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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða til hvaða þátta þurfi að líta þegar fjárfest er í 

sjóðum og hvaða upplýsingar þurfi að vera til staðar til þess að fjárfestir geti tekið 

upplýsta ákvörðun í fjárfestingu sinni. Skoðað verður hvaða áhætta fylgir fjárfestingu í 

sjóðum, hvaða ávöxtun búast megi við og hvernig megi verðleggja sjóði út frá áhættu 

þeirra. Þetta verður skoðað út frá kenningum Harry Markowitz og CAPM líkaninu sem 

þróaðist út frá kenningum hans. Í þeim kenningum kemur m.a. fram að best er að 

fjárfesta í vel dreifðu safni bréfa þar sem lítil fylgni er milli bréfa. Einnig er ljóst að 

mikilvægt er fyrir fjárfesta að finna skilvirk söfn og fjárfesta í besta safninu miðað við 

áherslur hvers fjárfestis á ávöxtun með tilliti til áhættu hverju sinni. Hvaða væntu 

ávöxtun fjárfestirinn býst við að fá og hvaða áhættu hann telur sig vera að taka er svo 

yfirleitt það sem að ræður úrslitum um það hvaða sjóði fjárfest er í. Þá verður skoðað 

hvernig sjóðir eru á Íslandi og lög um verðbréfasjóði, fagfjárfestasjóði og 

fagfjárfestasjóði nr. 108/2011 sem gilda um þá. Litið verður til hverjar 

fjárfestingarheimildir sjóðanna eru og hvernig þeir eru flokkaðir niður þ.e. í 

hlutabréfasjóði, skuldabréfasjóði, peningamarkaðssjóði o.s.frv. Að lokum verður skoðað 

hvaða upplýsingar þurfi að vera á upplýsingablöðum rekstrarfélaganna um sjóði s.s. að 

það komi fram af hvaða tegund sjóðurinn er svo að fjárfestirinn viti hvaða 

fjárfestingarheimildir sjóðurinn hefur og hvaða fjárfestingarstefnu sjóðurinn fylgir. 

Einnig þurfa að vera upplýsingar um tölfræðileg gildi sjóðanna og hvernig þau eru 

reiknuð svo fjárfestar geti metið þá áhættu og ávöxtun sem fylgir hverjum sjóði. Það er 

mismunandi hvort þessar upplýsingar eru gefnar upp eða ekki og ef þær eru gefnar upp 

eru þær yfirleitt ósamanburðarhæfar. 
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1 Inngangur 

Skipulegur verðbréfamarkaður á Íslandi er mjög ungur miðað við sambærilega markaði í 

nágrannalöndum okkar þar sem þeir hafa verið starfræktir í áratugi, jafnvel í nokkrar 

aldir. Hér á landi höfðu vissulega verið til hlutabréf og skuldabréf um nokkurt skeið en 

enginn skipulagður markaður var fyrir hendi og því var ekki hægt að segja að eðlilegt 

markaðsverð hefði skapast í viðskiptum með þessi verðbréf. Spariskírteini ríkissjóðs voru 

fyrstu verðbréfin sem fóru að skipta um hendur í viðskiptum á eftirmarkaði, þ.e.a.s. ekki 

í frumsölu, og þá komu nýstofnuð verðbréfafyrirtæki að slíkum viðskiptum (Magnús 

Sveinn Helgason, 2010). Verðbréfafyrirtækin tóku að auglýsa milligöngu um viðskipti 

með ríkisskuldabréf um 1980 og í kjölfarið tóku þeir að miðla skuldabréfum útgefnum af 

einstaklingum og fyrirtækjum. Þó var vart hægt að segja að þau viðskipti byggðu á 

markaðsvirði og þau viðskipti sem áttu sér stað með hlutabréf tóku gjarnan mið af 

nafnvirði þeirra (Ólafur F. Þorsteinsson, 1994). 

Áhugi á að mynda starfhæfan verðbréfamarkað hér á landi fór vaxandi og árið 1985 

var Verðbréfaþing Íslands stofnað. Lítil starfsemi átti sér þó stað á þeim vettvangi fyrr en 

að tíundi áratugurinn var byrjaður og gerðist það í kjölfar sameiginlegs átaks 

Seðlabankans, stjórnvalda, fjármálafyrirtækja, lífeyrissjóða o.fl. aðila. Í kjölfarið átti sér 

stað mikil og hröð þróun á verðbréfamarkaði. Verðbréfaþingið skipti um nafn og var nú 

kallað Kauphöll Íslands en gengur það nú undir nafninu Nasdaq OMX Iceland, eftir að 

erlendir aðilar keyptu allt hlutafé fyrirtækisins (Magnús Sveinn Helgason, 2010).  

Á sama tíma og verðbréfamarkaður fór vaxandi, eða í kringum árið 1985, voru fyrstu 

verðbréfasjóðirnir stofnaðir á Íslandi. Á fáeinum árum fjölgaði sjóðum, þeir stækkuðu 

hratt og það tóku að þróast sjóðir sem sérhæfðu sig í tilteknum tegundum verðbréfa.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara spurningunni: 

 „Til hvaða þátta þurfi að líta til þegar fjárfest er í sjóðum og hvaða 
upplýsingar þurfi að vera til staðar?“  
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Fyrst verður farið í hvaða áhætta fylgi fjárfestingu í sjóðum, við hvaða ávöxtun búast 

megi við og hvernig megi verðleggja sjóði út frá áhættu þeirra. Þetta verður skoðað út 

frá kenningum Harry Markowitz og CAPM líkaninu sem þróaðist út frá kenningum hans. 

Síðan verður farið í að skoða hvaða lagaverk gilda um sjóði á Íslandi, hvernig þeir eru 

flokkaðir niður og að lokum skoðað hvaða upplýsingar þurfi að vera til staðar svo hægt 

sé að taka upplýsta ákvörðun um hvaða sjóði skuli fjárfest í.  
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2 Áhætta og ávöxtun fjárfestinga í sjóðum 

Það er margt sem fjárfestar þurfa að hafa í huga þegar þeir ákveða að fara út í 

fjárfestingu í sjóðum en aðalatriðið er að fjárfestirinn geri sér grein fyrir hvert markmið 

hans er með fjárfestingunni, þ.e. hver tilgangurinn sé. Fjárfestirinn þarf annars vegar að 

ákveða hvað hann ætlar að vænta mikillar ávöxtunar, þar sem ávöxtun er hlutfallslegur 

árangur af fjárfestingu. Hins vegar þarf hann að ákveða hve mikla áhættu hann er 

reiðubúin að taka, þar sem áhættan eru þær líkur á að raunveruleg ávöxtun verði minni 

en við væntum. Fjárfestingar í sjóðum geta verið áhættusamar en áhættan er mismikil 

eftir því hvaða tegundir verðbréfa eru í sjóðnum og hversu góð áhættudreifingin er. Í 

öllum tilvikum ríkir þó óvissa um það hver ávöxtunin verður eftir kaupin. Hvaða væntu 

ávöxtun fjárfestirinn býst við að fá og hvaða áhættu hann telur sig vera að taka er 

yfirleitt það sem að ræður úrslitum um það hvaða sjóð fjárfest er í en fjárfestar ætlast 

almennt til þess að ávöxtun sé hærri eftir því sem meiri áhætta er tekin (VÍB, 1994). 

Til að skoða samband ávöxtunar og áhættu og hvaða fjárfestingakost fýsilegt er að 

fjárfesta í og hvernig hann skuli verðlagður verður hér að neðan aðallega farið í 

kenningar Harry Markowitz, oft þekktur sem faðir safnakenninganna og í CAPM líkanið, 

sem þróaðist út frá kenningum hans og sett var fram af William Sharpe, John Litner og 

Jan Mossin á sjöunda áratugnum  (Bodie, Kane og Marcus, 2009). 

2.1 Samband ávöxtunar og áhættu 

Harry Markowitz skrifaði grein árið 1952, Portfolio Selection, þar sem hann sýndi fram á 

að ef fjárfestar myndu velja saman fjölbreytt bréf í safn, með lítilli fylgni sín á milli, þá 

gætu þeir minnkað áhættu í safni sínu. Til þess að meta áhættu sem fylgir fjárfestingum 

í sjóði þarf að byrja á því að skoða hvernig áhættan er reiknuð en Markowitz sagði að 

líta mætti á áhættu sem sveiflur í ávöxtun. Áhættuna á einstöku bréfi mætti mæla með 

staðalfráviki, táknað sem σ, þar sem hærra staðalfrávik þýddi að minni líkur væru á að 

ávöxtunin yrði nálægt væntri ávöxtun og að meiri sveiflur væru í ávöxtuninni 

(Markowitz, 1952). 
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2.1.1 Fylgni bréfa í safni 

Fylgni milli bréfa, táknað með ρ, getur verið jákvæð eða neikvæð og eru henni gefin gildi 

allt frá mínus einum til og með plús einum. Neikvæð fylgni er mínustala þannig að þegar 

ávöxtun eins bréfs hækkar er ávöxtun hins bréfsins að lækka eða öfugt. Þetta þýðir að 

þegar um er að ræða fullkomna neikvæða fylgni, táknað með -1, þá er áhættan sem 

fylgir einu bréfi að eyða áhættunni sem fylgir öðru bréfi svo verðbréfasafnið, ef aðeins 

væru tvær eignir í því, verður áhættulaust og meðalávöxtunin helst sú sama. Fullkomin 

neikvæð fylgni er mjög sjaldgæf en svona bréf væri gott að hafa í safni til að ná sem 

bestri áhættudreifingu. Jákvæð fylgni er plús tala en bréf sem hækka á sama tíma eða 

lækka á sama tíma eru með jákvæðna fylgni. Fullkomlega jákvæð fylgni er táknuð sem 1, 

en enginn fengur er að hafa bréf sem fylgjast fullkomlega að í sama safni þar sem þau 

sveiflast alveg nákvæmlega eins og annað bréfið mun ekki hafa áhrif á hitt. Eignir með 

fullkominni jákvæðri fylgni væru því ekki hluti af vel dreifðu safni en öll fylgni sem er 

minni en 1 milli eigna getur haft þau áhrif að lækka staðalfrávik safns og væru því 

hugsanlega hluti af safni. Algengast er að fylgni milli bréfa sé á bilinu 0-1 (Gylfi 

Magnússon, 2004). 

Af ofangreindu ætti að vera ljóst að best er fyrir fjárfesta að safn bréfa þeirra fylgi 

ekki hvort öðru. Tilgangurinn með því væri að dreifa áhættunni án þess þó að minnka 

ávöxtunina of mikið. Til að finna safn bréfa sem inniheldur litla fylgni er gott að hafa í 

huga þá staðreynd að fyrirtæki innan sömu atvinnugreinar hafa yfirleitt jákvæða fylgni 

sín á milli. Til þess að komast hjá því að fylgni bréfa sé of mikil ætti að vera gott að velja 

bréf úr mismunandi atvinnugreinum enda oft sömu áhrifaþættir sem hafa áhrif á stöðu 

og gengi þeirra (Markowitz, 1952).  

2.1.2 Áhætta einstakra bréfa  

Áhætta einstakra bréfa samanstendur af fyrirtækjaáhættu og markaðsáhættu. 

Fyrirtækjaáhættan er tengd hverju og einu fyrirtæki og verður til vegna atburða innan 

hvers fyrirtækis. Þetta getur sem dæmi verið vegna góðra/slæmra markaðsaðgerða, 

málsókna, verkfalla eða vegna almennrar rekstrar- og stjórnunaráhættu. 

Markaðsáhættan miðast hins vegar við atburði sem hafa neikvæð áhrif á öll fyrirtæki og 

fyrirtækin sjálf geta ekki haft bein áhrif á. Dæmi um þetta er áhætta sem myndast vegna 



 

11 

styrjalda, verðbólgu, efnahagskreppu eða hárra vaxta svo eitthvað sé nefnt (Brigham og 

Daves, 2007).  

Fjárfestar munu aldrei komast hjá því að taka áhættu í fjárfestingum þar sem ávöxtun 

fylgir alltaf einhver áhætta en fjárfestar geta hins vegar dregið úr fyrirtækjaáhættunni 

með því að fjárfesta í vel dreifðu safni bréfa. Markaðsáhættan mun hins vegar alltaf vera 

til staðar sama hversu vel safnið er dreift. Vel dreift safn bréfa er safn sem er með 

hverfandi fyrirtækjaáhættu en til þess að fyrirtækjaáhættan sé hverfandi þarf safnið að 

innihalda að minnsta kosti 30 mismunandi bréf sem fylgja hvert öðru lítið eftir. Ef mynd 

1 er skoðuð sést að fyrirtækjaáhættan fer minnkandi eftir því sem fjöldi bréfa í safninu 

eykst en sýnt hefur verið fram á að með fyrstu 10 bréfunum sem sett eru inn í safn bréfa 

minnki fyrirtækjaáhættan um 51%. Ef 10 bréfum er svo bætt ofan á það muni áhættan 

aðeins lækka um 5% og þegar talan er komin upp í 30 þá muni aðeins vera 2% lækkun á 

áhættu. Þetta gefur til kynna þá staðreynd að vel dreift safn bréfa ætti ekki að þurfa að 

innihalda mikið meira en 30 bréf og að með þeim fjölda ætti að vera hægt að vera með 

bestu mögulegu áhættudreifinguna (Statman, 1987). 

 

Mynd 1: Einstök áhætta bréfa (Seeking alpha, 2009, breytt af höfundi) 

2.1.3 Val á skilvirkasta og besta safninu fyrir fjárfesti 

Þegar við veljum bréf saman í safn þá erum við að leitast eftir því að finna skilvirkasta 

safnið. Söfn eru sögð skilvirk eða hagkvæm ef þau eru þannig samsett að ekki er hægt 

að auka ávöxtun án þess að auka um leið áhættu og ekki er hægt að draga úr áhættu án 

þess að minnka um leið ávöxtun (VÍB, 2004). Hægt er að búa til mörg skilvirk söfn úr 
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bréfunum í safninu og myndast þá lína sem kölluð er framlína eða framfall. Til að skilja 

hvernig framlínan myndast þá skulum við hugsa okkur tvö söfn, köllum þau C og D. 

Vænt ávöxtun þessara safna og staðalfrávik þeirra sjást á mynd 2. Ef fjárfest væri α í C 

og (1-α) í D og myndað safn S, þá væri vænt ávöxtun S:  

 

Og staðalfrávik safns S væri: 

 

Á sama hátt og safn S var fundið er safn C og D fundið út frá bréfum A, H, G og E, en sá 

útreikningur er mun flóknari og ekki verður fjallað sérstaklega um hann hér (Sharpe, 

1964). Ef haldið er áfram að skoða mynd 2 er framlínan á þeirri mynd sú bláa en það er 

lína sem er mynduð út frá mismunandi eignasamsetningu af bréfum A, H, G og E. Allt 

bleika svæðið sýnir öll möguleg söfn, en það eru söfn sem hægt er að mynda út frá 

mismunandi eignasamsetningu af bréfum A, H, G og E, en þessi söfn eru óhagkvæm. Öll 

söfn innan framlínunnar eru óhagkvæm, samanber punktur X, því alltaf má finna söfn á 

framlínunni sem skila meiri ávöxtun miðað við sömu áhættu eða sömu ávöxtun miðað 

við minni áhættu. Sem dæmi þá inniheldur skilvirkt safn D meiri ávöxtun en sömu 

áhættu og mögulegt safn X og skilvirkt safn C inniheldur sömu ávöxtun en minni áhættu 

en mögulegt safn X. Því er alltaf betra fyrir fjárfesta að fjárfesta annað hvort í safni C eða 

D í stað X (Jensen, 1969). 

 

Mynd 2: Skilvirk söfn (Brigham o.fl., 2007, breytt af höfundi) 
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Til þess að finna út hvort safnið fjárfestir myndi velja, út frá afstöðu hans til áhættu 

og væntrar ávöxtunar, eru settar upp notagildislínur (e. indifference curve). 

Notagildislína er lína sem sýnir viðhorf fjárfestis til áhættu og byggir á sambandi væntrar 

ávöxtunar og áhættu. Flestir fjárfestar hafa margar notagildislínur og því hærri línu sem 

fjárfestirinn kemst á því meira notagildi er fyrir hann en markmið fjárfestis er að 

hámarka notagildi sitt. Almennt er talið að flestir fjárfestar séu áhættufælnir. Fjárfestar 

sem eru áhættufælnir sætta sig við lægri vænta ávöxtun í staðinn fyrir að taka meiri 

áhættu en fjárfestar sem eru áhættusæknir eru reiðubúnir að taka á sig meiri áhættu í 

von um háa vænta ávöxtun. Fjárfestar eru þó oftast ekki annað hvort eða heldur einhver 

blanda af áhættusækni og áhættufælni. Þetta gefur til kynna að sjóður sem ætti að vera 

hentugur fyrir einn fjárfesti er jafnvel óhentugur fyrir annan (Jensen, 1969). 

Besta safnið fyrir hvern fjárfesti er safnið þar sem notagildislína fjárfestis snertir 

framlínuna, þ.e. snertipunktur framlínunnar og notagildislínunnar en þetta er hægt að 

sjá á mynd 3. Besta safn fjárfestis B væri því skilvirkt safn D og besta safn fjárfestis A 

væri skilvirkt safn C þar sem þar eru snertipunktar notagildislína þeirra við framlínuna. 

Fjárfestir B myndi vera talin áhættusæknari fjárfestir en fjárfestir A þar sem fjárfestir B 

er að taka meiri áhættu fyrir meiri vænta ávöxtun en fjárfestir A tekur minni áhættu og 

fær þar af leiðandi minni vænta ávöxtun (Gylfi Magnússon, 2004).  

 

Mynd 3: Notagildislínur (Brigham o.fl., 2007, breytt af höfundi) 
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2.1.4 CAL línan og CML línan 

Hingað til hefur verið gert ráð fyrir því að allri ávöxtun fylgi einhver áhætta, en núna 

verður gert ráð fyrir því að það sé hægt að fjárfesta í eign sem er áhættulaus og einnig 

sé hægt að taka lán á sömu kjörum og áhættulausa eignin ber með sér.  

Þegar sá möguleiki verður til staðar að hægt sé að fjárfesta í áhættulausri eign verður 

það til þess að framlínan breytist úr því að vera hvelfd í það að vera bein lína. Framlínan 

mun því endurspegla allar þær samsetningar af áhættulausu eigninni og hagkvæmasta 

áhættusama safninu sem að fjárfestar geta fjárfest í og kallast þá CAL línan (e. capital 

allocation line). Hagkvæmasta áhættusama safnið er það safn sem að hámarkar Sharpe 

hlutfallið en það var sett fram af William Sharpe árið 1966. Hlutfallið sýnir hversu mikil 

vænt ávöxtun er að teknu tilliti til áhættu og því er talið best að velja það safn bréfa sem 

hefur hæsta Sharpe hlutfallið. Hlutfallið er oft á tíðum notað til að bera saman sjóði og 

ræður oft úrslitum um hvaða sjóður er valinn (Bodie o.fl., 2009). 

 

Ef skoðuð er mynd 4 þá sést að CAL línan, nýja framlínan sem miðuð verður við, er 

svarta línan Z með skurðpunkt þar sem áhættulausu vextirnir eru á x-ásnum. 

Áhættulausu vextirnir eru táknaðir sem rf en það eru sambærilegir vextir og þeir sem eru 

á stuttum ríkisskuldabréfum.  

Safn M sem sjá má á mynd 4 er blanda af áhættusömum eignum A, H, G og E sem 

best er að fjárfesta í þegar einnig er hægt að fjárfesta í áhættulausri eign. Þetta safn er 

með hæsta Sharpe hlutfallið og þar af leiðandi hagkvæmasta áhættusama safnið. Allir 

fjárfestar munu því fjárfesta í M en fjárfesta mismikið eftir því hvaða viðhorf þeir hafa til 

áhættu og því sem eftir er fjárfesta þeir í áhættulausu eigninni. Til þess að teikna CAL 

línuna upp er notuð eftirfarandi formúla: 

 

Hér er  vænt ávöxtun safnsins sem búið er til,  er ávöxtun áhættulausu eignarinnar, 

er vænt ávöxtun áhættusafnsins M og  er staðalfrávik áhættusafnsins M.  er svo 

staðalfrávik safnsins sem búið er til, en það er fundið með því að taka þann hluta sem 
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fjárfesta á í áhættusama safninu og margfalda með staðalfráviki safnsins M (Sharpe, 

1964): 

  

 

Mynd 4: CAL línan (Brigham o.fl., 2007, breytt af höfundi) 

Ef mynd 4 er skoðuð nánar þá sést að þegar bætt hefur verið inn áhættulausum 

eignum inn í safnið getur það leitt til þess að fjárfestir færist yfir á hærri notagildislínu. 

Fjárfestir sem hefði áður fjárfest í safni N, þegar ekki var hægt að fjárfesta í áhættulausri 

eign, mun núna fjárfesta í safni R. Fjárfestirinn er þá komin á hærri notagildislínu og 

hefur þar af leiðandi meira notagildi af safninu. Fjárfestir getur einnig komist á hærri 

notagildislínu með öðrum hætti, en eins og minnst hefur verið á er nú hægt að taka lán 

á kjörum áhættulausu fjárfestingarinnar. Ef fjárfestir nýtir sér þann kost er hann að 

sækjast eftir því að kaupa meira en bara eitt safn M (α > 1). Eftir kaupin verður hann því 

staðsettur á framlínunni fyrir ofan M. Með þessum gjörningi er fjárfestirinn að taka 

meiri áhættu og fá meiri vænta ávöxtun en það sem einungis safn M gefur og líklegt 

þykir að fjárfestirinn komist á hærri notagildislínu (Sharpe, 1964).  

Safnið M getur einnig gengið undir nafninu markaðseignasafnið (e. market portfolio) 

því ef allir fjárfestar eru að kaupa áhættusamar eignir í sömu hlutföllum eins og gert er 

hér, þá gilda þessi hlutföll einnig fyrir heildarframboðið á þessum eignum. CAL línan 

breytist því og verður CML línan (e. capital market line), sem verður þá nýja framlínan 

(Gylfi Magnússon, 2004). 
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2.2 CAPM líkanið 

CAPM (e. capital asset pricing model) er líkan sem William Sharpe, John Litner og Jan 

Mossin þróuðu á sjöunda áratugi síðustu aldar út frá kenningum Harry Markowitz sem 

þegar hefur verið fjallað um. CAPM er jafnvægislíkan sem sýnir tengsl á milli áhættu og 

væntrar ávöxtunar eigna í vel dreifðu safni og er það notað til að reikna út 

ávöxtunarkröfu sem eðlilegt er að gera til eignar með ákveðna eiginleika. CAPM er eitt 

best þekkta og mest notaða líkan til að tengja saman ávöxtun og áhættu og með því er 

hægt að sjá hvernig verðbréf eru verðlögð þegar markaðurinn er í jafnvægi. Áður en 

farið verður nánar í CAPM líkanið og niðurstöður þess er mikilvægt að fara í helstu 

forsendur þess fyrst, en þær eru:  

 Það eru margir fjárfestar á markaði og gert er ráð fyrir að þeir séu allir verðþegar, 
það ríkir í raun fullkomin samkeppni. 

 Allir fjárfestar horfa jafn langt fram í tímann og hunsa því allt sem gæti gerst eftir 
þann tíma. 

 Einungis er fjárfest í eignum sem ganga kaupum og sölum á opinberum markaði, t.d. 
hlutabréfum og skuldabréfum.  

 Fjárfestar geta lánað og fengið lánað á áhættulausum vöxtum. 

 Fjárfestar borga hvorki skatta af afkomu sinni né viðskiptakostnað að 
verðbréfaviðskiptum sínum. 

 Allir fjárfestar fara eftir Markowitz líkaninu. 

 Allir fjárfestar meta verðbréf á sama hátt og hafa sömu hagfræðilegu sýn á heiminn. 
Þeir hafa sömu væntingar um ávöxtun og setja þar af leiðandi allir sömu forsendur 
inn í Markowitz líkanið.  

Út frá þessum forsendum verður það ljóst að allir fjárfestar munu kaupa sama 

áhættusama safnið því þeir setja allir sömu forsendur inn í Markowitz líkanið. Það safn 

verður því að markaðssafninu sem inniheldur allar eignir á markaði og er safnið með 

hæsta Sharpe hlutfallið. Markaðssafnið sem allir velja er staðsett á CML línunni en 

fjárfestar munu fjárfesta í mismunandi magni í því til móts við áhættulausu 

fjárfestinguna. Það fer þó eftir áhættufælni hvers og eins hvernig þeir skipta fjárfestingu 

sinni upp á milli markaðssafnsins og áhættulausu eignarinnar. Allar þessar forsendur eru 

hins vegar umdeilanlegar og í strangasta skilningi ekki réttar, en með því að nota þær þá 

er hægt að öðlast öfluga innsýn inn í eðli jafnvægis á verðbréfamarkaði (Bodie 

o.fl.,2009).  
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2.2.1 Niðurstaða CAPM líkansins 

Helsta niðurstaða CAPM er sú að áhættuálag einstakra eigna fari eftir fylgni eignarinnar 

og markaðarins. Til að komast að þeirri niðurstöðu þarf að byrja á því að skoða það sem 

fram kom í grein William Sharpe (1964) í Journal of Finance árið 1964. Í grein sinni sýndi 

Sharpe fram á að staðalfrávik væri ekki góður mælikvarði til að meta áhættu á 

einstökum bréfum en eins og áður hefur komið fram þá skiptist áhætta einstakra bréfa 

upp í fyrirtækjaáhættu og markaðsáhættu. Fyrirtækjaáhætta hvers verðbréfasafns 

minnkar þegar fjöldi vel dreifðra bréfa í safninu eykst og stefnir á markaðsáhættuna. 

Samkvæmt Sharpe á því aðeins að nota markaðsáhættuna sem áhættumælikvarða því 

hún ein hefur áhrif á safnið. Markaðsáhættu verðbréfasafns er hægt að mæla með beta 

stuðli, táknað sem β, en betan sýnir hversu mikið verð á verðbréfi breytist í hlutfalli við 

sveiflur á markaðnum í heild. Það á því að umbuna fjárfestum fyrir að taka 

markaðsáhættu en ekki fyrirtækjaáhættu því fyrirtækjaáhættunni er hægt að eyða.  

Beta gildi einstakra verðbréfa er hægt að finna með einfaldri aðhvarfsgreiningu og er 

þá betagildið skilgreint sem metill þeirrar greiningar en einnig er hægt að nota 

eftirfarandi formúlu: 

 

Hér er  staðalfrávik verðbréfs i,  er staðalfrávik markaðssafnsins og  er fylgni á 

milli ávöxtunar verðbréfs i og markaðssafnsins (Brigham o.fl., 2007). 

 β > 1, þá er ávöxtun verðbréfa að sveiflast meira en markaðurinn. 

 β = 1, þá er ávöxtun verðbréfa að sveiflast alveg eins og markaðurinn. 

 0 < β < 1, þá er ávöxtun verðbréfa að sveiflast minna en markaðurinn. 

 β = 0, þá er ávöxtun verðbréfa ekkert að sveiflast, áhættulaus fjárfesting. 

 β < 0, þá er ávöxtun verðbréfa að sveiflast öfugt við markaðinn. 

Því meiri sem fylgnin er við markaðinn, því meiri er markaðsáhættan og þar af leiðandi 

ávöxtunin. Það skiptir því höfuðmáli fyrir væntu ávöxtunina sem gerð er til verðbréfsins i 

hversu mikið samspil er með því og ávöxtuninni á markaðssafninu. Niðurstaða CAPM er 

að ef fylgni væntu ávöxtunar verðbréfsins i og markaðssafnsins er mikil, þá eigi að 

krefjast hás áhættuálags af verðbréfi i en ef fylgnin er lítil þá eigi að krefjast lágs 
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áhættuálags. Ef fylgnin er hins vegar neikvæð ætti ekki að krefjast áhættuálags, heldur 

gera ávöxtunarkröfu sem er lægri en vextir af áhættulausum eignum (Gylfi Magnússon, 

2004). 

Til að sýna fram á þetta bjó Sharpe til SML línuna (e. security market line) sem sýnir 

sambandið á milli betastuðuls og væntu ávöxtunarinnar á einstöku bréfi. Til þess að 

teikna línuna upp er notuð eftirfarandi formúla, en hún er oft þekkt sem CAPM jafnan: 

 

Hér er  vænt ávöxtun bréfs i,  eru áhættulausir vextir,  er betastuðulinn á bréfi i og 

 oft táknað sem RPM, er áhættuálag markaðarins en það er einnig hallatala 

línunnar (Sharpe, 1964). 

 

Mynd 5: SML línan (Brigham o.fl., 2007, breytt af höfundi) 

Á mynd 5 sjást niðurstöður CAPM líkansins mjög greinilega. Því hærri sem fylgnin verður 

milli markaðarins og verðbréfsins, því hærra verður áhættuálag markaðarins og þar af 

leiðandi hækkar vænt ávöxtun fjárfestisins. 

Eins og komið hefur fram á SML línan einungis við um einstök bréf en samkvæmt 

CAPM líkaninu þá eru öll bréf verðlögð þannig að þau liggi á SML línunni. Út frá því ætti 

SML línan að vera allur markaðurinn samkvæmt CAPM en CAPM jafnan gildir fyrir allar 

eignir og ætti því að virka fyrir öll söfn af eignum og þar af leiðandi markaðinn í heild 

(Bodie o.fl.,2009). 
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3 Sjóðir á Íslandi 

Þó svo að kenningar Harry Markowitz og CAPM líkanið sem fjallað var um hér að ofan 

hafi komið fram á árunum 1952-1965 þá var það ekki fyrr en árið 1985 sem fyrstu 

verðbréfasjóðirnir voru stofnaðir á Íslandi. Horft var til erlendrar starfsemi á þessum 

vettvangi í byrjun en löggjöf um þessa starfsemi var ófullkomin hér á landi á þessum 

tíma. Þessir sjóðir fengu fjármagn frá einstaklingum og fyrirtækjum sem keyptu 

hlutdeildarskírteini í viðkomandi sjóðum. Þeir fjármunir voru síðan notaðir til þess að 

kaupa hlutabréf og skuldabréf og eiga laust fé á bankareikningum. Sjóðirnir máttu ekki 

eiga aðrar eignir og eigendur hlutdeildarskírteinanna áttu allar eignir sjóðsins í réttu 

hlutfalli við eignarhlutdeild þeirra í sjóðnum. Með þessum hætti gátu aðilar sem ekki 

treystu sér til þess að kaupa beint hlutabréf eða skuldabréf á markaði nú ávaxtað 

fjármuni sína í slíkum verðbréfum. Sjóðunum var stjórnað af starfsmönnum 

verðbréfafyrirtækja sem taldir voru hafa góða þekkingu á gæðum þeirra verðbréfa sem 

keypt voru í sjóðina og hafði bankaeftirlit Seðlabankans eftirlit með rekstri sjóðanna. 

Þannig var reynt að stuðla að því að faglegra sjónarmiða væri gætt og að almenningur 

gæti nýtt sér þessa leið til ávöxtunar án þess að hafa sérþekkingu á þeim verðbréfum 

sem fjárfest var í (Ólafur F. Þorsteinsson, 1994). 

Á fáum árum fjölgaði sjóðum mikið, þeir stækkuðu hratt og það tóku að þróast sjóðir 

sem sérhæfðu sig í tilteknum tegundum verðbréfa. Þannig urðu til sjóðir sem aðeins 

keyptu skuldabréf, aðrir sem eingöngu keyptu hlutabréf o.s.frv. Frá stofnun sjóða til 

dagsins í dag hefur sjóðum fjölgað um 109 en árið 1985 voru til 2 verðbréfasjóðir en eru 

sjóðirnir nú samtals 111. 53 þeirra flokkast sem verðbréfasjóðir, 31 sem 

fjárfestingarsjóðir og 27 sem fagfjárfestasjóðir en þessir sjóðir starfa allir samkvæmt 

lögum um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði nr. 128/2011 

(Seðlabanki Íslands, 2013).  

3.1 Almennt um sjóði 

Í almennri umfjöllun um verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóði á Íslandi í dag er 

yfirleitt notað heitið verðbréfasjóður sem samheiti yfir þessa sjóði. Það verður hins 
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vegar að gæta vel að því að þessir sjóðir eru að ýmsu leyti ólíkir, eins og nánar verður 

fjallað um hér á eftir, og því getur þetta samheiti verið mjög villandi. 

Áður en gerð verður frekari grein fyrir hinum mismunandi tegundum sjóða er rétt að 

geta þess að mikil áhersla er lögð á það í lögum sem gilda um rekstur sjóða að 

hagsmuna eigenda hlutdeildarskírteina sé gætt eins vel og kostur er. Sjóðirnir skulu  

vera reknir af rekstrarfélagi sem er óháð móðurfélagi og vörslufyrirtæki í störfum sínum.  

Rekstrarfélögin þurfa að fá samþykkt starfsleyfi hjá Fjármálaeftirlitinu áður en þeir taka 

til starfa og þurfa að uppfylla ákvæði laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 

Fjármálaeftirlitið veitir ekki aðeins starfsleyfi heldur fer einnig með eftirlit með starfsemi 

rekstrarfélaganna. Helstu rekstrarfélög á Íslandi í dag  sem hafa leyfi til starfa eru Stefnir 

sem er í eigu Arion banka, Íslandssjóðir sem er í eigu Íslandsbanka og Landsbréf sem er í 

eigu Landsbankans (Seðlabanki Íslands, e.d.) 

Öll rekstrarfélög verða samkvæmt lögum nr. 128/2011 að setja sjóðunum sem þeir 

reka skýrar reglur. Þessar reglur skulu meðal annars innihalda fjárfestingastefnu sem er 

sýnileg fjárfestum og þarf hún að endurspegla þær fjárfestingarheimildir sem hver 

sjóður þarf að fylgja í rekstri sínum. Einnig þarf að koma fram hver þóknun 

rekstrarfélagsins er og hvernig innlausn hlutdeildarskírteina fer fram. 

Samanlögð eign hvers sjóðs er þekkt sem safn sjóðsins. Hver fjárfestir á ákveðna 

hlutdeild í safninu sem táknar hlutfallslegt eignarhald hans í safni sjóðsins og hafa allir 

sama rétt til tekna og eigna sjóðsins í hlutfalli við þá hlutdeild. Fjárfestar fá í flestum 

tilvikum hlutdeildarskírteini í hendur við kaupin en það er þó ekki algilt (lög um 

verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði nr. 128/2011). 

3.2 Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir 

Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir eru sjóðir sem taka við fé frá almenningi til 

sameiginlegrar fjárfestingar í hlutabréfum, skuldabréfum eða í öðrum auðseljanlegum 

verðbréfum samkvæmt fjárfestingarstefnu sjóðanna.  Fjárfestingarstefna sjóða er 

mismunandi eftir því hver stefna sjóðanna er í fjárfestingum og hvaða 

fjárfestingarheimildir sjóðirnir hafa (lög um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 

fagfjárfestasjóði nr. 128/2011). 

Samkvæmt 30. gr. laga um verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóði er 

verðbréfasjóðum heimilt að binda fé sitt í eftirfarandi eignum: 
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 Framseljanlegum verðbréfum og peningamarkaðsskjölum sem hafa verið skráð eða 
tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, en þó ekki meira en 10% 
útgefnum af sama útgefanda. 

 Innlánum fjármálafyrirtækja, en þó ekki meira en 20% hjá sama fjármálafyrirtæki.  

 Nýútgefnum verðbréfum, þar sem sótt verður um skráningu á skipulegum 
verðbréfamarkaði innan 180 daga frá útgáfu þeirra. 

 Hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og skírteinum annarra sjóða um sameiginlega 
fjárfestingu, en þetta er þó háð ákveðnum skilyrðum sem nánar eru tilgreind í 3. 
tölul. 30 gr. 

 Afleiður sem skráðar eru á skipulegum verðbréfamarkaði, en þetta er þó háð 
ákveðnum skilyrðum sem nánar er fjallað um í 5. tölul. 30 gr. 

 Afleiður utan skipulegra verðbréfamarkaða, en þetta er þó háð ákveðnum skilyrðum 
sem nánar eru tilgreind í 6. tölul. 30 gr.  

 Peningamarkaðsgerningum sem átt er viðskipti með utan skipulegra 
verðbréfamarkaða.  

Þetta eru helstu heimildir og takmarkanir verðbréfasjóða en ásamt þeim hafa 

verðbréfasjóðir einnig heimild til að fjárfesta í allt að 10% af eignum sínum í óskráðum 

framseljanlegum verðbréfum (lög um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 

fagfjárfestasjóði nr. 128/2011). 

Fjárfestingarheimildir fjárfestingarsjóða eru mun rýmri en heimildir verðbréfasjóða 

en flestir fjárfestingarsjóðir hér á landi nýta sér þær takmarkað. Það sem helst ber að 

nefna í þeim efnum er að fjárfestingarsjóðir mega fjárfesta ótakmarkað í óskráðum 

verðbréfum og peningamarkaðsgerningum. Þeir mega taka lán til skamms tíma, eða allt 

að 25% að verðmæti eigna sjóðsins. Þeir geta stundað skortsölu með skráð verðbréf og 

hafa heimild til að fjárfesta 20% í verðbréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum 

af sama útgefanda. Í reglum sjóðsins á að geta um hvort og þá hvaða rýmri 

fjárfestingarheimildir sjóðurinn hyggst nota (lög um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 

fagfjárfestasjóði nr. 128/2011). 

Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir eru að megninu til mjög líkir sjóðir en 

meginmunurinn á þeim felst í þremur atriðum. Í fyrsta lagi eru hlutdeildarskírteini 

verðbréfasjóða innleyst gegn kröfu eiganda, sbr. 1. mgr. 27. gr. laga nr. 128/2011 en hjá 

fjárfestingarsjóðum eru þau innlausnarskyld, sbr. 1. mgr. 58. gr. sömu laga. Í öðru lagi 

hafa fjárfestingarsjóðir mun rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir eins og áður 

hefur komið fram. Að lokum þá er verðbréfasjóðum heimilt að markaðssetja sig í öllum 
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löndum innan Evrópska Efnahagssvæðisins, sbr. 1. mgr. 44. gr. laga nr. 128/2011, en 

fjárfestingarsjóðum er aðeins heimilt að markaðssetja sig hérlendis. 

3.3 Fagfjárfestasjóðir 

Fagfjárfestasjóður er sjóður sem tekur ekki við fé frá almenningi heldur tekur hann 

aðeins við fé frá einstaklingum sem flokkast sem fagfjárfestar (lög um verðbréfasjóði, 

fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði nr. 128/2011). „Með fagfjárfestum er átt við 

viðskiptavini sem búa yfir reynslu, þekkingu og sérfræðikunnáttu til að taka sjálfir 

ákvarðanir um fjárfestingar og meta áhættuna sem þeim fylgir“ (lög nr.108/2007, 9. 

tölul. 1. mgr. 2. gr.). Fagfjárfestasjóður þarf að tryggja það að viðskiptavinir hans uppfylli 

þau skilyrði sem sett eru um fagfjárfesta. 

Fagfjárfestasjóð má stofna sem hlutafélag eða í öðru félagaformi. Þeir setja sér 

fjárfestingastefnu eins og allir aðrir sjóðir en engar sérstakar fjárfestingarheimildir eru 

tilgreindar í lögum fyrir fagfjárfestasjóði. Það er því túlkað sem svo að engar takmarkanir 

fylgi fjárfestingum þeirra, svo lengi sem þeir fylgi fjárfestingastefnu sinni (Seðlabanki 

Íslands, e.d.). 
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4 Flokkar sjóða 

Öllum verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðum fylgir mismunandi áhætta og 

ávöxtun en það fer eftir fjárfestingarstefnu hvers og eins sjóðs hvernig 

áhættudreifingunni er háttað hverju sinni. Sjóðirnir er því jafn misjafnir og þeir eru 

margir og hægt er að flokka þá nánar í undirflokka. 

4.1 Hlutabréfasjóðir 

Hlutabréfasjóðir geta verið verðbréfa-, fjárfestingar- eða fagfjárfestasjóðir sem 

samkvæmt fjárfestingarstefnu sinni fjárfesta eingöngu í innlendum og/eða erlendum 

hlutabréfum (Seðlabanki Íslands, e.d.). Fjárfestingar í hlutabréfum eru í eðli sínu 

áhættusamar fjárfestingar og teljast því fjárfestingar í hlutabréfasjóðum einnig vera 

áhættusamar. Hlutabréfasjóðir eru þó áhættuminni en hlutabréf ein og sér eins og 

Harry Markowitz hefur sýnt fram á (Áhættuþættir–Landsbankinn, e.d.-a).  

Þegar fjárfest er í hlutabréfasjóði er í raun verið að kaupa ákveðinn hlut í öllum 

hlutabréfum þeirra félaga sem að sjóðurinn hefur fjárfest í. Allar upplýsingar um rekstur 

félaga, samkeppnisaðila þeirra og viðkomandi atvinnugreinar getur haft áhrif á virði 

félaga og þannig haft bein áhrif á gengi sjóðsins (Júpiter rekstrarfélag hf., 2012). Sveiflur 

í gengi sjóðanna geta því verið töluverðar vegna verðbreytinga á hlutabréfunum sem 

þeir eiga og vegna sveiflna sem geta verið í gengi gjaldmiðla (Áhættuþættir–

Landsbankinn, e.d.-a).  

Ávöxtun hlutabréfasjóða ræðst annars vegar af arðgreiðslum og hins vegar af 

verðhækkunum á eignum sjóðanna. Fjárfestar gera kröfu til þess að ávöxtun af þessum 

sjóðum sé hærri en af öðrum sjóðum sem taldir eru taka minni áhættu (Áhættuþættir–

Landsbankinn, e.d.-a).  

Á Íslandi eru bæði innlendir og erlendir hlutabréfasjóðir en einnig er eitthvað um að 

innlendum og erlendum hlutabréfum sé blandað saman. Hlutabréfasjóðurinn sem er í 

eigu Íslandssjóða er dæmi um hlutabréfasjóð sem fjárfestir í innlendum hlutabréfum og 

Erlend hlutabréf EUR í eigu Stefnis er dæmi um hlutabréfasjóð sem fjárfestir í erlendum 

hlutabréfum (Sjodir.is, e.d.-a). 
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4.2 Skuldabréfasjóðir 

Skuldabréfasjóðir geta verið verðbréfa-, fjárfestingar- eða fagfjárfestasjóðir sem 

samkvæmt fjárfestingarstefnu sinni fjárfesta eingöngu í skuldabréfum. Sjóðirnir kaupa 

bréfin af aðilum sem fjármagna sjálfa sig með útgáfu bréfanna. Þetta geta verið aðilar 

eins og sveitafélög, ríkið, fjármálafyrirtæki og ýmis önnur fyrirtæki. Sjóðirnir geta fjárfest 

bæði í innlendum og/eða erlendum skuldabréfum og eru bréfin ýmist verðtryggð eða 

óverðtryggð, en það fer allt eftir fjárfestingarstefnu hvers og eins sjóðs hvernig því er 

háttað. Skuldabréfasjóðir geta einnig verið ríkisskuldabréfasjóðir en þá er fjárfest í 

skuldabréfum sem eru útgefin af ríkinu eða með ábyrgð þess (Áhættuþættir–

Landsbankinn, e.d.-b). 

Virði skuldabréfasjóða ræðst af afborgunum og vöxtum sem innheimt eru af 

útgefendum skuldabréfanna og einnig af verðbreytingum sem verða þegar bréfin ganga 

kaupum og sölum á markaði. Þeir sem fjárfesta í skuldabréfasjóðum eiga óbeint kröfu á 

útgefendur skuldabréfanna sem keypt hafa verið í sjóðinn og vegna þessa eru 

skuldabréfasjóðir taldir vera áhættuminni en aðrir flokkar sjóða (Áhættuþættir–

Landsbankinn, e.d.-b). 

Til eru margar tegundir skuldabréfasjóða á Íslandi í dag og innihalda þeir nær 

eingöngu íslensk skuldabréf. Hægt er að velja á milli þess að fjárfesta í sjóðum sem eru 

með stuttum skuldabréfum, meðal löngum skuldabréfum eða löngum skuldabréfum en 

einnig er hægt að fjárfesta í sjóðum með sveigjanlegan meðallíftíma. Þessir sjóðir eru 

svo ýmist verðtryggðir eða óverðtryggðir, með ábyrgð ríkisins eða blandaðir. 

Skuldabréfasjóðurinn í eigu Íslandssjóða er dæmi um ríkisskuldabréfasjóð sem fjárfestir í 

löngum ríkisskuldabréfum og Skuldabréf Stutt í eigu Stefnis er dæmi um blandaðan 

skuldabréfasjóð sem fjárfestir til stutts tíma (Sjodir.is, e.d.-a). 

4.3 Peningamarkaðssjóðir 

Peningamarkaðssjóðir eru skammtímasjóðir sem flokkast undir verðbréfasjóði og 

samkvæmt fjárfestingarstefnu þeirra er fjárfest í peningamarkaðsskjölum til skamms 

tíma (Seðlabanki Íslands, e.d.). Peningamarkaðsskjöl eru samkvæmt lögum um 

verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 „þeir flokkar gerninga sem viðskipti fara venjulega fram 
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með á peningamarkaði, svo sem ríkisvíxlar, innlánsskírteini og viðskiptabréf að 

undanskildum greiðsluskjölum.“ Heildarlíftími bréfanna má ekki vera lengri en 396 dagar 

en algengur meðallíftími sjóðanna er í kringum 1 til 6 mánuðir (Bodie o.fl.,2009). 

Peningamarkaðssjóðir geta fjárfest í nokkrum tegundum eigna og því er áhætta og 

ávöxtun mismunandi eftir eignasamsetningu hvers sjóðs. Ef sjóðirnir, sem dæmi, 

fjárfesta að meirihluta í ríkisvíxlum fylgir því mun minni áhætta en ef fjárfest er að 

meirihluta í viðskiptabréfum sem gefin eru út af öðrum en ríkissjóði. Veltubréf í eigu 

Landsbréfa er dæmi um peningamarkaðssjóð sem fjárfestir aðallega í innlánum hjá 

fjármálafyrirtækjum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af ríkinu eða með ábyrgð 

þess og telst hann því til áhættulítilla sjóða (Landsbréf, e.d.-a).  

4.4 Blandaðir sjóðir 

Blandaðir sjóðir geta verið verðbréfa-, fjárfestingar- eða fagfjárfestasjóðir sem 

samkvæmt fjárfestingarstefnu sinni fjárfesta í mörgum mismunandi eignaflokkum. Þetta 

geta verið bæði innlendar og/eða erlendar eignir svo sem verðbréf, 

peningamarkaðsskjöl eða aðrir verðbréfa- , fjárfestingar- eða fagfjárfestasjóðir 

(Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Þar sem blandaðir sjóðir eru settir saman úr ýmiss konar eignum, fer ávöxtun og 

áhætta alfarið eftir eignasamsetningunni og er því erfitt að segja til um það fyrirfram 

hvort að sjóðirnir séu áhættusamir eða ekki. Samval í eigu Stefnis er blandaður sjóður 

sem inniheldur bæði hlutabréf og skuldabréf en meira en 50% af fjárfestingum í þeim 

sjóði eru í hlutabréfum (Stefnir, e.d.). Samval myndi því teljast til áhættumeiri sjóðs en 

t.d. Eignabréf sem er einnig blandaður sjóður en hann er í eigu Landsbréfa en sá sjóður 

fjárfestir yfir 70% af sínum eignum í ríkisskuldabréfum (Landsbréf, e.d.-b).   

4.5 Aðrir sjóðir 

Sjóðasjóðir geta verið verðbréfa-, fjárfestingar- eða fagfjárfestasjóðir sem samkvæmt 

fjárfestingarstefnu sinni fjárfesta í öðrum verðbréfa-, fjárfestingar- og 

fagfjárfestasjóðum (Seðlabanki Íslands, e.d.). Þetta er í raun samval sjóða og er 

Heimasafn í eigu Íslandssjóða dæmi um íslenskan sjóðasjóð (Sjodir.is, e.d.-a).  

Vísitölusjóðir eru verðbréfasjóðir sem hafa það að markmiði að ná sömu ávöxtun og 

skilgreind viðmiðunarvísitala. Sjóðirnir tilgreina í fjárfestingarstefnu sinni hvað vísitölu 
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sjóðurinn mun miða við og kaupa verðbréf í sömu hlutföllum og þau eru í vísitölunni, 

hvort sem hún sé innlend eða erlend (Bodie o.fl.,2009). Landsbréf rekur Nordic 40 sem 

er vísitölusjóður og miðar hann við OMX N40 vísitöluna en það er vísitala sem 

samanstendur af 40 stærstu og veltumestu norrænu hlutafélögunum í OMX 

kauphöllunum (Sjodir.is, e.d.-b). 
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5 Val á fjárfestingum í sjóði 

Til að fjárfestar geti tekið upplýsta ákvörðun um hvaða sjóði skuli fjárfest í þurfa þeir að 

hafa aðgang að upplýsingablöðum sem rekstrarfélögin gefa út um hvern sjóð. Öll 

rekstrarfélög á Íslandi hafa gert það að vana sínum að birta upplýsingablöð um alla þá 

sjóði sem þeir reka á heimasíðu sinni og geta fjárfestar því nálgast þau þar. Á 

upplýsingablaði hvers sjóðs er mikilvægt að það komi fram af hvaða tegund sjóðurinn er 

svo að fjárfestirinn viti hvaða fjárfestingarheimildir sjóðurinn hefur og hvaða 

fjárfestingarstefnu sjóðurinn fylgir. Einnig þurfa að vera upplýsingar um öll þau 

tölfræðilegu gildi sem fjallað hefur verið um hér að ofan svo fjárfestar geti metið þá 

áhættu og ávöxtun sem fylgir hverjum sjóði. Hins vegar fer það eftir flokki sjóða hvaða 

upplýsingar um tölfræðilegu gildi þarf að hafa. Fyrir hlutabréfasjóði sem dæmi þurfa að 

vera upplýsingar um beta gildi, sharpe hlutfall, staðalfrávik og sögulega ávöxtun sjóðsins 

en einnig þurfa að vera til upplýsingar um það hvernig þessi gildi eru reiknuð svo 

fjárfestirinn geti borið gildin saman við gildi úr öðrum sjóðum.  

Á Íslandi getur verið erfitt fyrir fjárfesta að fá allar þær upplýsingar sem þarf til að 

velja hvaða sjóði fjárfesta eigi í. Í mörgum tilfellum eru upplýsingablöðin ófullnægjandi 

eins og kemur fram í umræðu um töflu 1 hér á eftir og því getur verið erfitt fyrir 

fjárfestinn að taka upplýsta ákvörðun. Ófullnægjandi upplýsingablöð eru þó ekki það 

eina sem gerir ákvarðanatöku fjárfesta erfiða því óvenjulegar markaðsaðstæður hér á 

landi hafa líka haft áhrif. Vegna þessara óvenjulega markaðsaðstæðna þykir ekki 

marktækt að horfa á sögulega ávöxtun til lengri tímabils en þriggja ára þar sem hrunið 

gefur ekki rétta mynd af markaðnum. Auk framangreinds þarf að líta til þess að það voru 

aðrir aðilar á markaði fyrir hrun en eru nú á markaði þar sem meiri hluti þeirra fóru í 

gjaldþrot eða þurftu að fara í mikla fjárhagslega endurskipulagningu sem leiddi til þess 

að staða fyrirtækjanna er önnur en hún var áður. Aðeins örfá þeirra fyrirtækja sem voru 

á markaði fyrir hrun stóðu þennan skell af sér og eru enn á markaði ásamt nokkrum 

nýjum félögum. Ávöxtun á markaði undanfarin þrjú ár á því lítið skylt við þau ár sem á 

undan voru. Í samanburði í töflu 1 hér á eftir verður því stuðst við sögulega ávöxtun 
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síðustu þriggja ára til að gefa sem besta mynd af stöðu markaðarins eins og hann er í 

dag. 

Hlutabréfasjóðurinn í eigu Íslandssjóða, ÍS-15 í eigu Stefnis og Úrvalsbréf í eigu 

Landsbréfa eru allt hlutabréfasjóðir sem fjárfesta í innlendum hlutabréfum (Stefnir, 

2013; Íslandssjóðir, 2013; Landsbréf, 2013). Í töflu 1 sést hvaða upplýsingar fengust á 

upplýsingablöðum þessara sjóða en þau voru að finna á heimasíðu hvers rekstrarfélags.  

Tafla 1: Samanburður hlutabréfasjóða 

Samanburður 
Íslandssjóðir: 

Hlutabréfasjóðurinn 

Stefnir: 

ÍS – 15 

Landsbréf: 

Úrvalsbréf 

Beta, β 0,69 0,85 N/A* 

Staðalfrávik, σ 10,1% 11,4% 4,03% 

Sharpe hlutfall -1,6 0,99 N/A* 

Sögulega ávöxtun 22,112% 16,174% 16,363% 

Tegund sjóðs Fjárfestingarsjóður Fjárfestingarsjóður Fjárfestingarsjóður 

Fjárfestingarstefna Já Já Já 

*N/A: vantar upplýsingar 

Upplýsingablaðið sem Íslandssjóðir gefa út fyrir Hlutabréfasjóðinn  er fullkomlega 

samanburðarhæft en þeir gefa upp af hvaða tegund sjóðs Hlutabréfasjóðurinn er svo að 

fjárfestar viti hvaða fjárfestingarheimildir sjóðurinn hefur og einnig hver 

fjárfestingarstefna sjóðsins er. Þá gefa þeir upp öll tölfræðileg gildi sem eiga við um 

hlutabréfasjóði og hvernig þau eru reiknuð (Íslandssjóðir, 2013). Upplýsingablaðið sem 

Stefnir gefur út fyrir ÍS-15 er einnig með öllum þeim upplýsingum sem upplýsingablöð 

eiga að hafa fyrir utan að ekki er gefið upp hvernig tölfræðilegu gildin eru reiknuð. Þetta 

leiðir það af sér að ekki er hægt að bera gildi frá öðrum sjóðum við gildin frá ÍS-15 

(Stefnir, 2013). Hjá Landsbréfum vantar bæði beta gildið og sharpe hlutfallið en allar 

aðrar upplýsingar eru til staðar. Þetta þýðir því að hægt er að bera önnur gildi saman við 

gildin sem Úrvalsbréf gefa upp en erfitt getur verið að komast að niðurstöðu þar sem 

það vantar gildi inn í samanburðinn (Landsbréf, 2013). 
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Niðurstaðan er því sú að það er mismunandi hvort að upplýsingar eru gefnar upp eða 

ekki og ef þær eru gefnar upp þá eru þær oft á tíðum ekki samanburðarhæfar. Erfitt er 

því fyrir fjárfestir í þessu tilfelli að bera sjóðina saman en eini möguleikinn fyrir 

fjárfestirinn væri að horfa á ávöxtun þessara sjóða yfir ákveðið tímabil til að sjá 

einhverja mynd af því hvernig ávöxtunin gæti orðið. Þó svo að góð ávöxtun nú sé ekki 

ávísun á góða ávöxtun í framtíðinni þá getur hún samt gefið einhverjar vísbendingar. 

Fjárfestir myndi því í þessu tilfelli trúlega velja Hlutabréfasjóðinn þar sem ávöxtun hans 

er töluvert hærri en ávöxtun hinna sjóðanna. Með því að horfa einungis á ávöxtunina 

veit fjárfestirinn hins vegar ekki hvaða áhættu hann er að taka þar sem tölfræðilegu 

gildin eru ósamanburðarhæf og getur það komið sér illa fyrir fjárfesta að vaða svona 

blint út í sjóinn. 
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6 Niðurstöður 

Líkt og komið hefur fram eru aðstæður á mörkuðum í dag með mjög sérstöku móti enda 

hafa verið erfiðar aðstæður undanfarin ár. Hins vegar eru þeir grunnþættir sem 

fjárfestar líta til þegar þeir ákveða hvaða sjóði skuli fjárfest í yfirleitt þeir sömu án tillits 

til aðstæðna á mörkuðum. Fjárfestir lítur sem dæmi alltaf til þess hvaða væntu ávöxtun 

hann muni fá af sjóði og hvaða áhættu honum fylgir þegar ákvörðun er tekin um hvaða 

sjóði skuli fjárfest í.  

Markmið hvers fjárfestis ætti að vera að fjárfesta í skilvirku safni sem að snertir hans 

notagildislínur en það er fundið út frá kenningum Harry Markowitz. Þegar besta safn 

fjárfestins hefur verið fundið er hægt að nota CAPM líkanið til að finna þá 

ávöxtunarkröfu sem eðlilegt er að gera til þess safns. Framangreind kenning og líkan 

nýtist fjárfestum þó aðeins ef nægjanlegar upplýsingar eru til staðar um þá sjóði sem 

fjárfestirinn hefur hugsað sér að  fjárfesta í. Þær upplýsingar sem þurfa að vera til staðar 

á upplýsingablaði sjóðs til að fjárfestar geti tekið upplýsta ákvörðun um hvaða sjóði skuli 

fjárfest í eru upplýsingar um tegund sjóðsins, fjárfestingastefnu hans, tölfræðileg gildi og 

hvernig þau eru reiknuð.  

Á Íslandi eru þessar upplýsingar yfirleitt ófullnægjandi og að hluta til 

ósamanburðarhæfar svo erfitt er fyrir fjárfesta að bera saman upplýsingar um 

mismunandi sjóði og finna sitt besta safn. Þetta sást greinilega í umfjöllun um töflu 1 hér 

að ofan þar sem ekki var hægt að bera saman hlutabréfasjóði helstu rekstrarfélaga á 

Íslandi og þar af leiðandi getur fjárfestir ekki tekið upplýsta ákvörðun um hvaða 

hlutabréfasjóði hann ætti að fjárfesta í hér á landi. 
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