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Útdráttur 

 
Viðfangsefni ritgerðarinnar er landsáhætta og áhrif landsáhættu á ávöxtunarkröfu eigin 

fjár og á verðmat eigna. 

Leitað verður svara við eftirfarandi þremur rannsóknarspurningum: 

1. Hvað er landsáhætta? 

2. Hvaða áhrif hefur landsáhætta á ávöxtunarkröfu eigin fjár? 

3. Hefur landsáhætta áhrif á verð íslenskra fyrirtækja?  

Landsáhætta er sú áhætta sem felst í starfsumhverfi fyrirtækja í viðkomandi landi. 

Landsáhætta felst t.d. í efnahagslegum stöðugleika, stöðu gjaldmiðils, verðbólgu, 

greiðsluhæfi og pólitískum stöðugleika. Helstu mælikvarðar benda til landsáhættu á 

Íslandi, lánshæfismat íslenska ríkisins er Baa3 og álag á íslensk ríkisskuldabréf í erlendri 

mynt umfram áhættulaus ríkisskuldabréf er um 2% auk þess sem gjaldeyrishöft eru á 

Íslandi.  

Meðal fræðimanna og markaðsaðila er ekki samhljóða álit um hvaða aðferðafræði er 

best til að meta ávöxtunarkröfu eigin fjár þegar til staðar er landsáhætta. Algengast er 

þó að aðferðirnar byggist á því að notast við CAPM líkanið og bæta landsáhættuálagi við 

markaðsálag hlutabréfa. Í ritgerðinni var landsáhættuálag Íslands reiknað með þremur 

aðferðum og niðurstaðan var á bilinu 2-2,9%.  

Til að svara þriðju rannsóknarspurningunni var rannsakað hvort EV/EBITDA 

margfaldari íslenskra félaga væri lægri en erlendra samanburðarfélaga. Að teknu tilliti til 

landsáhættu Íslands og 2-2,9% landsáhættuálags ætti verð íslenskra félaga að vera 

erlendra samanburðarfélag sem starfa á mörkuðum þar sem landsáhætta er ekki til 

staðar. Niðurstöður rannsóknarinnar komu á óvart.  Margfaldari íslensku félaganna er 

ekki lægri en erlendra samanburðarfélaga sem bendir til þess að þau séu ekki lægra 

verðlögð. Skýringin á því felst að öllum líkindum í gjaldeyrishöftunum sem skekkja 

verðmyndun á innlendum verðbréfamörkuðum. Það mætti draga þá ályktun að áhrif 

gjaldeyrishafta á Íslandi séu sterkari en áhrif landsáhættu á ávöxtunarkröfu eigin fjár. 
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1 Inngangur  

Skuldakreppan í Evrópu, hár fjárlagahalli Bandaríkjanna og hrun íslenska 

fjármálakerfisins eru hluti af þeim atburðum sem hafa mótað starfsumhverfi fyrirtækja á 

undanförnum árum og undirstrika þörfina á því að fjárfestar beini frekari athygli að 

áhættu landa við verðmat eigna.  

Leitað verður svara við eftirfarandi þremur rannsóknarspurningum: 

1. Hvað er landsáhætta? 

2. Hvaða áhrif hefur landsáhætta á ávöxtunarkröfu eigin fjár? 

3. Hefur landsáhætta áhrif á verð íslenskra fyrirtækja?  

Landsáhætta er sú áhætta sem felst í starfsumhverfi fyrirtækja í viðkomandi landi. 

Landsáhætta felst í efnahagslegri, fjárhagslegri og pólitískri áhættu landa. Undir þá þætti 

fellur t.d. efnahagslegur stöðugleiki, staða gjaldmiðils, verðbólga, greiðsluhæfi og 

pólitískur stöðugleika.  

Út frá atburðum síðustu ára er ljóst að það er landsáhætta á Íslandi. Helstu 

mælikvarðar benda til landsáhættu á Íslandi, lánshæfismat íslenska ríkisins er Baa3 og 

álag á íslensk ríkisskuldabréf í erlendri mynt umfram áhættulaus ríkisskuldabréf er um 

2% auk þess sem gjaldeyrishöft eru á Íslandi. Oft hefur verið talið að landsáhætta ætti 

eingöngu við á nýmörkuðum en ekki á þróuðum og skilvirkum mörkuðum. Í kjölfar 

fjármálakreppunnar sem hófst árið 2008 hefur þó orðið mikil breyting á þróuðum 

fjármálamörkuðum og áhætta margra markaða aukist. Sem dæmi þá hafa lönd eins og 

Bretland og Frakkland ekki lengur hæstu lánshæfiseinkunn matsfyrirtækja sem er 

vísbending um að landsáhætta geti verið til staðar á þessum mörkuðum. Kannanir sýna 

einnig að markaðsaðilar gera ráð fyrir áhættuálags vegna landsáhættu við verðmat 

eigna í áhættusamari löndum, þó þau teljist til þróaðra markaða. 

Við verðmat eigna er mikilvægt að taka tillit til áhættu sem ekki er eyðanleg en ekki 

hafa mótast almennt viðurkenndar og samræmdar aðferðir á fjármálamörkuðum um 

hvernig skuli taka tillit til landsáhættu. Algengast er að aðferðirnar byggist á því að nota 
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CAPM líkanið en bæta landsáhættuálagi við markaðsálag hlutabréfa. Í ritgerðinni var 

landsáhættuálag Íslands reiknað með þremur aðferðum og niðurstaðan var á bilinu 2-

2,9%.  

Til að svara þriðju rannsóknarspurningunni var framkvæmd rannsókn á því hvort 

EV/EBITDA margfaldari íslenskra félaga væri lægri en erlendra samanburðarfélaga. 

Vegna landsáhættu ætti verð sambærilegra félaga að vera lægra á Íslandi en í löndum 

þar sem landsáhætta er ekki til staðar. Niðurstöður komu á óvart og sýndu að 

margfaldari íslensku félaganna er ekki lægri en erlendra samanburðarfélaga sem bendir 

til þess að þau séu ekki lægra verðlögð en erlend samanburðarfélög. Það virðist því sem 

fjárfestar leggi ekki landsáhættuálag á ávöxtunarkröfu við verðmat þrátt fyrir að 

mælikvarðar bendi til landsáhættu á Íslandi sem ætti að leiða til 2-2,9% 

landsáhættuálags. Skýringin á því felst að öllum líkindum í gjaldeyrishöftunum. 

Gjaldeyrishöft fela í sér landsáhættu og ættu að hafa áhrif til hækkunar ávöxtunarkröfu 

en gjaldeyrishöft skekkja verðmyndun á innlendum eignamörkuðum, leiða til lægri vaxta 

og auka eftirspurn eftir takmörkuðum innlendum fjárfestingarkostum. Það mætti draga 

þá ályktun út frá rannsókninni að áhrif gjaldeyrishafta séu sterkari en áhrif landsáhættu 

á ávöxtunarkröfu eigin fjár. 

Landsáhætta er viðfangsefni ritgerðarinnar en áhugi minn á efninu skýrist bæði af 

áhuga á að bæta þekkingu á sviði verðmatfræða og af störfum mínum við 

fyrirtækjaráðgjöf þar sem vandamál hafa komið upp við að meta áhrif landsáhættu á 

ávöxtunarkröfu eigin fjár. Landsáhætta er einn áhættuþátta sem lítið hefur verið litið til 

en getur haft mikil áhrif á verðmat. Markmiðið með því að rannsaka þennan áhættuþátt 

er að auka skilning á áhrifum landsáhættu og auka gæði verðmats. 
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2 CAPM líkanið  

CAPM líkanið (Capital Asset Pricing Model) er hornsteinn kenninga um verðlagningu og 

ávöxtun eignasafna og mest notaða aðferð til að meta ávöxtunarkröfu eigin fjár. Þar 

sem ritgerðin fjallar um áhrif landsáhættu á verðmat er hér í upphafi farið stuttlega yfir 

helstu þætti líkansins.  

CAPM líkanið var þróað af William Sharp, John Litner og Jack Treynor og sýnir tengsl 

áhættu og ávöxtunar. Formúlan er eftirfarandi (Pratt, Grabowski, 2008): 

 

Þar sem, 

E(Ri) er ávöxtunarkrafa eða vænt ávöxtun verðbréfs, einnig sett fram sem Ke.  

Rf  eru áhættulausir vextir. 

B er beta.  

RPm er markaðsálag, áhættuálag hlutabréfa umfram áhættulausa vexti. 

Ávöxtunarkrafa eigin fjár byggist á þremur þáttum; áhættulausum vöxtum, markaðsálagi 

og sértækri áhættu hvers fyrirtækis eða betagildi. Áhættulausir vextir og markaðsálag er 

sameiginlegt fyrir öll fyrirtæki á tilteknum markaði en betagildi er mismunandi fyrir 

hvert fyrirtæki og endurspeglar áhættu þess fyrirtækis. Sýna má fram á línulegt 

samband á eftirfarandi hátt. 

 

Mynd 1. Samspil ávöxtunar og áhættu (Brealey ofl.,2011).  
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Markaðslína sýnir hagkvæmasta eignasafn sem hefur hæstu ávöxtun miðað við áhættu. 

Áhættulaus fjárfesting (Rf) er upphaf línunnar með betagildi 0. Markaðssafnið er með 

betagildið 1 , ávöxtunina Rpm og markaðsálagið er mismunur ávöxtunar markaðssafns og 

áhættulausrar fjárfestingar, Rpm – Rf. Ávöxtunarkrafa hverrar eignar byggist á áhrifum 

áhættu hennar á vel dreift eignasafn. (Brealey ofl.,2011).  

Samkvæmt kenningum um ávöxtun og áhættu eignasafna má skipta áhættu í tvo 

flokka, sértæka áhættu (e. diversifiable risk) sem hægt er að eyða með áhættudreifingu 

eða með því að bæta fleiri eignum í eignasafnið og markaðsáhættu (e. non diversifiable 

risk) sem ekki er hægt að eyða með því að bæta fleiri eignum í eignasafnið. Samkvæmt 

kenningum krefjast fjárfestar álags vegna áhættu sem ekki er hægt að eyða og því þarf 

að taka tillit til þeirrar áhættu við mat á ávöxtunarkröfu. Það á t.d. á við um landsáhættu 

líkt og aðra áhættuþætti, ef hún er ekki eyðanleg þá krefjast fjárfestar álags vegna 

hennar. Grunnforsenda CAPM líkansins er að áhætta verðbréfs byggist á betagildi því 

gert er ráð fyrir að fjárfestar eigi (eða eigi kost á að eiga) vel dreifð áhættusöfn. Því fæst 

ekki umbun í formi hærri ávöxtunar fyrir sértæka áhættu því henni er hægt að eyða með 

áhættudreifingu (Pratt, Grabowski, 2008).  

Rannsóknir á gildi CAPM líkansins hafa sýnt að líkanið nær ekki að skýra ávöxtun að 

fullu leyti. Rannsóknir hafa t.d. sýnt að áhætta og ávöxtun er í öfugu hlutfalli við stærð 

fyrirtækja, þ.e. að smærri fyrirtæki séu almennt áhættusamari og gefi hærri ávöxtun.  

Tvö önnur líkön eru helst notuð á markaði til viðbótar við CAPM líkanið, þáttalíkan Fama 

og French og APT líkanið. Helsti munur á þessum tveimur líkönum og CAPM líkaninu  

felst í því hvernig áhætta er skilgreind og að þessi líkön hafa fleiri skýribreytur en CAPM 

líkanið. Fama og French (1992) komust að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að aðrir 

þættir en beta skýrðu mismunandi ávöxtun því að stærð og V/I hlutfall hefðu einnig 

áhrif. Lítil fyrirtæki skiluðu betri ávöxtun en stór fyrirtæki og fyrirtæki með hátt V/I 

hlutfall skiluðu hærri ávöxtun en fyrirtæki með lágt V/I hlutfall. Fama og French settu 

fram þáttalíkan þar sem þessum skýribreytum var bætt við CAPM líkanið. APT líkanið (e. 

arbitrage pricing theory) kom upphaflega fram 1976 segir að vænt ávöxtun verðbréfs 

skýrist af nokkrum efnahagslegum áhættuþáttum og áhættuálagi fyrir hvern þátt í stað 

einnar markaðsáhættu samkvæmt CAPM líkaninu. Áhættuálag á verðbréf eigi að 

byggjast á þessum áhættuþáttum sem tengjast verðbréfinu. Ekki kemur fram hvaða 
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áhættuþættir þetta eru en þeir gætu verið t.d. hráefnisverð, vaxtastig o.s.frv. (Koller 

o.fl., 2008) (Brealey o.fl, 2011).  

Þrátt fyrir gagnrýni á líkanið er CAPM líkanið enn mest notaða líkan á markaði við 

verðmat eigna.  

2.1 Forsendur CAPM 

CAPM líkanið byggir á átta forsendum (Pratt, Grabowski, 2008): 

1. Fjárfestar eru áhættufælnir. 

2. Skynsamir fjárfestar eiga markaðssafn, þ.e. dreift eignasafn. 

3. Allir fjárfestar hafa sama fjárfestingartíma. 

4. Allir fjárfestar hafa sömu væntingar til ávöxtunarkröfu. 

5. Enginn viðskiptakostaður. 

6. Engir skattar vegna fjárfestinga. 

7. Hægt að lána og fá lánað fjármagn á sömu vöxtum. 

8. Fullkominn seljanleiki á markaði. 

Það hefur áhrif á gildi líkansins að hversu miklu leyti forsendur þess standast í hverju 

tilfelli. Sem dæmi, þá stenst forsendan um fullkomin seljanleika fyrir stór skráð félög á 

markaði en ekki fyrir fyrirtæki í einkaeigu og þar skiptir sértæk áhætta máli. Þess vegna 

getur sértæk áhætta leitt til þess að bætt sé við álagi við verðmat fyrirtækja í einkaeigu 

þó það eigi ekki við þegar félög eru skráð á markaði.  

Líkanið hefur verið gagnrýnt fyrir að þessar forsendur standist ekki í 

raunveruleikanum. Rannsóknir hafa einnig sýnt að fjárfestar þurfi að eiga mjög margar 

eignir til að eyða eyðanlegri áhættu. Þrátt fyrir að allar forsendur CAPM líkansins 

standist ekki í raunveruleikanum þá er CAPM líkanið eftir sem áður gott viðmið og 

algengasta líkanið sem notað er við verðmat. William Sharpe, einn af höfundum CAPM 

líkansins, sagði „sönnun kenningar felst ekki í því hversu raunsæjar forsendur hennar 

eru heldur í viðurkenningu á vanköntum hennar“ (Sharpe, 1964, bls. 434)  
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2.2 Markaðsálag hlutafjár 

Markaðsálag hlutafjár (e. equity risk premium) endurspeglar ávöxtun umfram 

áhættulausa vexti. Fjárfesting í hlutabréfum er áhættusamari en fjárfesting í 

áhættulausum skuldabréfum og vegna sambands ávöxtunar og áhættu er vænt ávöxtun 

hlutabréfa hærri en áhættulausra skuldabréfa. Markaðsálag hlutafjár er skilgreint sem 

ávöxtun sem fjárfesting í dreifðu safni hlutabréfa á markaði skilar umfram áhættulausa 

vexti (Pratt, Grabowski, 2008).   

 

Þar sem, 

RPm er markaðsálag hlutafjár.  

Rm er vænt ávöxtun áhættudreifðs safns hlutabréfa. 

Rf er ávöxtun áhættulaus skuldabréfs. 

 

Markaðsálag hlutafjár er lykilþáttur við mat á ávöxtunarkröfu eigin fjár og því mikilvægt 

að vel sé staðið að mati á markaðsálagi. Hærra markaðsálag leiðir til hærri 

ávöxtunarkröfu og lægra verðmats og öfugt.  

Þrjár leiðir eru til að meta markaðsálag hlutabréfa (Damodaran, 2012). 

1. Miða við söguleg gögn. 

2. Gera könnun á því hvaða álag markaðsaðilar eru að nota. 

3. Miða við innbyggt verð á markaði, markaðsverð í dag (e. implied equity 

premium). 

Fyrsta leiðin er að horfa til sögulegrar ávöxtunar og meta hvaða ávöxtun 

hlutabréfamarkaðir hafa skilað í fortíð umfram áhættulausa vexti. Þetta er almenna og 

algengasta leiðin og oftast er horft til Bandaríkjanna eða annarra skilvirkra markaða. 

Önnur aðferð til að meta markaðsálag hlutabréfa er að gera könnun á því hvaða aðferð 

markaðsaðilar eru að nota. Þetta getur verið nokkuð flókið í framkvæmd en ákveðnir 

aðilar framkvæma slíkar rannsóknir eins og IESE háskólinn í Barcelóna. Þriðja leiðin er að 

reikna það álag sem er innbyggt (e. implied) í markaðsverð í dag (Damodaran, 2012)  
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Almennt er miðað við söguleg gögn. Rannsóknir á mati á markaðsálagi hafa sýnt að 

sögulegt mat á markaðsálagi ákveðinna markaða getur verið vandamál þar sem ekki er 

aðgangur að slíkum gögnum eða þau eru ekki marktæk vegna óskilvirkni markaða. Vandi 

er að meta markaðsálag á slíkum mörkuðum. Ákveðnir markaðir geta einnig verið 

áhættusamari en aðrir og falið í sér landsáhættu og vegna þess geta fjárfestar krafist 

sérstaks álags umfram markaðsálag.   
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3 Landsáhætta 

Landsáhætta (e. country risk) er sú áhætta sem felst í starfsumhverfi fyrirtækja í 

viðkomandi landi. Landsáhætta felst í efnahagslegri áhættu, fjárhagslegri áhættu og 

pólitískri áhættu sem getur haft áhrif á daglega starfsemi fyrirtækja, 

fjárfestingarákvarðanir og greiðslugetu. Efnahagsleg áhætta felst í stöðugleika í 

efnahagsumhverfi og helstu veikleika og styrkleika. Fjárhagsleg áhætta felst í hæfi 

viðkomandi lands til greiðslu á skuldbindingum sínum hvort sem þær eru opinberar, 

viðskiptalegar eða vegna utanríkisviðskipta. Pólitísk áhætta felst í stöðugleika í pólitísku 

umhverfi og gæðum regluverks. Hér má sjá nánara niðurbrot (PRS Group, e.d).  

Efnahagsleg áhætta felst í: 

 Verg landsframleiðsla pr. íbúa. 

 Hagvöxtur. 

 Verðbólga. 

 Hlutfall viðskiptajöfnuðar af landsframleiðslu. 

 Hlutfall fjárlagahalla af landsframleiðslu. 

Fjárhagleg áhætta felst í: 

 Hlutfall erlendra skulda af landsframleiðslu. 

 Greiðslubyrði erlendra skulda í hlutfalli af útflutningstekjum. 

 Gjaldeyrisforði sem hlutfall af innflutningi á vörum og þjónustu (endingartími 
gjaldeyris til almenns innflutnings í mánuðum). 

 Stöðugleiki gjaldmiðils. 

Pólitísk áhætta felst í: 

 Stöðugleiki stjórnvalda. 

 Félagshagfræðilegt ástand (e. socioeconomic conditions). Undir það fellur 
atvinnuleysi, fátækt og væntingar neytenda. 

 Aðstæður til fjárfestinga. Undir það fellur áreiðanleiki samninga, mögulegt 
eignanám og seinkun á greiðslum.  
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 Innri átök (e. internal conflict).  

 Ytri átök (e. external conflict). 

 Spilling.  

 Hernaðarleg afskipti af stjórnmálum. 

 Spenna vegna trúmála. 

 Spenna vegna mismunandi þjóðernishópa. 

 Lagalegt umhverfi og regluverk. 

 Lýðræðisleg staða (e. democratic accountability). Þar er átt hvernig ríkisstjórn 
bregst við vilja borgaranna og hvort ríkisstjórn getur fallið á friðsaman hátt. 

 Gæði embættismannakerfis. Undir það fellur styrkur stofnana og gæði þeirra 
sem leiðir til sem minnstu umbreytinga við breytinga á ríkisstjórn. 

Landsáhætta getur haft mismikil áhrif á atvinnugreinar og einstök fyrirtæki. Bankar 

og veitufyrirtæki eru þau fyrirtæki sem hafa mesta landsáhættu þar sem lagaumhverfi 

viðkomandi lands og efnahagsástand hefur mikil áhrif á þessi fyrirtæki. 

Útflutningsfyrirtæki geta haft minni landsáhættu þar sem innlent efnahagsástand hefur 

mögulega ekki jafnmikil áhrif á þau auk þess sem útflutningsfyrirtæki hagnast almennt á 

verðfalli innlends gjaldmiðils. Útflutningsfyrirtæki eru þó næm fyrir landsáhættu m.a. 

vegna þess að lagaumhverfi landsins hefur áhrif á starfsemina svo og ástand 

vinnumarkaðar og reglur á vinnumarkaði. Útflutningsfyrirtæki treysta á innlend aðföng 

og aðgengi þeirra að erlendu fjármagni getur takmarkast vegna mats fjárfesta á stöðu 

ríkisins. Útflutningsfyrirtæki sem byggja á nýtingu náttúruauðlinda búa við áhættu vegna 

mögulegra inngripa ríkisins (Standard & Poor´s, 2008), t.d. eins og íslensk 

sjávarútvegsfyrirtæki gera.  

Landsáhætta er ekki sú sama og áhætta ríkis (e. sovereign risk) en er nátengd og því 

er lánshæfismat ríkis í mörgum tilfellum lykilþáttur í mati lánshæfismatsfyrirtækja á 

lánshæfi fyrirtækja í viðkomandi landi. Ástæður þess eru að sérstaða, áhrif og úrræði 

hvers ríkis hefur áhrif á fjárhagslegt umhverfi, starfsumhverfi og fjárfestingarumhverfi 

fyrirtækja sem starfa í viðkomandi landi. Reynslan hefur sýnt að greiðslufall áður tryggra 

fyrirtækja getur verið bein afleiðing af greiðslufalli ríkis eða óbein afleiðing vegna 

versnandi efnahagsumhverfis og starfsumhverfis fyrirtækja sem tengjast beint 

greiðslufalli ríkja. Þrátt fyrir að landsáhætta sé víðtækari en áhætta ríkis er að miklu leyti 
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horft til lánshæfismats viðkomandi ríkis við mat á landsáhættu einstakra fyrirtækja og 

fjárfestingakosta í viðkomandi landi (Standard & Poor´s, 2008).  

Út frá atburðum síðustu ára er ljóst að það er til staðar landsáhætta á Íslandi. Sé farið 

yfir áhættuþætti í upptalningunni hér að ofan má sjá að margir þættir eiga við um 

Ísland. Sérstaklega eiga efnahaglegir og fjárhagslegir áhættuþættir sem eru taldir upp 

við um Ísland líkt og t.d. há skuldastaða, stöðugleiki gjaldmiðils, gjaldeyrisforði, lítill 

hagvöxtur og há söguleg verðbólga. 

3.1 Skilgreining á lánshæfismati ríkja samkvæmt Standard & Poor´s 

Vegna mikilvægis lánshæfismats er áhugavert að skoða hvaða þætti 

lánshæfismatsfyrirtæki leggja mat á. Aðferðafræði lánshæfismatsfyrirtækja líkt og 

Standard & Poor´s við að meta lánshæfi ríkja felst í því að leggja mat á þá þætti sem 

hafa áhrif á vilja og getu hvers ríkis til að greiða skuldir sínar á réttum tíma og að fullu.  

Það eru fimm lykilþættir í lánshæfismati ríkja samkvæmt Standard & Poor´s 

(Standard & Poor´s, 2011): 

 Pólitísk einkunn (e. political score) 

o Árangur, stöðugleiki og fyrirsjáanleiki í stefnumótun ríkis og stofnana 
þess. Þetta er mikilvægasti þátturinn. 

o Gagnsæi og áreiðanleiki stofnana, gagna og ferla, sem og umfang og 
áreiðanleiki tölfræðilegra upplýsinga. Þetta er næst mikilvægasti 
þátturinn.  

o Greiðslusaga ríkisins.  

o Ytri áhætta í öryggismálum.   

o Möguleikar utanaðkomandi stofnana á stefnumótun ríkis.  

 Efnahagsleg einkunn (e. economic score) 

o Landsframleiðsla á íbúa. 

o Áætlaður vöxtur landsframleiðslu á íbúa. 

o Fjölbreytileiki í efnahagslífinu og sveiflur.  
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 Alþjóðleg einkunn (e. external score) 

o Staða viðkomandi gjaldmiðils í alþjóðlegum viðskiptum. 

o Erlend lausafjárstaða ríkisins. Gefur vísbendingu um getu til að afla 
gjaldeyris sem þörf er á til að greiða af erlendum skuldum ríkis og 
einkafyrirtækja.  

o Skuldir þjóðarbúsins. Eignir og skuldir í erlendum og innlendum 
gjaldmiðlum í samanburði við aðrar þjóðir. 

 Einkunn ríkisfjármála (e. fiscal score) 

o Endurspeglar halla í ríkisfjármálum og skuldastöðu ríkisins. Tekur tillit 
til sveigjanleika í ríkisfjármálum, árangurs í ríkisfjármálum til lengri 
tíma, helstu veikleika, samsetningu skulda, aðgangs að fjármagni og 
áhættu vegna ófyrirsjáanlegra skuldbindinga.   

 Einkunn peningastefnu ríkisins (e. monetary score) 

o Hæfni notkunar peningastefnu til að bregðast við innlendum 
efnahagslegum þrengingum, einkum með stjórnun peningamagns í 
umferð og innlendri lausafjárstöðu. 

o Trúverðugleiki peningastefnu, mælt með þróun verðbólgu. 

o Árangur peningastefnu ríkisins á raun hagkerfið. Dýpt og fjölbreytileiki 
innlends fjármálakerfis og fjármálamarkaðar hefur áhrif.  

Lánshæfismat endurspeglar getu lántaka til að standa við skuldbindingar sínar að fullu á 

réttum tíma. Lánshæfismat skiptir miklu máli á alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum og 

hefur mikil áhrif á lánskjör ríkja. Lánshæfismat ríkissjóðs hefur mikil áhrif á lánshæfi 

annarra lántakenda sömu þjóðar á alþjóðlegum mörkuðum og getur sett þak á lánshæfi 

þeirra (S&P, e.d.). Sjá má að það eru margir sameiginlegir þættir við mat á landsáhættu 

og við mat á lánshæfi ríkja. 

3.2 Er markaðsálag hlutabréfa mismunandi eftir mörkuðum? 

Á að nota sama markaðsálag (áhættuálag) fyrir hlutabréf hvar sem er í heiminum eða 

ætti að nota hærra álag á sumum mörkuðum umfram aðra? Er sama markaðsálag á 

indverskum hlutabréfum og þýskum hlutabréfum? Almennt er talið að því fylgi meiri 

áhætta að fjárfesta í hlutabréfum á Indlandi en í Þýskalandi en það svarar ekki 

spurningunni um hvort það eigi að leggja sérstakt markaðsálag á fjárfestingar í Indlandi. 

Eina áhættan sem hefur áhrif við mat á ávöxtunarkröfu er áhætta sem ekki er eyðanleg 
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samkvæmt CAPM líkaninu. Því skiptir það mestu máli hvort áhættan við að fjárfesta á 

Indlandi sé eyðanleg eða ekki. Ef áhættan er eyðanleg þá á ekki að taka tillit til þeirrar 

áhættu við mat á ávöxtunarkröfu. 

Lykilatriðið er því, er landsáhætta eyðanleg áhætta? Það byggist á tveimur þáttum: 

 Ef allir fjárfestar geta fjárfest í alþjóðlega dreifðum eignasöfnum. 

o Ef áhætta er eyðanleg þá þurfa fjárfestar að hafa möguleika á að 
fjárfesta á alþjóðlegum mörkuðum, þ.e. markaðir séu opnir og ekki 
séu hindranir á fjárfestingum. Annars geta fjárfestar ekki fjárfest í 
dreifðu eignasafni. 

 Ef markaðir eru aðskildir, þ.e. lítil samfylgni á milli markaða.  

o Ef áhætta er eyðanleg þá þarf að vera lítil samfylgni milli markaða. Ef 
það er jákvæð samfylgni munu markaðir hreyfast í sömu átt og sömu 
þættir hafa áhrif á áhættu þeirra.    

Auðveldara er fyrir fjárfesta að fjárfesta í alþjóðlega dreifðum eignasöfnum nú en áður í 

kjölfar alþjóðavæðingar. Með því að eiga í dreifðum eignasöfnum er hægt að minnka 

áhættu því áfall á einum markaði hefur eingöngu áhrif á þann hluta eignasafnsins en 

ekki aðra hluta. Það eru þó enn til staðar hindranir á fjárfestingum á sumum mörkuðum 

líkt og á Íslandi vegna gjaldeyrishafta og fjárfestar geta ekki fjárfest í dreifðum 

eigasöfnum. Þess vegna getur verið í ákveðnum tilfellum að fjárfestar geti ekki fjárfest í 

alþjóðlega dreifðum eignasöfnum. Einnig er tilhneiging hjá fjárfestum til að fjárfesta 

frekar á heimamarkaði (e. home bias) en á alþjóðlegum mörkuðum. 

Það er ekki nægileg forsenda til að eyða áhættu að fjárfestar eigi alþjóðlega dreifð 

eignasöfn því einnig þarf að gilda að lítil samfylgni sé á milli markaða. Ef lítil samfylgni er 

á milli landa er hægt að eyða áhættu með því að fjárfesta í alþjóðlega dreifðu eignasafni. 

Ef aftur á móti til staðar er jákvæð samfylgni í ávöxtun markaða milli landa þá er ekki 

hægt að eyða landsáhættu með því að fjárfesta í alþjóðlega dreifðu eignasafni vegna 

þess að markaðir hreyfast í sömu átt. Aukin samfylgni markaða dregur þannig úr 

ávinningi af alþjóðavæðingu því tækifæri til áhættudreifingar minnka.  

Til að skoða hvort landsáhætta hefur áhrif og hvort markaðsálag hlutabréfa er það 

sama á öllum mörkuðum er gagnlegt að skoða rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

viðfangsefninu. 
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3.2.1 Damodaran (2012) 

Damodaran telur að ef allir fjárfestar gætu fjárfest í alþjóðlega dreifðum eignasöfnum 

og landaáhætta væri eyðanleg áhætta þá ætti að vera hægt að nota eitt alþjóðlegt 

markaðsálag fyrir hlutabréf og áhætta fyrirtækja myndi endurspeglast í betagildi í 

samanburði við alþjóðlega hlutabréfavísitölu. Ef hægt væri að nota alþjóðlegt CAPM 

líkan þá væri markaðsálag hlutabréfa alltaf það sama og mismunandi áhætta fjárfestinga 

myndi endurspeglast í betagildi. Það þýðir að eEf hlutabréf á Íslandi eru áhættusamari 

en hlutabréf í Bandaríkjunum þá ættu þau að hafa hærri betagildi og þar með hærri 

ávöxtunarkröfu. Damodaran telur að betagildi geti ekki verið mælikvarði á landsáhættu. 

Ef beta er metið á móti alþjóðlegri hlutabréfavísitölu líkt og MSCI heimsvísitölu 

hlutabréfa er fræðilega mögulegt að beta gæti endurspeglað landsáhættu en rannsóknir 

benda ekki til að svo sé. Þar sem alþjóðlegar hlutabréfavísitölur eru samsettar eftir 

hlutfalli hvers markaðar á alþjóðavísu (e. market weighted) þá eru það fyrirtæki á 

þróaðri mörkuðum sem hafa hærri beta en fyrirtæki á litlum áhættusömum mörkuðum. 

(Damodaran 2012). Taflan hér fyrir neðan sýnir betagildi 10 stærstu fyrirtækja á 

hlutabréfamarkaði í Indlandi, Brasilíu, Bandaríkjunum og Japan og betagildi miðað við 

MSCI heimsvísitölu hlutabréfa.  

Tafla 1. Betagildi á hverjum markaði í samanburði við betagildi samkvæmt heimsvísitölu hlutabréfa 
(Damodaran 2012) 

 

Betagildi var mælt með því að nota vikulega ávöxtun á tveggja ára tímabili frá janúar 

2006 til desember 2007 á móti eftirfarandi hlutabréfavísitölum: Sensex á Indlandi, 

Bovespa í Brasilíu, S&P 500 í Bandaríkjunum og Nikkei í Japan. Nýmarkaðir (Indland og 

Brasilía) hafa lægra betagildi þegar þeir eru mældir á móti heimsvísitölu en þróaðir 

markaðir (Bandaríkin og Japan) eins og sjá má á töflunni. Með því að nota sama 

markaðsálag og þessi betagildi yrði því fjármagnskostnaður á nýmörkuðum lægri en á 

þróuðum mörkuðum. Damodaran telur því að ekki sé hægt að nota alþjóðlegt CAPM 

líkan. 

Land
Meðalbetagildi               

(vs. hlutabréfamarkaður)

Meðalbetagildi             

(vs. heimsvísitala)

Indland 0,97                                       0,83                                    

Brasilía 0,98                                       0,81                                    

Bandaríkin 0,96                                       1,05                                    

Japan 0,94                                       1,03                                    
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Damodaran (2012) telur að landsáhætta sé ekki eyðanleg áhætta. Rannsóknir sýni að 

samfylgni markaða hefur aukst með aukinni alþjóðavæðingu og ekki sé hægt að eyða 

landsáhættu með því að fjárfesta í dreifðu eignasafni. Fjárfestar beri landsáhættu á 

ákveðnum mörkuðum og þar sem betagildi geti ekki endurspeglað landsáhættu sé 

nauðsynlegt að leggja sérstakt áhættuálag á viðkomandi mörkuðum. 

3.2.2 Donadelli og Prosperi (2011) 

Donadelli og Prosperi (2011) skoðuðu mismunandi markaðsálag hlutabréfa í 31 landi 

eða 12 þróuðum mörkuðum og 19 nýmörkuðum og komst að þeirri niðurstöðu að 

fyrirtæki á nýmörkuðum hefðu bæði hærri vænta ávöxtun og meira flökt. Rannsóknin 

náði yfir mánaðarlega ávöxtun á tímabilinu frá 1988 til 2010. Markaðsálag var reiknað 

sem mismunur á ávöxtun hlutabréfa samkvæmt hlutabréfavísitölum og 1. mánaða 

ríkisvíxla. Niðurstöður Donadelli og Prosperi voru að landsáhætta á að leiða til hærri 

hættuálags hlutabréfa á áhættusamari mörkuðum. 

Tafla 2. Sögulegt markaðsálag og staðalfrávik eftir svæðum (Donadelli og Prosperi, 2011) 

 

Donadelli og Prosperi (2011) greindu ástæður þess að markaðsálag væri hærra á 

nýmörkuðum og komust að eftirfarandi niðurstöðum:  

 Alþjóðlegt CAPM líkan nær ekki að skýra hærra markaðsálag á nýmörkuðum. 
Betagildi endurspeglar ekki landsáhættu. 

 Alþjóðavæðing markaða hefur aukist mikið síðasta áratug. Þrátt fyrir það þá 
eru ákveðnir markaðir enn aðgreindir og hafa litla samfylgni við alþjóðlega 
markaði.  

 Alþjóðavæðing fjármálamarkaða síðasta áratug hefur leitt til þess að vægi 
sértækrar innlendrar áhættu hefur minnkað og vægi alþjóðlegra áhættuþátta 
aukist. Samfylgni markaða hefur því aukist.  

 Markaðsálag á mörkuðum er tímaháð (e. time-varying), áhættuþættir og 
markaðsálag breytist með tímanum. Vegna alþjóðavæðingar sveiflast 
markaðsálag á nýmörkuðum í samræmi við alþjóðlegar efnahagssveiflur. 

Svæði
Mánaðarlegt 

áhættuálag
Staðalfrávik

Þróaðir markaðir 0,62% 4,91%

Nýmarkaðir 1,67% 6,77%

  Asía 0,97% 7,56%

  S-Ameríka 2,07% 8,18%

  Austur Evrópa 2,40% 15,66%

  Afríka 1,41% 6,03%
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 Ákveðnir markaðir eru áhættusamari og þess vegna krefjast fjárfestar hærri 
markaðsálags. 

 Það sem hefur mest áhrif á áhættu við fjárfestingar á nýmörkuðum er staða á 
alþjóðlegri hagsveiflu og hvar viðkomandi land er statt í alþjóðlegri 
samþættingu markaða. Staða alþjóðlegrar hagsveiflu skiptir máli því 
markaðsálag er breytanlegt. 

 

3.2.3 Fernandez, Aguirreamalloa, Corres (2012) 

Ein leið til að meta markaðsálag er að gera könnun meðal markaðsaðila í stað þess að 

horfa til sögulegra gagna. Fernandez, Aguirreamalloa og Corres gera árlega könnun á 

vegum IESE viðskiptaháskólans í Barcelona á markaðsálagi sem er markaðsaðilar nota í 

82 löndum. Könnunin er gerð meðal fræðimanna, greiningaraðila og fyrirtækja. Sendur 

er spurningarlisti til þessara aðila þar sem spurt er um hvaða markaðsálag (e. required 

market risk premium) viðkomandi aðilar nota til að reikna út ávöxtunarkröfu eigin fjár í 

sínu landi. Birtar eru niðurstöður fyrir 56 lönd af 82 löndum því gerð er krafa um að sex 

aðilar eða fleiri svari í hverju landi til að niðurstöður séu birtar. Eftirfarandi tafla sýnir 

markaðsálag í nokkrum löndum.  

Tafla 3. Markaðsálag hlutabréfa í nokkrum löndum (Fernandez, Aguirreamalloa & Corres, 2012) 

 

Eins og sjá má af töflunni er ekki sama markaðsálag á hlutabréf alls staðar heldur er ólíkt 

markaðsálag eftir löndum. Könnunin sýnir t.d. að markaðsálag Þýskalands, Bretlands, 

Japan og Bandaríkjanna er það sama en að markaðsálag áhættusamari Evrópulanda er 

hærra vegna landsáhættuálags þeirra. Landsáhættuálag Spánar er um 0,5% umfram 

markaðsálag, áhættuálag Grikklands um 4,1% umfram markaðsálag og áhættuálag 

Írlands um 1,1% umfram markaðsálag samkvæmt könnuninni. Ekki voru birtar 

niðurstöður fyrir Ísland þar sem ekki fengust svör frá nægilegum fjölda en búast má við 

Land Meðaltal áhættuálags Miðgildi áhættuálags

Bandaríkin 5,5% 5,4%

Þýskaland 5,5% 5,0%

Bretland 5,5% 5,0%

Spánn 6,0% 5,5%

Ítalía 5,6% 5,5%

Írland 6,6% 6,0%

Grikkland 9,6% 7,4%

Japan 5,5% 5,0%

Suður Afríka 6,5% 6,0%

Indland 8,0% 8,0%

Kosta Ríka 8,5% 9,0%
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að þar hefði verið landsáhættuálag. Þessi könnun er ekki fræðileg sönnun fyrir því að 

landsáhætta krefjist sérstaks áhættuálags en hún sýnir að aðilar sem starfa við verðmat 

gera greinarmun á markaðsálagi milli landa. Í könnuninni var einnig spurt hvaða 

heimildir viðkomandi aðili notast við þegar lagt er mat á markaðsálag hlutabréfa.   

Tafla 4. Heimildir við mat á markaðsálagi 2012 (Fernandez, Aguirreamalloa & Corres, 2012) 

 

Flestir aðilar sem svara spurningarlistanum notast við upplýsingar frá prófessor 

Damodaran við Stern háskólann og upplýsingar fyrirtækinu Ibbotson/Morningstar við 

mat á markaðsálagi en það er þó ekki nema í samlagt 30% tilfella. Fjöldi heimilda og 

aðferða sem markaðsaðilar byggja mat sitt á endurspeglar líklega hversu mikil óvissa er 

um markaðsálag í mörgum löndum og að engin ein aðferðafræði er almennt notuð við 

mat á markaðsálagi. 

3.2.4 Rannsókn Harvey (2004) 

Harvey (2004) rannsakaði mikilvægi landsáhættu við fjárfestingar. Hann flokkaði 

hlutabréfamarkaði í nýmarkaði og þróaðri markaði og sýndi fram á samband 

landsáhættu og ávöxtunar. Rannsóknin byggðist á  mánaðarlegum gögnum frá janúar 

1984 til júlí 2004. Harvey komst að þeirri niðurstöðu að landsáhætta sé til staðar en 

eingöngu á nýmörkuðum og því meiri sem landsáhætta sé, því hærri ávöxtunarkrafa sé 

gerð á viðkomandi markaði. Harvey notaðist við upplýsingar frá International Country 

Risk Guide (ICRG) sem gefur út mánaðarlega einkunn fyrir pólitíska, fjárhagslega og 

efnahagslega áhættuþætti hvers lands og eina samanlagða áhættueinkunn. Einkunn er 

gefin á bilinu 0-100 þar sem 100 þýðir engin áhætta. Rannsókn Harvey beindist að yfir 

100 löndum sem skipt var niður í þrjá flokka: öll lönd, þróaðir markaðir og nýmarkaðir. 

Skipta má rannsókn Harvey í þrjá hluta. 

Í fyrsta hluta í rannsókninni kannaði Harvey samfylgni betagildis landa við 

heimsvísitölu hlutabréfa (MSCI world index) og áhættu landa (e. country risk rating) 

Heimild Hlutfall

Damodaran 15%

Ibbotson/Morningstar 15%

Eigið mat 9%

Söguleg gögn 6%

Bloomberg 5%

Fjárfestingarbankar 5%

Annað 43%
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mælt með áhættueinkunn ICRG. Betagildi mælir áhættu en gagnrýnt hefur verið að 

alþjóðlegt betagildi geti ekki endurspeglað áhættu á nýmörkuðum. Niðurstöður sýndu 

að samfylgni áhættueinkunnar ICRG og betagildis (miðað við heimsvísitölu hlutabréfa) 

var 0,16 fyrir öll lönd. Þessi jákvæða samfylgni var vegna nýmarkaða og skýrist af því að 

margir nýmarkaðir hafa lágt betagildi miðað við heimssafn hlutabréfa. Jákvæð samfylgni 

bendir til að ekki sé hægt að eyða áhættu með dreifðu eignasafni. Einnig kannaði Harvey 

samband áhættueinkunnar ICRG við aðra áhættumælikvarða, flökt (e. volatility) og 

skekkju (e. skewness). Rannsókn Harvey sýndi fram á mjög neikvæða samfylgni 

áhættueinkunnar ICRG og flökts. Lönd með lægstu (hæstu) einkunn höfðu mest (minnst) 

flökt á ávöxtun hlutabréfa. Þetta flökt átti við alla áhættumælikvarða, pólitíska, 

fjárhagslega og efnahagslega áhættu. Það sýnir að fjárfestar krefjast hærri ávöxtunar 

vegna meiri áhættu. Rannsóknin sýndi að lönd með lægri áhættueinkunn ICGR höfðu 

bæði hærri vænta ávöxtun og jákvæða skekkju (e. skewness) líkindadreifingar. Harvey 

setur þó fyrirvara við þessar niðurstöður um tengsl við skekkju (e. skewness) vegna 

mögulegrar villu í niðurstöðunum.  

Í öðrum hluta rannsóknar sinnar kannaði Harvey samband milli væntrar ávöxtunar (e. 

future expected returns) og áhættueinkunnar ICGR. Harvey skipti löndum niður í þrjá 

flokka: lág ICRG einkunn (áhættusöm lönd), meðal ICRG einkunn og há ICGR einkunn 

(áhættulítil lönd) og kannaði tölfræðilegar niðurstöður um meðalávöxtun, staðalfrávik 

og betagildi þessara flokka. Einnig setti Harvey saman fjórða flokkinn, áhættuvarið (e. 

hedged) eignasafn sem var með gnóttstöðu (e. long positions) í löndum með lága ICRG 

einkunn og skortstöðu (e. short position) í löndum með háa ICRG einkunn. Tilgáta 

Harvey snérist um það að ef landsáhætta hefði áhrif og til staðar væri landsáhættuálag í 

löndum með mikla áhættu þá væri umframávöxtun í eignasafni með mikla áhættu (lága 

ICGR einkunn). Niðurstaðan var að eignasafn með mikla áhættu skilaði 10% 

umframávöxtun á ári sem skýrðist af ICRG einkunn en ekki hærra betagildi. Rannsóknin 

sýndi að á þróuðum mörkuðum væri ekki til staðar áhættuálag vegna landsáhættu. 

Niðurstöður voru á annan veg fyrir nýmarkaði en þar var til staðar álag 

(umframávöxtun) vegna landsáhættu.  

Í þriðja hluta rannsóknarinnar rannsakaði Harvey samband milli væntrar ávöxtunar 

(e. expected return) og áhættueinkunnar ICGR. Niðurstöður sýndu neikvæða fylgni milli 
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áhættu og ávöxtunarkröfu hjá áhættumeiri löndum. Lönd með lægri ICRG einkunn 

(áhættusamari markaðir) voru með hærri vænta ávöxtun. Það studdi frekar við aðrar 

niðurstöður í rannsókninni um samband landsáhættu og ávöxtunar. 

Lokaniðurstaða Harvey var sú að mat á landsáhættu samkvæmt ICRG gæfi mikilvægar 

vísbendingar um ávöxtun, ákveðnir markaðir (nýmarkaðir) skila hærri ávöxtun vegna 

þess að þeir hafa meiri landsáhættu en ekki vegna þess að þeir hafa hærri betagildi. 

Landsáhætta væri mikilvægur þáttur við fjárfestingar og hefði áhrif á mat á 

ávöxtunarkröfu við fjárfestingar.  

3.2.5 Rannsókn Hargis og Mei (2006) 

Hargis og Mei (2006) könnuðu hvort hefði meiri áhrif á ávöxtun, skipting milli 

atvinnugreina eða skipting eftir löndum. Rannsókn Hargis og Mei tók bæði til þróaðra 

markaða og nýmarkaða. Rannsóknin greindi þá þætti sem skýrðu ávöxtun eftir löndum 

og atvinnugreinum. Gögnin sem notuð voru við rannsóknina voru mánaðarlegar 

ávöxtunartölur hlutabréfamarkaða og atvinnugreina auk arðgreiðsluhlutfall (e. dividend 

yield) allra markaða á tímabilinu janúar 1987 til desember 1998.  

Með aðhvarfsgreiningu og niðurbroti á ávöxtun niður í sjóðsstreymi, ávöxtunarkröfu og 

vexti var niðurstaðan sú að skýrihlutfallið (R2) var hærra milli atvinnugreina en milli 

landa:    

 Alþjóðlegar sveiflur í sjóðsstreymi (mælt með heimsvísitölu hlutabréfa) skýrðu 
að meðaltali 39% af sveiflum í sjóðsstreymi hvers lands. 

 Alþjóðleg ávöxtunarkrafa (mælt með heimsvísitölu hlutabréfa) skýrði 55% af 
sveiflum í ávöxtunarkröfu hvers lands. 

 Sveiflur í sjóðsstreymi atvinnugreina skýrðu 72% af breytileika í sjóðsstreymi 
hvers lands. 

 Sveiflur í ávöxtunarkröfu atvinnugreina skýrðu 78% af breytileika í 
ávöxtunarkröfu hvers lands. 

Niðurstöður Hargis og Mei voru að landsáhætta hefði áhrif, sérstaklega á 

nýmörkuðum vegna minni alþjóðavæðingar og samþættingar nýmarkaða við alþjóðlega 

markaði. Fjárfestar gætu náð betri áhættudreifingu með því að fjárfesta í mismunandi 

löndum frekar en í mismunandi atvinnugreinum. 
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3.2.6 Samantekt á niðurstöðum rannsókna 

Eftirfarandi tafla sýnir samantekt yfir helstu rannsóknir um áhrif landsáhættu. 

Tafla 5. Samatekt yfir helstu rannsóknir á áhrifum landsáhættu. 

 Niðurstaða Helstu rök 

Damodaran (2012) Landsáhætta er ekki 

eyðanleg áhætta. 

Landsáhætta er til staðar á 

áhættusamari mörkuðum. 

Taka verður tillit til 

landsáhættu með því að 

bæta við áhættuálagi.  

Samfylgni markaða hefur aukist með 

aukinni alþjóðavæðingu og því erfiðara að 

eyða landsáhættu með dreifðu eignasafni. 

Beta endurspeglar ekki landsáhættu.  

Donadelli & Prosperi (2011) Landsáhætta á að leiða til 

hærri áhættuálags 

hlutabréfa á áhættusamari 

mörkuðum. 

Greining á markaðsálagi hlutabréfa í 31 

landi sýnir að nýmarkaðir hafa sögulega 

haft hærri ávöxtun og meiri áhættu en 

þróaðir markaðir. 

Fernandez, Aguirreamalloa 

& Corres (2012) 

Markaðsaðilar gera ráð fyrir 

að landsáhætta sé til staðar 

Mismunandi markaðsálag er 

lagt á hlutabréf eftir 

löndum. 

Könnun meðal markaðsaðila og 

fræðimanna sýnir að markaðsaðilar setja 

mismunandi markaðsálag á hlutabréf eftir 

löndum. 

Harvey (2004) Landsáhætta er til staðar á 

nýmörkuðum. Landsáhætta 

er mikilvægur þáttur við 

fjárfestingar og taka þarf 

tillit til álags á 

ávöxtunarkröfu fjárfestinga. 

Jákvæð samfylgni bendir til að ekki sé hægt 

að eyða áhættu með dreifðu eignasafni. 

Beta endurspeglar ekki landsáhættu. 

Tengsl eru milli umframávöxtunar og 

einkunnar ICGR. Lönd með meiri áhættu 

skila hærri ávöxtun. 

Hargis & Mei (2006) Landsáhætta er til staðar og 

hefur áhrif á ávöxtun.  

 

Meiri samfylgni var milli atvinnugreina en 

milli hlutabréfamarkaða. Áhættudreifing 

milli landa skilar meiri árangri en milli 

atvinnugreina.  

 

Meginniðurstaða rannsókna er sú að landsáhætta er ekki eyðanleg áhætta. 

Landsáhætta er til staðar á ákveðnum mörkuðum sem sést á hærri ávöxtun á þessum 
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mörkuðum og meiri áhættu. Fjárfestar verða að taka tillit til þessarar áhættu með því að 

leggja áhættuálag á fjárfestingar á viðkomandi mörkuðum.  

Rannsóknir sem hér var farið yfir skipta mörkuðum niður í þróaða markaði (e. 

developed markets) og nýmarkaði (e. emerging markets) og sýna sterk tengsl milli 

landsáhættu og ávöxtunar á nýmörkuðum en sýna ekki slíkt samband á þróuðum 

mörkuðum. Allar rannsóknir tiltaka að landsáhætta sé til staðar á nýmörkuðum og leggja 

þurfi áhættuálag á fjárfestingar vegna þess. Hvað með Ísland og önnur lönd sem teljast 

vera þróuð lönd, getur líka verið landsáhætta á þessum mörkuðum? Umhverfið hefur 

breyst í kjölfar fjármálakreppunnar sem hófst á árinu 2008 og núverandi skuldakeppa í 

Evrópu og skuldavandi Bandaríkjanna hefur beint athygli að hlutverki landsáhættu í 

verðmati en margir þróaðir markaðir sem áður voru taldir áhættulausir eða áhættulitlir 

eru nú taldir fela í sér áhættu. Sjá má af upplýsingum úr könnun Fernandez, 

Aguirreamalloa & Corres (2012) að markaðsaðilar gera ráð fyrir landsáhættuálagi í 

löndum sem eru talin vera þróuð og með þróaða markaði. Fram kemur að 

landsáhættuálag áhættusamari Evrópulanda líkt og Spánar er um 0,5%, Grikklands um 

4,1% og Írlands um 1,1% samkvæmt markaðsaðilum. Í þennan flokk myndi Ísland 

væntanlega falla ef niðurstöður varðandi Ísland hefðu birst í könnuninni. Fjallað verður 

um mælikvarða á landsáhættu í næsta kafla. 
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4 Mat á landsáhættu  

Ef landsáhætta er ekki eyðanleg áhætta þá vilja fjárfestar fá umbun fyrir áhættuna og 

því þarf að meta landsáhættu og viðeigandi landsáhættuálag, þ.e. áhrif hennar á 

markaðsálag hlutabréfa. Landsáhættuálag á að endurspegla þá viðbótaráhættu sem 

felst í því að fjárfesta á viðkomandi markaði.  

4.1 Mælikvarðar á landsáhættu 

Það eru að minnsta kosti þrír einfaldir mælikvarðar við að meta landsáhættu 

(Damodaran, 2012). 

1. Lánshæfismat lánshæfismatsfyrirtækja líkt og S&P, Moody´s og Fitch.  

2. Einkunnagjöf annarra aðila líkt og The Political Risk Services, Institutional 

investor, Economist og Euromoney. 

3. Upplýsingar af markaði. 

4.1.1 Lánshæfismat lánshæfismatsfyrirtækja  

Einfaldasti mælikvarðinn á landsáhættu er að miða við lánshæfismat 

lánhæfismatsfyrirtækja líkt og S&P, Moody´s og Fitch enda er auðvelt að nálgast 

upplýsingarnar og þær eru til fyrir flest ríki. Lánshæfismat mælir greiðsluhæfi og áhættu 

á greiðslufalli ríkja frekar en áhættu hlutabréfa en áhættuþættir er að mörgu leyti þeir 

sömu. Þrátt fyrir að vera þægilegur mælikvarði eru ókostir við að miða landsáhættu við 

lánshæfismat viðkomandi lands. Ókostirnir eru helsti þeir að lánhæfismatsfyrirtæki eru 

oft lengur að bregðast við breytingum en markaðurinn. Einnig geta verið aðrir 

áhættuþættir sem hafa áhrif á áhættu hlutabréfa líkt og hráefnisverð ofl. sem koma ekki 

fram í lánshæfismati. Að lokum má nefna að ekki hafa öll ríki lánshæfismat og getur í 

þeim tilfellum ekki endurspeglað landsáhættu (Damodaran, 2012).   

4.1.2 Einkunnagjöf annarra aðila 

Upplýsingaveitur líkt og The Political Risk Services (PRS) hafa sett saman mælikvarða til 

að meta áhættu landa (landsáhættu) á víðtækari hátt en með mati á greiðsluhæfi ríkja. 
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PRS lítur til þrenns konar áhættu: pólitískrar áhættu, fjárhagslegrar áhættu og 

efnahagslegrar áhættu og setur fram áhættumælikvarða fyrir hvert land á skalanum 0-

100. Pólitísk áhætta gildir 50% af einkunn hvers lands en fjárhagsleg og efnahagsleg 

áhætta 25% hvor (The PRS Group, e.d). Önnur fyrirtæki sem birta einkunn á 

landsáhættu eru helst The Economist, Euromoney og Institutional Investor. Þessi 

fyrirtæki beita mismunandi aðferðum við að meta landsáhættu en þó ekki sé horft til 

nákvæmlega sömu þátta þá er mat þeirra að mestu leyti byggt á sömu mælikvörðum 

sem eru efnahagsleg áhætta, fjárhagsleg áhætta og pólitísk áhætta. 

Erb, Harvey og Viskanta (1996) gerðu rannsókn þar sem meðal annars var könnuð  

samfylgni milli ávöxtunarkröfu hlutafjár og áhættumats 47 landa en miðað var við 

einkunn frá fyrirtækinu Institutional Investor.  Niðurstöður voru að það var 81% 

samfylgni milli lánshæfismats og áhættuálags hlutafjár umfram áhættulausa vexti.  

4.1.3 Upplýsingar af markaði 

Kosturinn við að miða við upplýsingar af markaði er sá að markaðurinn endurspeglar 

nýjustu upplýsingar. Aftur á móti er vandinn við markaðsupplýsingar sá að markaðurinn 

er oft sveiflukenndur, einkennist af stemningu og hagar sér oft óskynsamlega. 

Markaðsupplýsingar gefa oft aðra mynd en aðrir mælikvarðar, lánshæfismat og 

einkunnagjöf og stundum eru eðlilegar ástæður fyrir því og stundum ekki. Hægt er að 

líta til þriggja þátta til að skoða upplýsingar af markaði (Damodaran, 2012). 

1. Vextir á skuldabréfum 

Í fyrsta lagi er landsáhætta mismunur á vöxtum ríkisskuldabréfa viðkomandi 

landa og vöxtum áhættulausra ríkisskuldabréfa. Í þessu samhengi er mikilvægt að 

skuldabréfin séu í sömu mynt og til jafnlangs tíma. Þessi aðferð á eingöngu við ef 

viðkomandi land sem er til skoðunar er með skuldabréf í dollurum, evru eða í 

annarri mynt þar sem til eru áhættulausir vextir til viðmiðunar. Fá ríki gefa út 

skuldabréf í annarri mynt en eigin og sum lönd hafa ekki lánshæfismat. Ef land 

gefur eingöngu út skuldabréf í eigin mynt þá er hægt að miða við álag sem er á 

skuldabréfum annarra landa í dollar eða evru sem eru með sama lánshæfismat. 
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2. Skuldatryggingarálag. 

Hægt er að miða við verð á skuldatryggingarálagi (e. CDS) ef til staðar er 

markaður með skuldatryggingar á skuldabréf viðkomandi ríkja.   

3. Sveiflur á markaði 

Staðalfrávik ávöxtunar er yfirleitt notað sem mælikvarði á áhættu í kenningum 

um ávöxtun eignasafna. Sumir greiningaraðilar telja að besti mælikvarði á 

landsáhættu staðalfrávik á hlutabréfamarkaði viðkomandi lands. Ókosturinn er sá 

að upplýsingar eru oft ómarktækar því markaðir sem eru áhættusamir hafa oft 

lítinn seljanleika og litlar sveiflur. 

4.2 Mælikvarðar á landsáhættu Íslands 

Hér má sjá yfirlit yfir helstu mælikvarða sem endurspegla landsáhættu Íslands.  

Tafla 6. Yfirlit yfir áhættumælikvarða fyrir Ísland. 

 

Lánshæfi íslenska ríkisins er metið af öllum þremur lánshæfismatsfyrirtækjunum: 

Moody´s, Fitch og S&P. Lánshæfismatið sem kemur fram í töflunni er lánshæfismat í 

innlendri mynt til lengri tíma. Moody´s einkunnin Baa þýðir miðlungs styrkur til að 

standa við skuldbindingar og undirliggjandi sé nokkur áhætta sem geti haft áhrif. S&P 

einkunnin BBB- þýðir að Ísland hafi getu til að standa við fjárhagslegar skuldbindingar en 

efnahagsaðstæður séu óhagstæðar. Fitch einkunnin BBB+ þýðir að væntingar um 

greiðslufall séu litlar. Greiðsluhæfi vegna fjárhagslegra skuldbindinga er nægilegt en 

neikvæð skilyrði í fyrirtækjarekstri eða í efnahagslífinu gætu veikt greiðsluhæfi. 

Yfirlit yfir áhættumælikvarða fyrir Ísland

Mælikvarði Staða Dagsetning

Moodý s Baa3 nóv.12

S&P BBB- okt.12

Fitch BBB+ feb.12

PRS einkunn* 65-70 feb.12

PRS flokkur** 5 af 7 feb.12

Vaxtaálag ríkisskuldabréfa (10 ára, maí 2022) 2,0% 10.feb.13

Vaxtaálag ríkisskuldabréfa (10 ára, júní 2016) 1,9% 10.feb.13

Vaxtaálag meðaltal 10 ára Baa3 ríkisskuldabréfa 2,0% 10.feb.13

Skuldatryggingarálag (5 ára) 1,6% feb.13

* Einkunn á bilinu 0-100 þar sem 100 er lægsta áhætta.

** Löndum er skipt í 7 áhættuflokka. Íslands er í f lokki 5 af 7.
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Ísland er einnig með einkunn frá upplýsingaveitum líkt og The Political Risk Services 

(PRS), einkunnin þar er 65-70 stig en 100 stig er lægsta áhættan. Ísland er í 5. flokki af 7 

flokkum en best er að vera í 1.flokki.  

Til að meta landsáhættu er einnig horft til upplýsinga á markaði. Íslenska ríkið hefur 

gefið út tvo flokka ríkisskuldabréfa í dollurum síðustu ár. Í maí 2012 gaf íslenska ríkið út 

skuldabréf að fjárhæð 1 milljarður dollara til 10 ára með 5,875% vöxtum. Mismunur á 

ávöxtunarkröfu þessa skuldabréfaflokks og 10 ára bandarískra ríkisskuldabréfa var um 

2% í febrúar 2013 (Bloomberg) sem gefur mynd af landsáhættu Íslands. Álagið hefur 

farið lækkandi en það var í upphafi útgáfunnar um 4,5%. Í júní 2011 gaf íslenska ríkið út 

skuldabréf að fjárhæð 1 milljarður dollara til 5 ára með 4,875% vöxtum. Mismunur á 

ávöxtunarkröfu þessa flokks og 5 ára bandarískra ríkisskuldabréfa eru 1,9% í febrúar 

2013 (Bloomberg). Ef lönd gefa ekki út skuldabréf í erlendri mynt má horfa til meðaltals 

álags á skuldabréfum annarra landa með sama lánshæfismat (Damodaran, 2012). 

Meðaltals áhættuálag skuldabréfa landa með lánshæfismatið Baa3 hjá Moody´s er 2% 

og það er í samræmi við álag á íslensk ríkisskuldabréf á markaði.  

Skuldatryggingarálag á skuldabréf íslenska ríkisins til fimm ára var í febrúar 2013 um 

1,6% .  

Mælikvarðarnir sýna að það er landsáhætta á Íslandi og það hefur í för með sér að 

fjárfestar þurfa að taka tillit til þess við mat á fjárfestingum.  

4.3 Hvaða rök liggja að baki lánshæfismati íslenska ríkisins?  

Til að kanna frekar hvað skýrir lánshæfismat íslenska ríkisins og hverjir eru helstu 

áhættuþættir Íslands er áhugavert að skoða nánar mat eins lánhæfismatsfyrirtækis. 

Lánhæfismat íslenska ríkisins hjá Moody´s í innlendri mynt til langs tíma hefur verið 

Baa3 síðan í lok árs 2009. Samkvæmt mati Moody´s þá hefur Ísland hóflegan 

efnahagslegan styrk. Tekjur pr. einstakling eru háar í alþjóðlegum samanburði. 

Hagkerfið er smátt, háð erlendri fjárfestingu og einhæft (e. undiversified) og því 

innbyggðar líkur á áföllum í hagkerfinu. Fjárhagslegur styrkleiki Íslands er lítill, 

skuldsetning hins opinbera mikil og erlendar skuldir Íslands eru mjög háar í hlutfalli af 

landsframleiðslu. Gera má ráð fyrir að hagkerfið nái sér smám saman á næstu árum og 

batinn verði vegna veikrar krónu og nýrra fjárfestinga í orkufrekum iðnaði. Nokkur 
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óvissa er til staðar sérstaklega varðandi fjárfestingar sem byggja að miklu leyti á hversu 

hratt er hægt að afnema gjaldeyrishöftin (Moody´s, 2012, 2013).  

Samkvæmt Moody´s eru styrkleikar Íslands eftirfarandi (Moody´s, 2012, 2013): 

 Þróað efnahagskerfi og pólitísk umgjörð (e. advanced economic and political 
development). 

 Innviðir hafa verið styrktir frá bankahruni. 

 Vinnuafl er menntað og sveigjanlegt. 

 Ónýttar náttúrauðlindir til staðar sem geta leitt til langtíma hagvaxtar. 

Á móti eru veikleikar Íslands eftirfarandi: 

 Gjaldeyrishöft og ferlið við afnám þeirra.  

o Ferli afnáms gjaldeyrishafta mun verða mikilvægari þáttur í 
lánshæfismati Íslands og fylgst verður grannt með áhrifum afnáms 
haftanna á gengi krónunnar og fjárhagslegan stöðugleika. 

 Lítil erlend fjárfesting.  

o Auka þarf alþjóðlega fjárfestingu til að auka hagvöxt. 

 Hár fjárlagahalli. 

 Mikil skuldsetning hins opinbera og háar erlendar skuldir. 

o Óvissa til staðar varðandi skuldbindingar ríkisins tengdar 
Íbúðalánasjóði og Landsvirkjun. 

 Veikt fjármálakerfi og gæði eigna bankanna. Vegna stöðu sinnar hefur 
ríkissjóður litla getu til að styðja við fjármálastofnanir ef upp koma vandamál.  

 Vegna mikillar skuldsetningar hefur íslenska ríkið litla getu til að bregðast við 
áföllum sem gætu orðið t.d. vegna afnáms gjaldeyrishafta eða vegna 
veikburða bankamarkaðar. 

4.4 Áhrif gjaldeyrishafta á Íslandi 

Gjaldeyrishöftin og ferlið við afnám þeirra eru einn af helstu áhættuþáttum í íslensku 

efnahagslífi að mati Moody´s. Í kjölfar falls íslensku bankanna í október 2008 og falls 

íslensku krónunnar voru sett höft á fjármagnshreyfingar með lögum á Alþingi í 

nóvember 2008. Talið var nauðsynlegt að takmarka fjármagnsflutninga til og frá Íslandi 

því að mikið útflæði gjaldeyris hefði haft alvarleg áhrif á gengi krónunnar, verðbólgu og 

skuldir heimila og fyrirtækja. Vegna töluverðrar efnahagslegrar áhættu voru 

gjaldeyrishöft talin nauðsynlegt til að koma jafnvægi á gengi íslensku krónunnar því án 
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þeirra hefði gengi hennar fallið mun meira og Seðlabankinn hafði ekki nægilegan 

gjaldeyrisforða til að styðja við gengi gjaldmiðils á hefðbundinn hátt á markaði. 

(Seðlabanki Íslands, 2012). Gjaldeyrishöftin áttu upphaflega að vera tímabundin en nú 

hafa ótímabundin gjaldeyrishöft verið lögleidd.  

Helsta úrlausnarefni við afnám gjaldeyrishafta er að losa miklar eignir erlendra aðila í 

íslenskum krónum, svokallaðar aflandskrónur. Talin er hætta á að eignir erlendra aðila í 

krónum yrðu færðar hratt úr landi með kaupum á erlendum gjaldmiðli ef það væri 

mögulegt. Það gæti orðið áfall fyrir fjármálakerfið þar sem það gæti haft í för með sér 

skort á gjaldeyri, valdið óstöðugleika í efnahagslífinu og tafið efnahagsbata (Seðlabanki 

Íslands, 2011). Traust á að krónan haldi gildi sínu á innlendum markaði án 

gjaldeyrishafta er takmarkað, a.m.k. hjá erlendum aðilum sem eiga viðskipti á 

aflandsmarkaði (Seðlabanki Íslands, 2011). Eitt mikilvægasta skilyrðið til að hægt sé að 

losa gjaldeyrishöftin að fullu er að ríkissjóður njóti trausts á innlendum og erlendum 

fjármálamörkuðum og geti fjármagnað þann halla sem enn er til staðar. Ef fjárfestar 

hafa ekki traust á getu ríkissjóðs munu þeir selja ríkisskuldabréf og kaupa erlendan 

gjaldeyri. Ríkissjóður þarf því að hafa aðgengi að erlendum lánsfjármörkuðum áður en 

hægt er að taka skref til að aflétta höfum. Til þess þarf lánhæfismat íslenska ríkisins að 

hækka. Þó þarf að hafa í huga að gjaldeyrishöft geta einnig verið hindrun í að 

lánshæfismat sé hækkað ( Seðlabanki Íslands, 2011). 

Gjaldeyrishöft fela í sér höft á flæði fjármagns inn í land eða út úr landi. Fyrirkomulag 

á höftum getur verið mismunandi og falið í sér m.a. almennt bann á fjárflæði, tengst 

ákveðnum tegundum fjárflæðis líkt og erlendri fjárfestingu og erlendum lánum eða 

tengst ákveðnum aðilum líkt og bönkum, fyrirtækjum eða einstaklingum. Helstu kostir 

við gjaldeyrishöft eru að með aukinni stýringu á gengi gjaldmiðils fæst aukin stýring 

peningamálastefnu og aukinn stöðugleiki. Helstu gallar við gjaldeyrishöft eru talin vera 

óhagkvæmni í fjárfestingum vegna bjögunar á markaði sem getur leitt til of mikillar 

fjárfestingar og eignabólgu. Einnig hafa gjaldeyrishöft í för með sér minni 

áhættudreifingu, minni erlenda fjárfestingu og lægri hagvöxt (Forbes, 2006). Almennt er 

talið að mun meiri ávinningur sé með frjálsu flæði fjármagns og það var eitt af fjórum 

stoðum sameiginlegs markaðar Evrópusambandsins (Ostry o.fl., 2011). Í þróuðum 
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löndum eru almennt ekki gjaldeyrishöft en þau eru til staðar á ýmsum nýmörkuðum líkt 

og Argentínu, Kína, Malasíu og Indlandi. 

Helstu áhrif gjaldeyrishafta á Íslandi að mati Viðskiptaráðs (2011) eru:  

 Draga úr fýsileika Íslands sem fjárfestingarkosts fyrir erlenda aðila. 

 Hafa neikvæð áhrif á lánshæfismat íslenska ríkissins. 

 Skapa hættu á eignabólu vegna takmarkaðra fjárfestingarkosta. Takmarkanir 
á fjárfestingarkostum draga einnig úr möguleikum til áhættudreifingar. 

 Takmarka virkni hlutabréfamarkaðar. 

 Skerða samkeppnishæfni Íslands í samanburði við helstu samanburðarlönd. 

Gjaldeyrishöft fela í sér áhættu á viðkomandi markaði og ættu að hafa áhrif til 

hækkunar ávöxtunarkröfu og lækkunar verðs. Gjaldeyrishöftin á Íslandi hafa þó önnur 

áhrif á verðmyndun.  Gjaldeyrishöftin leiða til þess að vextir eru lægri en annars væri 

sem leiðir til hækkunar eignaverðs. Gjaldeyrishöftin fela í sér hömlur og takmarka 

fjárfestingakosti og áhættudreifingu. Vegna takmarkaðra fjárfestingarkosta og 

fjárfestingarþarfar innlendra aðila verður aukin eftirspurn eftir innlendum 

fjárfestingarkostum sem leiðir til lækkunar á ávöxtunarkröfu og hækkandi verðs. 

Uppsöfnuð fjárfestingarþörf íslenskra lífeyrissjóða er mikil eða um 110-130 ma.kr. á 

næstu árum samkvæmt mati Arion banka (Arion banki, e.d.). Þessar fjárhæðir þurfa að 

leita í fjárfestingar innanlands vegna gjaldeyrishafta og við það skapast hætta á 

eignaverðsbólu. Áhrif gjaldeyrishafta eru því margþætt.  
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5 Áhrif landsáhættu á ávöxtunarkröfu eigin fjár 

Við mat á ávöxtunarkröfu eigin fjár notast fjárfestar almennt við CAPM líkanið. CAPM 

líkanið hentar vel til að meta ávöxtunarkröfu eigin fjár á þróuðum og skilvirkum 

mörkuðum. Helstu vandkvæði við að nota CAPM líkanið á alþjóðlegum mörkuðum felst í 

því að skortur getur verið á sögulegum gögnum til að meta markaðsálag, ríkisskuldabréf 

eru oft ekki áhættulaus og betagildi endurspeglar ekki áhættu vegna þess að markaður 

er óskilvirkur.  

Meðal fræðimanna og markaðsaðila er ekki samhljóða álit um hvaða aðferðafræði er 

best til að meta ávöxtunarkröfu eigin fjár í alþjóðlegu umhverfi þar sem landsáhætta 

hefur áhrif og taka þarf tillit til hennar með landsáhættuálagi. Hér verður farið yfir 

helstu aðferðir og gerð grein fyrir kostum þeirra og göllum. Algengast er að aðferðirnar 

gangi út á að bæta einhvers konar álagi við CAPM líkanið.  

5.1 Alþjóðlegt CAPM líkan 

Algengt er að markaðsaðilar notist við alþjóðlegt CAPM líkan. Hægt er að setja þetta 

líkan fram á eftirfarandi hátt (Pratt, Grabowski, 2008):  

 

Þar sem, 

Ke  er ávöxtunarkrafa eigin fjár.  

Rf    eru áhættulausir vextir. 

βw   er markaðsáhætta mælt í samanburði við alþjóðlegan hlutabréfamarkað. 

RPw   er markaðsálag hlutabréfa umfram skuldabréf í alþjóðlegu eignasafni. 

 

Betagildi á að endurspegla áhættu þess lands þar sem fyrirtækið er staðsett í 

samanburði við alþjóðlegan hlutabréfamarkað (heimsvísitölu hlutabréfa).  
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Kostir við að nota alþjóðlegt CAPM líkan eru eftirfarandi (Pratt, Grabowski, bls. 318-

319, 2008). 

 Einfalt í framkvæmd. 

 Þessi aðferð á vel við þegar markaðir hafa samlagast (e. integrated).  

 Þessi aðferð tekur tillit til áhrifa áhættudreifingar milli landa og verðleggur 
eignir í samræmi við það. 

Ókostir við þessa aðferðafræði eru eftirfarandi (Pratt, Grabowski, bls. 318-319, 2008). 

 Gert er ráð fyrir að alþjóðlegir markaðir hafi samlagast, þ.e. að erlendir 
fjárfestar geti fjárfest á heimamarkaði og að innlendir fjárfestar geti fjárfest á 
erlendum mörkuðum. Rannsóknir benda til að sumir markaðir hafi ekki 
samlagast alþjóðlegum mörkuðum. Þessi aðferð tekur því ekki tillit til 
mikilvægs munar á löndum. 

 Gögn frá sumum löndum eru óáreiðanleg (sem bendir einnig til að markaðir 
hafi ekki samlagast). 

 Beta getur ekki endurspeglað landsáhættu. Alþjóðlegt CAPM þyrfti að vera 
margþáttalíkan með fleiri áhættuþáttum en beta. 

 Þar sem markaðir hafa ekki samlagast þá er niðurstaða alþjóðlegs CAPM 
líkans ófullkomið mat.  

Alþjóðlegt CAPM líkan byggir á því að áhætta endurspeglist í betagildi en það hefur 

verið gagnrýnt. Rannsóknir benda til að betagildi sé ekki góður mælikvarði á áhættu 

fyrirtækja á mörkuðum sem eru óskilvirkir eða nýmörkuðum og að beta geti ekki 

endurspeglað áhættu á þessum mörkuðum. Damodaran (2012) telur að betagildi geti 

ekki endurspeglað landsáhættu líkt og rætt var um í kafla 3. Rannsóknir bendi til að ekki 

sé hægt að miða við alþjóðlegt betagildi því betagildi fyrirtækja á þróuðum mörkuðum 

sé oft hærra en fyrirtækja á áhættusamari nýmörkuðum. Það leiðir því til vanmats á 

ávöxtunarkröfu eigin fjár að nota alþjóðlegt betagildi og alþjóðlegt markaðsálag á 

áhættusamari mörkuðum (Damodaran, 2012). Rannsókn Harvey (2004) á nýmörkuðum 

leiddi í ljós að það væri ekkert samband á milli væntrar ávöxtunar og beta út frá 

alþjóðlegu hlutabréfasafni. Aðhvarfsgreining á meðalávöxtun á móti meðal betagildi 

sýndi að skýrihlutfallið R2 var 0.  

Niðurstaðan er því að alþjóðlega CAPM líkanið er hægt að nota á stórum þróuðum 

mörkuðum en gefur ekki rétta mynd af ávöxtunarkröfu eigin fjár á óskilvirkari 

mörkuðum, nýmörkuðum og mörkuðum með landsáhættu. 
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5.2 Vaxtaálag á ríkisskuldabréf (Goldman Sachs líkanið) 

Einfaldasta aðferðin til að meta ávöxtunarkröfu eigin fjár hjá fyrirtækjum á mörkuðum 

með landsáhættu er að miða við lánshæfismat landa og ríkisskuldabréfamarkaðinn og 

bæta við vaxtaálagi ríkisskuldabréfa á markaði umfram áhættulaus ríkisskuldabréf. Þessi 

aðferð hefur verið mikið notuð af ýmsum markaðsaðilum líkt og Goldman Sachs, 

McKinsey, Salomon ofl. Aðferðin byggir á því að notast við CAPM líkanið en að bæta við 

vaxtaálagi ríkisskuldabréfa viðkomandi lands. Vaxtaálag á að endurspegla landsáhættu 

eða viðbótaráhættu við fjárfestinguna (Harvey, 2005).  

Kostnaður við eigið fé er þá fundinn á eftirfarandi hátt (Harvey, 2005): 

 

Þar sem, 

Ke er ávöxtunarkrafa eigin fjár. 

Vaxtaálag er mismunur á vöxtum ríkisskuldabréfa viðkomandi lands og vöxtum á 

bandarískum ríkisskuldabréfum, í dollurum. 

Rf eru áhættulausir vextir.   

β er betagildi.  

RPus er markaðsálag bandarískra hlutabréfa.  

 

Þetta líkan er einfalt og auðvelt í notkun. Helsti galli við líkanið er að þrátt fyrir að 

vaxtaálag endurspegli ákveðna landsáhættu þá endurspeglar það ekki viðbótaráhættu 

hlutabréfa umfram skuldabréf. Einnig er það ókostur að sama áhættusálag er notað fyrir 

allar eignir, þ.e. tengist ekki markaðsáhættu eða betagildi. Öll fyrirtæki bera þannig 

sömu landsáhættu (Harvey, 2005).  

5.2.1 Vaxtaálag á ríkisskuldabréf og útreikningar fyrir Ísland 

Í kafla 4.2 kom fram yfirlit yfir mælikvarða á landshættu Íslands, m.a. upplýsingar um 

vaxtaálag á ríkisskuldabréf. Þar kom fram að vaxtaálag íslenskra ríkisskuldabréfa í 

dollurum nú er 1,9% miðað við 5 ára skuldabréf og 2% miðað við 10 ára skuldabréf. 

Einnig kom fram að meðaltalsvaxtaálag ríkisskuldabréfa annarra landa með sama 

lánshæfismat er 2%, sem er í samræmi við vaxtaálag íslenskra ríkisskuldabréfa.  
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Þetta yrði svo sett inn sem vaxtaálag í jöfnuna:  

  

5.3 Hlutfallslegt staðalfrávik 

Staðalfrávik er algengur mælikvarði á áhættu hlutabréfa, hærra staðalfrávik 

endurspeglar að öðru jöfnu meiri áhættu.  Aðferðafræðin hér að ofan um vaxtaálag á 

ríkisskuldabréf tekur tillit til álags á skuldabréf en þessi aðferð miðar við mismun á 

áhættu hlutabréfamarkaða. Áhætta markaðar endurspeglast í mun á staðalfráviki á 

einum hlutabréfamarkaði í hlutfalli við staðalfrávik á öðrum hlutabréfamarkaði sem telst 

áhættulaus. Þessu mætti lýsa á eftirfarandi hátt (Harvey, 2005):  

 

Þar sem, 

σ er staðalfrávik á hlutabréfamarkaði.  

Hlutfallslegt staðalfrávik er mælikvarði til að mæla áhættu á hverjum markaði: 

   

Markaðsálag hlutabréfa á mörkuðum sem ekki teljast skilvirkir líkt og á Íslandi er því 

margfeldi af markaðsálagi skilvirkra markaða líkt og Bandaríkjanna og hlutfallslegs 

staðalfráviks Íslands í samanburði við Bandaríkin. Þrátt fyrir að þessi aðferðafræði hafi 

ákveðna kosti þá hefur hún líka galla því erfitt er að mæla staðalfrávik á mörgum 

mörkuðum eða staðalfrávik er ómarktækt vegna lítillar veltu. Sumir markaðir hafa lágt 

staðalfrávik vegna lítillar veltu á viðkomandi mörkuðum og með því að beita þessari 

aðferðafræði getur áhætta verið vanmetin (Damodaran 2012).   

5.3.1 Staðalfrávik og útreikningar fyrir Ísland 

Til að reikna hlutfallslegt staðafrávik Íslands er aðferðin eftirfarandi:  

 Staðalfrávik S&P500, vísitölu bandarískra hlutabréfa, miðað við 3. ára daglega 
ávöxtun frá 1. janúar 2010 - 31. desember 2012 var 18,52%. 

 Staðalfrávik OMXI6, vísitölu íslenskra hlutabréfa, miðað við 3. ára daglega 
ávöxtun frá  1. janúar 2010 - 31. desember 2012 var 13,97%. 
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 Hlutfallslegt staðalfrávik er: 

 

 Sögulegt markaðsálag bandarískra hlutabréfa umfram ríkisskuldabréf er 6% 
(Damodaran, 2012). 

 Markaðsálag íslenskra hlutabréfa miðað við þessi gögn er:  

Hlutfallslegt staðalfrávik Íslands miðað við Bandaríkin er því 0,75 sem hefur í för með sér 

að íslensk hlutabréf séu áhættuminni en bandarísk hlutabréf. Markaðsálag Íslands er 

1,5% lægra en Bandaríkjanna eða 4,5% í samanburði við 6%. Þessar niðurstöður benda 

til þess að ekki sé trúverðugt að meta markaðsálag Íslands með því að horfa til 

staðalfráviks íslensk hlutabréfamarkaðar enda hafa verið fá félög á hlutabréfamarkaði á 

tímabilinu og lítil velta. Mjög ólíklegt má telja að áhætta íslenskra hlutabréfa sé mun 

lægri en bandarískra markaða. Líkt og Damodaran (2012) bendir á hafa sumir markaðir 

lágt staðalfrávik vegna lítillar veltu og það á líklega við í tilfelli Íslands.   

5.4 Líkan Erb, Harvey og Viskanta (e. Country risk rating model) 

Erb, Harvey og Viskanta (1996) þróuðu líkan sem spáir fyrir um ávöxtun (e. expected 

return) byggt á lánshæfismati. Hugmynd þeirra var sú að hægt væri að spá fyrir um 

ávöxtun á nýmörkuðum og öðrum mörkuðum þar sem markaðsupplýsingar eru af 

skornum skammti með því að byggja á gögnum um lánshæfismat og ávöxtun á þróuðum 

hlutabréfamörkuðum. Aðferð Erb, Harvey og Viskanta (1996) byggist á því að gera 

aðhvarfsgreiningu (e. regression) þar sem lánshæfismat ríkja er óháða breytan og 

söguleg ávöxtun hlutabréfa er háða breytan. Notast var við lánshæfismat frá 

Institutional Investor. Erb, Harvey og Viskanta gerðu rannsókn sem byggði á því að nota 

gögn frá 47 mörkuðum til að spá fyrir um vænta ávöxtun á 88 mörkuðum sem höfðu 

ekki hlutabréfamarkaði með því að byggja á lánshæfismati. Niðurstöður voru að 

skýringarhlutfallið, R2, var um 30% sem var með því besta sem gerðist á þeim tíma sem 

rannsóknin var gerð. 
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Formúlan er: 

 

Þar sem, 

klocal er fjármagnskostnaður eigin fjár. 

α er fasti( e. regression constant) í aðhvarfsgreiningu. 

B stuðull (e. regression coefficient) í aðhvarfsgreiningu. 

CCRlocal er lánshæfismat viðkomandi ríkis. 

ε er villuliður/afgangsliður (e. error term) úr aðhvarfsgreiningu. 

 

Að mati Erb, Harvey og Viskanta (1996) á að nota lógaritma af lánshæfismati því þegar 

lánhæfismat verður mjög lágt þá getur vænt ávöxtun hækkað hraðar en línulegt líkan 

gerir ráð fyrir. Það er þó líka til línulegt líkan sem hefur verið notað á markaði. 

Kosturinn við þessa aðferð er sá að ekki þurfa að vera til staðar markaðsupplýsingar 

til að meta landsáhættuálag eingöngu lánshæfismat. Gallinn við þessa aðferð er að hún 

krefst talsverðar greiningarvinnu eða kaupa þarf greiningu markaðsaðila til að fá aðgang 

að þessum upplýsingum. Hægt er að kaupa greiningu m.a. hjá prófessor Harvey við Duke 

háskólann eða frá alþjóðlega greiningarfyrirtækinu Morningstar en það er dýrt. Því er 

ekki hægt að reikna út álag fyrir Ísland samkvæmt þessari aðferð hér.  

5.5 Líkan Damodaran 

Líkan Damodaran (2003) sameinar lánshæfismat og staðalfrávik. Lánshæfismat ríkja er 

mikilvægur mælikvarði á áhættu en það endurspeglar greiðsluhæfi viðkomandi ríkis og 

vaxtakjör. Áhættuálag hlutabréfa ætti að vera hærra en ríkisskuldabréfa. Til að meta 

hversu miklu hærra markaðsálag hlutabréfa er umfram skuldabréf er hægt að skoða 

hlutfallslegt staðalfrávik á hlutabréfamörkuðum á móti skuldabréfamörkuðum 

(Damodaran, 2003).  

 

Þar sem, 

σ er staðalfrávik. 
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Landsáhættuálag er lagt við markaðsálag þróaðra landa. Markaðsálag íslenskra 

hlutabréfa væri því fundið á eftirfarandi hátt: 

   

Landsáhættuálag mun aukast ef lánshæfismat lækkar eða ef sveiflur á 

hlutabréfamarkaði aukast.  

Damodaran (2012) telur að ekki sé rétt að miða við hlutfallslegt staðalfrávik milli 

hlutabréfamarkaða því seljanleiki markaða skipti miklu máli og þannig geti markaðir 

með mikinn seljanleika sýnt hærra staðalfrávik en markaðir með lítinn seljanleika. 

Staðalfrávik sé því oft ómarktækt. Eðlilegra sé að miða við mun á hlutabréfa- og 

skuldabréfamarkaði sama lands til að meta umframáhættu hlutabréfamarkaðar.  

Ávöxtunarkrafa eigin fjár er fundin með eftirfarandi jöfnu (Damodaran 2003): 

 

Þar sem,  

Ke er ávöxtunarkrafa eigin fjár. 

Rf eru áhættulausir vextir. 

β er betagildi. 

RPus er markaðsálag hlutabréfa á þróuðum mörkuðum líkt og í Bandaríkjunum. 

Landsáhættuálag var skilgreint hér að framan. 

σhlutabréf er staðalfrávik hlutabréfa í viðkomandi landi. 

σskuldabréf er staðalfrávik ríkisskuldabréfa í viðkomandi landi. 

 

Mögulega er ekki marktækt að meta staðalfrávik á hlutabréfa- og skuldabréfamarkaði í 

viðkomandi landi. Í löndum þar sem ekki eru til gögn til að reikna landsáhættuálag er 

hægt að fara þrjár leiðir. Í fyrsta lagi að miða við lánshæfismat eingöngu. Í öðru lagi er 

hægt að finna viðmið, t.d. skoða staðalfrávik á skuldabréfi eða hlutabréfi útgefnu af 

stóru fyrirtæki sem er virkur markaður með og reikna staðalfrávik þess. Í þriðja lagi þá er 

hægt að finna meðaltalshlutfall staðalfráviks hlutabréfa á móti staðalfráviki skuldabréfa 

og nota það meðaltal en sögulega er hlutfall staðalfráviks hlutabréfa á móti staðalfráviks 

skuldabréfa á nýmörkuðum 1,5 (Damodaran 2012).  
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Kostir við þessa aðferð eru að hún tekur tillit til áhættu hlutabréfa umfram áhættu 

ríkisskuldabréfa. Gallar við þessa aðferð eru að viðkomandi lönd þurfa helst að hafa 

virkan hlutabréfa- og skuldabréfamarkað. Það mætti velta því fyrir sér hvort verið sé að 

tvítelja áhættu með því að meta áhættu út frá staðalfráviki hlutabréfa í hlutfalli af 

staðalfráviki skuldabréfa þar sem markaðsálag metur ávöxtun hlutabréfa umfram 

áhættulaus skuldabréf. 

5.5.1 Líkan Damodaran og útreikningar fyrir Ísland 

Til að reikna hlutfallslegt staðalfrávik Íslands er aðferðin eftirfarandi:  

 Staðalfrávik OMXI6, vísitölu íslenskra hlutabréfa, miðað við 3. ára daglega 
ávöxtun frá 1. janúar 2010 - 31. desember 2012  var 13,97%. 

 Staðalfrávik íbúðabréfa með gjalddaga 2044, HFF44,  miðað við 3. ára daglega 
ávöxtun frá 1. janúar 2010 - 31. desember 2012  var 9,61%. 

 Staðalfrávik íslenskra hlutabréfa á móti skuldabréfum er: 

 

Ef þessari aðferðafræði væri beitt til að finna landsáhættuálag hjá íslenskum 

fyrirtækjum yrði aðferðin eftirfarandi:  

 Vaxtaálag á 10 ára íslensk ríkisskuldabréf útgefin í dollar er 2%.  

 Landsáhættuálag Íslands er:  

 Sögulegt markaðsálag bandarískra hlutabréfa umfram ríkisskuldabréf er 6% 
(Damodaran 2012). 

 Markaðsálag hlutafjár fyrir íslensk fyrirtæki er: 6% +2,9% = 8,9% 

5.6 Damodaran - Lambda aðferðin 

Damodaran (2003) hefur einnig sett fram aðferðafræði sem kallast Lambda aðferðin og 

byggist á því að landsáhætta fyrirtækja fari eftir því hvar starfsemi þeirra fer fram en 

ekki hvar þau eru með höfuðstöðvar. Stór fyrirtæki líkt og t.d. Coca-Cola getur haft 

talsverða landsáhættu þrátt fyrir að hafa höfuðstöðvar í Bandaríkjunum vegna þess að 

þau hafa mikla starfsemi á öðrum mörkuðum en í Bandaríkjunum. Þegar verið er að 

meta kostnað við eigið fé og verðmeta þessi félög verður að taka tillit til þess og meta 

hvort sú stefna að vaxa á nýmörkuðum sé arðbær að teknu tilliti til aukinnar áhættu. 
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Mælikvarði á landsáhættu hvers fyrirtækis kallast lambda, λ. Líkt og með beta þá er 

meðaltal allra fyrirtækja í viðkomandi landi með gildið 1. Það þýðir að fyrirtæki með 

lambdagildi undir 1 eru með minni áhættu gagnvart viðkomandi landi en meðaltal allra 

fyrirtækja í landinu. Fyrirtæki með lambdagildi yfir 1 eru með meiri áhættu gagnvart 

landinu en önnur fyrirtæki að meðaltali. 

Þeir þættir sem ákvarða lambda eru (Damodaran, bls. 2, 2003): 

 Tekjur: hversu hátt hlutfall tekna koma frá viðkomandi landi. Fyrirtæki sem er 
staðsett á Íslandi en er með 10% tekna frá Íslandi er ekki með mikla 
landsáhættu á Íslandi en getur verið með landsáhættu vegna annarra landa.  

 Framleiðsla: Fyrirtæki getur haft talsverða landsáhættu vegna viðkomandi 
lands án þess að fá nokkrar tekjur frá viðkomandi landi ef framleiðsla á vörum 
fer fram þar. Pólitísk áhætta og sveiflur í efnahagslífi geta haft talsverð áhrif á 
framleiðslu og þar með haft áhrif á arðsemi fyrirtækja. Fyrirtæki sem geta 
flutt framleiðslu sína milli landa geta dreift áhættunni með því að vera með 
framleiðslu á  nokkrum stöðum en önnur félög geta ekki flutt framleiðslu sína. 
Í þeim flokki eru t.d. íslensk sjávarútvegsfélög sem veiða á íslenskum 
fiskimiðum. 

 Áhættuvarnir: Fyrirtæki geta dregið úr landsáhættu með því að nota 
áhættuvarnir. Fyrirtæki sem notar áhættuvarnir ætti að vera með lægri 
landsáhættu og lægra lambdagildi en sambærilegt fyrirtæki sem notar ekki 
áhættuvarnir. Þessar áhættuvarnir geta t.d. falist í gjaldmiðlavörnum. 

Best væri að skoða alla þessa þætti en upplýsingar eru oft ekki aðgengilegar. 

Auðveldasta aðferðin til að meta lambda er að miða við tekjuskiptingu þar sem þær 

upplýsingar liggjast oftast fyrir. Þá er hlutfall tekna frá viðkomandi landi borið saman við 

meðaltalið, þ.e. hversu hátt hlutfall tekna koma frá heimamarkaði að meðaltali.  

λ = % tekna frá heimamarkaði /  hlutfall tekna allra fyrirtækja á landinu af heimamarkaði 

 λ = 1, fyrirtæki er með svipaða áhættu vegna heimamarkaðar og önnur 
fyrirtæki 

 λ > 1, fyrirtæki er með meiri áhættu vegna heimamarkaðar en meðaltal allra 
fyrirtækja á markaðinum 

 λ <1, fyrirtæki er með minni áhættu vegna heimamarkaðar en meðaltal allra 
fyrirtækja á markaðinum 

Til að finna meðaltal allra fyrirtækja á markaði má t.d. finna hlutfall útflutnings af vergri 

landsframleiðslu (e. GDP) samkvæmt World Bank (Damodaran, bls. 2, 2003). 
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Formúlan fyrir kostnaði við eigið fé er þá:  

 

Þar sem,  

Ke er ávöxtunarkrafa eigin fjár. 

Rfus eru áhættulausir vextir. 

β er betagildi. 

λ er lambda. 

Landsáhættuálag er álag á ríkisskuldabréf umfram áhættulausa vexti x σhlutabréf/σskuldabréf. 

σhlutabréf er staðalfrávik hlutabréfa í viðkomandi landi. 

σskuldabréf er staðalfrávik ríkisskuldabréfa í viðkomandi landi. 

 

Kostir við þessa aðferð eru að hún tekur tillit til mismunandi starfsemi og tekjuskiptingar 

fyrirtækja og að landsáhætta hefur mismikil áhrif á fyrirtæki. Sum fyrirtæki geta flutt 

starfsemi sína úr landi án fyrirhafnar ef áfall verður í viðkomandi landi en önnur geta 

það ekki. Félög sem starfa við náttúruauðlindir hafa mestu landsáhættu og fyrirtæki sem 

eru bundin með framleiðslu í viðkomandi landi. Mörg þjónustufyrirtæki hafa litla sem 

enga landsáhættu. Ókostir við þessa aðferð eru að hún getur verið flókin í framkvæmd. 

Einfaldari útgáfa af þessari aðferð er að finna hlutfall tekjuskiptingar hvers fyrirtækis og 

margfalda með markaðsálagi hlutabréfa í hverju landi að viðbættu landsáhættuálagi ef 

við á (Damodaran, 2003).   

Markaðsálag hlutafjár fyrir íslensk fyrirtæki með allar tekjur frá Íslandi er það sama 

og í fyrri aðferð Damodaran eða: 6% +2,9% = 8,9%. Meta þarf sérstaklega hvert fyrirtæki 

og tekjustreymi þess.  

5.7 Morningstar 

Morningstar er stórt alþjóðlegt greiningarfyrirtæki sem selur fjárfestum aðgang að 

upplýsingaveitu og greiningartólum auk þess að veita eignastýringarþjónustu. 

Morningstar gefur árlega út skýrslu þar sem fram kemur ávöxtunarkrafa í um 170 

löndum frá sjónarhóli fjárfestis í Bandaríkjunum þar sem tekið er tillit til landsáhættu. 

Morningstar beitir fimm aðferðum ef hægt er og athyglisvert er að skoða hvaða aðferðir 

það eru þar sem markaðsaðilar notast við nokkrar aðferðir. 
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Aðferðir Morningstar eru: 

 Líkan Erb, Harvey og Viskanta, bæði línulegt og lógaritma. 

 Vaxtaálag á ríkisskuldabréf. 

 Alþjóðlegt CAPM líkan. 

 CAPM eftir heimsálfum. Ekki hefur verið farið yfir það hér að ofan en það 
svipar til alþjóðlegs CAPM líkans nema miðað er við viðkomandi heimsálfu í 
stað alþjóðlegs markaðar. 

 Hlutfallslegt staðalfrávik í samanburði við áhættulausa markaði. Hér er litið til 
staðalfráviks hlutabréfamarkaða.  

Í skýrslu Morningstar er birtur listi yfir hvaða aðferð er beitt í hverju landi og hér má sjá 

yfirlit yfir þær aðferðir. 

Tafla 7. Samantekt yfir aðferðir sem Morningstar beitir við útreikning á ávöxtunarkröfu eigin fjár á 
alþjóðavísu. 

 

Tafla 8. Samantekt yfir fjölda aðferða sem notaðar eru. 

 

Líkan Erb, Harvey og Viskanta er sú aðferð sem Morningstar beitir almennt við 

útreikning á ávöxtunarkröfu eigin fjár á alþjóðavísu fyrir öll löndin 178. Sú aðferð er eina 

aðferðin sem notuð er hjá 129 löndum. Í nokkrum tilfellum er notast við aðra 

aðferðafræði. Sé notast við aðra aðferðafræði en líkan Erb, Harvey og Viskanta þá 

notast Morningstar helst við alþjóðlegt CAPM líkan og hlutfallslegt staðalfrávik. Í 

nokkrum tilfellum er litið til álags á ríkisskuldabréf en CAPM líkan eftir heimsálfum er 

lítið notað.  Fyrir Ísland er beitt einni aðferð, líkani Erb, Harvey og Viskanta en því miður 

er ekki hægt að sjá hver er ávöxtunarkrafa eigin fjár er fyrir íslensk fyrirtæki án þess að 

kaupa aðgang að skýrslunni fyrir 250 dollara. 

Aðferð Fjöldi

Líkan Erb, Harvey, Viskanta 178          

Álag á ríkisskuldabréf 13            

Alþjóðlegt CAPM 43            

CAPM eftir heimsálfum 4              

Hlutfallslegt staðalfrávik 44            

Fjöldi aðferða Fjöldi landa

1 aðferð 129          

2 aðferðir 7              

3 aðferðir 34            

4 aðferðir 5              

5 aðferðir 3              

Alls 178         
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5.8 Samanburður á aðferðum 

Hér má sjá samanburð á algengustu aðferðum sem farið var yfir hér að ofan og helstu 

kosti og galla þeirra. 

Tafla 9. Samantekt á helstu kostum og göllum algengustu aðferða. 

Aðferð Kostir Gallar 

Alþjóðlegt CAPM Auðvelt í notkun. 

Hentar þróuðum mörkuðum sem 

hafa samlagast alþjóðlegum 

fjármálamörkuðum. 

Gert ráð fyrir að markaðir hafi 

samlagast sem á ekki við í mörgum 

tilfellum. 

Betagildi getur ekki endurspeglað 

landsáhættu. 

Vaxtaálag á ríkisskuldabréf Auðvelt í notkun. Gerir ráð fyrir að lánshæfismat 

endurspegli áhættu hlutabréfa. 

Líkan Erb, Harvey og 

Viskanta 

Ekki þurfa að vera til staðar 

markaðsupplýsingar, eingöngu 

lánshæfismat/áhættumat. 

Flókið í notkun. Þörf á að gera 

flókna greiningu eða kaupa aðgang 

að upplýsingum. 

Hlutfallslegt staðalfrávik Tekur tillit til áhættu hlutabréfa 

umfram ríkisskuldabréf og tekur 

tillit til áhættu á hverjum 

hlutabréfamarkaði. 

Gögn um staðalfrávik oft ekki til 

staðar eða ómarktæk.  

Damodaran líkanið Tekur tillit til áhættu hlutabréfa 

umfram ríkisskuldabréf á hverjum 

markaði.  

Gögn um staðalfrávik oft ekki til 

staðar eða ómarktæk. Hægt er að 

miða við meðaltals staðalfrávik á 

markaði ef svo er. 

Lambda (Damodaran) Miða skal álag vegna landsáhættu 

við hvar starfsemin fer fram en 

ekki hvar fyrirtæki er staðsett. 

Upplýsingar um tekjuskiptingu 

sem er viðmið á hvar starfsemin 

fer fram eru oft óaðgengilegar. 

 

5.9 Samantekt yfir landsáhættuálag Íslands 

Landsáhættuálag Íslands var hægt að reikna út frá þremur aðferðum og 

landsáhættuálagið var á bilinu 2%-2,9% sem leiðir til samsvarandi hækkunar á 

markaðsálagi hlutafjár í samræmi við aðferðirnar sem beitt er. 
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Tafla 10. Samantekt yfir landsáhættuálag Íslands. 

 

Ekki var reiknað út landsáhættuálag Íslands samkvæmt alþjóðlegu CAPM líkani því 

líkanið gerir ráð fyrir að markaðsálag sé það sama á öllum mörkuðum og mismunandi 

áhætta komi fram í betagildi sem á ekki við í tilfelli Íslands.  

Reiknað var út landsáhættuálag Íslands samkvæmt vaxtaálagi á ríkisskuldabréf. 

Samkvæmt vaxtaálagi íslenskra ríkisskuldabréfa í dollar er landsáhættuálag Íslands á 

bilinu 1,9-2%. Meðaltals landsáhættuálag ríkja með Baa3 lánshæfismat frá Moody´s er 

2% sem er í samræmi við álag á íslensk ríkisskuldabréf 

Aðferð þar sem litið var til hlutfallslegs staðalfráviks er líklega ekki marktæk þar sem 

hlutfallslegt staðalfrávik Íslands miðað við Bandaríkin er 0,75 og landsáhættuálag Íslands 

er -1,5% sem hefur í för með sér að áhættuálag íslenskra hlutabréfa sé lægra en 

bandarískra hlutabréfa eða 4,5% meðan áhættuálag bandarískra hlutabréfa er 6%.    

Ekki er hægt að reikna út landsáhættuálag Íslands samkvæmt líkani Erb, Harvey og 

Viskanto í þessari samantekt þar sem það krefst mikillar greiningarvinnu. 

Sé miðað við að verð hlutabréfa sveiflist umfram ríkisskuldabréf samkvæmt aðferð 

Damodaran þá hækkar landsáhættuálag Íslands úr 2% í 2,9%, miðað við hlutfall 

staðalfráviks íslenskra hlutabréfa á móti staðalfráviki skuldabréfa.  

Landsáhættuálag Íslands miðað við þessar aðferðir er 2-2,9%. Skynsamlegt er að 

reikna landsáhættuálag samkvæmt nokkrum aðferðum og bera saman niðurstöður þar 

sem engin ein aðferð er almennt viðurkennd og notuð meðal markaðsaðila. 

Landsáhættuálag er hátt og hefur mikil áhrif á verðmat eigna og því er mikilvægt að 

vandað sé til verks og áhætta sé ekki tvítalin. Vanda þarf val á einstökum þáttum CAPM 

líkansins og viðbótarálagi vegna landsáhættu. 

Allar aðferðir fyrir utan lambda aðferð Damodaran miða við eitt samræmt 

áhættuálag fyrir öll fyrirtæki í viðkomandi landi. Damodaran bendir á að áhættan fari 

frekar eftir hvar starfsemin fer fram heldur en hvar viðkomandi fyrirtæki er með 

höfuðstöðvar. Sú aðferðarfræði er að mínu mati skynsamleg en á móti kemur að hún er 

Aðferð Landaálag

Alþjóðlegt CAPM líkan -

Vaxtaálag á ríkisskuldabréf 2,0%

Hlutfallslegt staðalfrávik -1,50%

Líkan Erb, Harvey og Viskanto -

Damodaran - lánshæfi og staðalfrávik 2,9%

Damodaran - lambda 2,9%
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flókin í framkvæmd og það er erfitt að meta hvaðan landsáhætta kemur því ýmis 

fyrirtæki geta haft landsáhættu þrátt fyrir að tekjur komi frá öðrum löndum. Sem dæmi 

má nefna íslensk sjávaraútvegfyrirtæki sem hafa meirihluta tekna erlendis frá en eru 

háð íslenskri auðlind og íslensku starfsumhverfi. Þrátt fyrir að ferlið sé flókið í 

framkvæmd tel ég eðlilegt að taka tillit til stöðu hvers félags og horfa til þess hvar 

starfsemin fer fram, hver er eðli starfseminnar og meta landsáhættu út frá þessum 

þáttum. 
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6 Rannsókn á landsáhættuálagi íslenskra félaga á markaði 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvort markaðsverð íslenskra félaga bendi til þess 

að til staðar sé landsáhættuálag í markaðsverði íslenskra félaga. Rannsóknin felst í því 

að bera saman markaðsverð íslenskra félaga í Kauphöll Íslands við erlend 

samanburðarfélög með því að skoða EV/EBITDA 2012 margfaldara félaganna. Skoðuð 

eru sjö íslensk félög sem skráð eru í Kauphöll Íslands og hvert þeirra borið saman við tíu 

erlend samanburðarfélög, með einni undantekningu þó en eitt félag er borið saman við 

átta samanburðarfélög vegna þess að tiltölulega fá félög eru í atvinnugreininni. 

Helstu mælikvarðar benda til landsáhættu á Íslandi eins og áður hefur verið rætt. 

Lánshæfismat íslenska ríkisins er Baa3 og álag á íslensk ríkisskuldabréf í erlendri mynt 

umfram áhættulaus ríkisskuldabréf er um 2% auk þess sem gjaldeyrishöft eru á Íslandi. Í 

umfjöllun hér á undan má sjá að mat á landsáhættuálagi Íslands miðað við helstu 

aðferðir er á bilinu 2-2,9%. Ef gert er ráð fyrir að landsáhættuálagi sé bætt við 

ávöxtunarkröfu íslenskra félaga vegna landsáhættu Íslands ætti það að hafa áhrif til 

hækkunar á ávöxtunarkröfu sem hefur áhrif til lækkunar verðs. Því ætti, að öðru 

óbreyttu, verð sambærilegra félaga að vera lægra á Íslandi en í löndum þar sem 

landsáhætta er ekki til staðar og EV/EBITDA margfaldarinn lægri.  

6.1 Framkvæmd rannsóknar 

Valin voru eftirfarandi félög í OMXI6 vísitölunni: Hagar, Reginn, Eimskip, Icelandair, 

Össur og Marel. Einnig var valið að skoða Fjarskipti sem er utan OMXI6 vísitölunnar en 

er nýjasta félagið sem skráð hefur verið í Kauphöll Íslands. Valin voru tíu erlend 

samanburðarfélög fyrir hvert íslenskt félag, fyrir utan Össur en skoðuð voru átta 

samanburðarfélög því fá sambærileg félög eru á markaði. Við val á samanburðarfélögum 

var litið til þeirra félaga sem greiningardeildir banka hafa horft til sem erlendra 

samanburðarfélaga við greiningar íslensku félaganna og Bloomberg skilgreinir sem 

samanburðarfélög. Þó að félög séu aldrei samanburðarhæf að öllu leyti og ýmsir þættir 

sem einkenna hvert félag þá gefur kennitölusamanburður samt sem áður góða mynd því 

félögin eru í sömu atvinnugrein.  
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Gögn um félögin voru fengin frá upplýsingaveitunni Bloomberg og miðað var við 

markaðsverð í lok dags þann 11. apríl 2013. Einnig voru fengin gögn úr ársreikningum 

íslensku félaganna fyrir árið 2012.  

Össur er bæði skráð í Kauphöll Íslands og Kauphöllina í Kaupmannahöfn. Það er því 

hægt að kaupa hlutabréf í félaginu í danskri krónu og íslenskri krónu og EV/EBITDA 

margfaldari Össurar er skoðaður bæði út frá íslenskri krónu og danskri krónu. 

6.2 Aðferð rannsóknar 

Við athugun á verðmati félaga er algengt að horfa til samanburðar við önnur skráð félög 

sem gefur glögga mynd og EV/EBITDA margfaldarinn er einföld kennitala sem gefur 

góða mynd af verðmati. Hér verður til skoðunar hvort íslensku félögin séu með lægri 

EV/EBITDA margfaldara en erlend samanburðarfélög. Ef landsáhættuálag er lagt á 

íslensk félög má búast við að EV/EBITDA margfaldari þeirra sé lægri miðað við 

samanburðarfélög vegna þess að gerð er hærri ávöxtunarkrafa til þeirra og þau hafa 

hærri fjármagnskostnað.  

Verið er að bera saman margfaldara í sömu atvinnugrein en í ólíkum löndum. Ljóst er 

að það eru aðrir þættir en fjármagnskostnaður sem geta skýrt mismunandi margfaldara 

líkt og vöxtur, skatthlutfall og arðsemi fjárfestinga. Gera má ráð fyrir að fyrirtæki í sömu 

atvinnugrein búi almennt við svipuð vaxtartækifæri og arðsemi en helst er munur á 

skatthlutfalli. Gerð er aðlögun vegna mismunandi skatta samkvæmt gefnum forsendum 

og kannað hvort það hafi áhrif.  

6.2.1 EV/EBITDA margfaldari 

EV/EBITDA margfaldari er góður mælikvarði til að bera saman verð félaga (Koller, 

Goedhart, Wessels, 2010). Hlutfallið lýsir hlutfalli heildarvirðis af EBITDA félags. 

Heildarvirði félags er fundið á eftirfarandi hátt: Markaðsvirði hlutafjár + vaxtaberandi 

skuldir – reiðufé + minnihlutaaðild (e. minority interest). EBITDA er hagnaður fyrir 

fjármagnsliði, skatta og afskriftir. Kostir þess að miða við heildarvirði er að fjármögnun 

félags hefur ekki áhrif á hlutfallið.  
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Formúlu fyrir heildarvirði (EV) er hægt að setja fram á eftirfarandi hátt (Koller ofl., 

2010): 

 

Þar sem, 

NOPLAT er rekstrarhagnaður (EBITDA) næsta árs að frádregnum sköttum. 

ROIC er arðsemi fjárfestinga eða ROIC  

WACC er vegið meðaltal fjármagnskostnaðar. 

g er vöxtur fyrirtækis. 

 

Formúlu fyrir EV/EBITDA er hægt að setja fram á eftirfarandi hátt (Koller ofl., 2010) 

þar sem : 

 

Þar sem, 

T eru skattar. 

Jafnan sýnir að þeir fjórir þættir sem hafa áhrif á EV/EBITDA margfaldarann eru vöxtur 

félags (g), arðsemi fjárfestinga (ROIC),skatthlutfall (T) og fjármagnskostnaður (WACC). 

Félög með hærri vöxt, lægri ávöxtunarkröfu, hærri arðsemi fjárfestinga og lægra 

skatthlutfall hafa hærri EV/EBITDA margfaldara. Hár EV/EBITDA margfaldari bendir til 

þess að verð félags sé hátt. Í þessari rannsókn er verið að bera saman verð félaga í sömu 

atvinnugrein en í ólíkum löndum og það getur verið mismunur á öllum fjórum þáttunum 

sem hafa áhrif á margfaldarann. Eins og áður segir má gera ráð fyrir að vöxtur og 

arðsemi séu almennt svipuð innan sömu atvinnugreinar en munur felst aðallega í  

skatthlutfalli og fjármagnskostnaði. 

V/H hlutfallið eða hlutfall markaðsvirðis af hagnaði félaga er svipuð kennitala og 

EV/EBITDA en V/H hlutfallið hefur ákveðna galla. Fjármagnsskipan félaga hefur áhrif og 

hagnaður inniheldur fleiri liði sem tengjast ekki daglegri starfsemi félagsins (e. 

nonoperating items) líkt og einskiptisliði og afskriftir. V/H hlutfall er ekki eins 
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áreiðanlegur mælikvarði á virði samanburðarfélaga og EV/EBITDA (Koller ofl., 2010). Við 

þessa rannsókn er því horft frekar til EV/EBITDA en V/H hlutfalls. 

6.2.2 Gengi íslensku krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum 

Þau sjö félög sem eru til skoðunar eru skráð á Kauphöll Íslands og eru með hlutafé 

sitt í íslenskum krónum en fjögur þeirra gera upp í erlendri mynt, Icelandair, Eimskip, 

Össur og Marel. Til að umbreyta markaðsvirði hlutafjár þeirra til samræmis við 

uppgjörsmynt til að reikna EV/EBITDA margfaldara þarf að miða við gengi íslensku 

krónunnar gagnvart viðkomandi myntum. Vegna gjaldeyrishafta er raunverulegt gengi 

íslensku krónunnar óljóst þar sem ekki er frjáls markaður með myntina. Í rannsókninni 

verður tekið tillit til þess að fjárfestar sem eiga erlendan gjaldeyri hafa möguleika á því 

að kaupa íslenskar krónur í gegnum fjárfestingarleið Seðlabankans og kaupa hlutafé í 

íslenskum félögum með afslætti. EV/EBITDA margfaldari Eimskipa, Icelandair, Össurar 

og Marels verður reiknaður samkvæmt fjárfestingarleið til að sýna fram á þennan mun. 

Tvö gengi eru á íslensku krónunni, gengi Seðlabanka Íslands og aflandsgengi. Gengi 

Seðlabanka Íslands er það gengi sem Seðlabanki Íslands kaupir og selur krónur og 

erlendan gjaldeyri á samkvæmt ströngum reglum. Aflandsgengi er það gengi sem 

erlendir bankar kaupa og selja krónur á. Ef erlendir fjárfestar vilja kaupa krónur og 

kaupa hlutabréf í íslenskum krónum þá þurfa þeir að koma í gegnum fjárfestingarleið 

Seðlabankans og sækja um í gjaldeyrisútboðum Seðlabankans. Fjárfestingarleiðin felur í 

sér að fjárfestar sem hyggjast fjárfesta á Íslandi fyrir erlendan gjaldeyri geta sótt um að 

kaupa íslenskar krónur fyrir hluta gjaldeyrisins í gjaldeyrisútboði Seðlabanka Íslands að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum m.a. gegn 50% mótframlagi í erlendum gjaldeyri og 

fjárfestingu til fimm ára (Seðlabankinn, 2011). Niðurstaða síðasta gjaldeyrisútboðs 

Seðlabankans þann 19. mars 2013 var að tilboðum var tekið um kaup á krónum og sölu 

á evrum fyrir 226 krónur fyrir hverja evru sem endurspeglar aflandsgengi krónunnar.  

Á viðmiðunardegi rannsóknar var gengi evru á móti krónu samkvæmt Seðlabanka 

Íslands 156 krónur en aflandsgengi var 226 krónur, munurinn er 45%. Með 

fjárfestingarleiðinni hafa erlendir fjárfestar kost á að kaupa krónur á 50% aflandsgengi 

og 50% gengi Seðlabankans og geta því keypt 50% á 226 krónur pr. evru og 50% á 156 

krónur pr. evru sem leiðir til meðalgengisins 191 krónur pr. evru eða 23% hærra gengis 

en gengi Seðlabankans.  
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6.2.3 Aðlögun vegna mismunandi skatthlutfalls fyrirtækja 

Skattur hefur áhrif á virði fyrirtækja. Hærri skattur hefur áhrif til lækkunar á virði og því 

má gera ráð fyrir að félög sem greiða hærri skatta hafi lægri margfaldara og virðist 

þannig vera ódýrari en þau eru í raun. Ekki liggur fyrir hvað félögin sem eru til skoðunar 

greiða í skatt, hvort þau eigi uppsafnað skattalegt tap eða annað sem hefur skattaleg 

áhrif. Til að kanna möguleg áhrif mismunandi skatthlutfalls er gerð nálgun til þess að 

aðlaga margfaldara hvers félags og leiðrétta fyrir sköttum. Áætluð leiðrétting vegna 

skatta er gerð á þann hátt að gert er ráð fyrir að virkt skatthlutfall hvers félags sé jafnt 

skatthlutfalli fyrirtækja í hverju landi á árinu 2012. Leiðrétt er fyrir því skatthlutfalli í 

hverju landi og miðað við að öll félög greiði 20% skatt líkt og skatthlutfall fyrirtækja er á 

Íslandi. Hægt er að sýna útreikninga vegna þessarar aðlögunar á eftirfarandi hátt:  

 

Þar sem, 

T eru skattar. 
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7 Niðurstöður rannsóknar 

Hér má sjá niðurstöður á skoðun EV/EBITDA 2012 margfaldara íslenskra félaga og 

erlendra samanburðarfélaga. 

 

Mynd 2. Íslensk félög og erlend samanburðarfélög: EV/EBITDA 2012 (Bloomberg, ársreikningar 
félaganna árið 2012). 

EV/EBITDA 2012 margfaldari íslensku félaganna er ekki lægri en erlendra 

samanburðarfélaga sem er vísbending um að fjárfestar leggi ekki landsáhættuálag vegna 

Íslands á ávöxtunarkröfu þessara félaga. Þrátt fyrir að tekið sé tillit til afsláttar á krónuna 

samkvæmt fjárfestingarleið Seðlabankans er verðlagning íslensku félaganna ekki lægri 

en erlendra samanburðarfélaga. Margfaldari Eimskipa miðað við fjárfestingarleið 

Seðlabankans er eini margfaldarinn sem er lægri en miðgildi. Við mat á landsáhættuálagi 

Íslands í kafla 5.9 var álagið 2-2,9% sem ætti að hafa veruleg áhrif á verðmat. 

Íslensku félögunum má skipta niður í tvo hópa. Í fyrri hópnum eru þau fyrirtæki sem 

eru eingöngu með starfsemi á Íslandi og tekjur í íslenskri mynt en það eru Reginn, Hagar 

og Vodafone. Vodafone er með starfsemi í Færeyjum en það er lítill hluti af 

heildarstarfsemi félagsins. Í seinni hópnum eru fyrirtæki sem eru með tekjur í erlendri 

mynt, að öllu leyti eða að stóru leyti, og gera upp í erlendri mynt en í þessum hópi eru 
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5,3-15,1
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*EBITDA Regins leiðrétt fyrir 
óreglulegum liðum sem 
höfðu mikil áhrif. Sjá nánar í 
kaflanum um félagið. 
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Eimskip, Icelandair, Össur og Marel. Þó að Eimskip og Icelandair séu með tekjur í 

erlendri mynt tengist starfsemi þeirra að miklu leyti Íslandi, viðskiptum við íslensk 

fyrirtæki og starfsumhverfi hér á landi. Össur og Marel eru skráð á íslenskan 

hlutabréfamarkað en lítill hluti starfsemi þeirra er á á Íslandi. Samkvæmt lambda aðferð 

Damodaran sem fjallað var um í kafla 5.6 fer landsáhætta fyrirtækja eftir því hvar 

starfsemi þeirra fer fram en ekki hvar þau eru staðsett. Samkvæmt þeirri aðferð ættu 

fjárfestar að leggja mun lægra landaáhættuálag vegna Íslands á ávöxtunarkröfu Össurar 

og Marels þar sem áhætta Íslands hefur takmörkuð áhrif á fyrirtækin.  

EV/EBITDA 2012 margfaldari félaga í fyrri hópnum sem hafa starfsemi eingöngu á 

Íslandi er ekki lægri en erlendra samanburðarfélaga. EV/EBITDA 2012 margfaldari 

Vodafone og Regins er mjög nálægt miðgildi samanburðarfélaga. EV/EBITDA 2012 

margfaldari Haga er hæstur af samanburðarfélögum sem bendir til þess að verð Haga sé 

hærra en samanburðarfélaga.  

EV/EBITDA 2012 margfaldari félaga í seinni hópnum sem hafa erlenda uppgjörsmynt 

er skoðaður bæði út frá gengi krónunnar hjá Seðlabanka Íslands og samkvæmt gengi 

krónunnar í fjárfestingarleið eins og rætt var um hér að framan. Miðað við gengi 

Seðlabankans er EV/EBITDA 2012 margfaldari Icelandair, Össurar og Marels hærri en 

miðgildi samanburðarfélaga og margfaldari Eimskipa er í samræmi við miðgildi 

samanburðarfélaga. Verðlagning þeirra virðist því ekki vera lægri en samanburðarfélaga. 

EV/EBITDA margfaldari miðað við fjárfestingarleiðina er einnig hærri en miðgildi 

samanburðarfélaga hjá Icelandair og Marel en í samræmi við miðgildi hjá Össur og 

aðeins lægri en miðgildi hjá Eimskip. Niðurstaðan er því að þrátt fyrir að tekið sé tillit til 

mögulegs afsláttar krónunnar er verðlagning íslensku félaganna ekki lægri en 

samanburðarfélaga.   

Í rannsókinni var tekið tillit til skatta sem gætu mögulega skekkt niðurstöður og gert 

ráð fyrir að öll félög bæru 20% skatt. Aðlögun vegna skatta breytti ekki niðurstöðunni.  

Niðurstaða á samanburði EV/EBITDA 2012 margfaldara íslensku félaganna og erlendu 

samanburðarfélaganna kemur á óvart. Þrátt fyrir að landsáhætta sé til staðar á Íslandi, 

sem sjá má greinilega á lágu lánshæfismati, vaxtaálagi á íslensk ríkisskuldabréf umfram 

áhættulaus ríkisskuldabréf og að til staðar séu gjaldeyrishöft, þá virðist ekki sem lagt sé 

sérstakt landaáhættuálag á ávöxtunarkröfu íslenskra félaga sem skráð eru á 
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hlutabréfamarkaði. Skýringin er líklegast sú að vegna gjaldeyrishafta þá eru vextir lægri 

en þeir væru annars og vegna mikillar eftirspurnar eftir takmörkuðum 

fjárfestingarkostum hækkar eignaverð. Gjaldeyrishöftin fela því bæði í sér landsáhættu 

og hafa áhrif til lækkunar ávöxtunarkröfu. Það mætti draga þá ályktun út frá þessum 

niðurstöðum að þrátt fyrir að helstu mælikvarðar bendi til landsáhættu á Íslandi séu 

áhrif gjaldeyrishaftanna sterkari. 

7.1 Vodafone og samanburðarfélög 

Samanburður á Vodafone og erlendum samanburðarfélögum bendir ekki til að 

Vodefone sé lægra verðlagt en önnur félög á markaði.  

 

Mynd 3. Vodafone og samanburðarfélög: EV/EBITDA 2012 (Bloomberg, Fjarskipti, 2013). 

EV/EBITDA 2012 margfaldari Vodafone er 6,4 sem er nálægt miðgildi tíu 

samanburðarfélaga, 5,9. Lægsti margfaldari er 4,3 en hæsti margfaldari er 8,6 og 

meðaltal er 6. Hér má sjá yfirlit yfir samanburðarfélög Vodafone.  
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Tafla 11. Yfirlit yfir Vodafone og samanburðarfélög (Bloomberg, Fjarskipti, 2013, Moody´s, KPMG).  

 

Til að kanna möguleg áhrif mismunandi skatthlutfalls er hér gerð nálgun til þess að 

aðlaga margfaldarann og leiðrétta fyrir mismunandi skatthlutfalli líkt og farið var yfir í 

kafla 6.2.3. Sé miðað við að skatthlutfall allra félaga sé 20% í samræmi við skatthlutfall 

fyrirtækja á Íslandi þá verður miðgildið 6,6 í stað 5,9. EV/EBITDA margfaldari Vodafone 

er ekki lægri en samanburðarfélaga og niðurstaðan er óbreytt. 

  

Vodafone og samanburðarfélög

Félag Land

Vodafone Group PLC Bretland 8,6              Aa1 24% 9,1                            

BT Group PLC Bretland 5,0              Aa1 24% 5,3                            

Belgacom Group SA Belgía 5,1              Aa3 34% 6,2                            

Tele2 AB Svíþjóð 6,5              Aaa 26% 7,0                            

Deutsche Telecom AG Þýskaland 4,7              Aaa 29% 5,3                            

France Telecom SA Frakkland 4,3              Aa1 33% 5,2                            

Elisa Finnland 6,9              Aaa 25% 7,3                            

Telenor ASA Noregur 6,5              Aaa 28% 7,2                            

TDC (TeleDanmark) Danmörk 5,4              Aaa 25% 5,7                            

Teliasonera AB Svíþjóð 7,1              Aaa 26% 7,7                            

Vodafone Ísland 6,4              Baa3 20% 6,4                            

Meðaltal samanburðarfélaga 6,0              6,6                            

Miðgildi samanburðarfélaga 5,9              6,6                            

EV/EBITDA 

2012

Moody´s 

lánshæfismat

Skatthlutfall 

heimalands

EV/EBITDA 

aðlagað v/skatta
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7.2 Hagar og samanburðarfélög 

Samanburður á Högum og samanburðarfélögum bendir ekki til að Hagar sé lægra 

verðlagt en önnur félög á markaði heldur þvert á móti bendir samanburður til þess að 

verð Hagar sé hærra en sambærilegra félaga.  

 

Mynd 4. Hagar og samanburðarfélög: EV/EBITDA 2012 (Bloomberg, Hagar, 2013). 

EV/EBITDA margfeldi Haga er 8,4 sem er hæsta gildi af samanburðarfélögum og 30% 

hærri en miðgildið sem er 6,5. Lægsti margfaldari er 3,2 en hæsti margfaldari er 8,4 

(Hagar) og meðaltal er 6,2.  

Ársreikningur Haga fyrir árið 2012 liggur ekki fyrir. Reikningsár Haga hefst í mars og 

lýkur í lok febrúar. Í þessari samantekt eru tölur úr 9 mánaða árshlutauppgjöri Haga frá 

30. nóvember settar á ársgrundvöll. Hér má sjá yfirlit yfir samanburðarfélög Haga.  
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Tafla 12. Yfirlit yfir Haga og samanburðarfélög (Bloomberg, Hagar, 2013, Moody´s, KPMG). 

 

 

Sé miðað við að skatthlutfall allra félaga sé 20% í samræmi við skatthlutfall fyrirtækja á 

Íslandi þá verður miðgildið 7,1 í stað 6,2. EV/EBITDA margfaldari Haga er næst hæstur 

og niðurstaðan er óbreytt. 

7.3 Reginn og samanburðarfélög 

Samanburður á Reginn og samanburðarfélögum bendir ekki til að félagið sé lægra 

verðlagt en önnur félög á markaði miðað við leiðréttan margfaldara 

 

 

Mynd 5. Reginn og samanburðarfélög: EV/EBITDA 2012 (Bloomberg, Reginn, 2013). 

Hagar og samanburðarfélög

Félag Land

Axfood Svíþjóð 7,0              Aaa 26% 7,6                            

Sainsbury Bretland 6,7              Aa1 24% 7,1                            

Tesco Bretland 7,6              Aa1 24% 8,0                            

Carrefour Frakkland 5,0              Aa1 33% 6,1                            

Casino Guichard Frakkland 6,2              Aa1 33% 7,4                            

Colruyt SA Belgía 8,1              Aa3 34% 9,8                            

WM Morrisson Bretland 6,8              Aa1 24% 7,1                            

Metro AG Þýskaland 3,2              Aaa 29% 3,7                            

Kesko Oyj Finnland 5,9              Aaa 25% 6,2                            

Ahold NV Holland 5,9              Aaa 25% 6,3                            

Hagar Ísland 8,4              Baa3 20% 8,4                            

Meðaltal samanburðarfélaga 6,2              6,9                            

Miðgildi samanburðarfélaga 6,5              7,1                            

Skatthlutfall 

heimalands

EV/EBITDA 

aðlagað v/skatta
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lánshæfismat
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Reginn og samanburðarfélög: EV/EBITDA 2012

Miðgildi 16,9
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EV/EBITDA margfaldari Regins er 6,8 en skoðun á ársreikningi Regins 2012 bendir til að 

skýringin á lágum margfaldara liggi í háum reiknuðum liðum Regins á árinu 2012 sem 

eru matsbreyting fasteigna og söluhagnaður fasteigna sem samtals eru 62% af EBITDA 

ársins 2012. Sé leiðrétt fyrir þessum liðum er EV/EBITDA margfaldari Regins 17,7 en 

miðgildi tíu samanburðarfélaga er 16,9. Lægsta gildi er 12,1 og hæsta gildi er 25,5 en 

meðaltalið er 17,6. Hér má sjá yfirlit yfir samanburðarfélög Regins.  

Tafla 13. Yfirlit yfir Reginn og samanburðarfélög (Bloomberg, Reginn, 2013, Moody´s, KPMG). 

 

 

Sé miðað við að skatthlutfall allra félaga sé 20% í samræmi við skatthlutfall fyrirtækja á 

Íslandi þá verður miðgildið 18,3 í stað 16,9. EV/EBITDA margfaldari Regins er í samræmi 

við miðgildi og niðurstaðan er óbreytt. 

7.4 Eimskip og samanburðarfélög 

Samanburður á Eimskip og samanburðarfélögum bendir ekki til að Eimskip sé lægra 

verðlagt en önnur félög á markaði. EV/EBITDA margfaldari Eimskipa miðað við gengi 

Seðlabankans er í samræmi við miðgildi erlendra samanburðarfélaga en sé miðað við 

gengi samkvæmt fjárfestingarleið Seðlabankans þá er margfaldarinn aðeins lægri en 

miðgildi.  

Reginn og samanburðarfélög

Félag Land

Hufvudstaden Svíþjóð 19,3            Aaa 26% 21,0                          

Fabege AB Svíþjóð 20,3            Aaa 26% 22,1                          

Citycon Oyj Finnland 16,5            Aaa 25% 17,5                          

Atrium Ljungberg Svíþjóð 17,4            Aaa 26% 18,9                          

Jeudan A/S Danmörk 25,2            Aaa 25% 26,9                          

Technopolis Oyj Finnland 12,1            Aaa 25% 12,8                          

Castellum AB Svíþjóð 16,4            Aaa 26% 17,8                          

Sagax AB Svíþjóð 15,5            Aaa 26% 16,8                          

Wihlborgs Fastig Svíþjóð 15,4            Aaa 26% 16,7                          

Norw egian Property Noregur 17,8            Aaa 28% 19,8                          

Reginn Ísland 6,8              Baa3 20% 6,8                            

Reginn (leiðrétt) Ísland 17,7            Baa3 20% 17,7                          

Meðaltal samanburðarfélaga 17,6            19,0                          

Miðgildi samanburðarfélaga 16,9            18,3                          

Skatthlutfall 

heimalands

EV/EBITDA 

aðlagað v/skatta

Moody´s 

lánshæfismat

EV/EBITDA 

2012
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Mynd 6. Eimskip og samanburðarfélög: EV/EBITDA 2012 (Bloomberg, Eimskipafélag Íslands 2013). 

EV/EBITDA margfaldari Eimskipa er 10,1 miðað við gengi Seðlabankans og 8,4 miðað við 

fjárfestingarleið Seðlabankans en miðgildi tíu samanburðarfélaga er 9,7. Lægsti 

margfaldari er 7 en hæsti margfaldari er 19,1 og meðaltal erlendu 

samanburðarfélaganna er 11,3. Hér má sjá yfirlit yfir samanburðarfélög Eimskipa.  

Tafla 14. Yfirlit yfir Eimskip og samanburðarfélög (Bloomberg, Eimskip, 2013, Moody´s, KPMG). 
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Eimskip og samanburðarfélög: EV/EBITDA 2012

Miðgildi 9,7

Eimskip og samanburðarfélög

Félag Land

Navios Maritime Holdings Bandaríkin 10,4            Aaa 40% 13,8                          

Euroseas Ltd. Bandaríkin 13,3            Aaa 40% 17,7                          

Mitsui Osk Lines Ltd. Japan 19,1            Aa3 38% 24,7                          

Goldenport Holdings Inc. Bretland 14,3            Aa1 24% 15,0                          

HCI Hammonia Shipping AG Þýskaland 9,7              Aaa 29% 11,0                          

Nippon Yusen Japan 12,3            Aa3 38% 15,9                          

Golden Ocean Group Ltd. Noregur 9,6              Aaa 28% 10,7                          

Odfjell SE Noregur 9,6              Aaa 28% 10,7                          

Stolt-Nielsen Ltd. Noregur 8,5              Aaa 28% 9,4                            

CMB CIE Maritime Belge Belgía 7,0              Aa3 34% 8,5                            

Eimskip (SÍ gengi) Ísland 10,1            Baa3 20% 10,1                          

Eimskip (f járfestingarleið SÍ) Ísland 8,4              Baa3 20% 8,4                            

Meðaltal samanburðarfélaga 11,4            13,7                          

Miðgildi samanburðarfélaga 9,7              12,4                          

EV/EBITDA 

2012

Moody´s 
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Sé miðað við að skatthlutfall allra félaga sé 20% í samræmi við skatthlutfall fyrirtækja á 

Íslandi þá verður miðgildið 12,4 í stað 9,7. EV/EBITDA margfaldari Eimskipa er 10,1 og er 

í lægra lagi sé tekið tillit til mismunandi skatthlutfalls. Þessi skoðun bendir ekki til að 

Eimskip sé lægra verðlagt en erlend samanburðarfélög. 

7.5 Icelandair og samanburðarfélög 

Samanburður á Icelandair og samanburðarfélögum bendir ekki til að Icelandair sé lægra 

verðlagt en önnur félög á markaði. EV/EBITDA 2012 margfaldari Icelandair miðað við 

Seðlabankagengi er hærri en miðgildi erlendra samanburðarfélaga og hærri en hjá sjö 

félögum af tíu. EV/EBITDA 2012 margfaldari Icelandair miðað við fjárfestingarleið er 

hærri en hjá sex félögum af tíu. Samanburður bendir til að verð Icelandair sé í hærra 

lagi. 

 

Mynd 7. Icelandair og samanburðarfélög: EV/EBITDA 2012 (Bloomberg, Icelandair Group, 2013). 

EV/EBITDA margfaldari Icelandair er 4,8 miðað við gengi Seðlabankans og 3,9 miðað við 

fjárfestingarleið Seðlabankans en miðgildi tíu samanburðarfélaga er 3,4. Lægsti 

margfaldari er 2,4 en hæsti margfaldari er 8,7 og meðaltal erlendu 

samanburðarfélaganna er 4,1. Hér má sjá yfirlit yfir samanburðarfélög Icelandair.  
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Tafla 15. Icelandair og samanburðarfélög (Bloomberg, Icelandair Group, 2013, Moody´s, KPMG). 

 

Sé miðað við að skatthlutfall allra félaga sé 20% í samræmi við skatthlutfall fyrirtækja á 

Íslandi þá verður miðgildið 3,9 í stað 3,4. Þessi skoðun bendir ekki til að Icelandair sé 

lægra verðlagt en erlend samanburðarfélög. 

7.6 Össur og samanburðarfélög 

Samanburður á Össur og samanburðarfélögum bendir ekki til að Össur sé lægra verðlagt 

en önnur félög á markaði. EV/EBITDA 2012 margfaldari Össurar er hærri en miðgildi 

erlendra samanburðarfélaga miðað við gengi Seðlabankans og nálægt miðgildi miðað 

við fjárfestingarleiðina.   

 

Mynd 8. Össur og samanburðarfélög: EV/EBITDA 2012 (Bloomberg, Össur, 2013). 

Icelandair og samanburðarfélög

Félag Land

SAS AB Svíþjóð 2,9              Aaa 26% 3,1                            

Finnair OYJ Finnland 2,4              Aaa 25% 2,5                            

Lufthansa Þýskaland 2,6              Aaa 29% 2,9                            

Air France Frakkland 4,0              Aa1 33% 4,8                            

Air New  Zealand Nýja Sjáland 3,3              Aaa 28% 3,7                            

Air Berlin Þýskaland 8,7              Aaa 29% 9,9                            

Norw egian Air Shuttle Noregur 5,2              Aaa 28% 5,8                            

International Airlines Group Bretland 3,5              Aa1 24% 3,7                            

Jet Blue Airw ays Bandaríkin 4,9              Aaa 40% 6,5                            

US Airw ays Bandaríkin 3,1              Aaa 40% 4,2                            

Icelandair (SÍ gengi) Ísland 4,8              Baa3 20% 4,8                            

Icelandair (f járfestingarleið SÍ) Ísland 3,9              Baa3 20% 3,9                            

Meðaltal samanburðarfélaga 4,1              4,7                            

Miðgildi samanburðarfélaga 3,4              3,9                            
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EV/EBITDA margfaldari Icelandair er 12,1 miðað við gengi Seðlabankans og 10,1 miðað 

við fjárfestingarleið Seðlabankans en miðgildi tíu samanburðarfélaga er 9,9. Lægsti 

margfaldari er 5,3 en hæsti margfaldari er 15,1 og meðaltal erlendu 

samanburðarfélaganna er 13.    

Þar sem Össur er skráð í Kauphöll Kaupmannahafnar þá er hægt að kaupa hlutabréf í 

félaginu í dönskum krónum. EV/EBITDA 2012 margfaldari miðað við markaðsverðmæti 

hlutafjár í dönskum krónum er 10,9. Gengi Össurar á viðmiðunardegi 11. apríl 2013 var  

8,6 danskar krónur pr. hlut í Kauphöll Kaupmannahafnar. Gengi Össurar á sama degi var 

200 í Kauphöll Íslands. Það leiðir til þess að gengi íslenskrar krónu gagnvart danskri 

krónu var 200/8,6 = 23,3. Þann 11. apríl 2013 var gengi íslenskrar krónu gagnvart 

danskri krónu samkvæmt gengi Seðlabankans 20,86 og munurinn því 11% sem er sá 

afsláttur sem fjárfestar gátu fengið með því að kaupa hlutabréf í íslenskum krónum 

frekar en dönskum krónum. Hér má sjá yfirlit yfir samanburðarfélög Össurar.  

Tafla 16. Yfirlit yfir Össur og samanburðarfélög (Bloomberg, Össur, 2013, Moody´s, KPMG). 

 

 

Sé miðað við að skatthlutfall allra félaga sé 20% í samræmi við skatthlutfall fyrirtækja á 

Íslandi þá verður miðgildið 10,7 í stað 9,9. Þessi skoðun bendir ekki til að Össur sé lægra 

verðlagt en erlend samanburðarfélög. 

  

Össur og samanburðarfélög

Félag Land

William Demant Holding Danmörk 12,7            Aaa 25% 13,6                          

Getinge AB Svíþjóð 9,5              Aaa 26% 10,3                          

Coloplast Danmörk 14,4            Aaa 25% 15,3                          

Elekta AB Svíþjóð 15,1            Aaa 26% 16,4                          

Sectra AB Svíþjóð 10,3            Aaa 26% 11,2                          

Ambu A/S Danmörk 6,4              Aaa 25% 6,9                            

Orthofix International Bandaríkin 5,3              Aaa 40% 7,1                            

Smith & Nephew  Plc Bretland 7,9              Aa1 24% 8,3                            

Össur (SÍ gengi) Ísland 12,1            Baa3 20% 12,1                          

Össur (f járfestingarleið SÍ) Ísland 10,1            Baa3 20% 10,1                          

Össur (Kaupmannahöfn) Ísland 10,9            Baa3 20% 10,9                          

Meðaltal samanburðarfélaga 10,2            11,1                          

Miðgildi samanburðarfélaga 9,9              10,7                          

Skatthlutfall 

heimalands

EV/EBITDA 
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7.7 Marel og samanburðarfélög 

Samanburður á Marel og samanburðarfélögum bendir ekki til að Marel sé lægra 

verðlagt en önnur félög á markaði.  EV/EBITDA 2012 margfaldari Marels er hærri en 

miðgildi erlendra samanburðarfélaga miðað við Seðlabankagengi og miðað við 

fjárfestingarleiðina. EV/EBITDA 2012 margfaldari Marels miðað við Seðlabankagengi er 

næst hæstur af samanburðarfélögum og EV/EBITDA 2012 margfaldari Marels miðað við 

fjárfestingarleið er hærri en hjá sjö félögum af tíu. Samanburður bendir til að verð 

Marels sé í hærra lagi. 

 

Mynd 9. Marel og samanburðarfélög: EV/EBITDA 2012 (Bloomberg, Marel, 2013). 

EV/EBITDA margfaldari Marels er 10,7 miðað við gengi Seðlabankans og 9,3 miðað við 

fjárfestingarleið Seðlabankans en miðgildi tíu samanburðarfélaga er 7,4. Lægsti 

margfaldari er 6,1 en hæsti margfaldari er 15,5 og meðaltal erlendu 

samanburðarfélaganna er 8,6. Hér má sjá yfirlit yfir samanburðarfélög Marels.  
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Tafla 17. Yfirlit yfir Marel og samanburðarfélög (Bloomberg, Marel, 2013, Moody´s, KPMG). 

 

 

Sé miðað við að skatthlutfall allra félaga sé 20% í samræmi við skatthlutfall fyrirtækja á 

Íslandi þá verður miðgildið 9,4 í stað 7,4. Þessi skoðun bendir ekki til að Marel sé lægra 

verðlagt en erlend samanburðarfélög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marel og samanburðarfélög

Félag Land

Alfa Laval AB Svíþjóð 10,6            Aaa 26% 11,5                          

Bucher Industries AG Þýskaland 7,4              Aaa 29% 8,4                            

GEA Group AG Þýskaland 6,8              Aaa 29% 7,8                            

John Bean Technologies Bandaríkin 6,7              Aaa 40% 9,0                            

Key Technology Bandaríkin 6,1              Aaa 40% 8,1                            

Krones AG Þýskaland 7,0              Aaa 29% 7,9                            

Manitow oc Company Bandaríkin 7,3              Aaa 40% 9,8                            

Middleby Corp. Bandaríkin 9,7              Aaa 40% 13,0                          

Rational AG Þýskaland 15,5            Aaa 29% 17,6                          

Tomra Systems ASA Noregur 9,2              Aaa 28% 10,3                          

Marel (SÍ gengi) Ísland 10,7            Baa3 20% 10,7                          

Marel (f járfestingarleið SÍ) Ísland 9,3              Baa3 20% 9,3                            

Meðaltal samanburðarfélaga 8,6              10,3                          

Miðgildi samanburðarfélaga 7,4              9,4                            
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8  Lokaorð 

Landsáhætta er nýlegt viðfangsefni fjárfesta á Íslandi og á öðrum mörkuðum sem teljast 

vera þróaðir en eru áhættusamir samkvæmt helstu mælikvörðum. Meðal fræðimanna 

og markaðsaðila eru ekki almennt viðurkenndar aðferðir við að meta ávöxtunarkröfu 

þar sem landsáhætta hefur áhrif. Algengast er þó að bæta landsáhættuálagi við 

markaðsálag hlutabréfa. Mat á landsáhættuálagi fyrir Ísland var 2-2,9% samkvæmt 

helstu aðferðum. Með því að bæta þessu landsáhættuálagi við markaðsálag hlutafjár 

getur það haft mikil áhrif á verðmat.  

Gerð var rannsókn á því hvort markaðsverð íslenskra félaga bendi til þess að til staðar 

sé landsáhættuálag í markaðsverði íslenskra félaga. Rannsóknin fólst í því að bera saman 

markaðsverð sjö íslenskra félaga í Kauphöll Íslands við erlend samanburðarfélög með því 

að skoða EV/EBITDA margfaldara félaganna. Að öðru óbreyttu ætti EV/EBITDA 

margfaldari íslenskra félaga að vera lægri en félaga þar sem ekki er til staðar 

landsáhætta vegna hærri fjármagnskostnaðar. Þeir fjórir þættir sem hafa áhrif á 

EV/EBITDA margfaldarann eru fjármagnskostnaður, skatthlutfall, vöxtur og arðsemi 

fjárfestinga. Í rannsókninni er gert ráð fyrir að félög í sömu atvinnugrein hafi svipaðan 

vöxt og arðsemi en auk fjármögnunarkostnaðar gæti munur á skatthlutfalli fyrirtækja 

haft áhrif og þar með skekkt niðurstöður. Í rannsókninni var tekið tillit til mögulegra 

áhrifa skatta á niðurstöður og gert ráð fyrir að öll félög bæru 20% skatt. Aðlögun vegna 

skatta hafði ekki áhrif á niðurstöður.  

Niðurstöður komu á óvart og sýndu að verð íslensku félaganna er ekki lægra en 

erlendra samanburðarfélaga. Líkleg skýring er að vegna gjaldeyrishafta er mikil 

eftirspurn eftir takmörkuðum fjárfestingarkostum sem leiða til hækkunar verðs auk þess 

sem vextir eru lægri. Það er flókið fyrir fjárfesta að verðmeta eignir í slíku umhverfi. 

Gera má ráð fyrir að fjárfestar eigi eftir að móta frekar aðferðafræði sem hentar við 

að meta áhrif þessarar áhættu á ávöxtunarkröfu eigin fjár og verðmat fyrirtækja. Það er 

mikilvægt að vandað sé til verks því áhrifin geta haft veruleg áhrif á ávöxtunarkröfu eigin 

fjár og þar með á verðmat fyrirtækja.  
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