Markaðsverð. 

(Wikipedia, e.d.). 

2.2.2 Kennitölurnar P/B og P/E 

Í bókinni „Security Analysis“, frá árinu 1934, segja þeir Graham og Dodd varðandi mat á 

fjárfestingarkosti m.v. hagnað og bókfært virði að ekki skuli kaupa í félagi með 

verðmatskennitöluna P/E hærri en 20, þar sem svo há P/E kennitala sé um of farið að 

byggjast á framtíðarvöxt félagsins. Þeir leggja það til að kaupa að jafnaði frekar í 

félögum með P/E um 12-12,5 sem ætti að vera nærri lagi fyrir félag með „hlutlausa“ (e. 

neutral) framtíðarsýn (e. prospects) og skapa svigrúm fyrir „öryggisbil“. (Graham & 

Dodd, 1934).  

Fjárfestar eiga að skoða lauslega hvaða verðmiða er verið að setja á eigið fé 

félags þegar kaup eða sala eru skoðuð. Fjárfestirinn þarf að segja sjálfum sér 

hvert sé virði félagsins og einnig hvaða virði í áþreifanlegum eignum hann sé 

að fá fyrir fjárfestinguna (Graham & Dodd, 2009, bls. 557). 

Við teljum því ekki að einhver regla geti verið höfð til hliðsjónar þegar 

bókfært virði er metið m.t.t. markaðsverðs (P/B), fyrir utan þá mikilvægu 

ráðleggingu, sem áður hefur komið fram, að kaupandinn viti hvað hann sé 

að gera með kaupunum og sé sjálfur sáttur við að það sem hann sé að gera 

sé skynsamlegt (Graham & Dodd, 2009, bls. 558). 
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2.3 Grunnþáttagreining félags (e. fundamental analysis)   

Graham og Dodd sögðu í bók sinni „Security Analysis“, frá árinu 1934, að til þess að 

virðismeta fyrirtæki þurfi að greina og skilja allar hliðar reksturs þess, þ.e. vinna 

„grunnþáttagreiningu“ (e. fundamental analysis) á félaginu. Með skilningi á rekstri félags 

sé hægt að meta þær ógnanir og tækifæri sem greinin í heild sinni, sem félagið starfar 

innan, getur staðið frammi fyrir, og þ.a.l. félagið sjálft, stjórnun og framtíðarvöxt.   

Samkvæmt Stephen Penman má skipta grunnþáttagreiningu á félagi í fimm þrep, þar 

sem upphafið í ferlinu sé öflun þekkingar á öllum hliðum félagsins og rekstrarumhverfi 

þess. Greina þurfi fjárhagsupplýsingar félagsins og byggja á þeirri þekkingu spá um 

afkomu komandi ára. Setja þurfi þá spá í fjárhagslega niðurstöðu sem sýni 

framtíðarafkomu félagsins. Að lokum þurfi að meta virðismatið við verð á markaði og 

taka ákvarðanir og aðgerðir samkvæmt því (kaupa, halda, selja).  

Grunnþáttagreining Stephen Penman: 

1. Þekkja og skilja þau viðskipti sem félagið stundar. 
- vöruna 

- þekkingu innan félagsins 

- samkeppnina  

- reglugerðarumhverfið 

2. Greina og meta upplýsingar 
- fjárhagsupplýsingar félags 

- upplýsingar utan fjárhagsupplýsinga félags 

3. Byggja rekstrarspá 
- ákvarða með afkomu 

- Spá fyrir um afkomu 

4. Umbreyta spá í virðismat  

5. Viðskipti byggð á virðismatinu (virði og verð borið saman)  
(Penman, 2007, bls. 85). 

2.4 Virðisfjárfestar (e. value investing) 

Með bókinni „Security Analysis“ árið 1934 eftir þá Graham og Dodd varð til tegund 

fjárfesta sem leggja áherslu á grunnþáttagreiningu fjárfestingarkosta til þess að komast 

að hagrænu virði verðbréfs. Þeir fjárfestar sem byggja fjárfestingar á hagrænu virði eru 

kallaðir „virðisfjárfestar“ (e. value investors).  
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„Í sinni einföldustu mynd þá eru virðisfjárfestar því fjárfestar sem greina 

hagrænt virði verðbréfs og bera saman við markaðsverð þeirra. Ef 

markaðsverð er mun lægra en hagrænt virði þá kaupa virðisfjárfestar 

viðkomandi verðbréf“ (Loftur Ólafsson, 2011). 

Á árunum 1950-60 komu fram á sjónarsviðið fjárfestar sem nefnast vaxtarfjárfestar 

(e. growth investors).  

Þessir fjárfestar kaupa í fyrirtækjum sem eru með vöxt í hagnaði og veltu. 

Vaxtafyrirtæki eru því oftast ung fyrirtæki eða fyrirtæki sem starfa innan 

greinar sem mikill vöxtur er í. Vaxtar fjárfestar eru ekki að sækjast eftir 

arðgreiðslum þar sem fyrirtækin greiða yfirleitt lítinn eða engan arð, heldur 

gengishækkun (Loftur Ólafsson, 2011). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á afkomu virðisfjárfesta í samanburði við 

vaxtarfjárfesta. Rannsókn frá árinu 1998, sem gerð var af Eugene F. Fama og Kenneth R. 

French (Fama & French, 1998), leiðir í ljós að virðisfélög hafa betri afkomu (e. higher 

returns) en vaxtarfélög á mörkuðum víða um heim. Í rannsókn Fama og French kemur í 

ljós að 7,68% munur er á meðaltalsafkomu (e. average returns) fjárfestingarsafna sem 

sett voru saman fyrir árin 1975-1995 í Bandaríkjunum, Japan, Bretlandi, Frakklandi, 

Þýskalandi, Ítalíu, Hollandi, Belgíu, Sviss, Svíþjóð, Ástralíu, Hong Kong og Singapore. 

Þetta voru annars vegar söfn með hátt hlutfall kennitölunnar bókfært verð / 

markaðsverð og hins vegar söfn með lágt hlutfall kennitölunnar bókfært verð / 

markaðsverð. Þá kemur einnig fram að virðisfélög standa sig betur en vaxtarfélög á 12 af 

13 mörkuðum sem rannsóknin náði til.  

Í rannsókninni kemur einnig fram að sjóðsstjórar hafa skilgreint virðisfyrirtæki sem 

þau félög sem hafa hátt hlutfall kennitölunnar bókfært virði / markaðsvirði (e. 

book/market), hátt hlutfall kennitölunnar hagnaður / markaðsverð (e. earnings/ price) 

eða hátt hlutfall kennitölunnar sjóðstreymi / markaðsverð (e. cash flow / price).  

Fyrirtæki sem eru með lágt hlutfall kennitölunnar bókfært virði / markaðsvirði, lágt 

hlutfall kennitölunnar hagnaður/ markaðsverð og lágt hlutfall kennitölunnar sjóðstreymi 

/ markaðsverð, hafa því grunn til þess að vera sterk vaxtarfyrirtæki. 
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Þegar skoðaður er munur á afkomu (e. returns) virðisfélaga og vaxtarfélaga, 

þar sem virðisfélag er skilgreint sem félag sem er með hátt hlutfall 

kennitölunnar bókfært virði/ markaðsvirði og vaxtarfélag er skilgreint sem 

félag með lágt hlutfall kennitölunnar bókfært virði/ markaðsvirði, kemur í 

ljós að á árunum 1926-2001 hefur árlegur meðaltalsmunur á afkomu 

virðisfjárfestingar og vaxtarfjárfestingar verið 4,4% (Brealey, Allen & Myers, 

2006, bls. 195).  

2.5 Warren Buffett 

Warren Buffet, CEO hjá fjárfestingarsjóðnum Berkshire Hathaway er einn þekktasti fjárfestir 

heims. Hann hefur ætíð verið trúr þeim kenningum um virðisfjárfestingar sem lærimeistari 

hans, Benjamin Graham, kenndi honum við Columbia Háskólann í New York árið 1951.  

„Buffet hefur jafnvel bætt við kenningar Graham eins og með val á fáum en 

góðum félögum í eignarsafnið og vita allt um rekstur þeirra, fjárfesta í fyrirtækjum 

sem byggja á frábærri viðskiptahugmynd og að leggja áherslu á vöxt óráðstafaðs 

eigin fjár (e. retained earnings)“ (Sigurður B. Stefánsson, 2003). 

Buffett hefur rekið bandaríska fjárfestingarfélagið Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) 

af mikilli festu og með framúrskarandi afkomu undanfarna áratugi. Félagið hefur aldrei 

greitt út arð heldur nýtir allan hagnað í frekari fjárfestingar. Hefur verð félagsins á 

markaði hækkað stöðugt og voru A hlutabréf félagsins seld á yfir $133.000 á hlut um 

miðjan september árið 2012.  

Buffet tekur kenningar um virðisfjárfestingar alvarlega og heldur sig við grunnhugtök 

þeirra, óháð því hvað á gengur á Wall Street. Þannig var hann ekki einn af þeim sem 

stökk á netfyrirtækin í netbólunni miklu sem tröllreið hlutabréfamörkuðum um síðustu 

aldamót, heldur gagnrýndi hann hegðun og virðismat fjárfesta á markaði og sagði: 

Loftbólumarkaðurinn bauð uppá stofnun loftbólufyrirtækja, félög sem eru 

sett upp til þess að hafa fé af fjárfestum en ekki handa fjárfestum. 

Viðskiptamódel þessara fyrirtækja líkir frekar til keðjubréfa af gamla 

skólanum (BBC News, 2001). 
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Skoðun hans á netfyrirtækjum hefur lítið breyst frá síðustu aldamótum. Buffett segir 

um þau háu verð sem samskiptanetfyrirtækin eru seld á árið 2011:   

„Ef þú hefur spilað póker í hálftíma og þú veist ekki enn hver kjáninn í spilinu 

er, þá ert það þú“ (The Independent, 2011). 

Til þess að árétta val á félögum sem fjárfesta á í, þá leggur Buffett áherslu á það að 

þekkja og skilja rekstur félags til þess að geta áttað sig á hagrænu virði hans. 

 „Við hjá Berkshire Hathaway fjárfestum í félögum þar sem við skiljum 

reksturinn. Ef hann er flókinn og tekur stöðugum breytingum, þá eru við ekki 

nógu klár til þess að meta hvert framtíðarsjóðstreymi félagsins verður“ 

(Berkshire Hathaway, 1993).   

Af þessu má sjá að Warren Buffett hvikar hvergi frá grunnhugsun virðisfjárfesta um 

það að framkvæma grunnþáttagreiningu á félaginu sem fjárfesta á í og mynda sér 

skoðun á hagrænu virði þess.  

Skoðanir Buffett á kenningum og aðferðafræði lærimeistara hans hafa margoft komið 

fram. Hann hefur miklar mætur á þeim Graham og Dodd. Í 6. útgáfu bókarinnar 

„Security Analysis“ skrifar Buffett m.a. þetta í inngangi: 

„Ég las bókina „Security Analysis“ þegar ég var í Columbia Háskólanum árin 

1950 og 1951 og var svo ótrúlega heppinn að fá Ben Graham og Dave Dodd 

sem kennara. Þetta olli straumhvörfum í lífi mínu. Gildi þess sem ég lærði þá 

varð að grunni sem ég hef byggt allar mínar fjárfestingar- og viðskiptalegar 

ákvarðanir á.“ (Graham & Dodd, 2009, bls. xi).  

Að þessu sögðu er ljóst að Warren Buffett víkur ekki langt frá grundvallarkenningum 

Benjamin Graham varðandi grunnþáttagreiningu til þess að fá fram hagrænt virði félags. 

Með þeim árangri sem Warren Buffett hefur náð í fjárfestingum, í gegnum félag sitt 

Berkshire Hathaway, má segja að kenningar Benjamin Graham séu enn þann dag í dag einn 

af hornsteinum við virðismat verðbréfa og hafi því mikil áhrif á verð þeirra á markaði.  
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3 Skilvirkni og hegðun markaða 

Verðbréfamörkuðum um allan heim er ætlað að vera virkir markaðir með verðbréf. 

Þannig á verðbréfamarkaður ávallt að endurspegla nýjasta verð hvers bréfs sem er aftur 

fengið með nýjustu upplýsingum sem til eru varðandi bréfið. Af þessum sökum eru 

fjárfestar stöðugt að endurmeta virði verðbréfa í ljósi nýjustu upplýsinga. Því má segja 

að þeim mun örar sem upplýsingar berast er varða ákveðin verðbréf á 

verðbréfamarkaði, og í þeirri vissu að þær upplýsingar berist jafnt til allra aðila á 

markaði, því rólegri ætti fjárfestir að vera varðandi það að fjárfesta í þeim bréfum, þar 

sem hann getur þá verðlagt bréfin í samræmi við framkomnar upplýsingar hverju sinni. 

Ef upplýsingar koma aftur á móti treglega fram, eða ekki jafnt til allra á markaði, þá ætti 

fjárfesti að líða verr með fjárfestingu í þeim bréfum. Að þessu sögðu ætti því fjárfestir að 

telja meiri áhættu í fjárfestingum í bréfum með minna upplýsingastreymi en miklu og 

þ.a.l. að gera hærri kröfu um ávöxtun á þau bréf til þess að bæta fyrir þá áhættu.  

3.1 Kenningin um skilvirkan markað 

Eugene Fama setti fram kenninguna um skilvirkan markað (e. efficient market 

hypothesis) árið 1970 (Fama, 1970). Kenninguna byggði Fama á kenningu Maurice 

Kendall frá árinu 1953 (sjá hér síðar).  

Kenningin um skilvirkan markað skilgreinir markaði út frá því hversu langan tíma 

það tekur markað að mynda jafnvægisverð á milli framboðs og eftirspurnar, þ.e. nýtt 

markaðsverð verður til byggt á nýjum upplýsingum. Upplýst greining á virði félags getur 

myndað verð þess á markaði til hækkunar eða lækkunar. Því vilja greiningaraðilar verða 

fyrstir til þess að komast að slíkum upplýsingum og geta brugðist við þeim á markaði í 

samræmi við greininguna áður en markaðurinn bregst við þessum nýju upplýsingum og 

verð kemst aftur í jafnvægi. Þannig vilja greiningaraðilar komast að því hvort verð og 

virði félags á markaði fari saman miðað við nýjustu upplýsingar.  

„Með upplýstri niðurstöðu á greiningu ætti verð á markaði að nálgast virði 

félagsins“  (Brealey, Myers & Allen, 2006, bls. 337). 
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Maurice Kendall setti fram kenninguna „Random Walk Theory“ árið 1953, sem byggði 

á annarri kenningu, sem sett var fram um 50 árum fyrr af Frakkanum Louis Bachelier, 

þess efnis að verð á markaði fylgdi slembiferli, þ.e. svipaðar líkur væru á því að verð 

hækkaði og að það lækkaði. Fyrra verð hefði þannig ekkert með seinna verð að gera. 

Þannig væru engin tengsl á verðum á milli daga, vikna eða ára. Af þessu mætti leiða að 

upplýsingar á markaði skiptu markaðinn engu máli, verðið fylgdi eingöngu slembiferli 

(Brealey, Myers & Allen, 2006). 

Samkvæmt kenningunni um skilvirkan markað er það flokkað sem „sterk virkni“ 

þegar allar upplýsingar eru komnar í verð verðbréfs og ekki hægt að ná umframávöxtun 

(nema  vegna heppni) . Öll greiningarvinna greiningardeilda fjármálafyrirtækja ætti því 

að vera óþörf samkvæmt kenningunni. Ekki eru allir sammála kenningunni um skilvirkan 

markað. T.a.m. hefur Warren Buffett gagnrýnt þessa kenningu og það að háskólar skuli 

yfir höfuð halda þessari kenningu á lofti. Buffett segir:  

„Það er eins og að segja nemendum að jörðin sé flöt. Að fjárfesta á markaði 

þar sem fjárfestar trúa því að markaður sé skilvirkur er eins og að spila 

„Bridge“ með spilafélaga sem hefur verið sagt að það borgi sig ekki að skoða 

spilin“  (New York Times, 1990).  

Þá segir hagfræðingurinn Robert Shiller: 

Kenningin um skilvirkan markað getur ekki átt að fullu við hinn raunverulega 

markað, þó kenningin geti sýnt fram á almenna og „æskilega“ hegðan 

markaðarins. Ástæða þess að markaðurinn er ekki ávallt rökrænn er t.d. hinn 

sálfræðilegi þáttur (e. behavioural finance) sem hefur áhrif á markaðsaðila 

sem haga sér oft á órökrænan hátt. Slíkt gerðist t.d. með „bólumyndun“ á 

markaði í byrjun þessarar aldar varðandi internetfyrirtækin (Shiller, 2003, 

bls. 83-104). 

3.1.1 Skilvirkni markaða. 

Samkvæmt kenningunni um skilvirkan markað er sá  markaður skilvirkur þar sem allir 

sitja við sama borð hvað varðar upplýsingar og aðra þætti sem geta haft áhrif á verð 

bréfa. Á skilvirkum markaði koma allar upplýsingar strax fram í verði bréfa. Slíkt er 
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mikilvægt svo að fjárfestar hafi tiltrú á markaðnum þannig að þar fáist hagkvæmustu 

verð og að viðskiptakostnaður sé lágur, t.d. kostnaður við viðskiptin sjálf og 

upplýsingagjöf. Þá þurfi skilvirkur markaður að búa yfir breidd og dýpt markaða. Þannig 

skipti miklu máli að markaður hafi yfir að ráða mörgum fjárfestingarvalkostum (breidd) 

og að auðvelt sé að selja og eða kaupa fyrir stórar fjárhæðir án þess að það hreyfi við 

verði markaðarins (dýpt).  

Skilyrði fyrir skilvirkum markaði:  

1. Upplýsingar aðgengilegar. 

2. Engar viðskiptahindranir. 

3. Þátttakendur margir. 

4. Fjárfestar hámarka vongildi arðs. 

Samkvæmt kenningunni um skilvirkan markað (e. efficient market hypothesis) er 

virkni hlutabréfamarkaða skipt upp í þrjú stig (Brealy, Myers & Allen, 2006, bls. 337): 

Veik virkni: Verð verðbréfs ræðst af verði fyrri ára og endurspeglar allar fyrri 

verðsveiflur. Þannig ætti verð verðbréfs sl. árs að sýna verðið í dag. Allar 

fjárfestingarákvarðanir sem teknar voru fyrir nokkrum árum ættu að koma fram í 

verðinu í dag. Með veikri virkni getur fjárfestir ekki náð umframávöxtun markaðarins 

og öll greiningarvinna er ónauðsynleg, þar sem verð fylgir slembiferli (Random Walk 

Theory).   

Hálfsterk virkni: Verð verðbréfs endurspeglar allar opinberar upplýsingar. 

Markaðsaðilar fá þó ekki upplýsingar jafnt til sín eða markaðsaðilar bregðast 

misjafnlega við nýjum upplýsingum og markaður aðlagast því smátt og smátt nýju 

verði og nýtt markaðsverð verður til. Með markað í hálfsterkri virkni reyna 

greiningaraðilar að nýta sér upplýsingar á markaði sem mest og greiningar leggja 

grunn að virðismati verðbréfa hverju sinni með nýjustu upplýsingum, s.s. 

ársreikningum, þjóðhagsstærðum, samningum o.fl. Til þess að hálfsterk virkni 

markaðar eigi sér stað, þá þarf upplýsingaöflun að vera ódýrari en sá hagnaður sem 

af henni leiðir.  

„Dæmi um markaði með hálf sterka virkni eru Norðurlönd, Bretland og 

Bandaríkin“ (Kristján Jóhannsson, 2007). 

Sterk virkni: Verð verðbréfs endurspeglar ávallt allar þekktar upplýsingar, hvort sem 

þær eru opinberar eða ekki. Þannig hafi innanhússupplýsingar á vitorði fárra þegar 
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komið fram í verði og einnig nýjar óvæntar upplýsingar er varða tækninýjungar eða 

þjóðhagsstærðir. Með sterka virkni markaða er umfram ávöxtun markaðarins 

óhugsandi. 

Í bókinni „Security Analysis“ eftir Graham og Dodd kemur fram sú skoðun að  

markaðurinn sé ekki „hlutlægur“ (e. weighing machine), þ.e. markaðsaðilar vegi ekki og 

meti allar upplýsingar hlutlaust og bregðist hlutlægt við samkvæmt þeim, heldur sé 

markaðurinn „huglægur /skoðanakönnun“ (e. voting machine), þar sem margir aðilar 

setja fram skoðanir sem byggja á hlutlægu og huglægu mati sem oft er byggt á 

tilfinningum.  Þeir leggja áherslu á að þegar til lengdar lætur muni það „hlutlæga“ hafa 

betur en það „huglæga“. 

Eins og Graham og Dodd benda á í bók sinni „Security Analysis“, þá meta 

markaðsaðilar ekki alltaf verðbréf eingöngu samkvæmt þeim tölum sem þeir fá um 

félagið, heldur ræður „stemning“ á markaði fyrir verðbréfum einnig virðismati á þeim. 

3.2 Tæknigreining. 

Aðilar á fjármálamarkaði meta ekki allir verðbréf á sama hátt, t.a.m. skiptast greinendur 

í tæknigreinendur og grunnþáttagreinendur. Grunþáttagreinendur eru þeir sem 

aðhyllast kenningar Benjamin Graham, en tæknigreinendur nýta sér hegðun 

markaðarins til þess að ákveða með kaup- eða sölutækifæri á markaði. 

Tæknigreinendur rýna í sögulegar tölur viðkomandi verðbréfs og rýna í framtíðina út 

frá því. Tæknigreinendur nota hlaupandi meðaltöl, t.d. er 200 daga meðaltal á verði 

hlutabréfs notað sem vísbending um mikilvægan stuðning við verð viðkomandi 

verðbréfs. Einnig telja tæknigreinendur að 50 daga verðmeðaltal sé önnur mikilvæg 

vísbending um stuðning við verðbréf, stofnanafjárfestar koma oft inn og bæta við sig 

eða „verja“ stöður sínar þegar verð fer niður fyrir meðaltalið. Spákaupmenn nota 

gjarnan styttri meðaltöl (10, 20 daga).  

Það er talin „tudda“ markaður (e. bullish) þegar verðið er komið yfir 50 daga 

meðaltal. Einnig segja tæknigreinendur að verð sé eða muni leita niður á við  

þegar 50 daga meðaltal rífur 200 daga meðaltal ofan frá og verð sé eða muni 

leita upp á við  þegar 50 daga meðaltal rífur 200 daga meðaltal neðan frá. 

Greiningaraðilar hlutabréfa hafa stundum hliðsjón af tæknigreiningu 
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samhliða grunnþáttagreiningu (e. fundamental analysis) þegar verið er að 

meta þróun markaða eða einstakra verðbréfa til skemmri tíma. Þar sem 

tæknigreining byggir á sögulegum gögnum er mikilvæg forsenda 

tæknigreiningar að markaðir bregðist/hreyfist hægt við breytingar á 

rekstrargreiningu – sem er í mótsögn við kenninguna um skilvirkan markað 

(Loftur Ólafsson lektor, 2011). 

3.3 Grunnáhætta (e. fundamental risk) – meturðu rekstur rétt.  

Með fjárfestingu í félagi stendur fjárfestir frammi fyrir grunnáhættu félagsins.   

Grunnáhætta er sú áhætta sem fjárfestir tekur á sig sem er afleiðing þess 

hvernig félag starfrækir sig. Félag starfrækir sig með aðgerðum á sviði 

fjármögnunar, fjárfestingar og reksturs. Með fjárfestingum og rekstri er 

félagið opið fyrir rekstraráhættu. Fjármögnunarleiðir sem auka 

skuldsetningu félags er skuldaáhætta (e. leverage risk / financial risk) 

(Penman, 2007, bls. 692-693).  

Áhættan við framtíðarrekstrarniðurstöðu félags er sú áhætta sem fjárfestir stendur 

frammi fyrir og í raun er framtíðarspá ávallt sá hluti grunngreiningar sem erfiðast er að 

segja til um.  

„Sá hluti virðismats sem erfiðast er að taka ákvörðun um, sérstaklega 

hraðvaxandi félaga, er sá vaxtarhraði (e. growth rate) sem nota á til þess að 

spá um framtíðartekjur og hagnað“ (Damodaran, 2002, bls. 268).  

Þrátt fyrir ítarlega grunngreiningu á félagi, þá er ekki hægt að komast að einu réttu 

virði heldur eingöngu nálgun við það. Þess vegna leggja Graham og Dodd á það áherslu í 

bók sinni „Security Analysis“ að tækifæri til þess að kaupa eða selja á markaði skapist 

aðeins ef töluverður munur sé á hagrænu virði og verði á markaði. Þeir halda því fram 

að helstu hindranir á árangursríkri vinnu greinanda á markaði séu: 1) gögn ekki rétt, 2) 

ófyrirséð framtíð, 3) óskiljanleg hegðun markaðarins.  

Það er m.a. vegna þessara hindrana við það að fá fram „rétt“ virði félags að Graham 

og Dodd leggja áherslu á það að öryggisbilið sé nægjanlegt til þess að tryggja svigrúm 

fyrir ónákvæmni í hagrænu virði. Með óskiljanlegri hegðun markaðarins eru Graham og 
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Dodd að vísa til þess að markaðurinn sé ekki skilvirkur og að aðilar á markaði geti þurft 

að bíða eftir því að verð sé „rétt“ í samanburði við hagrænt virði. 

3.4 Verð áhætta (e. price risk) ertu að kaupa eða selja á réttu verði.  

Með grunngreiningu á verðbréfi er fjárfestir að vinna sína greiningu á því hvers virði 

viðkomandi bréf sé að hans mati og þeim forsendum sem fjárfestirinn leggur til 

grundvallar. Penman (2007) segir að þegar virðismati sé lokið, þá þurfi fjárfestirinn að 

bera virðið saman við verðið á markaði og ákveða með aðgerðir í samræmi við það, sem 

er 5. og lokastig grunngreiningar.  

Með grunngreiningu á virði verðbréfs þarf fjárfestir að meta hvort verð á markaði 

muni falla að virðismatinu eða jafnvel fjarlægjast það.  

„Ef verð fjarlægjast virðismat, getur fjárfestir lent í tapi eða hagnaði með því að 

eiga viðskipti sem eru ekki samkvæmt virðismati. Áhætta sem þessi, sem snertir 

ekki virðismatið, er verðáhætta (e. price risk)“ (Penman, 2007, bls. 704). 

Aðstæður þar sem verð þróast ekki samkvæmt virðismati geta stafað af óeðlilegum 

hreyfingum á markaði, þar sem huglæg áhrif (stemning) byggjast upp fyrir ákveðnum 

rekstri, yfirtaka á félagi hækkar eða lækkar verð á bréfi og einnig getur seljanleiki bréfs 

verið verðmyndandi, t.d. þegar áhugi fyrir bréfi minnkar lækkar verð þess.  

Benjamin Graham áttaði sig á þeim óeðlilegu háttum markaðarins að falla ekki að 

markaðsvirði og að verðið á markaði virtist ákvarðað af hlutum sem tengdust ekkert  

hagrænu virði. Hann kallaði markaðinn „Hr. Markað“ (e. Mr. Market) til þess að reyna að 

skýra undarlegt háttalag hans, líkt og verið væri að lýsa dyntóttum einstaklingi.  

Ímyndaðu þér að þú eigir hlut í félagi að virði $1000. Einn af hluthöfunum, 

Hr. Markaður, er mjög skilningsríkur. Hann segir þér á hverjum degi hvers 

virði hluturinn þinn er í félaginu og býðst einnig til þess að kaupa eða selja 

þér á því verði. Stundum eru hugmyndir hans um virði raunsæjar og studdar 

vexti og afkomu, eins og þú þekkir. Oftar lætur þó Hr. Markaður ágengni sína 

eða hræðslu ráða ákvörðunum sínum og það virði sem hann ráðleggur er þá 

kjánalegt. (Graham, 2006, bls. 204-205). 
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Af framansögðu er ljóst að Graham og Dodd áttuðu sig á því að ekki er til eitt rétt 

verð á hlutabréfi, þar sem fjárfestar hafa ýmsar skoðanir á sömu fjárfestingu og þá 

hversu öruggt framtíðarsjóðstreymi þess er. Má því spyrja hvort öryggisbil Graham og 

Dodd sem þeir settu fram árið 1934 sé sú nálgun sem aðilum á markaði er hollust.  
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4 Greining á virði félaga 

Virðismat á félagi og eða verðbréfi er framkvæmt til þess að meta hversu mikils virði 

hlutabréf fyrirtækis er þá stundina, þ.e. fyrirtækið og eða verðbréfið, miðað við ákveðnar 

forsendur. Sumir hlutir hafa þó eingöngu verð en ekki virði, í þeim skilningi að ekki er hægt 

að núvirða væntu tekjustrauma sem viðkomandi eign gefur.  Má þar nefna gull og listaverk 

sem hafa ekkert virði til frambúðar annað en markaðsverð á hverjum tíma. Bíll getur haft 

tvö verð, þ.e. gangverð bílsins á bílasölum og svo virðismat bílsins, þar sem virði bílsins er 

fundið út frá ákveðnum rekstrarforsendum um tekjur og kostnað bílsins.   

Greiningaraðilar á markaði gefa reglulega út virðismat á ýmsum verðbréfum. 

Mánaðarlegt virðismat er gert á sumum verðbréfum og á öðrum nokkrum sinnum á ári 

eða árlega og markaðsaðilar komast í sameiningu að „réttu“ markaðsverði, þar sem 

kaup og sala á hlutum fyrirtækisins ganga saman. Virðismat verður verðmat þegar 

viðskipti eiga sér stað á verði sem jafngildir virðismatinu, þannig hefur markaðurinn 

„samþykkt“ virðismatið. Þegar lítið bil er á kauptilboði á hlut félags annars vegar og 

sölutilboði hins vegar, þá má segja að markaðsaðilar séu sammála um virði félagsins. En 

þegar töluverðu munar þarna á milli, þá er ljóst að mismunandi sjónarmið ríkja um virði 

félagsins og þ.a.l. markaðsverð þess.  

Virðismat hefur áhrif á verð á markaði, þar sem markaðsaðilar reyna að bregðast fljótt 

við nýju virðismati. Verð á markaði er oft forsenda í ýmsum fjármálalegum kennitölum, t.d. 

er verð teljarinn í kennitölunum P/B og P/E. Gæði kennitalnanna byggja þess vegna á því að 

forsendur virðismats séu vandaðar og val um virðismatsaðferð sé rétt.   

4.1 Verð, verðmat og virðismat 

Verð er það verð sem markaðurinn er reiðubúinn til þess að greiða fyrir ákveðið 

verðbréf, þar sem kaup og sala hafa átt sér stað á því verði. Virðismat er það sem 

skoðað er þegar metið er hvert verð á verðbréfi ætti að vera. M.ö.o. verðið á að vera 

afleitt af virðismatinu. Við skoðun á virði félags þarf að aðgreina þá vinnu frá verði 

félagsins á markaðinum, þannig að verð snerti ekki virðismatið. Með 

grunnþáttagreiningu er verið að greina virði verðbréfs, framtíðarsjóðstreymi þess og 
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metnar líkur þess að það sjóðstreymi náist. Virðismatið er síðan borið saman við verð 

þess á markaði.  

Penman (2007) segir að á meðal lykilatriða við grunnþáttagreiningu við virðismat 

verðbréfs sé; 

 Virði byggist á viðskiptaáætlun og stefnumótun  

 Verð er það sem þú greiðir, virði er það sem þú færð 

 Gættu að því að nota ekki verð þegar virði er metið til þess að bera 

saman við verð  

Að þessu sögðu má því segja að virðismat með kennitölusamanburði sé ekki besta 

leiðin til þess að virðismeta verðbréf, þar sem verð á markaði er notað sem forsenda í 

virðismatið. Kennitölusamanburður sem byggir á verði á markaði má því kalla verðmat 

og kennitölurnar P/E og P/B eru því verðmatskennitölur, þar sem þær hafa markaðsverð 

í teljara. Kennitölusamanburður nýtist vel þegar niðurstöður virðismats liggja fyrir og 

kennitölur úr virðismati eru bornar saman við kennitölur á markaði.   

4.2 Virðismat fyrirtækja  

Við greiningu á virðismati er reynt að meta hvert „eðlilegt virði“ sé á viðkomandi eign, 

hvort sem um er að ræða land, korn, byggingu, skuldabréf eða fyrirtæki, svo nokkur 

dæmi séu tekin. Grunnur virðismatsins er að sýna fram á „rétt“ virði eignarinnar þannig 

að fjárfestirinn geti metið hvort verð á viðkomandi eign sé í samræmi við virðismat og 

þannig metið hvort hagnaðartækifæri sé til staðar við kaupin eða ekki.  

Í grunninum eru þrjár leiðir til mats á virði: 

 Núvirt sjóðstreymi, þar sem vænt sjóðstreymi eignar er núvirt miðað við 

áhættumat vænts sjóðstreymis. Vænta sjóðstreymið getur verið núvirt til þess 

að meta virði eiginfjár félagsins eða rekstrarvirði þess. 

 Virðismat félags er byggt á samanburði á kennitölum sambærilegra félaga er 

varða hagnað, sjóðstreymi, bókfært virði og tekjur. 

 Virðismat er byggt á afleiðum, þar sem eignir félags eru metnar m.t.t. 

afleiðulíkana t.a.m. einkaleyfi og auðlindaeign (olíubirgðir, veiðikvóti o.fl.) 

(Damodaran,2002, bls. 11). 
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 Þá telja sumir fræðimenn að enn ein aðferðin sé til, er byggir á 

upplausnarvirði eigna eða markaðsvirði þeirra. Þessi aðferð er nokkuð notuð 

af sumum greiningaraðilum en segir þó lítið til um virði félagsins og þær tekjur 

sem eignin getur skapað og kemur því aldrei í stað núvirðingar á væntu 

sjóðstreymi (Damodaran, 2002, bls. 21). 

4.3 Virðismat fjármálastjóra  

Innan fyrirtækja er virðismat unnið til þess að meta hvers virði verkefni geta verið sem 

áform eru uppi um að ráðast í eða selja frá sér. Einnig vilja fjármálastjórar fyrirtækja 

geta metið áhrif breytinga á fjármagnsskipan á félagi m.t.t. virðis þess. Í könnun Graham 

& Harvey (2001) á meðal meðlima í Samtökum fjármálastjóra (e. Financial Executive 

Institute) kemur fram að um 57% fjármálastjóra nota Payback aðferð við mat á 

fjárfestingarverkefni, 75% nota NPV aðferð og 76% nota IRR aðferðina, sjá mynd 2.  

Bæði IRR og NPV byggja á núvirðingu frjáls sjóðstreymis og stundum er Payback 

aðferð beitt með núvirtu frjálsu sjóðstreymi.  

Mynd 2 Virðismatsaðferðir fjármálastjóra, Graham & Harvey (2001). 
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4.4 Grunnur virðismats 

Reikningsskil fyrirtækja setja ávallt grunn til virðismats á félagi, þar sem þar liggja fyrir 

þær forsendur sem greiningaraðilar byggja sínar greiningar á. Fjölmargir aðrir þættir en 

fjárhagslegir um viðkomandi félag eru einnig metnir við virðismat greiningaraðila á virði 

félags. Má þar nefna ýmsa þætti, svo sem hagsveiflur landa, hagsveiflur starfsgreinar, 

samkeppnisumhverfi, pólitíska stöðu, gengisþróun, vaxtakúrfur, tollamál, tækniþróun, 

starfsmannamál fyrirtækis, heilsu lykilstjórnenda o.fl.  

„Þótt reikningsskil veiti upplýsingar um rekstrarlega og efnahagslega stöðu 

fyrirtækja, þá er áhrifagildi reikningsskilanna á verðmyndun hlutabréfa 

aðeins á milli 5-10%. Allt að 90% eru almennar upplýsingar um fyrirtækið 

(nýir eða tapaðir markaðir, ný uppfinning, samningagerð o.s.frv.). 

Reikningsskil eru samt sem áður stærsti einstaki þátturinn sem hefur áhrif á 

verðmyndun hlutabréfa“ (Einars Guðbjartsson, 1999, bls. 53). 

Greiningaraðilar hafa þó einnig ávallt í huga að reikningsskil þarf að skoða með 

ákveðnum hætti, þar sem ekki er þar að sjá framtíðarvirði félags. Efnahagsreikningur 

sýnir t.a.m. ekki hvert markaðsvirði eigna er, þótt oftast sýni hann ágætlega 

markaðsvirði skulda en þó ekki ávallt allar skuldir, t.d. lífeyrisskuldbindingar. Í kjölfar 

aukinnar alþjóðavæðingar undanfarna áratugi hafa fjárfestar á markaði ekki viljað 

takmarka sín viðskipti við ákveðin lönd, heldur viljað geta fjárfest á alþjóðlegum 

markaði. Undanfarin ár hefur verið unnið að því að samræma framsetningu 

reikningsskila fyrirtækja á milli landa samkvæmt Alþjóðlegum reikningsskilastaðli (e. The 

International Financing Reporting Standards (IFRS)). Í lok árs 2011 gera um 120 lönd 

kröfu um notkun staðalsins eða heimila notkun hans (IFRS, 2010). Samræming 

reikningsstaðla auðveldar fjárfestum val á fjárfestingarkostum og ætti að gera 

hlutabréfamarkaði skilvirkari, þar sem upplýsingagjöf verður gegnsærri.  

4.4.1 Ýmis form virðismats 

Virðismat byggist oftast á væntu framtíðarsjóðstreymi sem núvirt er miðað 

við áhættuna á því að það sjóðstreymi skili sér (e. discounted cash flow), en 

aðrar aðgerðir eru einnig til staðar (Damodaran, 2010, bls. 59).  
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Virðismat sem byggir á umframhagnaði greinir á milli þeirrar afkomu sem félag á að 

ná m.v. bókfært virði eigna í upphafi tímabils og m.v. þá ávöxtunarkröfu sem sett er á 

slík félög og þann hagnað sem er umfram þann hagnað, residual earnings (e. residual 

income/ earnings).  

Umfram-ávöxtunarmódel (e. excess-return models) eiga rætur sínar að rekja 

í fjármagnsskipan og núvirðisregluna (e. net present-value rule). Í raun eykur 

fjárfesting virði félags eingöngu ef sú fjárfesting er með jákvætt núvirði, 

sama hversu vel fjárfestingin lítur út. Sama gildir einnig um vöxt í hagnaði og 

sjóðstreymi, sem aðeins hefur virði ef umfram-ávöxtun – ávöxtun eiginfjár er 

umfram kostnað við eigið fé. Umframávöxtunar-módel tekur þessa 

niðurstöðu eðlilega á næsta stig og reiknar virði félags sem afleidda stærð af 

væntri umframávöxtun (Damodaran, 2010, bls. 59). 

Virðismat sem byggir á á grunnþáttagreiningu og spá um framtíðarafkomu, einnig 

nefnt sjóðstreymi, getur verið grundvallað á arðgreiðslum, umframhagnaði (e. residual 

earnings), sjóðstreymi og óeðlilegum vexti hagnaðar (e. abnormal earnings growth).   

 Sjóðstreymisgreining (e. free cash flow) grundvallast á rekstrarreikningi félags, 
þar sem sjóðstreymi af rekstri og fjárfestingum félags er tekið saman. Kennitalan 
P/E er grundvölluð á sömu niðurstöðum rekstrarreiknings. 

 Arðgreiðslugreining (e. dividend) byggir á niðurstöðum efnahagsreiknings, þar 
sem ákveðið hlutfall hagnaðar er greitt til hluthafa.  

 Umfram hagnaður (e. residual earnings) byggir á bókfærðu virði félags og er því á 
efnahagsreikningi félagsins. Þannig er ávöxtunarkrafa bókfærðs virðis í upphafi 
tímabils margfölduð með ávöxtunarkröfu ársins og þar fengin krafa um hagnað 
félagsins það árið. Allur hagnaður umfram það er því residual earnings þess árs. 

 Óeðlilegur vöxtur hagnaðar - greining (e. abnormal earnings growth) byggir á spá 
um hagnað í rekstrarreikningi umfram ávöxtunarkröfu. Grunnur virðismatsins er 
rekstrarreikningur.  

Allt virðismat sem byggir á núvirtu sjóðstreymi er í raun umfram-ávöxtunarmódel, 

þar sem með núvirtu sjóðstreymi er verið að leiða í ljós núvirðisregluna (e. net present 

value rule), þar sem sjóðstreymið þarf að skila jákvæðri núvirðingu og þar af leiðandi 

umframávöxtun (e. residual earnings).  
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Munur á virðismati sem byggir á núvirðingu á væntu sjóðstreymi og 

virðismati sem byggir á umfram-ávöxtun er enginn, ef þess er gætt að hafa 

sömu spár um vöxt og endurfjárfestingu (Damodaran, 2010, bls. 61). 

4.4.2 Grunnþáttagreining. 

Við fjárfestingu í hlutabréfum þurfa fjárfestar að þekkja þann rekstur sem fjárfest er í, 

auk þess að kunna að meta virði þess reksturs og hvað beri að varast við kaup á 

hlutabréfum.  

Penman (2007, bls. 19) segir að þau grundvallaratriði sem hafa þarf í huga við 

hlutabréfakaup séu:  

 Þú kaupir ekki hlutabréf, heldur kaupir í rekstri 

 Þegar keypt er í rekstri, þekktu þá reksturinn 

 Virði byggist á viðskiptaáætlun, stefnumótun  

 Góð félög geta verið slæm kaup  

 Verð er það sem þú greiðir, virði er það sem þú færð 

 Hluti af áhættu við kaup er hættan við það að greiða of mikið 

 Þú einn getur ákveðið hvaða upplýsingar eru óþarfar 

 Ekki blanda saman staðreyndum við áætlun 

 Notaðu staðreyndir sem grunn að virði 

 Gættu að því að greiða ekki of mikið fyrir vöxt 

 Gættu að því að nota ekki verð þegar virði er metið til þess að bera saman við verð 

 Haltu þig við eigin skoðanir og vertu þolinmóður. Verð falla að 

raunveruleikanum en það getur tekið tíma   

4.5 Notkun virðismatsaðferða á meðal greiningaraðila 

Í rannsókn Aswath Damodaran á 550 greiningarskýrslum á hlutabréfum með 

ráðleggingar um sölu (e. sell side equity research reports), sem voru unnar af ýmsum 

fjárfestingarbönkum í Bandaríkjunum (75%), Evrópu (15%) og Asíu (10%) árið 2001, kom 

fram að 90% virðismatsskýrslnanna höfðu að geyma kennitölusamanburð en eingöngu 

10% núvirt sjóðstreymi. Margar skýrslurnar voru með sjóðstreymisgreiningu en 

virðismat og ráðgjöf var byggð á samanburði við önnur félög og verðmatskennitölur 
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þeirra. Þannig eru greinendur að láta kennitölusamanburð nægja þegar þeir telja félag 

rétt verðmetið, dýrt eða ódýrt á markaði (Damodaran, 2010).   

Í rannsókn Pablo Fernándes, (Fernandez, 2001), er stuðst við rannsókn Morgan 

Stanley Dean Witters Report (MSDWR) „How we value Stocks“ frá 15. september 1999. 

Þar kemur fram yfirlit yfir mest notuðu verðmatsaðferðir greiningaraðila starfandi hjá 

Morgan Stanley Dean Witter sem beitt er við verðmat á evrópskum félögum (mynd 3)..  

Mynd 3 Yfirlit yfir virðismatsaðferðir greiningaraðila á markaði, Fernandez, 2001. 

Athygli vekur að af fimm mest notuðu verðmatsaðferðunum eru þrjár kennitölur, í 

þriðja sæti er umframávöxtun og í fimmta sæti er núvirt sjóðstreymi. Greiningaraðilar 

nota kennitölusamanburð meira en sjóðstreymisgreiningu, þar sem með 

kennitölusamanburði er á fljótlegan hátt hægt að bera saman félög, þótt ónákvæmt sé.  

Í könnun MSDWR er athyglisvert að sjá að af 13 virðismatsaðferðum, þá flokkast 10 

þeirra sem kennitölusamanburður og eingöngu þrjár þeirra undir núvirt sjóðstreymi. 

Þær virðismats aðferðir sem yfir 10% þátttakenda nota sér eru PER, EV/ EBITDA, 

Residual Income, EV/EG, DCF, P/BV og FCF.  

4.5.1 PER (Price to earnings – P/E)  

P/E kennitalan er algengasta kennitalan sem notuð er við mat á virði á meðal 

greiningaraðila á markaði, samkvæmt MSDWR, þar sem yfir 50% greiningaraðila nota þá 

kennitölu. Kennitalan byggir á markaðsverði hlutabréfa deilt með hagnaði félags 

(markaðsverð / hagnaður). Kennitalan segir hvert margfeldið af árlegum hagnaði 
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félagsins er sem markaðsverð þess. Þannig má segja að kennitölunni sé ætlað að vera 

nokkurs konar „hitamælir“ á það hversu vænlegur framtíðarrekstur félags er, þar sem 

kenningin segir að því hærri sem kennitalan er, því vænlegri sé reksturinn og einnig því 

lægri sem hún er, því minni vonir séu bundnar við farsælan framtíðarrekstur.  Kannanir 

hafa þó sýnt að þrátt fyrir að félög séu með háa P/E kennitölu, þá er það ekki endilega 

ávísun á góða ávöxtun næstu ár á eftir og þau félög sem eru með lága P/E kennitölu 

sýna ekki endilega slaka ávöxtun næstu árin (sjá kafla 2.4).  

P/E kennitalan byggir ýmist á sögulegum upplýsingum, trailing P/E sem byggir á 

hagnaði félags undarfarinna missera eða á væntum rekstrarniðurstöðum félags 

framtíðar P/E (e. forward P/E - hér eftir nefnd forward P/E), þar sem aðilar á markaði 

setja fram forward P/E í framhaldi yfirstandandi rekstrarárs. Þá er einnig til svokallað 

„hlaupandi P/E“ kennitala (e. rolling P/E - hér eftir nefnt rolling P/E), þar sem hagnaður 

síðustu fjögurra ársfjörðunga er reglulega settir inn og  eldri samhliða teknar út .  

P/E kennitalan er næm fyrir ávöxtunarkröfu og vexti. Með lækkandi ávöxtunarkröfu, þá 

hækkar P/E kennitalan, að öðru óbreyttu, og öfugt. Auknar forsendur um vöxt skapa einnig 

forsendur fyrir því að kennitalan hækki og að sama skapi eru forsendur til lækkunar  P/E 

kennitölunnar  ef væntur vöxtur er ekki til staðar, eða er ætlaður minni en áður.  

P/E kennitalan hefur verið gagnrýnd á meðal fræðimanna með þeim rökum að hún 

byggi á hagnaði sem byggi á niðurstöðum bókhalds, að trailing P/E geti sagt lítið um 

framtíðina og einnig að vænt P/E kennitala byggi ekki á of traustum grunni, þar sem 

spáð sé fyrir um framtíðina. Til þess að koma til móts við gagnrýni á kennitöluna, þá hafa 

markaðsaðilar reiknað „Óvogað P/E“ kennitölu. Óvoguð P/E er þá reiknuð, þar sem 

félagið er eingöngu fjármagnað með eiginfé og því tekin út sú breyta á milli félaga er 

varðar uppbyggingu á fjármagnsskipan þeirra félaga sem bera á saman. Frekar er fjallað 

um P/E kennitöluna í 5. og 6. kafla. 

4.5.2 EV/EBITDA  

Samkvæmt könnun MSDWR nota yfir 30% greiningaraðila EV/EBITDA kennitöluna (ísl. 

Heildarverðmæti / Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir) til greiningar á virði. 

EV stendur fyrir „Enterprice value“ sem þýðir heildarverðmæti félags, þar sem 

markaðsverðmæti eiginfjár er bætt við vaxtaberandi skuldir þess að frádregnum 

vaxtaberandi verðbréfaeign. Þannig fæst heildarverðmæti á rekstur félagsins. EBITDA er 
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„Earnings before Interest, Taxis, Depreciation and Amortization“ sem er hagnaður fyrir 

fjármagnsliði, skatta og afskriftir. Með EBITDA fæst því sjóðstreymi til kröfuhafa 

félagsins, óháð því hvort þeir séu hluthafar eða lánveitendur. Fjármagnsskipan félagsins 

er því ekki að hafa áhrif á EBITDA. Skattar hafa ekki áhrif á kennitöluna og því er hún 

ákjósanleg til þess að bera saman fyrirtæki á milli landa.  

Kennitalan segir til um það hversu mörgum sinnum EBITDA þarf að vera til þess að ná 

heildarverðmæti félagsins, þ.e. hverju reksturinn skilar til ráðstöfunar til lánardrottna og 

hluthafa.   

„EV/EBITDA kennitalan er sérstaklega nytsamleg fyrir félög í starfsgreinum 

sem þarfnast mikilla fjárfestinga í grunnstoðum (e. infrastructure) með 

langan meðgöngutíma (e. gestation). Dæmi um slík félög eru kapalfyrirtæki á 

9. áratug síðustu aldar og farsímafélög á 10. áratugnum“ (Damodaran, 2002, 

bls. 501). 

„Kennitalan EV/EBITDA er lítið notuð á Íslandi en mikið erlendis“ (Sigurður 

Erlingsson, 2011). 

4.5.3 Residual Income  

Samkvæmt MSDWR nota yfir 30% greiningaraðila „Residual income (ísl. umfram 

hagnaður) við mat á virði félags. Residual income er mælistika á þann hagnað sem félag 

er með umfram hagnað sem það myndar samkvæmt ávöxtunarkröfu. Þannig er allur 

hagnaður umfram ávöxtunarkröfu á eigið fé Residual income. Residual income er einnig 

nefnt residual earnings sjá kafla 5.1.6. um Residual earnings. 

4.5.4 EV/EG (Enterprise Value to Ebitda Growth)  

Í könnun MSDWR nota yfir 20% greiningaraðila EV/EG kennitöluna (Ísl. heildarverðmæti 

/ vöxtur í hagnaði fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir) við mat á virði félags. EV 

stendur fyrir „Enterprice value“ sem þýðir heildarvirði félags, þar sem markaðsverðmæti 

eiginfjár er bætt við vaxtaberandi skuldir þess að frádregnum vaxtaberandi 

veltufjármunum. Þannig fæst heildarvirði á rekstur félagsins. EBITDA er „Earnings before 

Interest, Taxis, Depreciation and Amortization“ sem er hagnaður fyrir fjármagnsliði, 

skatta og afskriftir. Með EBITDA fæst því mögulegt sjóðstreymi til kröfuhafa félagsins, 

óháð því hvort þeir séu hluthafar eða lánveitendur og til greiðslu skatts þegar um hann 
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ræðir. Jafnframt er rétt að hafa í huga að við eðlilegar rekstraraðstæður þarf einnig að 

leggja fé til fjárfestinga sem lækkar sjóðstreymið. EBITDA Growth er því vöxtur í hagnaði 

á ársgrundvelli fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir.  

EV/EG er notað hjá starfsgreinum sem eru í vexti, sérstaklega hjá heilbrigðis-

, tækni- og símafélögum (Fernandez, 2001, bls. 5). 

„Kennitalan EV/EG lýsir m.a. svigrúmi til aukningar EV með hærra 

markaðsverðmæti eða aukinni nettóskuldsetningu eða blöndu af hvoru 

tveggja. Sem dæmi má nefna að ef félag er með EV=100mkr. og EBITDA vöxt 

10% þá er EV/EBITDA growth = 100/1,1 = 91mkr. sem þýðir að svigrúmið er 

9mkr. að því gefnu að EV/EBITDA kennitalan hafi verið „rétt“ á punkti 0“ 

(Loftur Ólafsson, 2011).  

4.5.5 DCF (Discounted Cash-flow)  

Samkvæmt könnun MSDWR, þá nota tæplega 20% greiningaraðila DCF (ísl. núvirt 

sjóðstreymi) og FCF (Free Cash flow) (ísl. frjálst sjóðstreymi) við greiningu á virði félags 

og þá kemur einnig fram að rúmlega 10% nota FCF. DCF og FCF aðferðir eru byggðar á 

sama grunni. Núvirðing sjóðstreymis (DCF) getur átt við allar tegundir eigna. Einfaldlega 

þarf að núvirða vænt framtíðarsjóðstreymi með þeim núvirðingarstuðli sem ákveðinn 

er. Frjálst sjóðstreymi er sjóðstreymi félags að teknu tilliti til fjárfestingarþarfar og byggir 

á því að reikna núvirði framtíðarsjóðsteymis.  

Damodaran (2010) segir að mat á virði eignar með núvirtu sjóðstreymi grundvallist á þeirri 

grunnforsendu að virði eignar byggist á framtíðarsjóðstreymi hennar. Þá segir hann enn 

fremur að virði eignar sé ávallt það sjóðstreymir sem viðkomandi eign kemur til með að skila 

til frambúðar að teknu tilliti til áhættunnar um að það sjóðstreymi  skili sér.  

Aðferðir við núvirðingu á sjóðstreymi byggja á ýmsum forsendum og aðferðafræði og 

reiknilíkönum sem fræðimenn, bankar og fjármálastofnanir hafa sett fram.  

Það eru þúsundir núvirðisreiknilíkana til. Fjárfestingarbankar eða 

ráðgjafarfyrirtæki segja að þeirra reiknilíkan sé betra eða réttara en annarra 

á markaðnum. Í raun geta reiknilíkön fyrir núvirðingu sjóðstreymis aðeins 

verið frábrugðin í nokkrum víddum  (Damodran, 2002, bls. 12). 
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4.5.5.1 Aswath Damodaran 

Einn helsti fræðimaður í dag á sviði fjármála og virðismats er Aswath Damodaran, 

prófessor í fjármálum við Stern viðskiptaskólann í New York háskólanum. Damodaran 

hefur skrifað fjölda bóka og fræðigreina um virðismat og þ.á.m. um virðismat með 

núvirtu sjóðstreymi. Fjöldi vísindagreina vitna í skrif og rannsóknir Damodaran, auk þess 

sem hann heldur úti upplýsingasíðu,1 sem er öllum opin, þar sem hann m.a. uppfærir 

skipulega helstu fjármálastærðir til þess að framkvæma virðismat. T.a.m. hafa 

greiningardeildir íslensku bankanna nýtt sér talnaupplýsingar á upplýsingasíðu 

Damodaran við virðismat. Í bók sinni „Investment Valuation“ segir Damodaran þrjár 

leiðir til staðar við núvirðingu á sjóðstreymi:  

 Frjálst sjóðstreymi til fyrirtækis  

 Frjálst sjóðstreymi til eiginfjár  

 Aðlagað núvirt sjóðstreymi 

4.5.5.1.1 Frjálst sjóðstreymi til fyrirtækis (e. Free cash flow to firm - FCFF)  

Fyrsta leiðin er núvirðing á því sjóðstreymi sem félagið hefur til ráðstöfunar handa 

fjármögnunaraðilum, Frjálst sjóðstreymi til fyrirtækis (FCFF). Frjálst sjóðstreymi til 

fyrirtækis er hagnaður félags fyrir greiðslu skatta og lána (EBIT) en að teknu tilliti til 

fjárfestingar. Fjárflæðið er síðan núvirt miðað við veginn meðal fjármagnskostnað 

félagsins (WACC = Weighted Average Cost of Capital). Skattalegt hagræði af 

vaxtakostnaði er náð fram með WACC formúlunni.   

              
                       

         

   

   

 

Þar sem: 

(1 + WACC)t = ávöxtunarkrafan  

(Damodarn,2002, bls. 13). 

4.5.5.1.2 Frjálst sjóðstreymi til eiginfjár (Free cash flow to equity - FCFE) 

Önnur leiðin er núvirðing á því sjóðstreymi sem er til ráðstöfunar handa hluthöfum, 

Frjálst sjóðstreymi til eiginfjár (FCFE). Frjálst sjóðstreymi til eiginfjár eða eigenda 
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félagsins er hagnaður félags eftir skatta og greiðslu vaxta. Sjóðstreymið er síðan 

afvaxtað miðað við kostnað við eiginfé. 

Virði eiginfjár er fengið með núvirðingu framtíðarsjóðsstreymis til eiginfjár (þ.e. 

sjóðstreymi eftir greiðslu á öllum rekstrarkostnaði, ný- og endurfjárfestingu, 

skattskuldbindingum, vöxtum og höfuðstól) með ávöxtunarkröfu hluthafa.  

                 
                          

       

   

   

 

Þar sem: 

(1+ke)t = ávöxtunarkrafan 

(Damodarn,2002, bls. 13). 

„Ef fjármagnsskipan félags helst stöðug til framtíðar, þá er einfalt að virðismeta félag 

með þessari aðferð“ (Brealey & Myers, 2006, bls. 512). 

4.5.5.1.3 Aðlagað núvirt sjóðstreymi 

Þriðja leiðin er aðlagað núvirt sjóðstreymi, þar sem sjóðstreymið er núvirt eins og 

fyrirtækið væri fjármagnað að fullu með eigin fé, metið skattalegt hagræði af skuldum 

félagsins og væntur kostnaður vegna gjaldþrots (Damodarn, 2002). 

4.5.6 P/BV (Price /Book Value P/B)  

Samkvæmt könnun MSDWR, þá nota yfir 15% greiningaraðila P/B kennitöluna (ísl. 

markaðsvirði/ bókfært eigin fé) við mat á virði félags. Auðvelt er að skýra vinsældir 

kennitölunnar, þar sem hún er einföld í útreikningi og byggir á gögnum sem auðvelt er 

að nálgast.  Enn fremur er hún reiknuð út af flestum fjármálafyrirtækjum sem veita 

upplýsingar til markaðsaðila og því auðvelt að bera kennitöluna saman við önnur félög. 

P/B kennitalan er markaðsverð félags / bókfærðu eigið fé þess. P/B sýnir því hlutfall 

bókfærð eiginfjár við markaðsvirði þess og byggir því á efnahagsreikningi félags. 

Teljarinn P er markaðsverð félagsins og segir því til um væntingar markaðarins um 

vænta afkomu þess. Því hærra sem P er, því hærri er P/B kennitalan og því meiri 

væntingar hafa markaðsaðilar um það að bókfært eigið fé gefi betri ávöxtun. P/B lýsir 

því væntingum markaðsaðila um framtíðarávöxtun bókfærðs virðis. Sjá frekari umfjöllun 

um P/B kennitöluna í köflum 6 og 7.  
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5 Kennitölur við verðmat 

Verðmat með kennitölugreiningu er framkvæmt, þar sem markaðsverð félags er notað 

sem grunnur við helstu kennitölur úr rekstri félags og þær bornar saman við sömu 

kennitölur sambærilegra félaga. T.d. getur verðmat sem þetta verið gagnlegt við 

niðurstöður virðismats á félögum sem ekki eru skráð á verðbréfamarkaði. Með 

einföldum samanburði má þannig áætla verð félags sem það sé skráð á 

verðbréfamarkað. Samkvæmt niðurstöðu könnunar hjá Morgan Stanley Dean Witters 

Report (MSDWR) árið 1999 (sjá kafla 4.5), þá eru kennitölurnar P/B (e. P/B) 

(markaðsverð hlutabréfa/bókfært eigið fé) og P/E (e. price to earnings) (markaðsverð 

hlutabréfa / hagnaður) meðal helstu verðmatskennitalna sem greiningaraðilar skoða. 

Margar hættur eru við einfalt verðmat sem byggt er á kennitölum. Gæta þarf þess að 

rekstrarumhverfi félaga sé svipað, fjármagnsbygging svipuð, áhætta reksturs svipuð, 

söluvænleiki eigna sambærilegur og framtíðarsýn reksturs sambærileg. Kennitölurnar 

segja fátt um rekstur og stjórnun félags eða styrkleika vörumerkja. Kennitölusamanburð 

þarf að bera saman yfir nokkur ár til þess að hægt sé að sjá þróun viðkomandi félags. 

Helstu kostir verðmats með kennitölugreiningu eru þeir að hún er algeng greining og því 

töluvert af sambærilegum upplýsingum að fá, hún er auðveld í framkvæmd við að bera 

saman fyrirtæki við önnur sambærileg félög innan eða utan greinar og þetta er fljótleg 

leið til þess að ákveða mögulegt markaðsverð. Helstu gallar eru þeir að meta þarf vel 

réttu kennitölurnar sem nota á og hvað þær hafa að geyma, þannig að þær endurspegli 

sanngjarnt virði fyrir fyrirtæki. Þá eru í fæstum tilfellum til fullkomlega sambærileg félög.  

5.1 P/B og P/E kennitölur 

Samkvæmt könnun MSDWR, þá er P/E kennitalan mest notuð af greinendum félagsins 

til þess að meta virði félaga og P/B kennitalan er í 5. sæti sömu könnunnar. Þessar tvær 

kennitölur vinna í raun ágætlega saman við skoðun á virði félags. Með P/B kennitölunni 

er verið að meta hvernig bókfært virði eiginfjár félags styður við afkomu þess hverju 

sinni og markaðurinn er því að meta markaðsvirði eiginfjár félags. Með hlutfallið undir 

eða yfir 1.0 er markaðsverð félagsins hærra eða lægra en bókfært eigið fé en verðið 
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byggir á væntingum markaðsaðila um framtíðartekjur félagsins og þá hve miklar tekjur 

bókfært eigið fé getur skapað.    

5.1.1 Teljarinn P 

Teljarinn í kennitölunum P/B og P/E er markaðsverð viðkomandi félags. Markaðsverð er 

það verð sem aðilar á markaði hafa komið sér saman um að eiga viðskipti með í 

viðkomandi félagi. Af því leiðir að markaðsaðilar hafa til viðmiðunar virðismat á 

viðkomandi félagi sem byggir á væntingum um rekstrarniðurstöður komandi ára. Í raun 

er því teljarinn P í kennitölunum tveimur byggður á niðurstöðum virðismats 

greiningaraðila sem gefa sér ákveðnar forsendur varðandi viðkomandi rekstur til 

framtíðar. Því meiri væntingar sem markaðurinn hefur til framtíðarafkomu félags, því 

hærri verða kennitölurnar P/B og P/E. Það eru því væntingar greiningaraðila um 

rekstrarafkomu félaganna sem leggja grunninn að verði félaga á markaði. Markaðsverð 

er sameiginleg niðurstaða aðila á markaði um það hvert virði félagsins sé, þótt svo að 

margir þeirra séu ekki sammála um markaðsverðið. Þeir telja þá viðkomandi verðbréf 

meira eða minna virði og hagnaðartækifæri til staðar samkvæmt því.  

5.1.2 Nefnarinn B 

Með P/B kennitölunni er nefnarinn B byggður á bókfærðu verði eiginfjár m.v. 

reikningsskil hverju sinni. Þannig er efnahagsreikningur félags grunnur að P/B kennitölu 

verðmati. Bókfært verð eiginfjár breytist eingöngu við ný reikningsskil félags. 

„P/B kennitalan hefur þann galla að hún byggir á bókfærðu virði eiginfjár 

sem er afleidd stærð af hagnaði, og hagnaður er ekki rétt mælistika á virði“ 

(Rappaport, 1998, bls. 47). 

Þar sem nefnarinn byggir á niðurstöðum bókhalds, þarf að skoða hvort reikningsskil 

fyrirtækja sem bera á saman séu sambærileg, t.d. afskriftir, eignaleiga og viðskiptavild.  

Þá er ljóst að bókhald sýnir sögulegan kostnað eigna og segir lítið um núverandi- eða 

framtíðarvirði þeirra. Þannig er ekki víst að bókfært verð eins fyrirtækis sé byggt upp á 

sömu forsendum og annað fyrirtæki sem fljótt á litið sýnist sambærilegt. Einnig má 

nefna að ekki er víst að öllum „eignum“ séu gerð skil  á efnahagsreikningi fyrirtækis og 

má í því sambandi nefna vörumerki, sem mörg fyrirtæki byggja á mjög arðsaman 

rekstur.  
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5.1.3 Nefnarinn E 

Í P/E kennitölunni er nefnarinn E hagnaður viðkomandi félags samkvæmt síðustu 

reikningsskilum félagsins. Efnahagsreikningur viðkomandi félags er því grunnur að 

verðmatinu með P/E kennitölunni. Sú gagnrýni á P/E kennitöluna hefur meðal annar 

komið fram að nefnarinn byggi á bókhaldslegri niðurstöðu hagnaðar sem sé ekki 

mælikvarði á virði. Þannig geti t.d. mismunandi skuldsetning tveggja annars 

sambærilegra fyrirtækja að öllu öðru leyti leitt til mikils mun á hagnaði, þar sem annað 

félagið greiði vexti af skuldsetningu sinni en hitt ekki, sem aftur hefur áhrif á hagnað. 

5.1.4 Forsendur P/B kennitölunnar.  

P/B kennitalan (markaðsverð hlutabréfa/ bókfært eigið fé) er 1 þegar verð félags á 

markaði er það sama og bókfært verð eiginfjár. Þannig er „eðlilegt P/B“ (e. normal P/B – 

hér eftir nefnt normal P/B) allra félaga í raun 1 þegar félag stendur undir væntri afkomu 

og ekkert umfram það eða minna. Væntingar markaðsaðila um betri eða verri afkomu í 

framtíðinni ráða því hvort P/B kennitalan verði fyrir ofan 1 eða neðan, sem er þá 

afleiðing þess hvort væntingar séu um það hvort viðkomandi félag komi til með að skila 

umframávöxtun (e. residual earnings) eða ekki.  

„P/B kennitalan byggir á niðurstöðu reikningsskila en bókhald nær ekki að 

skrá fullt virði félags í efnahagsreikningi. T.a.m. það virði sem ekki kemur 

fram ætti því að koma fram í framtíðartekjum félagsins sem eignir þess 

skapa og hægt er að áætla fyrir. P/B kennitalan byggir á áætluðum tekjum 

sem enn hafa ekki verið bókaðar sem eignir. Því hærri sem spá um 

framtíðartekjur er, því hærri er P/B kennitalan“ (Penman, 2007, bls. 199).  

5.1.5 Forsendur P/E kennitölunnar  

P/E kennitalan (markaðsvirði/hagnaður) segir í raun hve mörg ár hagnaður félags á árinu á 

undan er að greiða upp fjárfestinguna. Kennitalan sýnir væntingar markaðsaðila um 

framtíðarafkomu félags og segir hve mikið fjárfestar eru tilbúnir að greiða fyrir hverja krónu 

hagnaðar.  

Í teljara kennitölunnar er markaðsverð hlutar í félagi sem lýsir væntum hagnaði sem 

markaðsaðilar telja að félagið muni skila. Í nefnara er núverandi hagnaður af núverandi 
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tekjum. P/E kennitalan ber þannig saman væntan framtíðarhagnað við núverandi hagnað. 

Kennitalan byggir því á væntum framtíðarhagnaði sem ekki hefur verið bókaður.  

„Þannig eru P/E hlutföll há ef markaðsaðilar spá umtalsverðri aukningu í 

væntum framtíðarhagnaði en núverandi hagnaður félagsins er. Einnig er P/E 

lágt ef spáð er minni væntum framtíðarhagnaði en núverandi hagnaður er. Því 

má segja að P/E kennitalan verðleggi vöxt í hagnaði“ (Penman, 2007, bls. 199).  

Virði byggt á niðurstöðu reikningshalds um hagnað getur verið vafasamur grunnur, 

þar sem bókhald fyrirtækja er mismunandi og mat á virðisaukandi rekstri er ekki sinnt.  

Það er fjöldi vandamála til staðar við að nota P/E kennitöluna til verðmats. Í 

fyrsta lagi, þá er gengið út frá því að verð byggi á bókfærðum hagnaði en 

fjöldi atriða sýna að bókfærður hagnaður nær ekki að sýna hagrænt virði 

félags. Má þar nefna mismunandi bókhaldsaðferðir, fjárfestingarþörf er 

sleppt, tímavirði fjár (e. time value of money) er ekki virt. Í öðru lagi er 

stöðugt ósamræmi, þar sem blandað er saman sjóðstreymi á spátímabili og 

svo hagnaði úr bókhaldi fyrir „eftir spátímabil“ (e. post-forecast period). Í 

þriðja lagi, þá metur P/E kennitalan ekki hvort félag geti fjárfest undir 

ávöxtunarkröfunni, yfir eða jafnt henni „eftir spátímabili“. Einnig er engin 

áreiðanleg aðferð til þess að spá um forward P/E kennitölu“ (Rappaport, 

1998, bls. 14 og 47). 

5.1.6 Umframávöxtun (e. residual earnings)  

Umframávöxtun (e. residual earnings - hér eftir nefnt residual earnings) byggir á 

ávöxtunarkröfu sem gerð er til eiginfjár félags. Þannig þarf félag að skila þeirri 

umframávöxtun sem til eigin fjár þess er gerð. Hugtakið „residual earnings“ byggir því á 

ávöxtun á eigið fé og til grundvallar er þar efnahagsreikningur félags.  

Ávöxtunarkrafa á verðbréf leggur í raun grunn að verði þess bréfs. Þannig þarf 

viðkomandi félag að standa undir þeirri ávöxtunarkröfu sem til þess er gerð. Félag með 

10% ávöxtunarkröfu þarf að skila 10 kr. hagnaði á hverjar 100 kr. af eigin fé. Allt umfram 

þá ávöxtun er nefnt residual earnings. 
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Samkvæmt Penman (2007), þá er umframávöxtun einnig nefnd „óeðlilegur hagnaður“ 

(e. abnormal earnings - hér eftir nefnt abnormal earnings) eða „umframhagnaður“ (e. 

excess profit).  

Fjárfestar vilja greiða fyrir residual earnings sem þeir vilja njóta. Með residual 

earnings er félagið að búa til virði sem ætti að skila sér í hærra markaðsverði. Residual 

earnings er sett fram sem fjárhagsleg upphæð og reiknast : 

Residual earnings1 = Hagnaður1 – (ávöxtunarkrafan x eigiðfé0) 

Það er því sú vænta verðmætaaukning til framtíðar sem félag býr til með residual 

earnings sem er forsenda að hærri P/B kennitölu og sú tiltrú að félag nái að viðhalda til 

framtíðar residual earnings. Félög nýta eigið fé til rekstursins til þess að auka virði fyrir 

fjárfesta. Residual earnings segir til um það hvernig hefur til tekist að ávaxta eigið fé 

umfram ávöxtunarkröfuna og aukið því virði félagsins. Þessi mælistika á residual 

earnings er fundin með því að draga hagnað árs frá ávöxtunarkröfunni á eigið fé árið 

áður. 

Residual earnings = Hagnaðurt - [( ρE – 1) x Eigið fét-1 ] 

Þar sem: 

ρE – 1 = ávöxtunarkrafan á eigið fé (Penman, 2007, bls. 410). 

Félög hækka þannig P/B kennitöluna með umframávöxtun á eigið fé, þ.e. láta 

residual earnings vaxa.  

5.1.7 Vöxtur (e. growth) 

Vöxtur félags er grunnur að virðismati þess, þar sem fjárfestar vilja greiða fyrir vöxt en 

sá vöxtur þarf að sjálfsögðu að vera „réttur“ vöxtur.  

Hugtakið vöxtur er oft notað almennt eða í ýmsu samhengi. Fólk talar um 

vaxtarfélög – og að greiða meira fyrir slík félög, en skilningur þeirra á 

hugtakinu er ekki á einn veg. Stundum er átt við vöxt í tekjum, stundum vöxt 

í hagnaði og stundum vöxt í eignum. Almennt er vöxtur jákvæð þróun, geta 

til þess að auka virði (Penman, 2007, bls. 409-410).  
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Félag sem er í vexti þarf því ekki endilega að auka virði, þar sem auknar tekjur þess 

geta orðið til án þess að residual earnings myndist og einnig að ávöxtun getur orðið 

undir ávöxtunarkröfunni þrátt fyrir vöxt í tekjum. Þannig má segja að ekki sé allur vöxtur 

góður ef góður vöxtur þarf að vera virðisaukandi.  

5.1.8 Sjálfbær vöxtur (e. sustainable growth). 

Þegar fjallað er um vöxt hjá félagi, þá er nauðsynlegt að geta skilgreint það hvernig sá 

vöxtur verður til og hvort hann verði til frambúðar. Félög vaxa með því að bæta afkomu 

eigna eða fjárfesta í nýjum eignum. Fyrirtæki geta fjármagnað fjárfestingar með lánum, 

auknu eigin fé eða með hagnaði. Sjálfbær vöxtur (e. sustainable growth) félags liggur í 

getu félags til arðbærra fjárfestinga án utanaðkomandi fjármögnunar.  

Sá vöxtur sem félag getur staðið sjálft að, þ.e. „sjálfbært vaxtarstig“ (e. 

sustainable growth rate), er mesti vöxtur sem félag nær án þess að auka 

skuldahlutfall (e. financial leverage) þess. Sjálfbært vaxtarstig (e. sustainable 

growth rate) = (hlutfall hagnaðar sem ekki er greiddur til eigenda) x (ávöxtun 

eigin fjár félagsins) (Brealy, Myers & Allen, 2006, bls. 802).  

Félag sem skilar residual earnings og hefur getu til þess að viðhalda henni með 

auknum fjárfestingum ætti eðlilega að gera slíkt og viðhalda eigin vexti.   

5.1.9 Vöxtur í umfram ávöxtun (e. residual earnings growth). 

Fjárfestar þurfa að líta til þess hvort félag nái að vera með stöðugan vöxt í residual 

earnings. Með vexti í umframávöxtun (e. residual earnings growth – hér eftir nefnt 

residual earnings growth) er félagið að auka ávöxtun á eigið fé og hækka P/B 

kennitöluna. Residual earnings growth er því sú hlutfallslega aukning í residual earnings 

sem verður til á milli tveggja tímabila. Penman (2007) heldur því fram að vaxtarfélag sé 

það félag sem nái að auka residual earnings growth. Þegar meta eigi P/B kennitöluna 

þurfi að horfa til getu félags til þess að viðhalda residual earnings growth. Slíkur vöxtur 

sé fenginn með lækkun ávöxtunarkröfu eða breytingu í eigið fé. 

5.1.10 Vöxtur í óeðlilegum hagnaði (e. abnormal earnings growth). 

Stöðugur vöxtur í óeðlilegum hagnaði (e. abnormal earnings growth – hér eftir nefnt 

abnormal earnings growth og AEG) er merki um félag sem eykur stöðugt virði sitt. AEG 
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er aukning í hagnaði sem er umfram ávöxtunarkröfuna sem gerð er til eiginfjár félagsins. 

Þannig byggir hugtakið „abnormal earnings“ á umframávöxtun sem gerð er til 

umframhagnaðar fyrra árs. Félag sem nær að auka abnormal earnings, er með abnormal 

earnings growth, þ.e. eykur virði sitt.  

Abnormal earnings growth er munurinn á hagnaði + arðgreiðslum og 

ávöxtunarkrafan á fyrra árs hagnað ásamt kröfu um vöxt hans (Penman, 

2007, bls. 410). 

Abnormal earnings growtht = [ Hagnaðurt + (ρE – 1)dt-1] – ρEHagnaðurt -1 

Þar sem: 

ρE – 1 = ávöxtunarkrafa á eigið fé. 

Dt -1 = net arðgreiðslur fyrra árs.   

     (Penman, 2007, bls. 410). 

Við mat á P/E kennitölunni þarf að greina abnormal earnings félags og hvort vöxtur 

sé þar til staðar. P/E kennitalan byggir á hagnaði félagsins og getu þess til þess að 

viðhalda abnormal earnings í samræmi við ávöxtunarkröfu á hagnað fyrra árs. Abnormal 

earnings growth er því vöxtur þess hagnaðar á milli ára að teknu tilliti til ávöxtunarkröfu 

fyrra árs. Þannig byggir P/E kennitalan á rekstrarreikningi félags.  

5.2 Eðlilegt P/B (e. normal P/B) 

Bókfært virði eiginfjár sýnir eingöngu það fjármagn sem eiginfé stendur fyrir samkvæmt 

reikningsskilum á því verði sem það var greitt inn. Þannig sýnir bókfært virði ekki vænta 

getu eiginfjár til þess að skapa framtíðartekjur eða vænta framtíðarávöxtun þess. Hinn 

fullkomni efnahagsreikningur notast við gangverðsreikningsskil, þar sem eignir og 

skuldir eru færðar á markaðsverði sem þýðir að virði eigin fjár er = eignir – skuldir.  

Reikningsskil og hlutabréfamarkaður eru tvö ólík kerfi sem byggja á 

mismunandi forsendum. Bókfært verð fyrirtækis þarf ekki að vera í samræmi 

við efnahagslegt framtíðarvirði eignanna, t.d. getur hluti eigna í fullum 

rekstri verið afskrifaður að fullu. Meðal annars gerir þessi mismunur það að 

verkum að ársreikningar eru einungis hluti þeirra upplýsinga sem aðilar 

hlutabréfamarkaðarins þurfa. Meðal annars þess vegna hefur 
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hlutabréfamarkaðurinn sitt eigið verðmætakerfi, þ.e. gengi hlutabréfa. 

(Einar Guðbjartsson, 1991,bls. 58). 

Með fullkominn efnahagsreikning og ávöxtunarkröfu á félag er auðveldlega hægt að 

byggja vænta afkomu félags m.t.t. ávöxtunarkröfu og bókfærðs virðis eiginfjár og þ.a.l. 

meta hvort residual earnings verði náð eða ekki.  

Markaðurinn sýnir væntingar sínar til framtíðarávöxtunar eiginfjár og af þeim 

sökum er P/B kennitalan ýmist yfir einum eða undir einum. Þegar kennitalan er 1.0 má 

segja að P/B kennitalan sé „eðlileg“ (e. normal), þ.e. markaðsaðilar telja félagið geta náð 

ávöxtunarkröfu félagsins á eigin fé, en ekkert umfram það. Eðlilegt P/B (e. normal P/B – 

hér eftir nefnt normal P/B) er því 1 hjá öllum félögum á markaði. P/B kennitalan segir til 

um væntingar markaðsaðila til framtíðarávöxtunar eiginfjár og gefur vísbendingu um 

það hvort ávöxtun sé umfram ávöxtunarkröfu eða ekki.   

5.3 Ýmsar myndir P/E kennitölunnar 

P/E kennitalan er ýmist skoðuð út frá sögulegum upplýsingum eða spá um 

framtíðarstöðu þess. P/E kennitalan segir til um væntingar markaðsaðila um 

framtíðarhagnað félags frá núverandi hagnaði. Slíkar væntingar eru byggðar á 

sögulegum gildum P/E eða spá um framtíðargildi.    

5.3.1 Forward P/E (ísl. framtíðar P/E  

Forward P/E kennitalan byggir á spá aðila á markaði um framtíðarhagnað, oftast fyrir 

næstu 12 mánuði eða almanaksár félags (e. fiscal year).  

Forward P/E = markaðsverð á hlut / spá um næsta árs hagnað á hlut 

(Penman, 2007, bls. 79) 

Spáin byggir oft á P/E gildum fyrri ára, trailing P/E. Spáin er gerð eitt ár fram í tímann 

en árin eftir það skipta sköpum varðandi væntingar markaðarins til getu félagsins til 

þess að mynda hagnað. Spáin sem gerð er byggir á „spáári“ (e. forward year), þ.e. árið 

sem spáð er framundan og svo væntingar um árin eftir það ár.  

Því hærri sem talið er að vöxtur í abnormal earnings verði eftir „spáárið“ því 

hærra verður forward P/E (Penman, 2007, bls. 207). 
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5.3.2 Eðlilegt framtíðar P/E (e. normal forward P/E). 

Eðlilegt framtíðar P/E (e. normal forward P/E – hér eftir nefnt normal forward P/E) er 

það gildi forward P/E, þar sem félag er talið ná hagnaði samkvæmt ávöxtunarkröfu 

félagsins, ekki umfram eða minna. Til þess að vita hvert normal forward P/E er, þarf að 

vita ávöxtunarkröfuna sem gerð er til félagsins.  

Normal forward P/E = 1/ ávöxtunarkrafa 

(Penman, 2007, bls. 202) 

Ef félag er með ávöxtunarkröfuna 11, þá er normal forward P/E þess félags 1/0,11 = 9,09.  

„Ef spáð er vexti í hagnaði + arðgreiðslum meiri en nemur ávöxtunarkröfunni ætti P/E 

gildið að vera hærra en „normal P/E“ (Penman, 2007, bls. 203). 

5.3.3 Trailing P/E (ísl. sögulegt P/E)  

Trailing P/E ber saman markaðsverð við hagnað félagsins sl. 12 mánuði. Þar sem 

hagnaðartölur geta verið eftir arðgreiðslur, þarf að leiðrétta fyrir þeim greiðslum. 

Markaðsverðið í teljara kennitölunnar verður fyrir áhrifum greidds arðs, en hagnaður í 

nefnara verður það ekki. Útreikningar fyrir trailing P/E er :  

Trailing P/E = markaðsverð á hlut + árlegar arðgreiðslur / hagnaður á hlut 

(Penman, 2007, bls. 203) 

5.3.4 Eðlilegt trailing P/E (e. normal trailing P/E) 

Til þess að meta eðlilegt trailing P/E (e. normal trailing P/E - hér eftir nefnt normal 

trailing P/E) gildi þarf að skoða hver ávöxtunarkrafan er: 

Normal trailing P/E = (1 + ávöxtunarkrafan) /ávöxtunarkrafan 

(Penman, 2007, bls. 203) 

„Munur á normal trailing P/E og normal forward P/E er alltaf einn heill, sem 

er núverandi hagnaður ársins samkvæmt ávöxtunarkröfunni fyrir eitt 

aukaár“ (Penman, 2007, bls. 203).  

Þar sem önnur kennitalan sýnir söguleg gildi og hin framtíðargildi, þá þarf að leiðrétta 

fyrir núverandi ári þegar kennitalan er reiknuð.  
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5.3.5 Rolling P/E (ísl. hlaupandi P/E) 

Rolling P/E er með verð á markaði í teljaranum og hagnað á hlut síðustu fjögurra 

ársfjórðunga í nefnaranum. 

Rolling P/E = verð á hlut / samanlagður hagnaður á hlut síðustu fjögurra 

ársfjórðunga. 

(Penman, 2007, bls. 79) 

Með „Rolling P/E“ kennitölunni er ávallt unnið með meðaltal hagnaðar síðustu 

fjögurra ársfjórðunga. Þeim elsta er svo skipt út þegar nýjar tölur um hagnað koma fram 

á nýjum fjórðungi. 

5.4 Greenspan líkanið  

Ýmsar leiðir hafa verið farnar til þess að meta á einfaldan hátt verð á hlutabréfum. Má 

segja að kennitölusamanburður sé einmitt ein af þeim leiðum. Sumar af þessum leiðum 

blanda saman þekktum kennitölum og bera saman við aðrar. Penman (2007) bendir á 

það að fyrrum seðlabankastjóri Bandaríkjanna, Alan Greenspan, hafi setti fram 

aðferðafræði til þess að meta verð á hlutabréfamarkaði árið 1998, svonefnt Greenspan 

líkan (e. Greenspan Model). Greenspan einfaldlega bar saman hagnaðarafkomu (e. 

earnings yield - hér eftir nefnt earnings yield) hlutabréfa, sem er „öfug“ forward P/E, við 

10 ára ríkisskuldabréf (e. Treasury note). Ríkisskuldabréfin voru þá að gefa af sér (e. 

yield) 5,6% ávöxtun og á sama tíma var earnings yield S&P 500 vísitölunnar 4,75% byggt 

á forward P/E 21,05. (1 / 21,05 = 0,0475). Með þessum samanburði er Greenspan að 

spyrja hvort vit sé í því að kaupa hlutabréf sem áætlað er að gefi af sér 4,75% ávöxtun á 

meðan ríkisskuldabréf gefur af sér trygga 5,6% ávöxtun. Forward P/E fyrir ríkisskuldabréf 

er 17,86 sem einnig er normal forward P/E bréfsins. Greenspan líkanið er því að segja að 

hlutabréfamarkaðurinn sé tæplega 18% of hár m.v. ríkisskuldabréfin.  

Sá er þó munurinn á þessum tveimur verðbréfaflokkum að eigendur að ríkisskuldabréfum 

fá engan vöxt en eigendur hlutabréfa eru reiðubúnir til þess að greiða fyrir vöxt í abnormal 

earnings growth þannig að hlutabréf sem er með normal forward P/E 10 getur verið með P/E 

21 ef spáð er vexti í abnormal earnings félagsins eftir spáár (e. forward year). 
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6 Flokkun P/B og P/E kennitalna  

Eins og áður hefur verið fjallað um, þá er kennitölugreining á meðal mest notuðu 

aðferða aðila á fjármálamarkaði til þess að meta virði félaga. Markaðsaðilar hafa 

ákveðna skoðun á því hvaða kennitala lýsi virði félags best, en oftast nota þeir blöndu af 

nokkrum kennitölum þegar þeir taka ákvarðanir um aðgerðir á fjármálamarkaði.  

Í rannsókn Fernández (2001), sem byggir á gögnum frá Morgan Stanley Dean Witters 

Report (MSDWR) (kafli 4.5), kom fram að P/B og P/E kennitölurnar voru á meðal mest notuðu 

kennitalna til þess að meta virði. Þá nota aðilar á markaði bæði trailing P/E og forward P/E. Þá 

virðist aukning vera á notkun forward P/E á meðal greiningaraðila á markaði, þar sem 

markaðurinn vill fá sem besta mynd af væntri rekstrarafkomu og sjá hvað liggur þar til 

grundvallar, frekar en að byggja afkomu á sögulegum gögnum eingöngu.  

„Þar til nýlega töluðu greiningaraðilar út frá trailing P/E en umræðan hefur 

flust yfir á forward P/E“ (Penman, 2007, bls. 437).   

Til marks um notkun á forward P/E, þá notar Alan Greenspan þá kennitölu í líkani sínu 

(kafli 5.4).  

Við nánari skoðun á þessum tveimur mest notuðu kennitölum, þá er ljóst að þær 

tengjast, þótt nefnari þeirra komi annars vegar af hagnaði og hins vegar af bókfærðu 

virði eiginfjár.  

6.1 Hvað segja kennitölurnar P/B og trailing P/E?   

Kennitölurnar P/B og „trailing P/E“ eru almennt sagðar gefa einfalda mynd af virði eiginfjár 

félags. Þannig að með P/B 1,5 má segja að markaðurinn meti virði eiginfjár 50% hærra en 

bókfært virði þess, þar sem markaðsaðilar telja félagið geta búið til töluverðan 

umframhagnað á eðlilega ávöxtunarkröfu á eigið fé félagsins. Eins má segja að hátt trailing P/E 

gildi félags gefi í skyn að vænt afkoma félagsins muni aukast frá „núverandi“ stöðu þess.   

6.1.1 P/B kennitalan  

P/B kennitalan er með markaðsverð í teljaranum og bókfært virði eiginfjár í 

nefnaranum. Þannig má segja að því hærra sem markaðsverðið sé, því hærri verði 
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kennitalan sem aftur byggir á þeim væntingum markaðarins að félagið geti 

skilaðauknum hagnaði. Þegar kennitalan er hærri en 1, þá þýðir það að tiltrú á vöxt 

félagsins er til staðar því P/B 1 er „eðlileg“ P/B kennitala félags, þ.e. bókfært virði 

eiginfjár er jafnt og markaðsverð eiginfjár. Grunnur P/B kennitölunnar er einmitt fólgin í 

væntingum um hagnað í framtíðinni, þ.e. ávöxtun umfram eðlilega ávöxtunarkröfu í 

framtíðinni. P/B kennitölunni er því ætlað að segja til um það hvort væntur hagnaður 

félags sé umfram ávöxtunarkröfu eða ekki. Þar sem kennitalan er hærri en 1, sem er 

normal P/B fyrir öll félög, þá meta markaðsaðilar það sem svo að umframhagnaður (e. 

residual earnings) muni skapast hjá félaginu í framtíðinni. Því má segja að P/B kennitala 

umfram 1 segir að félag muni í framtíðinni ná umframávöxtunarkröfu sinni.  

6.1.2 Trailing P/E kennitala   

„Trailing P/E“ kennitalan er með markaðsverð í teljaranum og hagnað sl. árs í 

nefnaranum. Eftir því sem markaðsverðið er hærra, því hærri verður kennitalan sem 

byggir á væntingum um aukin vöxt í hagnaði (e. earnings growth) frá núverandi stöðu. 

Trailing P/E segir til um væntingar markaðsaðila um hagnað félags m.v. „ núverandi 

stöðu“. Hagnaður getur þó staðið í stað eða orðið minni eða meiri frá viðmiðunartíma 

og ætti því P/E kennitalan að hækka eða lækka í samræmi við það. Trailing P/E lækkar á 

milli ára ef hagnaður minnkar, þótt hann sé enn til staðar. Trailing P/E segir því eingöngu 

til um breytingar á hagnaði frá núverandi stöðu og væntum framtíðarhagnaði.   

6.2 Réttur vöxtur. 

Þótt fyrirtæki sýni vöxt í sölu eða hagnaði, þá þýðir það ekki að félagið sé að bæta virði 

sitt. Þannig er ljóst að félag sem nær að auka hagnað sinn á milli ára en er ekki að ná 

umframávöxtun er ekki að auka virði sitt. Grunnur þess vaxtar sem skapar virði félags er 

„vöxtur í óeðlilegum hagnaði“ eða „residual earnings „ (e. residual earnings), sem er sá 

vöxtur sem fjárfestar vilja greiða fyrir. Þannig má segja að félög þurfi að skila „réttum“ 

vexti til þess að réttlæta aukið virði.  

6.3 Félög með misjafna stöðu á P/B og sögulegu P/E 

Penman (2007) framkvæmdi rannsókn á bandarískum hlutabréfamarkaði á bandarískum 

félögum á tímabilinu 1963-2001. Í rannsókninni var markaðnum skipt upp árlega í félög 

með hátt P/E annars vegar og félög með lágt P/E hins vegar samkvæmt miðgildi 
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markaðarins á hverju ári. Þá var talið hversu oft félög voru með bæði P/E og P/B lágt eða 

hátt. Niðurstaðan varð sú að í þeim tæplega 68.000 mælingum sem voru framkvæmdar, 

þá voru 34% mælinga með bæði hátt P/E og hátt P/B og í 34,1% mælinga voru félög 

með bæði lágt P/E og lágt P/B. Í 16% tilfella voru félög með hátt P/E og lágt P/B og sama 

hlutfall með lágt P/E og hátt P/B. Félög með hátt P/B reynast einnig hafa hátt P/E og 

félög með lágt P/B reynast einnig hafa lágt P/E (tafla 1) (Penman, 2007). 

Tafla 1  Fjöldi tilfella þar sem bandarísk félög á markaði hafa hátt eða lágt P/B eða P/E á árunum 1963-
2001. Heimild Penman (2007). 

 Hátt P/B Lágt P/B 

Hátt  P/E 23.146    34,0% 10.848    16,0% 

Lágt  P/E 10.849    16,0% 23.147    34,1% 

Félög á markaði geta því verið með hátt P/B og lágt P/E eða öfugt og samt verið talin 

álitlegur fjárfestingarkostur. Það sem ræður því hvort félag er með aðra kennitöluna háa 

og hina lága er mat markaðsaðila á getu fyrirtækjanna til þess að skapa residual earnings 

(e. residual earnings) og hvort vöxtur í þeim hagnaði sé að aukast frá viðmiðunarári. 

6.4 P/B og P/E Penman matrixa 

Félög á markaði geta verið með háa „sögulega P/E kennitölu“ á sama tíma og „P/B 

kennitalan“ er lág. Í raun geta félög verið með aðra kennitöluna háa, eðlilega eða lága, 

óháð stöðu á hinni.   

Forsendur þess að félag sé með hátt P/B og hátt P/E er að félagið sé að skila „residual 

earnings“ (e. residual earnings) og væntingar markaðsaðila séu að residual earnings 

muni aukast frá því sem nú er. Þannig ætti félag að vera með hátt P/B ef það er með 

residual earnings. Þá ætti það félag einnig að vera með hátt trailing P/E ef væntingar 

markaðarins eru um það að félagið auki residual earnings frá núverandi stöðu. Að sama 

skapi gildir að félag ætti að vera með lágt P/B ef það er ekki með residual earnings. 

Einnig ætti það félag að vera með lágt trailing P/E ef væntingar markaðarins eru um það 

að residual earnings félagsins muni minnka frá núverandi stöðu. Þá ætti félag að vera 

með normal P/B ef það er með residual earnings = 0, þ.e. hagnaður er jafn 

ávöxtunarkröfunni sem gerð er til félagsins. Einnig ætti félag að vera með „eðlilegt 
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trailing P/E“ ef væntingar markaðsaðila eru þær að félagið muni ekki auka eða minnka 

residual earnings frá núverandi stöðu. Kennitalan normal P/B er 1 fyrir öll félögog 

kennitalan normal trailing P/E er:  

Normal trailing P/E = (1 + ávöxtunarkrafan) /ávöxtunarkröfunni.  

Í bókinni „Financial Statement Analysis and Security Valuation“ eftir Stephen H. 

Penman kynnir höfundur matrixu þar sem hægt er að flokka félög eftir stöðu 

kennitalnanna P/B og trailing P/E (tafla 2). 

Tafla 2 Penman matrixa sem sýnir stöðu kennitalnanna P/B og trailing P/E, Penman, 2007, bls. 433). 

 Hátt P/B Normal P/B Lágt P/B 

Hátt P/E A  AH > AH0 & AH0 > 0    

 
Vænt framtíðar 
residual earnings er 
meiri en núverandi og 
núverandi  residual 
earnings er meiri en 0. 

B  AH > AH0 & AH0 = 0  

 
Vænt framtíðar 
residual earnings er 
meiri en núverandi og 
núverandi residual 
earnings er jafn 0.  

C AH > AH0 & AH0 < 0     

 
Vænt framtíðar 
residual earnings er 
meiri en núverandi og 
núverandi residual 
earnings er minni en 0.  

Normal P/E D AH = AH0 & AH0 > 0         

 
Vænt framtíðar 
residual earnings er 
jafn núverandi og  
núverandi residual 
earnings er meiri en 0. 

E AH = AH0  & AH0 = 0     

 
Vænt framtíðar 
residual earnings er 
jafn núverandi og 
núverandi residual 
earnings er jafn 0. 

F  AH = AH0 & AH0 < 0    

 
Vænt framtíðar 
residual earnings er 
jafn núverandi og 
núverandi residual 
earnings er minni en 0. 

Lágt P/E G AH < AH0 & AH0 > 0    

 
Vænt framtíðar 
residual earnings er 
minni en núverandi og 
núverandi residual 
earnings er meiri en 0. 

H AH < AH0 & AH0 =  0    

 
Vænt framtíðar 
residual earnings er 
minni en núverandi og 
núverandi residual 
earnings er jafn 0.   

I  AH < AH0 & AH0 < 0    

 
Vænt framtíðar 
residual earnings er 
minni en núverandi og 
núverandi residual 
earnings er minni en 0.   

AH = Vænt framtíðar residual earnings (e. expected future residual earnings)  

AH0 = Núverandi residual earnings (e. current residual earnings) 

Hver reitur sýnir stöðu félags samkvæmt kennitölunum trailing P/E og P/B : 

A. Reitur A er með hátt trailing P/E og hátt P/B. Með hátt P/B er vænt framtíðar 
residual earnings meira en 0 og með hátt P/E er vænt aukning í framtíðar residual 
earnings. Félag í reit A er með núverandi residual earnings og væntingar um það að 
framtíðar residual earnings muni aukast frá núverandi. Í A reit í mynd 4 má sjá að 
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núverandi residual earnings er ofan við normallínuna sem sýnir að félagið er núna 
með jákvæða residual earnings og væntingar um að það muni aukast í framtíðinni. 

B. Reitur B er með hátt trailing P/E og normal P/B. Með normal P/B er vænt 
framtíðar residual earnings jafnt og 0 en hátt P/E sýnir væntingar um vöxt í 
residual earnings. Það sýnir að núverandi residual earnings er minni en 0 og 
ávöxtun á eigið fé (e. ROCE) er undir ávöxtunarkröfunni en væntingar um að ná 
ávöxtunarkröfunni í framtíðinni. Í B reit í mynd 4 má sjá að núverandi residual 
earnings er ekki til staðar en væntingar um að sá hagnaður muni verða normal í 
framtíðinni og væntingar um að aukning verði á residual earnings í framtíðinni.  

C. Reitur C er með hátt trailing P/E og lágt P/B. Með lágt P/B er vænt framtíðar 
residual earnings minna en 0 og með hátt P/E er vænt residual earnings hærri en 
núverandi. Félag í reit C er með núverandi residual earnings minni en 0 og 
væntingar um aukningu í framtíðar residual earnings frá núverandi. Í reit C í 
mynd 4 má sjá að núverandi residual earnings eru ekki til staðar og væntingar 
um að sá hagnaður mun aukast en nær ekki ávöxtunarkröfunni. 

D. Reitur D er með normal trailing P/E og hátt P/B. Með hátt P/B er vænt framtíðar 
residual earnings meiri en 0 og normal P/E sýnir að vænt framtíðar residual earnings 
er jafnt núverandi residual earnings. Félag í reit D er með núverandi residual earnings 
meiri en 0 og væntingar um það að framtíðar residual earnings verði jafnt núverandi 
residual earnings. Í reit C í mynd 4 má sjá að núverandi residual earnings eru ofan við 
normallínuna og að vænt residual earnings verði þau sömu og núverandi.  

E. Reitur E er með normal trailing P/E og normal P/B. Með normal P/B er því spáð 
að vænt framtíðar residual earnings verði jafnt og 0 og normal P/E sýnir að 
núverandi residual earnings er jafnt væntu framtíðar residual earnings. Félag í 
reit E er með núverandi og vænt framtíðar residual earnings jafnt 
ávöxtunarkröfunni. Í reit E í mynd 4 má sjá að núverandi residual earnings er á 
normallínunni og vænt framtíðar residual earnings einnig á normallínunni. 

F. Reitur F er með normal trailing P/E og lágt P/B. Með lágt P/B er því spáð að vænt 
framtíðar residual earnings verði minna en 0 og með normal P/E er því spáð að 
vænt framtíðar residual earnings verði jafnt því núverandi. Félag í reit F er því 
með núverandi residual earnings minni en 0 og væntingar um það að framtíðar 
residual earnings verði jafnt núverandi residual earnings. Í reit F í mynd 4 má sjá 
að núverandi residual earnings er neðar en normallínan og vænt framtíðar 
residual earnings helst óbreytt. 

G. Reitur G er með lágt trailing P/E og hátt P/B. Með hátt P/B er því spáð að vænt 
framtíðar residual earnings verði meira en 0 og með lágt P/E er því spáð að 
framtíðar residual earnings verði minni en það núverandi. Félag í reit G er því með 
núverandi residual earnings meiri en 0 og væntingar um að framtíðar residual 
earnings verði minni en núverandi residual earnings. Í reit G í mynd 4 má sjá að 
núverandi residual earnings er ofan við normallínuna og að vænt framtíðar residual 
earnings verði minni en núverandi en áfram fyrir ofan normallínuna.  

H. Reitur H er með lágt trailing P/E og normal P/B. Með normal P/B er vænt 
framtíðar residual earnings jafnt 0 og lágt P/E sýnir að spá um vænt framtíðar 
residual earnings er minni en núverandi residual earnings er. Ávöxtun á eigið fé 
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(e. ROCE) er hærri en ávöxtunarkrafan. Félag í reit H er með núverandi residual 
earnings meiri en 0 og spá um það að vænt framtíðar residual earnings verði 
minni en núverandi residual earnings. Í reit H í mynd 4 má sjá að núverandi 
residual earnings eru fyrir ofan normallínuna og að vænt framtíðar residual 
earnings verði normal eða jafnt ávöxtunarkröfunni. 

I. Reitur I er með lágt trailing P/E og lágt P/B. Með lágt P/B er því spáð að vænt 
framtíðar residual earnings verði minni en 0 og að núverandi residual earnings 
sé meiri en framtíðar. Lágt P/E sýnir að því er spáð að framtíðar residual 
earnings muni minnka. Félag í reit I er með núverandi residual earnings minni en 
0 og væntingar um að framtíðar residual earnings verði minni en núverandi 
residual earnings. Í reit I í mynd 4 má sjá að núverandi residual earnings er fyrir 
neðan normallínuna og að vænt framtíðar residual earnings verði enn fjær 
normallínunni, þ.e. residual earnings minnkar.  
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Mynd 4 Þróun núverandi og væntrar framtíðar residual earnings m.t.t. ávöxtunarkröfu (normallína) 
samkvæmt skilgreiningu fyrir flokkun í reiti í Penman matrixu 

Ljósa örin sýnir tímaás frá 0 punkti/ núverandi að punkti 1 í væntri framtíð.  
Dökka örin sýnir ferli residual earnings frá 0 punkti að punkti 1.  
Ofan við normallínu (ávöxtunarkrafan) er residual earnings stærri en 0 (+) og neðan línunnar 
minna en 0 (÷).  
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6.4.1 Greining samkvæmt Penman matrixu 

„Niðurstöður Penman matrixunnar má setja fram þannig að „P/B sé 

skilgreint með því hvert vænt framtíðar residual earnings verði og trailing 

P/E sé skilgreint sem munurinn á núverandi residual earnings og væntu 

residual earnings“ (Penman, 2007, bls. 434).   

Penman matrixuna má nota sem leið til þess að greina félög á markaði og meta hvort 

kauptækifæri hafi myndast. Það má einfaldlega setja félag í viðeigandi reiti í Penman 

matrixunni samkvæmt spá markaðsaðila um vænt residual earnings og skoða 

verðlagningu félagsins samkvæmt því. T.d. gæti myndast kauptækifæri í félagi vegna 

lágs trailing P/E, þar sem vænt residual earnings félags er talið lækka en P/B er hátt og 

félagið að skila ávöxtun á eigið fé (ROCE) umfram ávöxtunarkröfu.  

6.4.2 Forward P/E í Penman matrixu 

Penman matrixuna má einnig nota með kennitöluna forward P/E. Fjárfestar eru í raun 

að kaupa framtíðarafkomu félags og því er eðlilegt að fjárfestar hafi áhuga á forward P/E 

frekar en trailing P/E.  

„Þar sem fjárfestar kaupa framtíðarhagnað, þá er eðlilegt að greining beinist 

að forward P/E og þ.a.l. verðlagning á næsta árs hagnaði og vöxt eftir það 

ár“ (Penman, 2007, bls. 436). 

6.5 Þróun félaga í Penman matrixu 

Félög á markaði geta öll fundið sér stað í Penman matrixu. En sökum mismunandi 

aðstæðna á markaði og rekstrarafkomu félaganna, þá er ljóst að aðilar á markaði hafa 

ekki stöðugt sömu væntingar til afkomu þeirra og getu til þess að skila af sér residual 

earnings sem vaxi, minnki eða haldist óbreytt. Félög geta flust til á milli reita við 

skyndilega aukinn hagnað félags, t.d. vegna einskiptis söluhagnað eigna. Við aukin 

hagnað lækkar P/E, þar sem nefnarinn hækkar, og félagið getur þannig hugsanleg færst 

niður matrixuna. Félagið fer svo upp aftur þegar fyrri hagnaði er aftur náð. Þannig er 

ljóst að félög flytjast á milli reita í Penman matrixunni. Fyrirtækið Apple hefur upplifað 

hæðir og lægðir í sínum rekstri, t.d. þegar hlutir félagsins voru seldir á markaði á 

genginu $7 á hlut í apríl árið 2003 og í apríl 2012 voru hlutir í Apple seldir á genginu um 
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$600 á hlut.  Einnig má nefna danska félagið Pandora sem var skráð á aðalmarkaði 

NASDAQ OMX Nordic í kauphöllinni í Kaupmannahöfn í október árið 2010 á genginu 210 

DKK, en í apríl 2012 var hver hlutur seldur á 65 DKK á hlut. Þessi tvö félög hafa komið 

víða við í Penman matrixunni. Í seinni hluta maímánaðar árið 2012 var fyrirtækið 

Facebook sett á NASDAQ markað í Bandaríkjunum og boðið á $38 á hlut við opnun og 

P/E gildi 98. Þrátt fyrir mikla umfjöllun og yfirlýstan áhuga margra lykilaðila á markaði, 

þá féll verð Facebook á næstu dögum eftir skráningu og kenna markaðsaðilar aðallega 

um of miklum væntingum um vöxt félagsins. Síðar kom reyndar einnig í ljós að einhver 

brotalöm var í miðlun nýjustu reikningsskila Facebook til markaðarins. 

6.5.1 Skilvirkur markaður 

Kenningin um skilvirkan markað bendir einnig á það að félög sem eru með góðan rekstur 

og gefa af sér góðan hagnað lendi fljótlega í samkeppni sem dragi úr hagnaði félagsins. 

Félag með mikinn hagnað ætti því að vera í A reit í Penman matrixunni en enda í 

jafnvægispunkti í E reit. Ef illa horfir síðan fyrir félaginu, þá ætti það á hættu að lenda í I 

reit, en þar dvelja félög ekki til langframa.   

Með skilvirkan markað ættu félög að enda í E reit í Penman matrixunni, sökum 

samkeppni á markaði. Samkvæmt kenningunni á félag í reit A að fá aukna samkeppni 

sem dregur úr hagnaði þess og það endar í reit E og félag í reit I fær minni samkeppni 

eða hagræðir hjá sér og flyst upp í reit E.  

Það má því segja að samkvæmt kenningunni stundi félög vöruþróun eða fari inn á 

nýja markaði og viðhaldi samkeppnisstöðu sinni til þess að varna því að lenda í reit E eða 

neðar á Penman matrixunni.  

6.6 Er markaður skilvirkur með flokkun félaga samkvæmt Penman 
matrixu?  

Það er ljóst að félög á markaði veljast í reiti í Penman matrixunni samkvæmt residual 

earnings þeirra og væntingum markaðsaðila um vöxt í residual earnings. Áhugavert er 

því að skoða hversu áreiðanlegir markaðsaðilar hafa verið að setja félög í rétta reiti þar.  

Í lok 9. áratugar síðustu aldar var mikil tilhneiging markaðsaðila til þess að 

staðsetja mörg félög í A reit matrixunnar, sem þýðir að hagnaður var metinn 

mikill og geta félaganna til þess að auka við þann hagnað einnig metin mikil. 
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Margir aðilar á markaði efuðust þó um getu félaganna til þess að auka við 

þann hagnað og samkvæmt því hefðu félögin átt að flokkast í reit G. Sagan 

sýndi svo að félögin áttu erfitt með að auka við mikinn hagnað og hefðu því 

réttilega átt að flokkast í reit G (Penman, 2007, bls. 434). 

Með því að flokka félög á markaði í Penman matrixuna eiga aðilar á markaði að geta 

metið kauptækifæri og skilgreint betur stöðu félaga þar. Gagnrýnar spurningar varðandi 

getu þeirra til þess að viðhalda háum vexti eiga oftar við en ekki, eins og dæmi hér á 

undan sýna. 
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7 Rannsókn – flokkun P/B og P/E   

Með Penman matrixunni, sem fjallað er um í 6. kafla hér á undan, þá er hægt að setja öll 

félög á markaði í einn af níu reitum matrixunnar allt eftir rekstrarlegri niðurstöðu þess 

og spá markaðsaðila um væntan hagnað byggt á kennitölunum P/B og trailing P/E.  

„P/B er skilgreint með því hvert vænt framtíðar residual earnings verði og 

trailing P/E er skilgreint sem munurinn á núverandi residual earnings og 

væntu framtíðar residual earnings“ (Penman, 2007, bls. 434).   

7.1 Rannsóknarspurning 

Með framsetningu á P/E og P/B kennitölum eru aðilar á markaði að gefa í skyn ákveðna 

framtíðarsýn á félagi. Þannig er hátt P/E að segja að markaðsaðilar vænti þess að félagið 

verði með aukin residual earnings frá núverandi stöðu. Þá segir hátt P/B gildi að 

markaðsaðilar vænti þess að félag verði á næstunni með residual earnings stærra en 0 

sem er vísbending um það að rekstur félagsins gangi vel. Félög geta þó einnig verið með 

á sama tíma hátt P/B gildi en lágt P/E gildi og öfugt, eins og rakið var í 6. kafla.  

Áhugavert er að skoða hvort félög sem nýskráð eru á markað (e. Initial Public 

Offering  IPO) séu „rétt“ flokkuð samkvæmt Penman matrixunni. Oft fara félög á markað 

þar sem væntingar til þeirra eru miklar í upphafi en viðhalda ekki stöðu sinni eins og 

væntingar stóðu til, sbr. niðurstöðu könnunnar þar sem fylgt var eftir 15.000 nýskráðum 

félögum í Bandaríkjunum á árunum 1960-2003, þar sem fram kemur að félögin gefa 

lakari afkomu fimm árum eftir skráningu en markaðurinn í heild (Ibbotson, Sindelar & 

Ritter, 1994).  

Við nýskráningu félaga fylgja ávallt væntingar um góða rekstrarlega afkomu, en 

fjárfestar hljóta að meta virði félags miðað við hvaða væntingar þeir hafa til markaðarins 

í heild. Því er áhugavert að skoða væntan kostnað markaðsaðila við kostnað eigin fjár (e. 

market premium risk) vegna kaupa í fyrirtækjum á markaði. Með því er þá skoðað á 

sama tíma vænt ávöxtunarkrafa til nýskráðs félags og þess markaðar í heild sem félagið 

er skráð á.  
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Einnig er áhugavert að skoða hvort íslensk og/eða skandinavísk félög falli einnig undir 

matrixu Penman og hvort markaðsaðilar í Skandinavíu flokki félög „rétt“ við nýskráningu 

og hver þróun þeirra sé eftir skráningu á markað.  

7.1.1 Megin rannsóknar spurningar 

Með rannsókninni er reynt að svara þeirri megin spurningu:  

1. Getur flokkun kennitalnanna P/B og P/E samkvæmt Penman matrixu sagt til um 
vænta afkomu félags?  

Með rannsóknarspurningunni er í raun einnig verið að spyrja: 

2. Eru félög „rétt“ flokkuð í Penman matrixuna við upphaf skráningar á markað? 

Það er því upplegg rannsóknarinnar að leitast við að svara þessum tveimur megin 

rannsóknarspurningum.  

7.1.2 Hliðarspurningar  

Til að nálgast svör við megin rannsóknarspurningum þarf að svara spurningum er varða 

niðurstöður rannsóknarinnar út frá afmörkuðum hliðum hennar. Vegna þessa eru settar 

fram sjö hliðarspurningar til stuðnings megin rannsóknarspurningum.  

Eftirfarandi hliðarspurningar eru settar fram: 

H-1  Gefa kennitölurnar P/B og forward P/E við skráningu á markað vísbendingar um 

vænta afkomu?  

H-2 Flokkast nýskráð félög oftast í reit A í Penman matrixu við frumskráningu? 

H-3 Hversu fljótt eftir skráningu félags breytir það um reit í Penman matrixunni? 

H-4  Er leitni til þess að félög lendi í reit E í Penman matrixunni og styðji þannig við 

kenninguna um skilvirkan markað?  

H-5  Eru öfgar á markaði hvað varðar væntingar markaðsaðila til nýskráðra félaga sem 

má sjá árin eftir skráningu með breytingum á flokkun í reiti í Penman matrixu? 

H-6  Hefur orðið marktæk breyting á kennitölunum P/B og forward P/E á árunum 

2006-2010 hjá nýskráðum félögum á NASDAQ OMX Nordic aðalmarkað? 

H-7 Hvaða breytingar hafa orðið á P/B og forward P/E hjá nýskráðum félögum 

undanfarin ár? 
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7.2 Rannsókn 

Rannsóknin felur það í sér að kanna forspárgildi P/B og forward P/E kennitalna 

nýskráðra félaga á skandinavíska verðbréfamarkaðnum. Í rannsókninni er skoðuð hver 

þróun nýskráðra félaga árin 2006-2010 er á skandinavískum verðbréfamarkaði, þar sem 

horft er til þróun kennitalnanna frá skráningu og til loka árs 2011.  

Þá er félögunum í úrtakinu raðað í Penman matrixuna á hálfs árs fresti frá fyrsta 

skráningardegi og metið hvort kennitölur við skráningu félaga gefi ákveðin fyrirheit um 

verðþróun. Í tilfellum nokkurra félaga í úrtaki eru einungis til gögn í rannsóknina sem eru 

með um 1-2 ára bil á upplýsingum um félögin.  

Í rannsókninni er lögð áhersla á það að hafa sem flest gögn á fyrstu 12 mánuðum eftir 

skráningu félags á markað til þess að geta séð breytingar á flokkun innan Penman 

matrixunnar sem fyrst eftir skráningu.  

Með því að fylgja eftir félögunum á um sex mánaða bili, frá skráningu og fram undir 

lok árs 2011 er hægt að greina viðbrögð markaðsaðila með P/B og P/E félaganna við 

upphafsskráningu og í kjölfarið fyrstu viðskipti á fyrirtækjunum og hvernig markaðurinn 

bregst við fyrirtækjunum fyrstu mánuði þeirra á markaði og næstu ár á eftir. 

7.3 Aðferðafræði 

Til þess að nálgast upplýsingar um nýskráð félög á skandinavískum verðbréfamarkaði var 

notast við nýskráningar á NASDAQ OMX Nordic aðalmarkað. Ákveðið var að láta úrtakið 

ná til allra markaða sem eru á NASDAQ OMX Nordic aðalmarkað (Ísland, Svíþjóð, 

Finnland, Danmörk, Eistland, Lettland og Litháen) (NASDAQ OMX, 2012). Þá var ákveðið 

að miða úrtakið við nýskráð félög á árunum 2006-2010 og kennitölum þeirra félaga fylgt 

eftir frá skráningardegi með háfs árs millibili til loka árs 2011. Það er því ljóst að sum 

félög í úrtaki hafa ekki langa sögu á markaði.  

7.3.1 Normal P/B og normal forward P/E 

Við flokkun félaga í Penman matrixuna er annars vegar stuðst við normal P/B og hins vegar við 

normal trailing P/E eða normal forward P/E. Normal P/B er ávallt P/B = 1 fyrir öll félög. Þannig 

er félag með hátt P/B ef það er yfir 1 og með lágt P/B ef það er undir 1 (sjá kafla 5.2). 

Í rannsókninni er stuðst við rauntölur trailing P/E félaga úr gagnagrunni Bloomberg. 

Ekki er leiðrétt fyrir arðgreiðslum félaga í trailing P/E kennitölunni í gagnagrunni 
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Bloomberg. Þar sem ekki er haldið utan um forward P/E í gagnagrunninnum, þá er 

fundin út  ávöxtunarkrafa markaðsaðila á viðkomandi verðbréfamarkaði á hverjum tíma 

á árunum 2006-2011. Til þess að geta séð ávöxtunarkröfuna á hverjum markaði á 

réttum tíma á árunum 2006-2011, þá var stuðst við niðurstöður rannsóknar „The Equity 

Risk Premium across European Market: An Analysis using the implied Cost of Capital“ 

(Jäckel & Mühlhäuser, 2011). Með ávöxtunarkröfu hvers markaðar á hverjum tíma er 

komin grunnur að normal forward P/E sem er fundið út með 1/ ávöxtunarkröfu (sjá kafla 

5.3.2). Þannig þarf að reikna út normal forward P/E fyrir hvert félag í rannsókninni á 

þeim tímapunkti sem skoðun á stöðu kennitalnanna P/B og forward P/E er gerð.  

Rannsóknin á P/E kennitölunni byggir því á raun trailing P/E upplýsingum úr 

gagnagrunni Bloomberg borið saman við normal forward P/E úr rannsókn Jäckel og 

Mühlhäuser. Með því að nota normal forward P/E er fengin betri nálgun á viðhorf 

markaðarins á hverjum tíma til fyrirtækjanna í úrtakinu, þar sem rannsókn Jäckel og 

Mühlhäuser gefur ákveðna sýn á ávöxtunarkröfu markaðarins á hverjum tíma.  

Þannig má segja að með trailing P/E á ákveðnum tímapunkti og normal forward P/E á 

sama tíma sé hægt að sjá ávöxtunarkröfu markaðsaðila á verðbréfamarkaði til úrtaksins 

í rannsókninni.     

7.3.2 Vikmörk flokkunar  

Við rannsóknina var ákveðið að notast við vikmörk frá rauntölum í gagnagrunni til þess að 

koma í veg fyrir að ónákvæmni í tölum í gagnagrunni eða að tímabundin frávik í 

reikningsskilum fyrirtækja á milli tímabila hafi of afgerandi áhrif. Má í því sambandi benda á 

það að reikningsskil fyrirtækja hafa bein áhrif á P/B og P/E kennitölurnar. Þá er forward P/E 

kennitalan reiknuð tala og í rannsókninni er stuðst við mánaðarlegt meðaltal hennar, því 

eðlilegt er að dagsveifla á markaði hafi ekki um of áhrif á niðurstöður rannsóknar þar sem 

dagsverð félags er borið saman við mánaðarmeðaltal markaðar.  

Hjá Alþjóða reikningsskilaráðinu (e. International Accounting Standards Board) er í 

staðli 39 (e. International Accounting Standard 39 Financial Instruments: Recognition 

and Measurement) frá árinu 2010 lagt til að vikmörk séu sett við mat á gæðum 

gengisvarna fjármálagjörninga. Í grein AG105 (b) er lagt til að vikmörk séu 80 – 125 % af 

heild International Accounting Standard Board (2011). Í rannsókninni er því lagt til að 

þessum vikmörkum verði fylgt, bæði hvað varðar Normal P/B og Normal forward P/E. 
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7.3.2.1 Frávik Normal P/B 

Þar sem normal P/B er talan 1 fyrir öll félög er tiltölulega auðvelt að setja fram vikmörk 

fyrir töluna. Þannig er því félag með P/B lægra en 0,8 með lágt P/B, á bilinu 0,8-1,25 

með normal P/B og með yfir 1,25 með hátt P/B. (sjá tafla 3.) 

Tafla 3  Frávik Normal P/B 

Lágt P/B Normal P/B Hátt P/B 

>0,8 0,8 – 1,25 <1,25 

7.3.2.2 Frávik Normal forward P/E 

Vikmörk fyrir normal forward P/E eru reiknuð fyrir hvert félag í úrtakinu, þ.e. á þeim 

tíma sem kennitölur félagsins eru metnar. Fyrst er fundið út hvert forward P/E félags er 

á ákveðnum tímapunkti. Þá er reiknað normal forward P/E félags og þá vikmörk frá 

þeirri tölu reiknuð á sambærilegan hátt og fyrir normal P/B. Félögin í úrtakinu eru síðan 

flokkuð með lágt, normal eða hátt trailing P/E. Ef félag er fyrir neðan vikmörk 

kennitölunnar normal forward P/E, þá er það lágt, ef það er innan vikmarka, þá er það 

normal og ef það er ofan vikmarka, þá er það hátt. Vikmörk fyrir normal forward P/E eru 

gefin við hvern tímapunkt í töflu með hverju félagi í úrtakinu, sjá kafla 7.9. 

7.4 Val á úrtaki 

Úrtak rannsóknar miðaðist við nýskráð félög á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic (e. 

NASDAQ OMX Nordic Exchange Main Market). Til þess að ná samanburðarhæfum árum 

var ákveðið að velja nýskráð félög á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic á árunum 2006-

2010, en árið 2006 varð íslenskur verðbréfamarkaður hluti af OMX Nordic Exchange. 

7.4.1 NASDAQ OMX Nordic Exchange 

Á heimasíðu NASDAQ OMX, NASDAQ (2012) kemur fram að árið 2006 var heitið OMX 

Nordic Exchange tekið upp fyrir kauphallirnar í Stokkhólmi, Helsinki og Kaupmannahöfn. 

Framsetning á skráðum fyrirtækjum og skilyrði fyrir skráningu voru samræmd á þessum 

mörkuðum. Viðskipti hefjast á iSEC, hliðarmarkaði Kauphallarinnar og á sama ári verður 

sameining OMX og Kauphallar Íslands (þ.m.t. Verðbréfaskráningar Íslands).  

Árið 2007 er OMX kauphöllin keypt af NASDAQ og NASDAQ OMX samstæðan verður til. 

Hugtakið NASDAQ OMX Nordic lýsir sameiginlegri þjónustu NASDAQ OMX kauphallanna í 
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Helsinki, Kaupmannahöfn, Stokkhólmi, Íslandi, Tallinn, Riga og Vilníus. Samræmd skilyrði eru 

fyrir skráningu á NASDAQ OMX Nordic á öllum aðildarmörkuðunum (NASDAQ OMX, 2012). 

7.4.2 Aðalmarkaður (e. Main market) 

NASDAQ OMX Nordic Main Market er aðalmarkaður NASDAQ OMX Nordic fyrir hlutabréf. 

Ýmsar tegundir fjárfesta starfa á þessum aðalmarkaði, allt frá alþjóðlegum aðilum til innlendra 

fjárfesta, almennir fjárfestar jafnt sem fagfjárfestar. Skráningarskilyrði hjá aðalmarkaði 

NASDAQ OMX Nordic eru byggð á evrópskum stöðlum og tilskipunum Evrópusambandsins og 

eru ætluð rótgrónum fyrirtækjum (NASDAQ OMX, 2012). 

7.4.3 First North 

First North markaðurinn er rekinn af NASDAQ OMX Nordic. First North er markaðurinn 

fyrir félög sem vilja njóta kosta fjármagnsmarkaðarins en eru ekki tilbúin fyrir 

aðalmarkaðinn. First North er því oft fyrsta skrefið í átt að skráningu á aðalmarkaði. 

Markaðurinn er sniðinn að þörfum smærri, vaxandi fyrirtækja og kröfur fyrir skráningu 

eru ekki eins umfangsmiklar og á aðalmarkaðnum. Viðskipti á First North fara fram í 

sömu viðskipta- og uppgjörskerfum og aðalmarkaðurinn (NASDAQ OMX, 2012). 

7.4.4 Flokkun félaga á NASDAQ OMX Nordic Exchange 

Félög á aðalmarkaði er skipt upp eftir starfsemi fyrirtækjanna. Við skiptinguna er notuð 

flokkun sem er notuð víða um heim og kauphallirnar sjö, sem eru aðilar að NASDAQ 

OMX Nordic Exchange, nota allar „Global Industry Classification Standards“ (GICS) til 

þess að flokka starfsemi fyrirtækja skráð á opnum markaði í viðkomandi löndum 

(heimasíða omx). Flokkunin byggir á 10 starfsgreinum, 24 „Industry groups“, 67 

„Industries“ og 147 Sub-industries.  

Efst í flokkunarferlinu eru starfsgreinarnar 10 sem eru: 

 

 Energy  

 Materials 

 Industrials 

 Consumer Discretionary 

 Consumer Staples 

 Health Care 

 Financials 

 Information Technology 

 Telecommunication Services 

 Utilities 

NASDAQ OMX (2012) 
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7.4.5 Fjöldi nýskráðra fyrirtækja á Main market eftir árum  

Tafla 4 sýnir heildarfjölda skráðra félaga og nýskráðra félaga á aðalmarkað, OMX Nordic 

Exchange Main Market árin 2006-2011 samkvæmt upplýsingum frá NASDAQ OMX-1. 

Tafla 4 Heildarfjöldi skráðra félaga og nýskráðra félaga á NASDAQ OMX Nordic aðalmarkað 2006-2010. 

Ár  Félög í heild   Nýskráð á árinu 

2006 7121 58 

2007 7292      383 

2008 6924    14 

2009 6685    7 

2010 6566    16 

Samtals  133 

1 Ekki talin með 12 félög með fleiri en eina skráningu (e. multiple listings). 
2 Ekki talin með 14 félög með fleiri en eina skráningu (e. multiple listings). 
3 Ekki talin með tvö félög með fleiri en eina skráningu (e. multiple listings). 
4 Ekki talin með 11 félög með fleiri en eina skráningu (e. multiple listings). 
5 Ekki talin með 12 félög með fleiri en eina skráningu (e. multiple listings). 
6 Ekki talin með 11 félög með fleiri en eina skráningu (e. multiple listings). 
Heimild: NASDAQ OMX (2011). 

7.4.6 Fjöldi nýskráðra fyrirtækja eftir eðli nýskráningar  

Samkvæmt skilgreiningu frá NASDAQ OMX - Kauphöll Íslands, þá er nýskráningum 

fyrirtækja skipt upp í átta flokka eftir eðli nýskráningar fyrirtækisins. 

Mynd 5  Flokkun nýskráninga fyrirtækja á NASADAQ OMX Nordic eftir eðli nýskráningar  
Heimild: NASDAQ OMX (2011) 

Flokkun útboðs Skýring 
IPO Hlutafjárútboð - eigendur geta átt hluti í fyrirtækinu 

fyrir útboð

IPO - no new issues - just sale Hlutafjárútboð - eigendur selja einungis af sínum hlut

IPO - only new issues - no sale Hlutafjárútboð - eigendur selja ekki af sínu hlutafé, 

gefið út nýtt hlutafé

IPO-only sale Hlutafjárútboð - ekkert hlutafé fyrir

Primary listing Frumskráning í viðkomandi kauphöll, félagið getur 

síðan verið með secondary listing í öðrum kauphöllum

Recapitalisation Endurfjármögnun

Spin Off Afsprengi frá öðru fyrirtæki

Secondary listing Sjá útskýringu fyrir primary listing
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7.5 Úrtak og vinnsla 

Úrtak fyrirtækja var 133 nýskráð fyrirtæki á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic (sjá töflu 

5). Í samstarfi við Loft Ólafsson, Lektor hjá Háskólanum í Reykjavík og sérfræðing hjá 

Íslandssjóðum Íslandsbanka var unninn upp gagnagrunnur úr gagnagrunninum 

Bloomberg Professional Equities (Bloomberg, 2012), sem Íslandsbanki hefur aðgang að, 

með öllum nýskráðum félögum á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic á árunum 2006-

2010, þar sem tölur um markaðsverð, trailing P/E og P/B voru teknar saman. Safnað var 

upplýsingum um hvert fyrirtæki frá skráningu fram til loka árs 2011. Í gagnagrunni 

Bloomberg er í öllum tilfellum gefið upp markaðsverð félags við upphaf fyrsta 

skráningardags. Eftir skráningu er markaðsverð dagslokaverð. Við greiningu á gögnum 

var miðað við það að nota og greina gögn eingöngu, þar sem verð og báðar kennitölur 

koma fram á sama degi út rannsóknartímabilið (Bloomberg, 2012). 

Gögnum um félögin í úrtakinu var safnað saman þannig að fyrir fyrsta ár félags á 

markaði verði til gögn á ca. 2-3 mánaða bili. Eftir fyrsta árið á markaði var reynt að hafa 

gögn á hálfsárs fresti.  

7.6 Takmörkun gagna 

Við vinnslu gagna kom í ljós að mjög mismunandi er hversu vel upplýsingar um verð og 

kennitölur eru reiknaðar og vistaðar í gagnagrunni Bloomberg. T.a.m. eru kennitölur sumra 

fyrirtækja reiknaðar á vissu dagabili og önnur eingöngu þegar ný reikningsskil  félags koma 

fram. Töluverður fjöldi félaga var ekki með skráðar kennitölur í gagnagrunninum innan árs frá 

skráningu. Þá var fjöldi fyrirtækja ekki með neinar upplýsingar um kennitölur og var þeim 

sleppt í úrtaki. Einnig hefur fjöldi fyrirtækja verið afskráður af markaðnum og uppfylla því ekki 

kröfur um stöðugt streymi upplýsinga frá upphafsskráningu til loka árs 2011.  

Af þeim 133 fyrirtækjum sem nýskráð voru á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic á 

árunum 2006-2010, var eingöngu hægt að fá upplýsingar um átta fyrirtæki sem uppfylla 

kröfur um reglulegar upplýsingar um verð og kennitölurnar P/B og trailing P/E á sama 

degi frá frumskráningu félags til loka árs 2011. Gagnagrunnur Bloomberg hafði ekki að 

fullu að geyma þessar upplýsingar. Í gagnagrunninnum er gert ráð fyrir þessum 

upplýsingum en upplýsingagjöf til Bloomberg er ábótavant eða gagnavinnsla Bloomberg 

ekki góð. Kauphöll Íslands/NASDAQ OMX Nordic Exchange heldur ekki utan um 

upplýsingar sem þessar.  
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Tafla 5  Yfirlit yfir nýskráð félög á NASDAQ OMX Nordic aðalmarkað árin 2006-2010 

Heimild: NASDAQ OMX (2011). 

Tafla 6  Yfirlit yfir fjölda skráðra félaga hvert ár og fjöldi þeirra sem eru nýskráð hvert ár og fjölda í 
úrtaki.  

 

Heimild: NASDAQ OMX (2011) 

Ár

Félög á „main 

market“ Nýskráð Í úrtaki

2006 712 58 5

2007 729 38 0

2008 692 14 0

2009 668 7 1

2010 656 16 2

Samtals 133 8

2006 2007 2008 2009 2010

EpiCept Corporation Latvijas Zoovetapgade Skipti hf. Net Entertainment  NE AB Group Alita AB

Old Mutual Plc Scandinavian Private Equity Agrowill  Group AB AS “Rīgas Miesnieks” AB Linas Agro Group

KapitalPleje Laima FormueEvolution A/S Corem Property Group AB Arise Windpower AB

cBrain Staburadze Nuna Minerals A/S Aktia Oyj Tikkurila Oyj

KappAhl Holding AB Suomen Terveystalo HEXPOL AB Coastal Contracts Inc. AS Premia Foods

Salcomp Oyj NovaCast Technologies AB DGC One AB Cimber Sterling Group A/S Byggmax Group AB

Ahlström Oyj AS Ekspress Grupp Carl Lamm Holding AB Chr. Hansen Holding A/S

Gant Company AB Nederman Holding Aktiebolag Prime Office A/S MQ Holding AB 

Formupleje Safe A/S Exiqon A/S Merko Ehitus Oasmia Pharmaceutical AB

FIM Group Corporation Tukuma mezrupniecibas saimnieciba PSI Group ASA Pandora A/S  

Catena AB DK Trends Invest A/S Global Health Partner AB Fjordbank Mors A/S

Lawson Software Inc. bankTrelleborg A/S Atlantic Airways P/F Etrion corp.

Valters un Rapa City Service AB Loomis AB Zealand Pharma A/S

Vilkyskiu Pienine AB Nordic Tankers A/S Investea Sweden Properties A/S CDON Group AB

AS Eesti Ehitus SRV Group Oyj LITGRID Turtas AB

Diös Fastigheter AB Euroinvestor.com

Curalogic A/S Aerocrine AB

Formuepleje Epikur A/S Arco Vara AS

Formuepleje Penta A/S Føroya Banki PF

Rella Holding A/S Vostok Nafta Investment Ltd SDB

Husqvarna AB Griffin IV Berlin B

PA Resorces AB Eik Banki

Formuepleje Optimum A/S Investea German High Street II B

Formuepleje Pareto A/S Deltaq

Orion  Oyj Viisnurk AS

Oriola-KD Oyj Peab Industri AB

Protezēšanas un ortopēdijas Systemair

Svithoid Tankers AB Sparekassen Lolland A/S

Formuepleje LimiTTellus HMS Networks AB

Biovitrum AB SPRON

Securitas Direct AB KlimaInvest A/S

Securitas Systems AB Erria A/S

Carl Lamm AB East Capital Explorer AB

Mondo A/S Duni AB

Outokumpu Technology Oyj Sparekassen Hvetbo A/S

P/F Atlantic Petroleum SCF Tecknologies A/S

Formuepleje Merkur A/S Atlantic Airways P/F

Olympic Entertainment Group Trifork A/S

LifeCycle Pharma A/S

BE Group AB

Rezidor Hotel Group AB

Griffin III Berlin B A/S

Sparekassen Himmerland A/S

Lindab International AB

Rovsing A/S

LinkMed AB

FirstFarms A/S

Olaines kūdra

Icelandair Group hf.

Tilgin AB

Rejlerkoncernan AB

ChemoMetec A/S

Comendo A/S
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7.7 Úrtak 

Eftir greiningu á gögnum eru átta félög sem uppfylla kröfur til greiningar á kennitölunum 

trailing P/E og P/B.   

 Samtals eru fimm félög skráð árið 2006, eitt félag árið 2009 og tvö félög árið 2010  

 Fjögur félög eru sænsk, þrjú finnsk og eitt danskt  

 Öll eru félögin skráð í kauphöll í sínu heimalandi     

 Samtals eru þrjú félög í frumskráningu (IPO), tvö félög verða til vegna „spin-
off“ af öðru félagi og þrjú verða til vegna skráningar frá NASDAQ OMX Nordic 
Exchange – Nordic Growth Market 

 Samtals eru tvö félög með starfsemi í „Consumer Discretionary“, eitt félag er í 
„Industrials“, eitt félag í „Materials“, eitt félag í „Energy“, eitt í „Information 
Technology“ og tvö í „Health Care“  

Tafla 7  Skráningaryfirlit félaga í úrtaki 

 

Heimild: NASDAQ OMX (2011)  

7.8 Ávöxtunarkrafa við mat á normal forward P/E 

Við mat á normal forward P/E er nauðsynlegt að ákveða ávöxtunarkröfu á viðkomandi 

félag. Mat á ávöxtunarkröfu á félagi byggir oftast á skoðun markaðsaðila á því hver 

ávöxtun félagsins hafi verið undanfarið og hverjir áhættulausir vextir hafi verið á sama 

tíma. Mismunur er þá það álag sem markaðsaðilar setja sér til þess að fjárfesta í 

viðkomandi félagi.   

Klassíska leiðin til þess að ákveða vænt áhættuálag á eigið fé er að skoða 

sögulega afkomu hlutabréfa. Sú viðtekna venja að nota uppgefnar 

afkomutölur er vegna auðvelds aðgengis að þeim upplýsingum, hlutlægni 

Félag Ticker
Heimaríki 

félags
Kauphöll Land

Upphæð 

í €m 
GICS starfsgrein Skýring skráningar

Ahlström Oyj AHL1V FI NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Finland 14.3.2006 201 Materials IPO; Primary listing

PA Resorces AB PAR SE NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Stockholm 19.6.2006 - Energy Moved from NGM

Orion  Oyj ORNBV FI NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Finland 3.7.2006 - Health Care One listed company became 

two new companies

Oriola-KD Oyj OKDBV FI NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Finland 3.7.2006 - Health Care One listed company became 

two new companies

Rejlerkoncernan AB REJLB SE NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Stockholm 18.12.2006 - Industrials Moved from NGM

Net Entertainment  NE AB NETB SE NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Stockholm 13.1.2009 - Information Technology From NGM 

MQ Holding AB MQ SE NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Stockholm 18.6.2010 55,36 Consumer Discretionary IPO

Pandora A/S  PANDORA DK NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Denmark 5.10.2010 Consumer Discretionary IPO

Firsti 

skráningar 

dagur
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þeirra og auðveldrar túlkunar. Notkun þeirra sem viðmiðs fyrir vænta 

afkomu er réttlætt með þeim rökum að óvænt afkoma vegna nýrra 

upplýsinga ætti að hafa 0 meðaltalsáhrif, þar sem jákvæðir og neikvæðir 

atburðir vega hvorn annan upp. Vandamál tengd því að nota uppgefnar 

afkomutölur sem viðmið fyrir vænta afkomu eru þó vel þekkt í fræðiritum 

(Jäckel & Mühlhäuser, 2011, bls. 2).  

Benjamin Graham, lærimeistari og upphafsmaður „hagræns virðis“ (e. intrinsic value) 

aðferðarinnar, mælti með því í bók sinni „The Intelligent Investor“ árið 1974, að nota ætti á 

hverjum tíma við virðismat ávöxtunarkröfu bandarísks félags með hátt lánshæfismat (high 

grade bonds) á sín útgefin skuldabréf (kafli 2.2.1.2). Undir slíkt mat má flokka félög með AAA 

lánshæfismat sem er hæsta einkunn á skuldabréf hjá ráðgjafarfélaginu Standard & Poors . 

Þetta leggur Graham til, þar sem aðgangur að þessum upplýsingum er auðveldur, en 

upplýsingarnar sem þarna koma fram eru þó sögulegar. 

Í Greenspan líkaninu, sem fyrrum seðlabankastjóri Bandaríkjanna Alan Greenspan 

notaði við mat á verðlagningu markaðarins (sjá kafla 5.4), þá notar hann forward P/E við 

verðmat á markaðnum og leggur því meiri trúnað á það að forward P/E segi meira til um 

vænta afkomu en trailing P/E.  

7.8.1 Ávöxtunarkrafa á eigið fé 

Til þess að meta hver ávöxtunarkrafan er á eigið fé á þeim tíma þegar félag í úrtakinu er skráð 

á markað er stuðst við niðurstöður rannsóknarinnar „The Equity Risk Premium across 

European Market: An Analysis using the implied Cost of Capital“ (Jäckel & Mühlhäuser, 2011), 

þar sem tekið er meðaltal útreiknings aðferða fjögurra fræðimanna sem leggja til ákveðna 

nálgun við það að meta vænta ávöxtunarkröfu markaðarins á hlutabréf (e. the equity risk 

premium). Fræðimennirnir eru Claus and Thomas (2001), Gebhardt er al. (2001), Ohlson and 

Juettner-Nauroth (2005) og Eston (2004) (Jäckel & Mühlhäuser, 2011). 

Ávöxtunarkrafan sem notuð er í rannsókninni er því mánaðarleg meðaltalsávöxtunarkrafa 

þeirra fjögurra reikniaðferða á viðkomandi markað. Það meðaltal er notað sem viðmið á 

vænta ávöxtunarkröfu á hvert félag. Tafla 8 sýnir vænta ávöxtunarkröfu á markaðina í heild í 

Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi árin 2006-2011, samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Jäckel, 

Mülhäusen 2011, auk uppfærðra gagna frá höfundum sem ná til loka árs 2011.  
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Tafla 8  Vænt ávöxtunarkrafa og normal forward P/E fyrir markaðina í Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi 
2006-2011 (meðaltal hvers mánaðar) (Jäckel & Mühlhäuser, 2011). 

  

Dags Kostnaður Normal Kostnaður Normal Kostnaður Normal

eiginfjár future P/E eiginfjár future P/E eiginfjár future P/E

28.1.2006 8,85% 11,30 8,10% 12,35 8,16% 12,26

28.2.2006 8,83% 11,33 8,19% 12,22 8,30% 12,05

28.3.2006 8,89% 11,25 8,12% 12,32 8,22% 12,17

28.4.2006 8,88% 11,26 8,58% 11,65 8,19% 12,20

28.5.2006 9,20% 10,88 9,14% 10,94 8,63% 11,59

28.6.2006 10,26% 9,75 9,83% 10,17 9,59% 10,42

28.7.2006 10,30% 9,71 9,83% 10,17 9,48% 10,54

28.8.2006 9,98% 10,02 9,41% 10,63 9,33% 10,71

28.9.2006 10,08% 9,92 9,59% 10,42 8,93% 11,20

28.10.2006 9,79% 10,21 9,57% 10,45 8,68% 11,52

28.11.2006 9,41% 10,63 9,62% 10,39 8,63% 11,59

28.12.2006 9,62% 10,40 9,58% 10,43 8,69% 11,51

28.1.2007 9,80% 10,20 9,41% 10,63 8,54% 11,71

28.2.2007 10,04% 9,96 9,41% 10,63 8,69% 11,50

28.3.2007 10,01% 9,99 9,62% 10,39 9,00% 11,11

28.4.2007 9,42% 10,62 9,38% 10,66 8,68% 11,52

28.5.2007 9,65% 10,36 9,49% 10,54 9,14% 10,94

28.6.2007 9,68% 10,33 9,60% 10,42 9,34% 10,71

28.7.2007 9,41% 10,63 9,49% 10,53 9,28% 10,78

28.8.2007 9,92% 10,08 9,37% 10,67 9,91% 10,09

28.9.2007 9,86% 10,15 8,99% 11,12 10,09% 9,91

28.10.2007 9,88% 10,12 9,08% 11,01 9,93% 10,07

28.11.2007 11,55% 8,66 9,06% 11,04 10,29% 9,72

28.12.2007 11,78% 8,49 9,49% 10,53 10,92% 9,16

28.1.2008 11,09% 9,01 9,62% 10,40 10,96% 9,13

28.2.2008 11,17% 8,96 9,25% 10,81 10,83% 9,23

28.3.2008 11,30% 8,85 10,17% 9,83 10,79% 9,27

28.4.2008 11,15% 8,97 10,34% 9,67 10,69% 9,35

28.5.2008 11,05% 9,05 10,34% 9,67 10,60% 9,44

28.6.2008 11,34% 8,82 10,76% 9,29 10,98% 9,11

28.7.2008 12,54% 7,97 11,23% 8,90 11,96% 8,36

28.8.2008 11,76% 8,50 10,96% 9,13 11,06% 9,04

28.9.2008 12,49% 8,00 11,36% 8,80 11,50% 8,70

28.10.2008 12,28% 8,14 13,78% 7,26 11,89% 8,41

28.11.2008 12,78% 7,82 13,63% 7,34 11,45% 8,73

28.12.2008 11,51% 8,69 13,60% 7,35 10,34% 9,67

28.1.2009 12,66% 7,90 12,33% 8,11 12,64% 7,91

28.2.2009 13,09% 7,64 13,38% 7,47 11,94% 8,38

28.3.2009 14,39% 6,95 13,59% 7,36 12,35% 8,09

28.4.2009 14,37% 6,96 12,89% 7,76 11,78% 8,49

28.5.2009 13,64% 7,33 12,14% 8,23 12,05% 8,30

28.6.2009 13,09% 7,64 11,88% 8,42 11,97% 8,35

28.7.2009 13,36% 7,49 12,43% 8,04 11,88% 8,42

28.8.2009 12,76% 7,84 12,11% 8,25 11,60% 8,62

28.9.2009 10,78% 9,28 11,25% 8,89 11,43% 8,75

28.10.2009 10,79% 9,27 11,60% 8,62 11,49% 8,70

28.11.2009 10,51% 9,52 11,92% 8,39 11,42% 8,76

28.12.2009 10,47% 9,55 11,80% 8,47 11,64% 8,59

28.1.2010 12,52% 7,99 10,87% 9,20 11,16% 8,96

28.2.2010 12,49% 8,01 11,46% 8,73 11,80% 8,48

28.3.2010 11,55% 8,66 10,96% 9,13 11,23% 8,91

28.4.2010 11,55% 8,66 11,74% 8,52 11,37% 8,80

28.5.2010 12,29% 8,13 12,65% 7,90 11,68% 8,56

28.6.2010 12,38% 8,08 12,33% 8,11 11,54% 8,67

28.7.2010 12,53% 7,98 12,71% 7,87 11,59% 8,63

28.8.2010 11,87% 8,42 12,38% 8,08 11,45% 8,73

28.9.2010 11,68% 8,56 12,06% 8,29 11,29% 8,85

28.10.2010 11,56% 8,65 11,93% 8,38 11,32% 8,83

28.11.2010 11,63% 8,60 12,04% 8,30 11,54% 8,67

28.12.2010 10,94% 9,14 12,09% 8,27 11,38% 8,79

28.1.2011 11,12% 9,00 10,93% 9,15 10,93% 9,15

28.2.2011 10,93% 9,15 10,90% 9,17 11,13% 8,98

28.3.2011 11,50% 8,70 11,18% 8,95 11,28% 8,86

28.4.2011 11,07% 9,03 10,80% 9,26 10,80% 9,26

28.5.2011 11,07% 9,04 11,26% 8,88 10,73% 9,32

28.6.2011 11,13% 8,98 11,67% 8,57 11,17% 8,95

28.7.2011 11,49% 8,70 11,91% 8,39 11,24% 8,90

28.8.2011 11,57% 8,64 12,01% 8,33 12,14% 8,24

28.9.2011 12,07% 8,28 12,28% 8,15 12,23% 8,18

28.10.2011 11,63% 8,60 11,38% 8,79 11,50% 8,70

28.11.2011 11,34% 8,82 10,55% 9,48 11,21% 8,92

28.12.2011 10,91% 9,17 11,42% 8,76 10,99% 9,10

SvíþjóðFinnlandDanmörk
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7.9 Flokkun P/B og trailing P/E gildi úrtaks - Penman matrixa 

Með Penman matrixunni er hægt að flokka félögin í úrtakinu eftir stöðu þeirra á markaði 

á hverjum tíma. Hægt er að skoða þróun félaga innan matrixunnar á milli tímabila. 

Félögin átta sem eru í endanlegu úrtaki eru frá þremur  kauphöllum innan NASDAQ 

OMX Nordic aðalmarkað. Félögin eru skráð á aðalmarkað, ýmist sem ný á 

hlutabréfamarkað eða að þau séu að flytjast á aðalmarkað af vaxtarmarkaðinum. Allir 

punktar í Penman matrixunum er ákveðinn dagur sem samanburður á verðum og 

kennitölum fyrirtækjanna í rannsókninni er framkvæmdur á og eru þeir kallaðir punktar 

hér í rannsókninni.  

Allar upplýsingar um skráningar félaga í úrtaki koma frá NASDAQ OMX – Ísland 

(NASDAQ OMX (2011). Allar upplýsingar um verð og kennitölur félaganna í úrtakinu 

koma úr gagnagrunni Bloomberg (Bloomberg, 2012).  

7.9.1 Ahlström Oyj 

Ahlström Oyj er finnskt félag í efnaiðnaði. Félagið er skráð á markað 14. mars 2006 í 

kauphöllinni í Helsinki.   

Tafla 9  Yfirlit yfir form skráningar fyrir Ahlström Oyj 

 

Tafla 10  Yfirlit yfir verð, kennitölur og flokkun Ahlström Oyj 

 

Félagið er flokkað, punktar (ath. ekki uppl. frá árinu 2008 til loka árs 2010): 

1-4 Í reit D, með hátt P/B og Normal P/E. 

5-8 Í reit E, með Normal P/B og Normal P/E. 

 

 

Félag Auðkenni
Heimaríki 

félags
Kauphöll Land

Upphæð 

í €m 
GICS starfsgrein Skýring skráningar

Ahlström Oyj AHL1V FI NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Finland 14.3.2006 201 Materials IPO; Primary listing

Firsti 

skráningar 

dagur

Ahlström Oyj, Finnland

Flokkun

Punktur Dags Verð P/B Flokkun Trailing Normal Normal P/E m.t.t.

Neðri Efri P/B P/E forward P/E Neðri Efri Forward P/E

1 IPO 22,00 1,36 0,80 1,25 Hátt 12,84 12,32 9,86 15,40 Normal

2 14.3.2006 24,45 1,51 0,80 1,25 Hátt 14,27 12,32 9,86 15,40 Normal

3 15.8.2006 20,90 1,28 0,80 1,25 Hátt 12,99 10,63 8,50 13,29 Normal

4 15.1.2007 23,55 1,40 0,80 1,25 Hátt 17,67 10,63 8,50 13,29 Normal

5 27.12.2007 16,47 1,02 0,80 1,25 Normal 19,40 10,53 8,42 13,16 Normal

6 30.12.2010 14,84 0,98 0,80 1,25 Normal 50,23 8,27 6,62 10,34 Normal

7 1.7.2011 16,33 1,18 0,80 1,25 Normal 59,97 8,39 6,71 10,49 Normal

8 29.9.2011 12,42 0,90 0,80 1,25 Normal 45,61 8,15 6,52 10,19 Normal

Vikmörk

Normal forward P/ENormal P/B

Vikmörk
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 Hátt P/B Normal P/B Lágt P/B 

Hátt P/E A AH > AH0 & AH0 > 0    B AH > AH0 & AH0 = 0  C AH > AH0 & AH0 < 0     

Normal P/E D AH = AH0 & AH0  > 0         

1-2-3-4 

 

E AH = AH0  & AH0 = 0     

5-6-7-8 

F  AH = AH0 & AH0 < 0    

 

 

Lágt P/E G AH < AH0 & AH0 > 0    

 

H AH < AH0 & AH0 =  0    

 

I  AH < AH0 & AH0 < 0    

 

Mynd 6  Penman matrixa fyrir Alström Oyj,  Finnland  

Við skráningu Ahlström Oyj, í mars 2006, á aðalmarkað NASDAQ OMX Nordic (#1) er 

félagið flokkað í reit D með hátt P/B og normal P/E sem sýnir að markaðsaðilar eru að 

spá félaginu væntu residual earnings stærra en 0 og að sá hagnaður muni haldast 

óbreyttur. Félagið er áfram flokkað í reit D í mars 2006, ágúst 2006 og janúar 2007 (#2-

4) sem sýnir að spár markaðsaðila eru þær sömu og við skráningu félagins. Í desember 

2007, desember 2010, júlí 2011 og september 2011 (#5-8) er félagið flokkað í reit E með 

normal P/B og normal P/E sem sýnir að markaðsaðilar spá félaginu væntu residual 

earnings jafnt og 0 og að sá hagnaður muni haldast óbreyttur.  

7.9.1.1 Niðurstaða 

Við skráningu Ahlström Oyj á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic er félagið flokkað í reit 

D. Miðað við þá 8 punkta sem valdir eru til skoðunar á félaginu, þá flyst félagið á milli 

tveggja reita í Penman matrixunni sem rannsóknin nær til, frá byrjun árs 2006 til 

september 2011. Félagið er flokkað fjórum sinnum í reit A og fjórum sinnum í reit E. 

Miðað við rannsóknarpunktana, þá tekur félagið um 21 mánuð að fá fram fyrstu 

hreyfingu á milli reita í Penman matrixunni, flytjast úr reit D í reit E.  

7.9.2 PA Resources AB 

PA Resources AB er sænskt félag í orkuiðnaði. Félagið er skráð á NASDAQ OMX Nordic - 

aðalmarkað 19. júní 2006 í kauphöllinni í Stokkhólmi.  
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Tafla 11  Yfirlit yfir form skráningar PA Resources AB 

 

Félagið var áður skráð á NASDAQ OMX Nordic Growth og kemur því beint af 

vaxtarmarkaðnum á aðalmarkað. Engar breytingar að ráði eru í verði eða kennitölum 

félagsins frá síðasta degi skráningar á vaxtalistanum og fyrsta degi á aðalmarkaði. 

Hugsanlega eru þær breytingar þegar komnar fram þegar félagið tilkynnti um skráningu 

á aðalmarkað. Punktur (#1) sýnir lokadag skráningar á vaxtar markaðnum.  

Tafla 12  Yfirlit yfir verð, kennitölur og flokkun PA Resources AB 

 

Félagið er flokkað, punktur: 

1-4  í reit A við skráningu, með hátt P/B og hátt P/E. 

5-6 í reit D, með hátt P/B og normal P/E. 

7  í reit I, með lágt P/B og lágt P/E. 

8-9  í reit E, með normal P/B og normal P/E. 

10  í reit C, með lágt P/B og hátt P/E. 

11 í reit F, með lágt P/B og normal P/E. 

12 í reit I, með lágt P/B og lágt P/E. 

  

Félag Auðkenni
Heimaríki 

félags
Kauphöll Land

Upphæð 

í €m 
GICS starfsgrein Skýring skráningar

PA Resorces AB PAR SE NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Stockholm 19.6.2006 - Energy Moved from NGM

Firsti 

skráningar 

dagur

PA Resources AB, Svíþjóð

Flokkun

Punktur Dags Verð P/B Flokkun Trailing Normal Trailing P/E m.t.t.

Neðri Efri Normal P/B P/E forward P/E Neðri Efri Forward P/E

1 16.6.2006 17,32 3,00 0,80 1,25 Hátt 25,19 10,42 8,34 13,03 Hátt

2 19.6.2006 17,37 3,01 0,80 1,25 Hátt 25,26 10,42 8,34 13,03 Hátt

3 29.12.2006 31,07 4,37 0,80 1,25 Hátt 35,05 11,51 9,21 14,39 Hátt

4 2.7.2007 34,81 3,79 0,80 1,25 Hátt 19,58 10,78 8,62 13,48 Hátt

5 28.12.2007 24,74 2,23 0,80 1,25 Hátt 7,35 9,16 7,33 11,45 Normal

6 1.7.2008 37,72 3,02 0,80 1,25 Hátt 10,03 8,36 6,69 10,45 Normal

7 30.12.2008 5,58 0,35 0,80 1,25 lágt 1,82 9,67 7,74 12,09 Lágt

8 1.7.2009 13,87 0,91 0,80 1,25 normal 9,13 8,42 6,74 10,53 Normal

9 29.12.2009 11,98 0,85 0,80 1,25 normal 8,54 8,59 6,87 10,74 Normal

10 31.3.2011 4,57 0,61 0,80 1,25 lágt 22,17 8,86 7,09 11,08 Hátt

11 1.7.2011 3,97 0,55 0,80 1,25 lágt 9,79 8,9 7,12 11,13 Normal

12 29.9.2011 2,03 0,28 0,80 1,25 lágt 5,01 8,18 6,54 10,23 Lágt

Vikmörk

Normal P/B

Vikmörk

Normal forward P/E
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 Hátt P/B Normal P/B Lágt P/B 

Hátt P/E A  AH > AH0 & AH0 > 0    

  1-2-3-4 

 

 

B  AH > AH0 & AH0 = 0  

 

C  AH > AH0 & AH0 < 0     

  10 

Normal P/E D  AH = AH0 & AH0  > 0         

  5-6 

 

 

E  AH = AH0  & AH0 = 0     

  8-9 

F   AH = AH0 & AH0 < 0    

   11 

 

 

Lágt P/E G  AH < AH0 & AH0 > 0    

 

 

H  AH < AH0 & AH0 =  0    

 

I  AH < AH0 & AH0 < 0    

   7, 12  

 

Mynd 7  Penman matrixa fyrir PA Resources AB, Svíþjóð 

Við skráningu PA Resources AB, í júní 2006, á aðalmarkað NASDAQ OMX Nordic (#1) 

er félagið flokkað í reit A með hátt P/B og hátt P/E sem sýnir að markaðsaðilar eru að 

spá félaginu væntu „residual earnings“ meira en 0 og væntum vexti í „residual 

earnings“. Félagið er áfram flokkað í reit A í júní 2006, desember 2006 og júlí 2007 (#2-

4). Í desember 2007 og júlí 2008 (#5-6) er félagið flokkað í reit D með hátt P/B og normal 

P/E sem sýnir að markaðsaðilar eru að spá félaginu væntu residual earnings stærra en 0 

og að sá hagnaður muni haldast óbreyttur. Í desember 2008 (#7) er PA Resources AB 

flokkað í reit I með lágt P/B og lágt P/E sem sýnir að markaðsaðilar spá félaginu væntu 

residual earnings minna en 0 og að vænt residual earnings muni minnka. Í júlí 2009 og 

desember 2009 (#8-9) er félagið flokkað í reit E með normal P/B og normal P/E sem 

sýnir að markaðsaðilar spá félaginu að vænt residual earnings verði jafnt og 0 og að sá 

hagnaður haldist óbreyttur. Í mars 2011 (#10) er félagið flokkað í reit C með lágt P/B og 

hátt P/E sem sýnir að markaðsaðilar spá félaginu að vænt residual earnings verði minna 

en 0 og að væntur hagnaður vaxi. Í júlí 2011 (#11) er félagið flokkað í reit F með lágt P/B 

og normal P/E sem sýnir að markaðsaðilar eru að spá félaginu vænt residual earnings 

minna en 0 og væntur hagnaður haldist óbreyttur. Í september 2011 (#12) er félagið 

flokkað í reit I með lágt P/B og lágt P/E sem sýnir að markaðsaðilar spá félaginu væntu 

residual earnings minna en 0 og að vænt residual earnings muni minnka. 
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7.9.2.1 Niðurstaða 

Félagið PA Resources er skráð á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic og kemur af 

vaxtarlista NASDAQ OMX Nordic. Við skráningu á aðalmarkað er félagið flokkað í reit A. 

Miðað við þá 12 punkta sem valdir eru til skoðunar á félaginu, þá flyst félagið á milli sjö 

reita í Penman matrixunni sem rannsóknin á fyrirtækinu nær til, frá júní 2006 til 

desember 2011. Félagið er flokkað fjórum sinnum í reit A, tvisvar sinnum í reit D, tvisvar 

sinnum í reit I, tvisvar sinnum í reit E, einu sinni í reit C og einu sinni í reit F. Miðað við 

rannsóknarpunktana, þá tekur það félagið um 18 mánuði að fá fram fyrstu hreyfingu á 

milli reita í Penman matrixunni, flytjast úr reit A í reit D. 

7.9.3 Orion Oyj 

Orion Oyj er finnskt félag í heilbrigðisþjónustu. Félagið er skráð á markað 3. júlí 2006 í 

kauphöllinni í Helsinki og er afsprengi af öðru félagi (e. spin off). 

Tafla 13  Yfirlit yfir form skráningar Orion Oyj 

 

Tafla 14  Yfirlit yfir verð, kennitölur og flokkun Orion Oyj 

 

Félagið er flokkað, punktar: 

1-12 Í reit A frá skráningu til ágúst, 2011, með hátt P/B og hátt P/E. 

   13   Í reit D í lok árs 2011, með hátt P/B og normal P/E. 

 

 

 

Félag Auðkenni
Heimaríki 

félags
Kauphöll Land

Upphæð 

í €m 
GICS starfsgrein Skýring skráningar

Orion  Oyj ORNBV FI NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Finland 3.7.2006 - Health Care One listed company became 

two new companies

Firsti 

skráningar 

dagur

Orion Oyj, Finnland

Flokkun

Punktur Dags Verð P/B Flokkun Trailing Normal Trailing P/E m.t.t.

Neðri Efri Normal P/B P/E forward P/E Neðri Efri Forward P/E

1 IPO 13,9 5,21 0,80 1,25 Hátt 13,94 10,17 8,14 12,71 Hátt

2 4.7.2006 13,80 5,17 0,80 1,25 Hátt 13,84 10,17 8,14 12,71 Hátt

3 4.1.2007 16,45 5,24 0,80 1,25 Hátt 15,94 10,63 8,50 13,29 Hátt

4 19.6.2007 18,47 5,34 0,80 1,25 Hátt 18,42 10,42 8,34 13,03 Hátt

5 28.12.2007 16,03 5,06 0,80 1,25 Hátt 15,57 10,53 8,42 13,16 Hátt

6 1.7.2008 12,55 4,84 0,80 1,25 Hátt 12,01 8,90 7,12 11,13 Hátt

7 30.12.2008 12,07 4,06 0,80 1,25 Hátt 12,49 7,35 5,88 9,19 Hátt

8 1.7.2009 11,32 4,38 0,80 1,25 Hátt 11,86 8,04 6,43 10,05 Hátt

9 30.12.2009 15,05 4,83 0,80 1,25 Hátt 14,01 8,47 6,78 10,59 Hátt

10 2.8.2010 15,12 5,58 0,80 1,25 Hátt 12,56 8,08 6,46 10,10 Hátt

11 30.12.2010 16,37 4,93 0,80 1,25 Hátt 12,50 8,27 6,62 10,34 Hátt

12 1.8.2011 16,73 5,81 0,80 1,25 Hátt 11,51 8,33 6,66 10,41 Hátt

13 30.12.2011 15,05 4,25 0,80 1,25 Hátt 10,12 8,76 7,01 10,95 Normal

Vikmörk Vikmörk

Normal P/B Normal forward P/E
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 Hátt P/B Normal P/B Lágt P/B 

Hátt P/E A  AH > AH0 & AH0 > 0    

1-2-3-4-5-6-7- 

8-9-10-11-12 

 

B  AH > AH0 & AH0 = 0  

 

C  AH > AH0 & AH0 < 0     

 

Normal P/E D  AH = AH0 & AH0  > 0         

13 

 

 

E  AH = AH0  & AH0 = 0     

 

 

F   AH = AH0 & AH0 < 0    

       

 

Lágt P/E G  AH < AH0 & AH0 > 0    

 

 

 

H  AH < AH0 & AH0 =  0    

 

I  AH < AH0 & AH0 < 0    

   

Mynd 8  Penman matrixa fyrir Orion Oyj, Finnland 

Við skráningu Orion Oyj, í júlí 2006, á aðalmarkað NASDAQ OMX Nordic (#1) er 

félagið flokkað í reit A með hátt P/B og hátt P/E sem sýnir að markaðsaðilar eru að spá 

félaginu væntu residual earnings meiri en 0 og væntum vexti í residual earning. Félagið 

er flokkað áfram í reit A í júlí 2006, janúar 2007, júní 2007, desember 2007, júlí 2007, 

desember 2008, júlí 2009, desember 2009, ágúst 2010, desember 2010 og ágúst 2011 

(#2-12). Væntingar markaðsaðila eru því stöðugt þær sömu og voru við skráningu 

félagsins. Félagið er flokkað í reit D í lok árs 2011 (#13) með hátt P/B og normal P/E sem 

sýnir að markaðsaðilar eru að spá félaginu væntu residual earnings meiri en 0 og að 

væntur hagnaður verður stöðugur, án vaxtar eða minnkunar.   

7.9.3.1 Niðurstaða 

Við skráningu Orion Oyj á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic er félagið flokkað í reit A. 

Miðað við þá 13 punkta sem valdir eru til skoðunar á félaginu, þá flyst félagið á milli 

tveggja reita í Penman matrixunni sem rannsóknin á fyrirtækinu nær til, frá júlí 2006 til 

loka árs 2011. Félagið er flokkað 12 sinnum í reit A og einu sinni í reit D. Miðað við 

rannsóknarpunktana, þá tekur það félagið um fimm ár og sex mánuði að fá fram fyrstu 

hreyfingu á milli reita í Penman matrixunni, flytjast úr reit A í reit D.  
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7.9.4 Oriola –KD Oyj 

Oriola-KD Oyj er finnskt félag í heilbrigðisþjónustu. Félagið er skráð á markað í 3. júlí 

2006 á aðalmarkað NASDAQ OMX Nordic í kauphöllinni í Helsinki.  

Tafla 15  Yfirlit yfir form skráningar Oriola – KD Oyj 

 

Tafla 16  Yfirlit yfir verð, kennitölur og flokkun Oriola – KD Oyj  

 

Félagið er flokkað, punktar: 

1-6  Í reit A, með hátt P/B og hátt P/E. 

7   Í reit E, með normal P/B og normal P/E. 

8-11 Í reit A, með hátt P/B og hátt P/E. 

12   Í reit B, með normal P/B og hátt P/E. 

13 Í reit C, með lágt P/B og hátt P/E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félag Auðkenni
Heimaríki 

félags
Kauphöll Land

Upphæð 

í €m 
GICS starfsgrein Skýring skráningar

Oriola-KD Oyj OKDBV FI NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Finland 3.7.2006 - Health Care One listed company became 

two new companies

Firsti 

skráningar 

dagur

Oriola-KD Oyj, Finnland

Flokkun

Punktur Dags Verð P/B Flokkun Trailing Normal Trailing P/E m.t.t.

Neðri Efri Normal P/B P/E forward P/E Neðri Efri Forward P/E

1 IPO 1,95 1,63 0,80 1,25 Hátt 15,70 10,17 8,14 12,71 Hátt

2 4.7.2006 2,01 1,68 0,80 1,25 Hátt 16,18 10,17 8,14 12,71 Hátt

3 4.1.2007 3,26 2,51 0,80 1,25 Hátt 33,86 10,63 8,50 13,29 Hátt

4 4.6.2007 3,24 2,50 0,80 1,25 Hátt 33,65 10,42 8,34 13,03 Hátt

5 28.12.2007 3,00 2,17 0,80 1,25 Hátt 18,19 10,53 8,42 13,16 Hátt

6 1.8.2008 2,41 1,74 0,80 1,25 Hátt 14,61 9,13 7,30 11,41 Hátt

7 30.12.2008 1,30 1,00 0,80 1,25 Normal 6,71 7,35 5,88 9,19 Normal

8 3.8.2009 3,31 2,54 0,80 1,25 Hátt 17,08 8,25 6,60 10,31 Hátt

9 30.12.2009 4,40 2,73 0,80 1,25 Hátt 16,30 8,47 6,78 10,59 Hátt

10 2.8.2010 3,90 2,42 0,80 1,25 Hátt 14,44 8,08 6,46 10,10 Hátt

11 29.12.2010 3,23 2,01 0,80 1,25 Hátt 11,96 8,27 6,62 10,34 Hátt

12 1.8.2011 2,14 0,92 0,80 1,25 Normal 107,00 8,33 6,66 10,41 Hátt

13 29.12.2011 1,71 0,73 0,80 1,25 Lágt 85,50 8,76 7,01 10,95 Hátt

Vikmörk Vikmörk

Normal P/B Normal forward P/E
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 Hátt P/B Normal P/B Lágt P/B 

Hátt P/E A  AH > AH0 & AH0 > 0    

1-2-3-4-5-6 

8-9-10-11 

B  AH > AH0 & AH0 = 0  

 

   12  

C  AH > AH0 & AH0 < 0     

 

 13 

Normal P/E D  AH = AH0 & AH0  > 0         

 

 

 

E  AH = AH0  & AH0 = 0     

 

   7 

F   AH = AH0 & AH0 < 0    

 

 

 

Lágt P/E 

 

G  AH < AH0 & AH0 > 0    

 

H  AH < AH0 & AH0 =  0    

 

 

 

I  AH < AH0 & AH0 < 0    

 

Mynd 9  Penman matrixa fyrir Oriola-KD Oyj, Finnland  

Við skráningu Oriola-KD Oyj, í júlí 2006, á aðalmarkað NASDAQ OMX Nordic (#1) er 

félagið flokkað í reit A með hátt P/B og hátt P/E sem sýnir að markaðsaðilar eru að spá 

félaginu væntu residual earnings meira en 0 og væntum vexti residual earnings. Félagið 

er flokkað í reit A í júlí 2006, janúar 2007, júní 2007, desember 2007 og ágúst 2008 (#2-

6). Í desember 2008 (#7) er félagið flokkað í reit E með normal P/B og normal P/E sem 

sýnir að markaðsaðilar eru að spá félaginu væntu residual earnings jafnt 0 og væntingar 

um að sá hagnaður haldist óbreyttur. Í ágúst 2009, desember 2009, ágúst 2010 og 

desember 2010 (#8-11) er félagið aftur flokkað í reit A með hátt P/B og hátt P/E sem 

sýnir að markaðsaðilar eru með sömu væntingar til félagsins og við skráningu þess. Í 

ágúst 2011 (#12) er félagið flokkað í reit B með normal P/B og hátt P/E sem sýnir að 

markaðsaðilar eru að spá að félagið verði með vænt residual earnings jafnt 0 og vænt 

residual earnings muni vaxa. Í desember 2011 (#13) er Oriola-KD Oyj flokkað í reit C með 

lágt P/B og hátt P/E sem sýnir að markaðsaðilar spá félaginu að vænt residual earnings 

verði minna en 0 og að vöxtur verði í væntu residual earnings.   
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7.9.4.1 Niðurstaða 

Við skráningu Oriola-KD Oyj á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic er félagið flokkað í reit 

A. Miðað við þá 13 punkta sem valdir eru til skoðunar á félaginu, þá flyst félagið á milli 

fjögurra reita í Penman matrixunni sem rannsóknin á fyrirtækinu nær til, frá júlí 2006 til 

loka árs 2011. Félagið er flokkað fimm sinnum í reit A, einu sinni í reit E, einu sinni í reit 

B og einu sinni í reit C. Miðað við rannsóknarpunktana, þá tekur það félagið um tvö ár 

og sex mánuði að fá fram fyrstu hreyfingu á milli reita í Penman matrixunni, flytjast úr 

reit A í reit E.  

7.9.5 Rejlerkoncernan AB 

Rejlerkoncernan AB er sænskt félag í þjónustu við iðnað o.fl. Félagið er skráð í 

kauphöllinni í Stokkhólmi á aðalmarkað NASDAQ OMX Nordic 18. desember 2006 og 

kemur af vaxtarlista NASDAQ OMX Nordic growth. Dagslokaverð 15. desember 2006 er 

því opnunarverð fyrsta dags á aðalmarkað.  

Tafla 17  Yfirlit yfir form skráningar Rejlerkoncernan AB 

 

Tafla 18  Yfirlit yfir verð, kennitölur og flokkun Rejlerkoncernan AB 

 

Félagið er flokkað, punktar: 

1-3   Í reit A, með hátt P/B og hátt P/E. 

4-5  Í reit D, með hátt P/B og normal P/E. 

6  Í reit G, með hátt P/B en lágt P/E. 

7-10 Í reit A, með hátt P/B og hátt P/E. 

11  Í reit D, með hátt P/B og normal P/E.  

Félag Auðkenni
Heimaríki 

félags
Kauphöll Land

Upphæð 

í €m 
GICS starfsgrein Skýring skráningar

Rejlerkoncernan AB REJLB SE NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Stockholm 18.12.2006 - Industrials Moved from NGM

Firsti 

skráningar 

dagur

Rejlerkoncernan AB, Svíþjóð

Punktur Dags Verð P/B Flokkun Trailing Normal Flokkun

Neðri Efri Normal P/B P/E forward P/E Neðri Efri Trailing P/E

1 15.12.2006 54,00 4,33 0,80 1,25 Hátt 17,11 11,51 9,21 14,39 Hátt

2 18.12.2006 54,00 4,33 0,80 1,25 Hátt 17,11 11,51 9,21 14,39 Hátt

3 1.6.2007 60,50 4,07 0,80 1,25 Hátt 16,30 10,71 8,57 13,39 Hátt

4 28.12.2007 51,75 3,11 0,80 1,25 Hátt 11,18 9,16 7,33 11,45 Normal

5 1.7.2008 58,00 3,25 0,80 1,25 Hátt 9,79 8,36 6,69 10,45 Normal

6 30.12.2008 48,10 2,24 0,80 1,25 Hátt 7,46 9,67 7,74 12,09 Lágt

7 1.7.2009 48,00 2,33 0,80 1,25 Hátt 10,55 8,42 6,74 10,53 Hátt

8 30.12.2009 54,50 2,56 0,80 1,25 Hátt 20,88 8,59 6,87 10,74 Hátt

9 1.7.2010 49,10 2,35 0,80 1,25 Hátt 20,02 8,63 6,90 10,79 Hátt

10 29.12.2010 65,00 3,20 0,80 1,25 Hátt 24,14 8,79 7,03 10,99 Hátt

11 30.12.2011 61,50 2,22 0,80 1,25 Hátt 10,80 9,10 7,28 11,38 Normal

Vikmörk Vikmörk

Normal P/B Normal forward P/E
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 Hátt P/B Normal P/B Lágt P/B 

Hátt P/E A  AH > AH0 & AH0 > 0    

 

1-2-3 

          7-8-9-10 

 

B  AH > AH0 & AH0 = 0  

 

C  AH > AH0 & AH0 < 0     

     

Normal P/E D  AH = AH0 & AH0  > 0         

 

4-5,     11 

 

 

E  AH = AH0  & AH0 = 0     

 

F   AH = AH0 & AH0 < 0    

 

 

 

Lágt P/E G  AH < AH0 & AH0 > 0    

 

   6 

 

 

H  AH < AH0 & AH0 =  0    

 

I  AH < AH0 & AH0 < 0    

 

Mynd 10  Penman matrixa fyrir Rejlerkoncernan AB, Svíþjóð  

Við skráningu Rejlerkoncernen AB, í desember 2006, á aðalmarkaði NASDAQ OMX 

Nordic (#1) er félagið flokkað í reit A með hátt P/B og hátt P/E sem sýnir að 

markaðsaðilar eru að spá félaginu væntu residual earnings meira en 0 og væntum vexti í 

residual earnings. Félagið er flokkað í reit A í desember 2006 og í júní 2007 (#2-3). Í 

desember 2007 og júlí 2008 (#4-5) er félagið flokkað í reit D með hátt P/B og normal P/E 

sem sýnir að markaðsaðilar eru að spá félaginu væntu residual earnings stærra en 0 og 

að sá hagnaður muni haldast óbreyttur. Í desember 2008 (#6) er félagið flokkað í reit G 

með hátt P/B og lágt P/E sem sýnir að markaðsaðilar eru að spá félaginu væntu residual 

earnings stærra en 0 og að minnkun verður í væntum hagnaði. Í júlí 2009, desember 

2009, júlí 2010 og desember 2010 (#7-10) er félagið aftur flokkað í reit A með hátt P/B 

og hátt P/E og þ.a.l. eru markaðsaðilar aftur með sömu væntingar til félagsins og við 

skráningu þess. Í desember 2011 (#11) er félagið flokkað í reit D með hátt P/B og normal 

P/E sem sýnir að markaðsaðilar eru að spá félaginu residual earnings stærra en 0 og að 

sá hagnaður muni haldast óbreyttur, líkt og í punkti # 4-5. 
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7.9.5.1 Niðurstaða 

Við skráningu Rejlerkoncernen AB á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic, frá vaxtarlista 

NASDAQ OMX Nordic growth, er félagið flokkað í reit A. Miðað við þá 11 punkta sem 

valdir eru til skoðunar á Rejlerkoncernen AB, þá flyst félagið á milli þriggja reita í 

Penman matrixunni sem rannsóknin á fyrirtækinu nær til, frá lokum árs 2006 til loka árs 

2011. Félagið er flokkað sjö sinnum í reit A, þrisvar sinnum í reit D og einu sinni í reit G. 

Miðað við rannsóknarpunktana, þá tekur það félagið tvö ár að fá fram fyrstu hreyfingu á 

milli reita í Penman matrixunni, flytjast úr reit A í reit D. 

7.9.6 Net Entertainment AB  

Net Entertainment AB er sænskt félag í upplýsingatækni. Félagið er skráð á aðalmarkað 

NASDAQ OMX Nordic í kauphöllinni í Stokkhólmi 13. janúar 2009 og kemur af vaxtarlista 

NASDAQ OMX Nordic. Lokadagsverð þann 12. janúar er opnunarverð á fyrsta degi 

félagsins á aðalmarkaði. 

Tafla 19  Yfirlit yfir form skráningar Net Entertainment AB 

 

Tafla 20  Yfirlit yfir verð, kennitölur og flokkun Net Entertainment AB 

 

Félagið er flokkað, punktar: 

1-8  Í reit A, með hátt P/B og hátt P/E. 

 

 

 

 

Félag Auðkenni
Heimaríki 

félags
Kauphöll Land

Upphæð 

í €m 
GICS starfsgrein Skýring skráningar

Net Entertainment  NE AB NETB SE NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Stockholm 13.1.2009 - Information Technology From NGM 

Firsti 

skráningar 

dagur

Net Entertainment AB, Svíþjóð

Flokkun

Punktur Dags Verð P/B Flokkun Trailing Normal Trailing P/E m.t.t.

Neðri Efri Normal P/B P/E forward P/E Neðri Efri Forward P/E

1 12.1.2009 29,60 9,58 0,80 1,25 Hátt 13,95 7,91 6,33 9,89 Hátt

2 13.1.2009 29,60 10,05 0,80 1,25 Hátt 14,64 7,91 6,33 9,89 Hátt

3 15.7.2009 54,00 18,22 0,80 1,25 Hátt 21,04 8,42 6,74 10,53 Hátt

4 14.1.2010 65,75 14,96 0,80 1,25 Hátt 24,12 8,96 7,17 11,20 Hátt

5 16.7.2010 64,25 17,18 0,80 1,25 Hátt 22,15 8,67 6,94 10,84 Hátt

6 16.12.2010 66,00 15,13 0,80 1,25 Hátt 21,08 8,79 7,03 10,99 Hátt

7 17.6.2011 54,00 9,61 0,80 1,25 Hátt 19,01 8,95 7,16 11,19 Hátt

8 16.12.2011 62,00 11,85 0,80 1,25 Hátt 22,71 9,10 7,28 11,38 Hátt

Vikmörk Vikmörk

Normal P/B Normal forward P/E
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 Hátt P/B Normal P/B Lágt P/B 

Hátt P/E A  AH > AH0 & AH0 > 0    

 

1-2-3-4-5-6-7-8 

B  AH > AH0 & AH0 = 0  

 

C  AH > AH0 & AH0 < 0     

     

Normal P/E D  AH = AH0 & AH0  > 0         

 

 

 

E  AH = AH0  & AH0 = 0     

 

F   AH = AH0 & AH0 < 0    

 

 

 

Lágt P/E G  AH < AH0 & AH0 > 0    

 

 

 

H  AH < AH0 & AH0 =  0    

 

I  AH < AH0 & AH0 < 0    

 

Mynd 11  Penman matrixa fyrir Net Entertainment AB, Svíþjóð 

Við skráningu Net Entertainment AB á aðalmarkað NASDAQ OMX Nordic (#1) er 

félagið flokkað í reit A með hátt P/B og hátt P/E sem sýnir að markaðsaðilar eru að spá 

félaginu væntu residual earnings meira en 0 og væntum vexti í þeim hagnaði. Félagið 

heldur flokkun í reit A í öllum þeim punktum (#2-8) sem rannsóknin á fyrirtækinu nær til. 

Það sýnir að markaðsaðilar halda sínum væntingum til félagsins frá árinu byrjun árs 

2009 til loka árs 2011.  

7.9.6.1 Niðurstaða 

Við skráningu Net Entertainment AB á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic, frá vaxtarlista 

NASDAQ OMX Nordic growth, er félagið flokkað í reit A. Miðað við þá 8 punkta sem 

valdir eru til skoðunar á Net Entertainment AB, þá hefur félagið ekki flust á milli reita í 

Penman matrixunni sem rannsóknin á fyrirtækinu nær til, frá janúar 2009 og fram til 

loka árs 2011. Félagið er átta sinnum flokkað í reit A. Félagið hefur því ekki skipt um reit 

innan Penman matrixunnar á rannsóknartímanum.  
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7.9.7 MQ Holding AB 

MQ Holding AB er sænskt félag á neytendavörumarkaði. Félagið er skráð á NASDAQ 

OMX Nordic aðalmarkað 18. júní 2010 í kauphöllinni í Stokkhólmi.  

Tafla 21  Yfirlit yfir form skráningar MQ Holding AB. 

 

Tafla 22  Yfirlit yfir verð, kennitölur og flokkun. 

 

Félagið er flokkað, punktur: 

1-2 Í reit F, með lágt P/B og normal P/E. 
3 Í reit D, með hátt P/B og normal P/E. 
4 Í reit H, með normal P/B og lágt P/E. 
5 Í reit F, með lágt P/B og normal P/E. 

Mynd 12  Penman matrixa fyrir MQ Holding AB, Svíþjóð  

Félag Auðkenni
Heimaríki 

félags
Kauphöll Land

Upphæð 

í €m 
GICS starfsgrein Skýring skráningar

MQ Holding AB MQ SE NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Stockholm 18.6.2010 55,36 Consumer Discretionary IPO

Firsti 

skráningar 

dagur

MQ Holding AB, Svíþjóð

Flokkun

Punktur Dags Verð P/B Flokkun Trailing Normal Trailing P/E m.t.t.

Neðri Efri Normal P/B P/E forward P/E Neðri Efri Forward P/E

1 IPO 31,80 0,21 0,80 1,25 Lágt 1,78 8,67 6,94 10,84 Normal

2 21.6.2010 31,80 0,21 0,80 1,25 Lágt 1,78 8,67 6,94 10,84 Normal

3 22.12.2010 30,10 1,35 0,80 1,25 Hátt 10,21 8,79 7,03 10,99 Normal

4 21.7.2011 23,40 1,05 0,80 1,25 Normal 7,94 8,90 7,12 11,13 Normal

5 21.12.2011 16,80 0,71 0,80 1,25 Lágt 7,66 9,10 7,28 11,38 Normal

Vikmörk Vikmörk

Normal P/B Normal forward P/E

 Hátt P/B Normal P/B Lágt P/B 

Hátt P/E A  AH > AH0 & AH0 > 0    

 

 

 

B  AH > AH0 & AH0 = 0  

     

C  AH > AH0 & AH0 < 0     

 

Normal P/E D  AH = AH0 & AH0  > 0         

3 

 

 

E  AH = AH0  & AH0 = 0     

                4 

F   AH = AH0 & AH0 < 0    

 

1-2,    5       

 

Lágt P/E G  AH < AH0 & AH0 > 0    

 

 

 

H  AH < AH0 & AH0 =  0    

 

 

I  AH < AH0 & AH0 < 0    
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Við skráningu MQ Holding AB á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic og næstu daga á 

eftir (#1-2) er félagið skráð í reit F með lágt P/B og normal P/E sem sýnir að 

markaðsaðilar spá félaginu væntu residual earnings minna en 0 og væntingar um að sá 

hagnaður muni haldast óbreyttur. Í lok árs 2010 (#3) er félagið flokkað í reit D með hátt 

P/B og normal P/E sem sýnir að markaðsaðilar spá að vænt residual earnings verði meira 

en 0 og væntingar um að sá hagnaður haldist óbreyttur. Í lok júlí árið 2011 (#4) er 

félagið flokkað í reit E með normal P/B og normal P/E, þar sem markaðsaðilar spá að 

félagið verði með vænt residual earnings jafnt ávöxtunarkröfunni og væntingar um að sá 

hagnaður haldist óbreyttur. Í lok árs 2011 (#5) er MQ Holding AB flokkað í reit F með 

lágt P/B og normal P/E, þar sem markaðsaðilar spá félaginu væntu residual earnings 

minna en 0 og væntingar um að sá hagnaður muni haldast óbreyttur. 

7.9.7.1 Niðurstöður 

Við skráningu MQ Holding AB á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic er félagið flokkað í 

reit F. Miðað við þá 5 punkta sem valdir eru til skoðunar á MQ Holding AB, þá flyst 

félagið á milli þriggja reita í Penman matrixunni sem rannsóknin á fyrirtækinu nær til, frá 

júní 2010 til loka árs 2011. Félagið er flokkað þrisvar sinnum í reit A, einu sinni í reit D og 

einu sinni í reit E. Miðað við rannsóknarpunktana, þá tekur það félagið hálft ár að fá 

fram fyrstu hreyfingu á milli reita í Penman matrixunni, flytjast úr reit F í reit D. 

7.9.8 Pandora A/S 

Pandora A/S er danskt félag á neytendavörumarkaði. Félagið er skráð á aðalmarkað  

NASDAQ OMX Nordic 5. október 2010 í kauphöllinni í Kaupmannahöfn.  

Tafla 23  Yfirlit yfir form skráningar Pandora A/S 

 

Tafla 24  Yfirlit yfir verð og kennitölur  

 

Félag Auðkenni
Heimaríki 

félags
Kauphöll Land

Upphæð 

í €m 
GICS starfsgrein Skýring skráningar

Pandora A/S  PANDORA DK NASDAQ OMX  

Nordic Exchange

Denmark 5.10.2010 Consumer Discretionary IPO

Firsti 

skráningar 

dagur

Pandora AS, Danmörk

Flokkun

Punktur Dags Verð P/B Flokkun Trailing Normal Trailing P/E m.t.t.

Neðri Efri Normal P/B P/E forward P/E Neðri Efri Forward P/E

1 IPO 210,00 18,16 0,80 1,25 Hátt 27,19 8,65 6,92 10,81 Hátt

2 5.10.2010 263,00 22,75 0,80 1,25 Hátt 34,05 8,65 6,92 10,81 Hátt

3 30.12.2010 336,00 10,12 0,80 1,25 Hátt 22,73 9,14 7,31 11,43 Hátt

4 7.4.2011 248,90 7,51 0,80 1,25 Hátt 16,84 9,03 7,22 11,29 Hátt

5 6.7.2011 149,90 4,52 0,80 1,25 Hátt 10,14 8,70 6,96 10,88 Normal

6 5.10.2011 36,94 1,11 0,80 1,25 Normal 2,50 8,60 6,88 10,75 Lágt

7 30.12.2011 54,00 1,30 0,80 1,25 Hátt 3,45 9,17 7,34 11,46 Lágt

Vikmörk Vikmörk

Normal P/B Normal forward P/E
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Félagið er flokkað, punktur: 

1-4  Í reit A, með hátt P/B og hátt P/E. 
5 Í reit D, með hátt P/B og normal P/E. 
6   Í reit H, með normal P/B og lágt P/E. 
7 Í reit G, með hátt P/B og lágt P/E. 

 Hátt P/B Normal P/B Lágt P/B 

Hátt P/E A  AH > AH0 & AH0 > 0    

 

1-2-3-4 

 

B  AH > AH0 & AH0 = 0  

 

C  AH > AH0 & AH0 < 0     

 

Normal P/E D  AH = AH0 & AH0  > 0         

 

5 

 

E  AH = AH0  & AH0 = 0     

 

F   AH = AH0 & AH0 < 0    

 

 

 

Lágt P/E G  AH < AH0 & AH0 > 0    

 

7 

 

 

H  AH < AH0 & AH0 =  0    

   

6 

I  AH < AH0 & AH0 < 0    

Mynd 13  Penman matrixa fyrir Pandora A/S, Danmörk 

Við skráningu Pandora A/S á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic í október 2010 (#1) 

er félagið flokkað í reit A með hátt P/B og hátt P/E sem sýnir að markaðsaðilar eru að 

spá félaginu væntu residual earnings meira en 0 og væntum vexti í residual earnings. 

Félagið er flokkað í reit A í október 2006, lok árs 2010 og í apríl 2011 (#2-4). Í júlí 2011 

(#5) er félagið flokkað í reit D með hátt P/B og normal P/E sem sýnir að markaðsaðilar 

eru að spá að vænt residual earnings verði stærra en 0 og að væntur hagnaður haldist 

óbreyttur. Í október 2011 (#6) er Pandora A/S flokkað í reit H með normal P/B og lágt 

P/E sem sýnir að markaðsaðilar spá að vænt residual earnings verði jafnt 

ávöxtunarkröfunni á félagið eða = 0, og að sá hagnaður fari lækkandi. Í lok árs 2011 (#7) 

er félagið flokkað í reit G með hátt P/B og lágt P/E, þar sem markaðsaðilar spá vænt 

residual earnings verði stærra en 0 og væntur hagnaður fari minnkandi.  
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7.9.8.1 Niðurstaða 

Við skráningu Pandora A/S á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic er félagið flokkað í reit 

A. Miðað við þá 7 punkta sem valdir eru til skoðunar á félaginu, þá flyst félagið á milli 

fjögurra reita í Penman matrixunni sem rannsóknin nær til, frá október 2010 til loka árs 

2011. Félagið er flokkað fjórum sinnum í reit A, einu sinni í reit D, einu sinni í reit H og 

einu sinni í reit G. Miðað við rannsóknarpunktana, þá tekur það félagið níu mánuði að fá 

fram fyrstu hreyfingu á milli reita í Penman matrixunni, flytjast úr reit A í reit D.  

7.10 Samantekt rannsóknar 

Samtals voru átta fyrirtæki greind samkvæmt Penman matrixunni. Alls voru 77 punktar 

settir inn í matrixur félaganna. Við skoðun á heildarniðurstöðum allra félaganna átta, 

sem greind voru, kemur í fram að samtals eru félögin með hátt P/B í 59 tilfella, normal 

P/B í 10 tilfella og lágt P/B í átta tilfella. Þá eru félögin samtals í 48 tilfella með hátt P/E, í 

24 tilfella með normal P/E og í fimm tilfella með lágt P/E. 

 

Alls samtals 77 

Hátt P/B 

Samtals 59 

Normal P/B 

Samtals 10 

Lágt P/B 

Samtals 8 

Hátt P/E 

Samtals 48 

A  AH > AH0 & AH0 > 0    

45 

58,4% 

 

B  AH > AH0 & AH0 = 0  

1 

1,3% 

C  AH > AH0 & AH0 < 0     

2 

2,6% 

Normal P/E 

Samtals 24 

D  AH = AH0 & AH0  > 0         

= 12 

  15,6% 

 

E  AH = AH0  & AH0 = 0     

8 

10,4% 

F   AH = AH0 & AH0 < 0    

4 

5,2% 

 

Lágt P/E 

Samtals 5 

G  AH < AH0 & AH0 > 0    

2 

2,6% 

 

 

H  AH < AH0 & AH0 =  0    

1 

1,3% 

I  AH < AH0 & AH0 < 0      

2 

2,6% 

Mynd 14  Penman matrixa, samantekt allra fyrirtækja  
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Alls eru 45 punktar flokkaðir í reit A með hátt P/B og hátt P/E eða 58,4%. Samtals er 1 

punktur í reit B, 2 punktar í reit C, 12 punktar í reit D, 8 punktar í reit E, 4 punktar í reit F, 

2 punktar í reit G, 1 í reit H og samtals 2 í reit I.  

Tafla 25  Samtals fjöldi punkta flokkaðir eftir reit  

 

Yfir 58% allra punkta fyrirtækjanna í rannsókninni eru flokkaðir í reit A, í um 15% 

tilfella eru punktar flokkaðir í reit D, um 10% í reit E og aðrir reitir um 5% og minna.    

7.10.1 Yfirlit flokkunar skipt eftir árum 

Við skoðun á flokkun allra punkta skipt eftir árum (mynd 7.10-3) kemur vel í ljós hver 

aukning punkta verður er líður á rannsóknartímann, þar sem fleiri félög bætast við 

rannsóknina á hverju ári. Þá koma einnig vel fram þær gloppur sem eru í gagnagrunni 

rannsóknarinnar, sem sést vel í tilfellum fyrirtækjanna Ahlström Oyj og PA Resources 

AB, þar sem gögn vantar um félögin árin 2008-2010.  

Við skoðun á flokkun félaga í reiti á fyrstu 12 mánuðum eftir skráningu kemur einnig 

fram (Tafla 26) að misjafnlega margir punktar eru til skoðunar hjá hverju félagi fyrsta 

árið. Ástæða fyrir mismunandi fjölda punkta á fyrsta ári félags ræðst aðallega af því 

hvort gagnagrunnur félagsins sé nógu þéttur til þess að hægt sé að greina punkta á um 

2-3 mánaða fresti, eins og stefnt var að í upphafi (sjá kaflar 7.2 og 7.5). Á árunum að 

loknu fyrsta ári á markaði er leitast við að geta verið með um 2 punkta á hverju ári. 

Samtals eru 33 punktar flokkaðir fyrir félögin átta í úrtakinu á fyrstu 12 mánuðum félags 

eftir frumskráningu á markaði sem gefur að meðaltali 4,125 punkt á hvert félag á fyrsta 

ári. Þrjú félög eru með 3 punkta flokkaða á fyrsta ári og tvö eru með 5 punkta flokkaða.  

Tafla 26  Flokkun félaga í Penman matrixu skipt eftir árum 

 

Samtals fjöldi punkta flokkaðir í hvern reit

Reitur A B C D E F G H I Samtals

Fjöldi 45 1 2 12 8 4 2 1 2 77

Hlutfall 58,4% 1,3% 2,6% 15,6% 10,4% 5,2% 2,6% 1,3% 2,6% 100%

Félag Ahlström 

Oyj

PA Resources Orion Oyj Oriola-KD 

Oyj

Rejlerkoncernan 

AB

Net Entertainment 

AB

MQ Holding 

AB

Pandora A/S Samtals Hlutfall af 

heild

Fjöldi punkta 8 12 13 13 11 8 5 7 77

Fyrstu 12 mán. D D D D A A A A A A A A A A A A A A A A A A A F F D E A A A A D H 33 42,9%

Skipt eftir árum

2006 D D D A A A A A A A A A 12 15,6%

2007 D E A D A A A A A A A D 12 15,6%

2008 D I A A A E D G 8 10,4%

2009 E E A A A A A A A A A 11 14,3%

2010 E A A A A A A A A A F F D A A A 16 20,8%

2011 E E C F I A D B C D A A E F A D H G 18 23,4%
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7.10.2 Staðsetning punkta allra félaga eftir ártali 

Við skoðun á flokkun punkta í Penman matrixuna skipt upp eftir árum, má skoða hvort 

munur sé á milli ára við flokkun. Árin 2006 og 2007 eru samtals 17 punktar flokkaðir í 

reit A og árin 2009 og 2010 eru samtals 21 punktur flokkaður í reit A.   

Flest árin flokkast í reitina A, D og E og áberandi hve stór hluti hvers árs flokkast í reit 

A umfram aðra reiti.  

 Hátt P/B Normal P/B Lágt P/B 

Hátt P/E 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 

A  AH > AH0 & AH0 > 0    

9 

8 

3 

9 

12 

4 

B  AH > AH0 & AH0 = 0  

 

 

 

 

 

1 

 

C AH > AH0 & AH0 < 0     

 

 

 

 

 

2 

Normal P/E 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 

D AH = AH0 & AH0  > 0         

3 

3 

2 

 

1 

3 

 

E AH = AH0  & AH0 = 0     

 

1 

1 

2 

1 

3 

F  AH = AH0 & AH0 <0    

 

 

 

 

2 

2 

 

Lágt P/E 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 

G AH < AH0 & AH0 >0    

 

 

1 

 

 

1 

 

H AH < AH0 & AH0 =  0    

 

 

 

 

 

1 

 

I  AH < AH0 & AH0 < 0    

 

 

1  

 

 

1 

 

Tafla 27  Flokkun punkta í Penman matrixuna skipt eftir árum. 

Til þess að meta samanburð á flokkun punkta í reiti á milli ára, þá þarf að hafa í huga 

að greiningum á punktum fjölgar eftir því sem líður á rannsóknartímabilið og félögum 
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fjölgar, en flestir punktar eru árið 2011 þegar öll fyrirtækin eru komin á markað. Einnig 

var markmið rannsóknarinnar að hafa punkta á um 2-3 mánaða bili á fyrsta ári félags á 

markaði. Tafla 28 sýnir yfirlit yfir fjölda punkta skipt eftir árum. Árið 2008 var fjöldi 

punkta um 10% af heildarfjölda og árið 2011 var með um 23% af heildarfjölda punkta. 

Tafla 28  Heildarfjöldi punkta skipt eftir ári. 

 

7.10.3 Staðsetning punkta hvers félags á fyrsta ári eftir frumskráningu 

Við skoðun á flokkun félaga í Penman matrixuna á fyrsta degi frumskráningar á markað 

kemur í ljós (Tafla 29) að sex af átta félögum í úrtakinu flokkast í reit A, þar sem 

væntingar til félagsins eru mestar. Þá kemur það einnig fram að sex félög af átta halda 

flokkun í reit fyrsta árið á markaði og tvö félög flokkast í þrjá reiti á fyrsta árinu. 

Tafla 29  Flokkun fyrirtækis í reiti innan Penman matrixunnar samkvæmt rannsóknarpunktum fyrstu 12 
mánuði á markaði. 

 

7.10.4   Fyrsta breyting á flokkun fyrirtækja innan Penman matrixunnar frá 
skráningu á markað. 

Við skoðun á því hversu langur tími líður hjá fyrirtækjunum í úrtakinu við það að færast 

úr þeim reit sem félagið er flokkað innan Penman matrixunnar við upphafsskráningu á 

markað og í annan, er mismunandi eftir félögum og þeim punktum sem veljast í 

rannsóknina fyrir hvert félag. Í töflu 30 kemur fram að það tekur fyrirtæki í úrtakinu að 

Ár
Fjöldi 

punkta

Hlutfall af 

heild 

2006 12 15,6%

2007 12 15,6%

2008 8 10,4%

2009 11 14,3%

2010 16 20,8%

2011 18 23,4%

Samtals 77 100,0%

Félag Fyrstu 12 mán.

Ahlström Oyj D D D D

PA Resources A A A

Orion Oyj A A A A A A

Oriola-KD Oyj A A A A

Rejlerkoncernan AB A A A

Net Entertainment AB A A A

MQ Holding AB F F D E

Pandora A/S A A A A D H

Samtals punktar 33

Flokkun punkta fyrstu 12 mánuði á markaði
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meðaltali 21,75 mánuð að breyta um reit fyrst eftir skráningu á markað. Fyrirtækið 

Orion Oyj var í 66 mánuði með fyrstu flokkun sína og fyrirtækið MQ Holding AB hélt 

sinni fyrstu flokkun í sex mánuði. Þá kemur fram að fimm af átta fyrirtækjum í úrtakinu 

eru að færast í reit D frá upphafsreit og fjögur af átta fyrirtækjum eru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

að koma úr reit A, sem þýðir að markaðsaðilar eru spá félögum minni væntum vexti í 

residual earnings.   

Tafla 30  Fyrsta breyting á flokkun félags eftir skráningu á markað og tímalengd sem fyrsta flokkun varir. 

 

7.11 Samanburður við rannsókn Stephen Penman 

Samkvæmt rannsókn sem Stephen Penman framkvæmdi á bandarískum félögum á 

árunum 1963-2001 (sjá kafli 6.3), þá var niðurstaðan sú að í 68.000 mælingum voru 

34,1% mælinga með hátt P/E og P/B og 34,1% mælinga, þar sem félög voru með lágt P/E 

og lágt P/B. Í 16% tilfella voru félög með hátt P/E og lágt P/B og sama hlutfall með lágt 

P/E og hátt P/B.   

Með því að taka niðurstöður rannsóknar með eingöngu þá punkta sem falla í reitina 

A, C, G og I og bera saman við niðurstöður rannsóknar Stephen Penman, þá má skoða 

hvort niðurstöður séu á einhvern hátt sambærilegar. Munur á rannsóknum er þó sá að í 

Penman rannsókn er félögum eingöngu skipt upp í hátt eða lágt P/B og P/E. Ekki er gefið 

svigrúm fyrir normal P/B og normal P/E. Einnig er í rannsókn Penman einföld skipting á 

háu og lágu P/B og P/E eftir miðgildi markaðarins hvert ár, en í rannsókninni er hátt og 

lágt P/E og P/B flokkað m.t.t. ávöxtunarkröfu á hverjum tíma.  

Samtals eru 51 punktur flokkaður í reit A, C, G og I í rannsókninni, í A reit 45 punktar 

eða 88,2%, C reit 2 punktar eða 3,9%, G reit 2 punktar eða 3,9% og I reit 2 punktar eða 

3,9%. Sjá niðurstöður samanburðar á rannsóknum í mynd 7.10-8.  

Félag Færsla Mánuðir

Ahlstrom Oyj D - E 21

PA Resources AB A - D 18

Orion Oyj A - D 66

Oriola Oyj A - E 30

Rejlerkoncernan AB A - D 24

Net Entertainment AB A 0

MQ Holding AB F - D 6

Pandora A/S A - D 9

Meðaltal 21,75

Fyrsta breyting á flokkun félags í reit eftir 

frumskráningu mælt í mánuðum
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 Hátt P/B Lágt P/B 

Hátt  P/E 

Penman rannsókn 

 

Rannsókn – samtals punktar 

A 

23.146   /  34%              

 

45  / 88,2% 

 

C 

10.848     / 16%  

 

2  / 3,9% 

         

Lágt  P/E 

Penman rannsókn 

 

Rannsókn – samtals punktar 

G 

10.849    / 16%   

 

2  /  3,9% 

I 

23.147      / 34% 

 

2  /  3,9% 

 

Mynd 15  Samanburður rannsóknar við rannsókn Stephen Penman  

Í samanburði á þessum tveimur rannsóknum er ljóst að mjög hátt hlutfall í reit A í 

rannsókninni og mjög lágt hlutfall í reit I, sýnir að ójafnvægi er í niðurstöðum 

rannsóknar, ef Penman rannsókn er talin gefa rétta sýn á flokkun í reitina. Í rannsókninni 

eru yfir 88% með hátt P/B og hátt P/E (A reitur), en í Penman rannsókn er hlutfallið 34%. 

Þá er 3,9% með lágt P/B og lágt P/E (I reitur) í rannsókninni en í Penman rannsókn var 

það 34%. Í rannsókninni er fjöldi punkta í reit C og G jafn margir eða 2 í hvorum reit sem 

er 3,9% í hvorum reit. Í Penman rannsókn eru hlutföllinn jöfn í reit G og C. Miðað við það 

hve hátt hlutfall flokkunar fellur í reit A í rannsókninni, þá er erfitt að fullyrða að hér sé 

um sömu reynslu að ræða og í könnun Penman. Engan veginn er að sjá sömu hlutföll 

flokkunar í reitum A og I og hlutföll í reitum C og G í rannsókninni eru mun lægri en í 

Penman rannsókn, þótt þau séu jafnhá í báðum reitum í báðum rannsóknum.  

7.12 Niðurstöður rannsóknarspurninga 

Rannsóknin á flokkun nýskráðra félaga á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic með 

Penman matrixu fyrstu ár félaganna á markaði, veitir ákveðna sýn á mat markaðsaðila á 

vænta afkomu félaganna.   
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Með flokkun félaga í Penman matrixu er verið að skrá félög í ákveðið kerfi samkvæmt 

markaðsverði sem aðilar á markaði hafa komið sér saman um. Kaup og sala á félagi 

byggir á virðismati aðila á markaði hverju sinni, hvort verð viðkomandi félags sé ofan 

eða neðan við virðismatið. Það má því segja að verðmatskennitölurnar P/B og P/E séu 

sannarlega afsprengi virðismats aðila á markaði og spár þeirra um vænta afkomu félaga 

á markaði. Flokkun í Penman matrixu er því leið til þess að setja verðmatskennitölurnar í 

samhengi við spá um vænta afkomu félags er byggir á residual earnings.  

Til þess að svara megin rannsóknarspurningum, þá er fyrst hliðarspurningum svarað 

þar sem niðurstöður þeirra styðja við svör megin rannsóknarspurninga.  

7.12.1 H-1 Gefa kennitölurnar P/B og forward P/E við skráningu á markað 
vísbendingar um vænta afkomu?  

Samkvæmt skilgreiningu á Penman matrixunni, þá er félag með lágt P/E ekki að vaxa, 

félag með normal P/E heldur óbreyttri stöðu í hagnaði, þ.e. hann hvorki vex né minnkar 

og félag með hátt P/E er í vexti. Þannig má segja að félag sem færist upp Penman 

matrixuna sé að bæta sinn rekstur og virði. Það þarf þó einnig að huga að því hvort 

vöxtur sé í residual earnings eða ekki. Félag með lágt P/B er ekki að skila væntu residual 

earnings, félag með normal P/B er að skila væntu residual earnings samkvæmt 

ávöxtunarkröfu og ekkert umfram það. Félag sem er með hátt P/B er að skila væntu 

residual earnings.  

Samkvæmt framansögðu, þá má segja að félag sé að bæta hagnað sinn ef það færist 

upp í Penman matrixunni. Einnig má segja að félag sé að bæta hagnað sinn ef það færist 

til vinstri frá upphaflegri flokkun.  

Tilfærsla félaga í rannsókninni innan Penman matrixunnar er eftirfarandi: 

 Ahlström Oyj hefur færst til hægri frá upphafsskráningu til loka árs 2011, eða 
frá reit D í reit E. 

 Pa Resources AB hefur færst niður og til hægri frá upphafsskráningu til loka 
árs 2011, eða frá reit A í reit I. 

 Orion Oyj hefur færst niður frá upphafsskráningu til loka árs 2011, eða frá reit 
A í reit D. 

 Oriola-KD Oyj hefur færst til hægri frá upphafsskráningu til loka árs 2011, eða 
frá reit A í reit C. 
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 Rejlerkoncernan AB hefur færst niður frá upphafsskráningu til loka árs 2011 
eða frá reit A í reit D. 

 Net Entertainment AB er ávallt í reit A og hefur því ekkert færst um reit frá 
upphafsskráningu til loka árs 2011. 

 MQ Holding AB er í reit F við upphafsskráningu og er þar við lok árs 2011. 

 Pandora A/S er í reit A við upphafsskráningu og hefur færst niður í reit G við 
lok árs 2011. 

Alls má því segja að sex félög hafi ekki staðist spár markaðsaðila um væntan hagnað 

félagsins m.v. frumskráningu á markað, þar sem þau færast ekki á þann hátt innan 

Penman matrixunnar sem skilgreindur er „rétt“ tilfærsla. Þetta eru félögin; Ahlström 

Oyj, PA Resources AB, Orion Oyj, Oriola-KD Oyj, Rejlerkoncernan AB, og Pandora A/S.  

Það er því í 75% tilvika sem félög í úrtakinu eru ekki að gefa réttar vísbendingar um 

væntan hagnað við skráningu á markað.  

7.12.2 H-2 Flokkast nýskráð félög oftast í reit A við frumskráningu? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að sex félög af átta í úrtakinu flokkast í reit A við 

frumskráningu á markað (tafla 26). Í reit A flokkast félög með hátt P/B sem bendir til 

þess að félögin séu að skila residual earnings og séu jafnframt með hátt P/E sem þýðir 

að markaðsaðilar hafa væntingar um það að residual earnings muni vaxa. Samtals er 

75% félaganna í úrtakinu flokkuð í reit A í Penman matrixunni við frumskráningu á 

markað. Þrátt fyrir nokkuð afgerandi niðurstöður rannsóknar er frekari rannsókna þörf 

með stærra úrtaki til þess að svara því hvort nýskráð félög flokkist oftast í reit A við 

frumskráningu. 

7.12.3 H-3 Breytir félag í úrtaki fljótt um reit í Penman matrixu eftir 
frumskráningu? 

Niðurstöður rannsóknarinnar (tafla 30) sýna að félögin í úrtakinu eru að meðaltali 21,75 

mánuð í reitnum sem félagið er flokkað í Penman matrixunni við skráningu á markað. 

Lengstur tími fram að fyrstu breytingu á milli reita er 66 mánuðir og skemmstur tími er 

sex mánuðir. Ekki er hægt að fullyrða m.v. stærð úrtaks rannsóknar hvort félag breyti 

fljótt eða seint um reit, þar sem stærra úrtak þarf til greiningar á því og samanburð við 

aðra sambærilega rannsókn.  
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7.12.4 H–4 Er leitni til þess að félög í úrtaki leiti í reit E? 

Niðurstöður á flokkun félaga í úrtakinu sýnir að af öllum 77 flokkunum er félag í 10,4% 

tilfella flokkað í reit E sem er „jafnvægisreitur“ matrixunnar, með normal P/B og normal 

P/E (mynd 15). Eitt félag er með flokkun í reit E í lok árs 2011 og því ekki hægt að 

fullyrða að félögin í úrtakinu leiti í jafnvægisreit Penman matrixunnar. 

Miðað við skilvirkan markað, þá ættu öll félög að leita að „eðlilegri“ stöðu, vegna 

þess að ef eitthvert félag er með vöxt í residual earnings, þá mun samkeppnin draga úr 

því og markaðurinn leita að jafnvægi. Frekari rannsókna er þörf til þess að hægt sé að 

svara því hvort félög leiti í E reit Penman matrixunnar sem byggja á stærra úrtaki og ná 

yfir lengra tímabil. 

7.12.5 H-5 Eru kennitölurnar P/E og P/B félaga í úrtaki sambærilegar við 
meðaltöl á markaði?  

Í rannsókninni kemur fram að félög í úrtaki eru við skráningu á markað með meðaltals 

trailing P/E 15,96 og meðaltal forward P/E markaðarins er 10,20. Munurinn er að 

meðaltals trailing P/E félaganna er 5,76 meira en ársmeðaltal forward P/E markaðarins 

við skráningu hvers félags eða 56,5% hærra. Að þessu sögðu má segja að félög í úrtakinu 

séu með umtalsvert hærra P/E við skráningu en meðaltal markaðarins.  

Meðaltals P/B fyrirtækja í úrtakinu við skráningu á markað er 5,44. Ekki liggja fyrir 

upplýsingar um það í gagnagrunni Bloomberg hvert meðaltal P/B markaðarins fyrir 

aðalamarkað NASDAQ OMX Nordic var á því tímabili sem rannsóknin nær yfir. Til þess 

að meta hvort P/B félaganna í úrtakinu sé hátt eða lágt miðað við markaðinn í heild, þarf 

rannsókn með stærra úrtaki og samanburð við eldri rannsóknir, þar sem P/B er greint 

eftir starfsgrein félaga og árum.    

Tafla 31  Trailing P/E félags við skráningu á markað í samanburði við árs Forward P/E meðaltal 
markaðarins sama ár. 

 

Ár Félag Land P/B Trailing Ávöxtunarkrafa Forw ard Ávöxtunarkrafa

félags P/E félags félags P/E markaðar markaðar

2006 Ahlström Oyj Fin 1,36 12,84 7,79% 11,48 8,71% 1,36

2006 PA Resources AB Sví 3,00 25,19 3,97% 11,48 8,71% 13,71

2006 Orion Oyj Fin 5,21 13,94 7,17% 11,01 9,08% 2,93

2006 Oriola Oyj Fin 1,63 15,70 6,37% 11,01 9,08% 4,69

2006 RejlerKoncernan AB Svi 4,33 17,11 5,84% 11,01 9,08% 6,10

2009 Net Entertainment AB Sví 9,58 13,95 7,17% 8,45 11,83% 5,50

2010 MQ Holding AB Sví 0,21 1,78 56,18% 8,74 11,44% -6,96

2010 Pandora A/S Dan 18,16 27,19 3,68% 8,41 11,89% 18,78

Meðaltal 5,44 15,96 10,20 5,76

Munur á P/E 

félags og 

markaðar
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7.12.6 H-6 Eru öfgar á markaði hvað varðar væntingar til nýskráðra félaga? 

Í rannsókninni kemur fram að félögin PA Resources AB og Pandora A/S hafi verið skráð á 

markað með hátt trailing P/E miðað við meðaltal forward P/E markaðarins hvert ár 

(tafla 33). Við skráningu PA Resources AB á markað í júní árið 2006 er trailing P/E 

félagsins 25,19 á sama tíma og ársmeðaltal forward P/E fyrir sænska markaðinn það ár 

var 11,48. PA Resources AB var skráð á markað með trailing P/E um 120% yfir árs 

meðaltali forward P/E sænska markaðarins. Í október árið 2010 er Pandora A/S skráð á 

danska markaðinn með trailing P/E 27,19 á sama tíma og ársmeðaltali forward P/E fyrir 

danska markaðinn var 8,41. Pandora A/S var skráð á markað á um 227% yfir meðaltali 

danska markaðarins það árið. Segja má að miklar væntingar hafi verið á meðal aðila á 

markaði við skráningu þessara félaga m.v. við stöðu á markaðnum á sama tíma. Tafla 33 

sýnir yfirlit yfir trailing P/E félaga í úrtaki rannsóknar við skráningu á markað og 

ársmeðaltal forward P/E markaðar árið sem hvert fyrirtæki er skráð. 

Tafla 32  Hlutfallslegur munur á ársmeðaltali Forward P/E félags við skráningu og ársmeðaltali Forward 
P/E viðkomandi markaðar. 

 

Frekari rannsókna er þörf til þess að meta hvort um öfgakenndar væntingar hafi verið 

að ræða þegar félögin í úrtakinu voru skráð á markað. Skoða þarf hver staða annarra 

félaga var á sama tíma innan sömu starfsgreinar og fyrirtækin í úrtakinu starfa, svo hægt 

sé að svara þessari fullyrðingu frekar og einnig hvort eitthvað annað í hagkerfinu eða á 

öðrum hlutabréfamörkuðum heims hafi haft þar áhrif. 

Ár Félag Land / Trailing Forw ard

markaður P/E félags P/E markaðar

2006 Ahlström Oyj Fin 12,84 11,48 1,36 12%

2006 PA Resources AB Sví 25,19 11,48 13,71 119%

2006 Orion Oyj Fin 13,94 11,01 2,93 27%

2006 Oriola Oyj Fin 15,70 11,01 4,69 43%

2006 RejlerKoncernan AB Svi 17,11 11,01 6,10 55%

2009 Net Entertainment AB Sví 13,95 8,45 5,50 65%

2010 MQ Holding AB Sví 1,78 8,74 -6,96 -80%

2010 Pandora A/S Dan 27,19 8,41 18,78 223%

Munur á P/E 

félags og 

markaðar

Munur í %      

á P/E félags     

og markaðar
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7.12.7 H-7 Hvaða breytingar hafa orðið á P/B og forward P/E hjá nýskráðum 
félögum undanfarin ár? 

Með skoðun á kostnaði eiginfjár (ávöxtunarkröfu) á árunum 2006-2011 fæst ágætt yfirlit 

yfir þá ávöxtunarkröfu sem fjárfestar eru að gera að meðaltali til verðbréfamarkaðarins í 

hverju landi og í framhaldi er einnig normal forward P/E fundið.  

Í Töflu 34 er sýnd þróun á árlegum meðalkostnaði eiginfjár árin sem rannsóknin nær 

til á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic í Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð. Þar kemur 

einnig fram meðaltals normal forward P/E fyrir hvert ár skipt eftir mörkuðum (normal 

forward P/E = 1/ ávöxtunarkröfunni).   

Tafla 33  Meðalkostnaður eiginfjár og normal forward P/E markaða skipt eftir löndum og ári 

 

Frá árinu 2006-2010 hefur meðaltals ávöxtunarkrafan á danska, finnska og sænska 

NASDAQ OMX Nordic aðalmörkuðunum hækkað að meðaltali um 29,03%. Mest hefur 

hækkunin verið á sænska markaðnum, þar sem hækkunin hefur verið 31,00%, 30,71% í 

Finnlandi og 25,37% í Danmörku.  

Í Töflu 33 kemur fram að í úrtaki rannsóknar eru eingöngu sænsk félög sem ná að 

vera skráð á árunum 2006-2010, það eru félögin; PA Resources AB skráð 2006 með 

ávöxtunarkröfuna 3,97%, Rejlerkoncernan AB skráð 2006 með ávöxtunarkröfuna 5,84%, 

Net Entertainment AB skráð á markað 2009 með ávöxtunarkröfuna 7,17% og MQ 

Holding AB skráð á markað 2010 með ávöxtunarkröfuna 56,18%. Öll félögin utan MQ 

Holding AB eru með ávöxtunarkröfuna lægri við skráningu á markað en meðaltal 

viðkomandi markaðar er hverju sinni. Ávöxtunarkrafan á félögin fer hækkandi ef horft er 

til félaganna þriggja sem skráð eru 2006 og 2009. Frekari rannsókna er þörf til þess að 

meta hvort ávöxtunarkrafa á nýskráð félög á aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic sé 

hækkandi frá árinu 2006. Stærra úrtak þarf, auk þess sem greina þarf sérstaklega 

starfsgreinar félaga.  

Ár Kostnaður Normal Kostnaður Normal Kostnaður Normal

eiginfjár forw ard P/E eiginfjár forw ard P/E eiginfjár forw ard P/E

2006 9,51% 10,52 9,13% 10,95 8,74% 11,45

2007 10,08% 9,92 9,37% 10,68 9,48% 10,54

2008 11,71% 8,54 11,25% 8,89 11,09% 9,02

2009 12,49% 8,01 12,28% 8,14 11,85% 8,44

2010 11,92% 8,39 11,93% 8,38 11,45% 8,74

Munur 2010 / 2006 25,37% 30,71% 31,00%

Meðaltal kostnaðar eiginfjár og forward P/E eftir löndum og árum
Danmörk Finnland Svíþjóð
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7.12.8 Megin rannsóknar spurningar 

1. Getur flokkun kennitalnanna P/B og P/E samkvæmt Penman matrixu sagt til um 
vænta afkomu félags?  

Til þess að svara þessari spurningu þarf að skoða hver færsla félags er innan Penman 

matrixunnar. Einnig þarf að skoða hve langur tími líður þar til félag breytir um reit frá 

skráningu.  

Miðað við skilgreiningu á Penman matrixunni, þá er félag að hámarka sitt virði 

flokkist það í reit A í matrixunni, með hátt P/B og hátt P/E. Þannig er félagið að skila 

residual earnings og væntingar um vöxt í residual earnings. Þau félög sem flokkast við 

skráningu í reit A vilja halda sér þar og þau félög sem ekki flokkast við skráningu í reit A 

stefna á það að flokkast þar ef markaðsforsendur drífi félag áfram. Það er því eðlilegt að 

félag vilji flytjast til um reit sem fyrst eftir skráningu sé það ekki skráð í reit A í upphafi. 

Því ber að líta á það sem jákvæða þróun ef félag færist „rétt“ innan Penman 

matrixunnar, þ.e. upp og/eða til vinstri. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna (kafli 7.12.1) 

að í 75% tilvika eru félög í úrtakinu ekki með rétta tilfærslu í Penman matrixu frá 

skráningu á markað þar til við lok árs 2011.  

Af því má leiða að flokkun kennitalnanna P/B og P/E samkvæmt Penman matrixu er 

ekki að segja til um vænta afkomu félags.    

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig að félögin í úrtakinu færast fyrst um reit í 

Penman matrixu að meðaltali um 21 mánuði eftir skráningu eða eftir tæp tvö ár. Ef 

væntingar aðila á markaði ná til lengra tímabils en 21 mánaðar, þá er ljóst að flokkun 

félaga samkvæmt Penman matrixu er ekki að segja til um vænta afkomu félags, þar sem 

markaðsaðilar kaupa í viðkomandi félagi með það að markmiði að þær væntingar um 

residual earnings haldist við skráningardag (IPO). Þeir aðilar á markaði sem horfa til 

skemmri tíma en 21 mánaðar geta þó haldið því fram að flokkun P/B og P/E samkvæmt 

Penman matrixu sé að segja til um vænta afkomu félags.  

Til þess að geta svarað megin rannsóknarspurningu nr. 1 að fullu þarf að skilgreina 

það tímabil sem eðlilegt er að væntingar standi til að flokkun í Penman matrixu gefi við 

skráningu félags. Einnig þarf að kortleggja þær hreyfingar innan matrixunnar sem hvert 

félag flokkast í yfir rannsóknartímann og meta jákvæðar og neikvæðar hreyfingar. Þá 
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þarf einnig að skoða á sama tíma aðrar þær breytur sem geta haft áhrif á 

ávöxtunarkröfu markaðarins hverju sinni.  

2. Eru félög „rétt“ flokkuð í Penman matrixuna við upphaf skráningar á markað? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að sex af átta félögum úrtaksins eða 75% eru 

flokkuð í reit A við skráningu á markað. Þannig er markaðurinn að vænta þess að þessi 

sex félög séu að skila residual earnings, auk þess að vöxtur verði í þeim hagnaði. Við lok 

árs 2011 er eingöngu eitt félag flokkað í reit A eða 12,5% úrtaksins.  

Ef eingöngu er skoðuð staða úrtaksins við skráningu á markað og síðan við lok 

rannsóknartímanns, þá má segja að félögin hafi ekki verið „rétt“ flokkuð í Penman 

matrixunni við upphaf skráningar á markað.  

Þrátt fyrir að niðurstöður rannsóknar sýni að aðeins 12,5% úrtaks séu í reit A við lok 

árs 2011, þá er frekari rannsókna þörf til þess að geta svarað spurningunni um það hvort 

félög séu „rétt“ flokkuð í Penman matrixu við skráningu á markað. Slík rannsókn þarf að 

leiða í ljós: 

 Væntingar aðila á markaði á hverjum tíma og skoðun á ávöxtunarkröfu 
markaðarins almennt, auk hverrar starfsgreinar fyrir sig. Ljóst er að væntingar 
markaðsaðila ráða því í hvaða reit félag er flokkað innan Penman matrixunnar. 
Það er því spurning hvort eðlilegt sé að 75% úrtaksins sé flokkað í reit A við 
skráningu. 

 Mat markaðsaðila á því að félög sem ekki ná að vera flokkuð í reit A við skráningu 
á markað eigi ekki að vera skráð og þ.a.l. er svo hátt hlutfall félaga sem eru skráð 
á markað flokkuð í reit A. 

 Hvort við það ferli sem fer af stað þegar félag verður skráð á markað að slíkt auki 
væntingar til félags og fái þ.a.l. hátt P/B og hátt P/E sem það mun ekki standa 
undir og félagið færist fljótlega eftir skráningu úr reit A.  

 Hvort eitthvað í skráningarferli félags á markað leiði til þess að félag flokkist í reit 
A innan Penman matrixunnar. 

Af framansögðu er ljóst að frekari rannsókna er þörf til þess að meta hvort félög séu 

„rétt“ flokkuð í Penman matrixu við skráningu á markað. 
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8 Umræða 

Virðismat fyrirtækja er blanda af fræðum og innsæi. Til þess að nálgast virðismatið þarf 

að hafa þekkingu á rekstri viðkomandi félags og fjármálum þess. Þá þarf að þekkja til 

gæða rekstursins, markaðar, stjórnunar og vilja eigenda. Einnig þarf að vera hægt að sjá 

og meta hvað framtíðin ber í skauti, en framtíðin er kristalskúlan sem flestir aðilar á 

markaði rýna í.  

Grunngreining, sem Benjamin Graham kynnti árið 1934, er sú leið sem virðisfjárfestar 

vilja fara. Þar er lögð áhersla á það að finna hvert vænt sjóðstreymi eignar er og metin 

áhættan við það að ná því sjóðstreymi. Verð á markaði er svo í raun það verð sem 

markaðsaðilar hafa sammælst um að eiga viðskipti á.  

Aðrir þættir hafa einnig áhrif á verðmyndun hlutabréfs en virðismat með 

grunngreiningu og núvirtu væntu sjóðstreymi. Þar má t.d. nefna sálfræðilega þætti af 

ýmsum toga og spákaupmennsku. Þannig getur verðþróun hlutabréfs farið í aðrar áttir 

en niðurstöður virðismats gefa tilefni til. Slíkt hefur eðlilega áhrif á verðmats 

kennitölurnar P/B og P/E sem hugsanlega flokkast þ.a.l. í aðra reiti í Penman matrixunni 

en efni standa til, sem er kjarni rannsóknarinnar sem hér var framkvæmd. 

Fræðimenn eru almennt sammála um það að fræðilega réttasta virðismatsaðferðin 

sé sú að núvirða vænt sjóðstreymi félags. Þrátt fyrir það er umhugsunarvert að flestir 

greiningaraðilar á markaði nota verðmatskennitölurnar P/B og P/E við sitt virðismat.  

Rannsóknin á flokkun  kennitalnanna P/B og P/E getur ekki talist umfangsmikil 

rannsókn, þar sem eingöngu voru átta félög í úrtaki til rannsóknar. Rannsóknin sýnir þó 

styrk aðferðarinnar við það að flokka félag samkvæmt getu þess til þess að skila residual 

earnings og setja fram á myndrænan hátt. Hvort slík flokkun gefi betri sýn á vænta 

afkomu félags er ekki fullsvarað hér. 

Áhugavert væri að framkvæma umfangsmeiri rannsókn, þar sem úrtakið yrði mun 

stærra og blandað nýskráðum félögum á markaði og öðrum sem lengri sögu hafa á 

markaði. Í slíkri rannsókn þyrfti að huga vel að skiptingu félaga á milli starfsgreina svo 

úrtakið myndi endurspegla markaðinn sem best. Þá þyrfti að huga að breytum sem 

áhugavert væri að skoða sérstaklega, s.s. markaðssvæði félags, fjármagnsskipan, veltu 
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félags og veltu á hlutum félags á markaði. Slík rannsókn gæti gefið svör við því hvort 

félög leiti í jafnvægisreitinn E eða hvort eðlilegt sé að félög endi eða dvelji mikið í öðrum 

reitum og jafnvel varpað ljósi á það hvað valdi því. 

Penman matrixan er ekki fullkomið tól til þess að greina með afgerandi hætti stöðu 

félags á markaði. Helst má nefna að matrixan segir eingöngu til um það hvort félag sé að 

ná residual earnings eða ekki, þ.e. hátt, eðlilegt eða lágt P/B. Þau félög sem eru með 

mjög hátt P/B, vel umfram 2, eru ekki að fá sérstaka greiningu umfram þau sem eru 

aðeins yfir eðlilegu P/B, þ.e. yfir 1. Sömu sögu er að segja um P/E kennitöluna, Penman 

matrixan segir eingöngu til um það hvort félag er með lágt, eðlilegt eða hátt P/E en ekki 

um það ef félag er verulega fyrir neðan eða ofan normal P/E. Áhugavert væri að 

rannsaka leið til þess að setja fram niðurstöður flokkunar í Penman matrixunni skýrar, 

t.d. með uppsetningu á Penman matrixu, þar sem kennitalan P/E fær tengingu við 

vísitölu, þannig að mjög hátt P/E fái ákveðið gildi umfram hátt P/E. Slíkt getur þó verið 

flókið að setja fram myndrænt, þar sem félög geta flokkast fram og til baka innan 

Penman matrixunnar með mismunandi gildi á sama tíma, þótt flokkað sé í sama reit og 

þá er hver reitur matrixunnar með fyrirfram gefin gildi, bæði hvað varðar P/B og P/E.  

Niðurstöður rannsóknar á forspárgildi kennitalnanna P/B og P/E með Penman 

matrixu sýnir að við skráningu eru félög í flestum tilfellum flokkuð í reit A með hátt P/B 

og hátt P/E. Af því má sjá að hugsanlegt er að félög séu ekki skráð á markað nema þau 

séu talin geta gert betur en meðaltal markaðar. Áhugavert er að rannsaka og bera 

saman nýskráð félög á ýmsum fjármálamörkuðum heims og setja upp í Penman matrixu. 

Með því fæst samanburður á væntingum til nýskráðra félaga á milli markaða, sem sýnir í 

hvaða reit félög flokkast við skráningu á markað, hvort félög á ákveðnum landsvæðum 

og mörkuðum flytjist fyrr á milli reita eftir skráningu og þá hvort það sé jákvæð eða 

neikvæð breyting og einnig hver þróun félaga sé innan matrixunnar.  

Þá má spyrja hvort eðlilegt sé að félög séu almennt flokkuð í reit A við skráningu, líkt 

og var með 75% félaga í úrtakinu. Með skráningu á markað ákveða ráðgjafar og 

eigendur viðkomandi félags hvert útboðsverð félagsins eigi að vera. Með því að hafa 

verðið hátt flokkast félagið í reit A. Með því að flokka félagið í reit A hefur öll áhætta um 

það að félagið standi undir væntu residual earnings verið færð yfir á aðila á markaði. Er 
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eðlilegt að félag sé flokkað þannig að möguleikar á aukinni afkomu hafi þegar verið 

færðir í virði félagsins? 

Niðurstöður rannsóknar sýnir að sex af átta félögum sem eru í úrtakinu flokkast í reit A við 

skráningu á markað. Leiða má að því líkur að almennt flokkist nýskráð félög í reit A með hátt 

P/B og hátt P/E. Einnig kemur fram í rannsókninni að eitt félag af átta flyst úr reit A í reit D á 

innan við ári eftir skráningu á markað. Þannig er ljóst að virðismat á sumum félögum fyrir 

skráningu á markað er á skjön við það verð sem markaðurinn er reiðubúinn að greiða. 

Áhugavert er því að rannsakað verði hvort virðismati á félögum sé ábótavant í aðdraganda 

skráningar. Hvort eðlilegt geti verið að um 75% félaga sem skráð eru á markað flokkist í reit A 

og að ákveðið hlutfall þeirra falli fljótlega í verði eftir skráningu. Hugsanlegt er að ferlið við 

skráningu félags kalli á há verð til þess að upphaflegir eigendur félagsins og þeir eigendur sem 

kaupa hlut í félaginu í aðdraganda skráningar, og að auki þeir ráðgjafar sem vinna að 

skráningarferlinu, hagnist „nægjanlega“ mikið. Rannsóknin getur leitt í ljós hvort slíkt leiði til 

þess að greiningaraðilar sem vinna að skráningu viðkomandi félags ofmeti væntingar um 

afkomu félagsins.Verðleggiþannig langtímavöxt félagsins strax í upphafi á skjön við ríkjandi 

virðismat aðila á markaði. Slíkt  leiðir til þess að fjárfestar telji félagið verðlagt of hátt og ákveði 

að fjárfesta ekki í félaginu og það lækki í verði. Þá getur einnig komið fram að félagið standi 

ekki undir þeim væntingum um residual earnings sem lagt er upp með við skráningu og lækki í 

verði við birtingu fyrsta uppgjörs eftir skráningu. Þ.e. að aðilar á markaði eru ekki sammála 

virðismati þeirra aðila sem stóðu að skráningu félags á markað. 
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Lokaorð 

Flokkun Stephen Penman á félögum í matrixuna er athyglisverð nálgun á greiningu á 

stöðu félaga og einnig markaðarins í heild. Matrixan sýnir á myndrænan hátt hver staða 

hvers félags er í samanburði við væntingar og ávöxtunarkröfu markaðarins.  

Áhugavert væri ef framkvæmd yrði sambærileg rannsókn og hér var gerð sem myndi 

ná yfir lengra tímabil og með stærra úrtaki og að auki með jafnt nýskráð félög og önnur 

félög á markaði til samanburðar.  

Þrátt fyrir að Benjamin Graham hafi sett fram þá tillögu árið 1934 að fjárfestar ættu 

að halda sig við öryggisbil og tryggja þannig auknar líkur á því að fjárfesting skilaði 

viðunandi ávöxtun, með öllum þeim takmörkunum á upplýsingagjöf og regluverki sem 

þá voru, þá virðist hún vera í fullu gildi nú á tímum. 

Rannsóknin sýnir að markaðsaðilar geta ekki treyst á góða afkomu nýskráðra félaga 

til langframa og vekur upp spurningar hvort gæfulegt sé að kaupa hlut í félagið við 

skráningu á markað. Mikið flökt á verði sumra hlutabréfa félaga á markaði og einnig 

hratt verðfall einstakra nýskráðra félaga skapar ekki tiltrú á því að greiningaraðilar séu 

að virðismeta félög rétt sem leiðir aftur hugann að öryggisbili Benjamin Graham.   

Við rannsóknina var unnið upp úrtak úr gagnagrunni Bloomberg gagnaveitunnar, sem er 

ein helsta gagnaveita á fjármálamörkuðum heims. Af 133 félögum sem skráð voru á 

aðalmarkaði NASDAQ OMX Nordic á árunum 2006-2010 var eingöngu hægt að fá upplýsingar 

um átta fyrirtæki, þar sem hægt var að sjá kennitölurnar P/B, P/E og markaðsverð á sama degi 

með nokkuð reglulegum hætti frá skráningardegi hvers félags. Í úrtaki rannsóknarinnar 

enduðu aðeins 6% af þeim 133 félögum sem voru skráð á þessum tíma. Sum afföll eiga 

eðlilegar skýringar, svo sem félag hefur verið skráð af markaði eða sameinast öðru eða hætt 

starfsemi. Hvort ástæða lélegra heimta í úrtaki er slæleg vinnsla Bloomberg, NASDAQ OMX 

Nordic eða annarra er ekki vitað, en ljóst er að erfitt er fyrir fræðimenn að stunda hagrænar 

rannsóknir á skandinavískum verðbréfamarkaði með sögulegum gildum ef gagnagrunnar eru 

ekki góðir. Höfundur getur ekki fullyrt að aðrir gagnagrunnar, sem höfundur hafði ekki aðgang 

að, hafi mögulega getað gefið betri upplýsingagjöf.  
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Ákjósanlegast er að Háskóli Íslands hafi beinan aðgang að gagnagrunnum fyrir 

nemendur sína og kennara og geti þannig tryggt að gæði gagnagrunna séu ávallt eins og 

best verður á kosið.   
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