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Abstract 

It´s a given fact that dealing with bonds and stocks is a very risky 

business, because you can never know for sure if or let alone know 

how much you gain from the transaction. The main reason is that a 

multitude of effects take place when bonds and stock exchange 

hands. The greatest effects deal with the infrastructure of the 

company and its economical environment. Therefore it´s invariably 

difficult to predict the returns of stocks and there is always the fact 

of uncertainty about its capital gain in the near future. This 

uncertainty depends on what kind of stocks you deal with. The 

common rule is that stocks are riskier than bonds and that´s why 

investors demand higher returns for stocks. 

In order to find out if the stocks of a certain company give higher 

returns than its bonds we´ll evaluate from historical evidence. In this 

assignment we have to decide if investors are better off by buying 

stocks or bonds. 
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Útdráttur 

Verðbréfaviðskipti eru í eðli sínu áhættusöm vegna þess að ekki er 

hægt að vita nákvæmlega hver ávöxtun af hverju hluta- eða 

skuldabréfi verður þegar viðskiptin fara fram.    Ástæða þess er að 

verðþróun verðbréfa er háð mörgum samverkandi þáttum.  Helstu 

áhrifaþættir á verðþróun tengjast innra umhverfi fyrirtækisins sem 

og því efnahagsumhverfi sem það starfar innan.  Framtíðarspá á 

ávöxtun af einstaka verðbréfi verður því erfið og ávallt er til staðar 

viss óvissa um þá ávöxtun sem kemur til með að verða af 

verðbréfinu eftir kaupin.  Þessi óvissa er þó mismikil eftir því í 

hvers konar verðbréfi fjárfest er.  Almennt eru hlutabréf áhættumeiri 

fjárfesting en skuldabréf og gera fjárfestar því hærri ávöxtunarkröfu 

til slíkrar fjárfestingar.   

Metið verður út frá sögulegum gögnum hvort hlutabréf sama 

fyrirtækis eða skuldabréf gefi af sér hærri ávöxtun yfir ákveðið 

tímabil. Verkefnið byggist á því að meta hvort fjárfestar séu þar af 

leiðandi betur staddir með því að kaupa hluta- eða skuldabréf 

viðkomandi fyrirtækis. 
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