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Er CAPM brothætt eða and-brothætt? 

Ársæll Valfells 

Meira en hundrað ár eru liðin frá því að Louis Bachelier (1900) lagði grunninn að 

ríkjandi kenningum fjárfestingafræðinnar (investment theory). Kenningar hefðbundinnar 

fjárfestingafræði tilheyra fjórum megin flokkum: kenningar um samband ávöxtunar og 

áhættu, kenningar um hegðun fjárfesta og eðli markaða, kenningar um hegðun eigna-

safna, kenningar verðlagningu eignaflokka og þó þær séu aðgreindar eiga þær sam-

eiginlegar aðferðafræðilegar forsendur. Þessar forsendur hafa á síðustu 20 árum orðið 

fyrir vaxandi gagnrýni. Megin gagnrýnin er sú að söguleg skoðun á beitingu þessara 

kenninga sýni að þær séu ónothæfar. Algeng mótrök við gagnrýnendur aðferða-

fræðinnar eru að þeir hafi ekki náð að benda á hvað skuli koma í stað þeirra. Nýlega 

hefur Nassim Taleb (2012) sett fram kenningu um eignasöfn og sér í lagi brothætt og 

and-brothætt eignasöfn. Taleb segir sína aðferð til höfuðs hinum hefðbundnu 

aðferðum fjárfestingarfræðinnar og sér í lagi þeirri aðferðafræðilegu forsendu þeirra. Í 

þessari grein verður leitast við að varpa ljósi á hugmyndafræði Taleb um brothætt og 

and-brothætt eignasöfn og svara spurningunni hvort um sé að ræða leið út úr vanda-

málum vegna viðurkenndra takmarka í aðferðafræði fjárfestingafræðinnar, sér í lagi 

CAPM líkansins. 

Stutt yfirferð um forsendur kenningar CAPM 

Enn í dag er verðlagningar líkan fjármálaeigna (capital asset pricing model – CAPM) sem 

William Sharpe (1964), John Lintner (1965) og Fisher Black (1972) þróuðu notað sem 

kenningagrunnur fjárfestingarfræðinnar. Til að mynda er CAPM notað til að meta 

fjármagnskostnað og að meta árangur í stýringu eignasafna. CAPM er enn fyrirferðar-

mest í kennslubókum fjárfestingarfræðinnar. 

CAPM líkanið byggir á líkani sem Harry Markowitz (1959) þróaði um eignasöfn og 

val á eignasöfnum. Líkan hans gerir ráð fyrir að fyrir stakt tímabil séu fjárfestar áhættu-

fælnir og þegar þeir standa frammi fyrir vali á eignasöfnum yfir tímabilið horfi þeir 

aðeins til væntrar afkomu og ferviks afkomu fjárfestingarinnar yfir tímabilið. Því leitast 

þeir til að velja skilvirkasta safnið eða það eignasafn sem gefur hæstu væntu ávöxtun 

fyrir gefið fervik (mean-variance efficient) sem í boði er fyrir tímabilið. Þannig leitast fjár-

festirinn við að lágmarka fervik fyrir gefna vænta ávöxtun eða hámarka ávöxtun fyrir 

gefið fervik. Þessi forsenda gerir kleyft að tjá stærðfræðilega undirliggjandi vigt eigna-

flokka sem mynda í meðaltals-ferviks hámarkað eignasafn. 

Í CAPM verðlagningar líkaninu er þessi stærðfræðilega tjáning á vigt eignaflokka í 

líkani Markowitz notuð og svo breytt í prófanlega forspá um samband ávöxtunar og 

áhættu með því að kynna til sögunnar eignasafn sem verður að vera skilvirkt, ef verð-

lagning fjárfestingakosta er rétt og viðskipti eiga sér stað. Til viðbótar bættu Sharpe 

(1964) og Lintner (1965) tveimur lykilforsendum við líkan Markowitz um hvernig skil-

greina skal eignasafn sem meðaltals-ferviks skilvirkt. Fyrri forsendan er að fyrir gefið 

viðskiptaverð eignar yfir skilgreint tímabil eru fjárfestar sammála um sameiginlega 

dreifingu ávöxtunar eigna. Þessi dreifing er hin sanna dreifing og er sú dreifing sem 

hægt er að nota til að prófa kenninguna. Seinni forsendan er að lántaka eða lánveiting 

á áhættulausum vöxtum (sem eru þeir sömu fyrir alla fjárfesta) er ekki háð magni þess 

sem er lánað eða tekið að láni. 
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Þannig er hægt að tjá öll meðaltals-ferviks skilvirk eignasöfn stærðfræðilega með 

framfalli eignasafna og að viðbættum áhættulausum vöxtum fæst línuleg samsetning 

skilvirka eignasafnsins. Þetta er sýnt á mynd 1. 

 

 

 

Mynd 1. Framfall meðaltals-ferviks skilvirkra eignasafna (Fama og French, 2004) 

 

Það sem við blasir er að samkvæmt kenningunni er skýrt skiptihlutfall milli 

ávöxtunar og áhættu. Ef ekki er um að ræða lántöku eða lánveitingar á áhættulausum 

vöxtum eru eignasöfn á ferli framfallsins frá punkti b til a meðaltals-ferviks skilvirk, 

þar sem þau hámarka ávöxtun miða við áhættu. 

Öll samsetning áhættulausra lánveitingar og fjárfestingar í einstakri fjárfestingu fer 

eftir línu milli Rf og g. Með því að bæta inn áhættulausum lánveitingum og lántökum 

við framfallið fæst nýtt hagkvæmt safn sem er línulegt. Eignasafn T er skilvirkasta 

eignasafn samsett úr öllum eignasöfnum framfallsins og áhættulausra eigna. 

Í kjölfarið kemur í ljós kjarni CAPM líkansins; út frá forsendunni um að fjárfestar 

eru sammála um dreifingu ávöxtunar og allir fjárfestar sjá sama mengi fjárfestingatæki-

færa og ættu allir fjárfestar að velja sama skilvirka eignasafn T þegar lánveitingar og 

lántökur eru leyfðar. Þar sem allir fjárfestar skv. þessum forsendu eiga sama safn T er 

það skilgreint sem „markaðssafnið“. Þannig felur CAPM líkanið í sér að hið út-

reiknaða markaðssafn T verði að vera ferviks lágmarkað, að öðrum kosti eiga viðskipti 

sér ekki stað (Fama og French, 2004). 

Í kjölfarið svo leidd út frá skilyrði um lágmörkun ferviks hin fræga jafna:  

 

E(R_i )=E(R_ZM )+[E(R_M )-E(R_ZM )] β_iM,i=1,…, 

 

Þar sem  (  ) er vænt ávöxtun á eign i og β_iM , sem er markaðs beta eignar i er 

samdreifni ávöxtunar eignar i við ávöxtun markaðssafnsins deilt með fráviki 

markaðarins. 

Vinsældir CAPM líkansins felast einna helst í því að það er einfalt í notkun og 

notandinn getur fengið ákveðna og skilgreinda niðurstöðu um áhættu og ávöxtun ef 

hann hefur sett inn forsendur með réttum hætti. 
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Þannig hefur CAPM líkaninu verið lýst sem nokkurskonar gullgerðarvél þar sem 

hægt er að stinga inn sögulegum gögnum um fervik og ávöxtun og út kemur verð. Sé 

verð á markaði lægra en CAPM segir til um ætti, ef allar forsendur kenningarinnar 

ganga upp, að vera til staðar kauptækifæri.  

Vandkvæði aðferðarinnar eru aftur á móti að sögulegar prófanir á árangri CAPM 

eru slæmar. Í umfjöllun Eugene Fama og Kenneth French (2004) á árangri CAPM er 

niðurstaða þeirra sú að sögulegar prófanir eru meira að segja svo slæmar að þær hvetja 

til þess að hagnýtri beitingu CAPM sé hætt. Ennfremur hafa tilraunir (m.a. þeirra 

sjálfra) til að bæta úr vanköntum þessara líkana ekki skilað tilsettum árangri. Hinsvegar 

telja þeir kenninguna svo mikla fræðilega leikfimi að hún eigi erindi til nemenda sem 

ein af grunnkenningum fjármálafræðinnar. 

Brothætt og and-brothætt eignasöfn 

Nassim Taleb (2010) hefur verið hávær gagnrýnandi á helstu kenningar fjárfestinga-

fræðanna sem byggja á forsendum um normaldreifingu verðs fjármálaeigna. Gagnrýni 

hans hefur helst beinst gegn áhættustýringaraðferðum, eins og fé í húfi (Value at Risk), 

verðlagningaraðferðum á borð við Black-Scholes fyrir vonarrétti og svo sér í lagi 

CAPM til eignastýringar. Þar fer Taleb í hópi fleiri manna, t.a.m. Benoit Mandelbrot 

(2004), sem telja að útbreiðsla þessara aðferða sé vegna hversu notendavænar þær eru 

en að þær byggi á aðferðafræðilegum misskilningi. Þeir benda á að þessar aðferðir geti 

vegna útbreiðslu sinnar átt þátt í fjárhagslegum krísum síðustu ára. Mandelbrot (2004) 

bendir meðal annars á að hugmynd Fama (1965) sé byggð á doktorsverkefni Lois 

Bachelier (1900) sem var fyrstur til að líkja verðþróun hlutabréfa stærðfræðilega við 

Browns- hreyfingu sem gæti notast svo við útreikning á virði vonarrétta. Mandelbrot 

segir Fama hafa hnotið um aðferð Bacheliers og endurskírt:  

“A broader variant of Bachelier’s thinking often goes by the title of one of my 
doctoral students, Eugene F. Fama of the University of Chicago, gave it: 
“Efficient Market Hypothesis”... With such theories, economists developed a 
very elaborate toolkit for analyzing markets, measuring the “variance” and 
“betas” of different securities and classifying investment portfolios by their 
probability of risk ... Alas, the theory is elegant but flawed, as anyone who lived 
through the booms and busts of the 1990s can now see” (Mandelbrot, 2004, bls. 
11). 

Heimurinn er ófyrirsjáanlegur og aðferðafræðin verður að líta til 
þess 

Eitt megin stef í hugmyndafræði Taleb (2012) er að í raun sé ekki hægt að búa til líkan 

sem spáir fyrir um sjaldgæfa atburði. Svartir svanir séu samkvæmt skilgreiningu ófyrir-

sjáanlegir. Þannig sé ekki hægt að reikna út áhættu eða líkur á áföllum og sjaldgæfum 

atburðum, alveg sama hversu tæknilega þróaðar aðferðir sé að finna. Hins vegar segir 

Taleb að það sé hægt að mæla og segja til um hversu brothætt fyrirbæri séu. Þannig sé 

nær að hverfa frá aðferðafræði síðustu aldar sem miðar að því að hengja á atburðina 

dreifingu og líkindi, og í staðinn fara að mæla brotþol þeirra. 

Mæling á brotþoli í fjármálum er í sjálfu sér ekki ný hugsun og innan fjármála-

fræðinnar. Hlutfall eigin fjár á móti lánsfé sem og aðrar kennitölur á borð við lausa-

fjár- og veltufjárhlutföll hafa lengi tíðkast sem þumalputtareglur fjármálafræða og 

greiningu ársreikninga. Kennitölum er ætlað að meta eiginleika kerfa, t.d. fyrirtækja, en 

ekki spá fyrir um framtíð þeirra. Í áhættustýringu er oft vísað til hugtaks Frederic 

Macauley (1910 og 1939). um meðaltíma skuldabréfa sem fyrsta mælikvarðans á verð-
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sveiflur og áhættu. Aðferðin virkar sem áhættumælir á vaxtaáhættu einstakra skulda-

bréfa sem og skuldabréfasafna. 

Með tilkomu kenninga Black (1972), Fama (1970), Lintner (1965), Markowitz 

(1952) og Sharpe (1964) breytast áherslur og í stað kennitalna sem meta gæði er farið 

að beita tölfræðilegum aðferðum í skilgreiningu á áhættu. Tölfræðilegu aðferðirnar 

byggja á að í sögulegum verðsveiflum felist upplýsingar um hvernig fyrirbæri bregðist 

við áföllum sem má nota til að spá fyrir um framtíðina. Flestar seinni tíma aðferðir, 

eins og Value-at-Risk aðferðin og CreditMetrics i  byggja á sama aðferðafræðilega 

grunninum. 

Segja má að með kenningum Taleb (2012) og Mandelbrot (2004) sé að eiga sér stað 

afturhvarf frá hinum hefðbundnu aðferðum eins og CAPM yfir í hina fyrri hugsun um 

mat á eiginleikum. Í stað þess að byggja á tölfræðilegri spá um framtíðina sem byggð 

er á sögulegum upplýsingum telja þeir nær að meta eiginleika kerfa, t.a.m. brotþoli. 

Taleb og Douady (2012) útlista nánari skilgreiningar á hugtakinu brothætta (fragility), 

sem er í þeirra skilningi hvernig kerfi líður fyrir breytingar í umhverfi sínu, t.d. umfram 

fyrirframgefinn þröskuld. Þegar þröskuldur er skilgreindur sem K, er fyrirbærið kallað 

K-brotþol. Andstæða brothættu kalla þeir and-brothættu (anti-fragility) sem þeir benda á 

að sé ekki hið sama og styrkur kerfis eða brotþol þess. And-brothætta er þá hversu 

mikið kerfi hagnast á breytingum í umhverfi sínu. Þannig er brothætta t.a.m. fólgin í 

flestum kerfum, t.d. efnahag banka, þ.e.a.s. kerfið er hannað til að standast álag upp að 

ákveðnu brotþoli. Eigi sér stað álag umfram það brotþol verður kerfið fyrir skaða. 

And-brothættu er í þessari hugmyndafræði helst að finna hjá lífrænum kerfum, t.d. 

þegar breyting á sér stað í umhverfi og ein dýrategund vex umfram aðrar eða eitt 

fyrirtæki græðir umfram önnur við breytt umhverfi. 

Til að mæla brothættu og and-brothættu (og í staðinn fyrir að nota staðalfrávik til 

að meta þéttleikafall og þar með takmarka val á líkindadreifingum) er notast við 

meðaltölugildis frávik (absolute mean deviation). Breiðari mælikvarða meðaltölugildis 

fráviks er skipt upp í tvo þætti, lægri og hærri hálf-fráviks (semi deviation) um miðju 

dreifingarinnar (distribution center) 

 

 
 

Mynd 2. Brothætta er skilgreind sem næmni vinstri hala fyrir vega. Vega er í vonar-

réttar útreikningum skilgreint sem næmni vonarréttar fyrir verðsveiflum. Þessi skil-

greining á brothættu krefst ekki útlistun á líkindadreifingu (Taleb og Douady, 2012) 

 

Til auðveldunar setja Taleb, Canetti, Kinda, Loukoianova og Schmieder (2012) 

fram leiðsagnarlíkan (heuristic model) sem er ætlað til að finna bjaganir vegna ólínulegra 

áhrifa í kerfi þar sem annars er um línulega forspá að ræða. Þau leggja til „einfalt og 

fljótlegt, líkan-óháð, líkinda óháð“ leiðsagnarlíkan (Taleb o.fl., 2012, bls. 6). Til þess að 
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herma eftir áhrifum af ófyrirséðum atburðum, t.d. í fjármálaheiminum, er hægt að nota 

leiðsagnarlíkanið til bera saman línulegt fall við íhvolft fall (concave). 

 

 

 

Mynd 3. Myndin sýnir hvernig íhvolft fall verður fyrir skaða vegna sjaldgæfra atburða 

(Taleb o.fl., 2012) 

 

Leiðsagnarlíkanið er tölustærð (scalar) sem mælir hversu mikið frávik á sér stað og 

er reiknað sem H, þar sem: 

 

H=(f(∝-∆)+f(∝+∆))/2-f(∝) 

 

f(x) er hagnaður eða tap fyrir gefið stig α breytunnar. Δ er breyting á α. Hversu 

kúpt fall á sér stað er tjáð með H og ber að túlka í samhengi við það sem er metið, t.d. 

heildarfjármagn. Þegar H=0 er útkoman brotþolin, að því leyti að fallið er línulegt. 

Þegar H<0, og fær mjög lágt gildi er útkoman brothætt, í þeim skilningi að viðbótartap 

verður mikið vegna lítilla ófyrirséðra atburða og verður stærra en viðbótar ábati vegna 

lítils ófyrirséðs ávinnings. Því eru verðbreytingar óhentugar við slíkar aðstæður og 

hægt er að halda fram fyrir kerfi þar sem H mælist neikvætt er um að ræða kerfi sem er 

brothætt gegn auknum breytingum (Taleb o. fl., 2012). 

Niðurstaða 

Liðin eru meir en 100 ár frá því Bachelier (1900) leggur grunn að þeim kenningum sem í 

dag fylla kennslubækur í fjárfestingafræðum. Sá grunnur byggðist á því að taka 

tölfræðiuppgötvanir 19 aldar um líkindadreifingu og líkindaútreikning og beita á fjár-

málaheiminn. Inntak þeirrar aðferðafræði, t.a.m CAPM, sem koma fram á 20 öld er að 

lýsa með tölfræðilegum hætti hvernig fyrirbæri eins og hlutabréfaverð hegðar sér með 

hvernig ber að verðleggja út frá þeim forsendum. Þessari nálgun má lýsa sem að nota 

tölfræðileg tól til gera framtíðarspá út frá sögulegum gögnum. Fram á síðasta hluta 20 

aldar hefur megináhersla fjármálafræðinnar miðað að því að betrumbæta þá vankanta og 

þær misfellur sem beitingu spátólanna fylgdi. Vankantar þessara líkana eru með þeim 

hætti að þegar þeim er beitt kerfislægt er hætta á að eðlisvillur þeirra valdi sjálf áföllum. 

Þetta eru kenningasmiðirnir sjálfir byrjaðir að viðurkenna (Fama og French, 2004). 

Enn er of snemmt að meta hvort framlag Taleb (Taleb, 2012) (2010) til fjár-

festingafræðinnar verði til þess að valda straumhvörfum eða að úr verði ný aðferða-

fræði. Hins vegar má í hugmyndinni um brothætt, and-brothætt og brotþol glitta í nýja 

afstöðu til þeirra vandamála sem fjárfestingafræðin fæst við. Afstaðan er sú að hætta 

ekki fjármunum með því fylgja eftir ófullkomnum framtíðarspám í ófyrirsjáanlegu 
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veðrahvolfi fjármálanna heldur horfa til þeirra þátta sem gera ráðið því hvort fjár-

festing lifi af stóráföll, hvenær og hvernig sem þau verða. 
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charter.com.tw/download/20110810FRM_Risk_mgn_Basis%20_new-sample.pdf. Einnig er nánari 
útlistun á CreditMetrics aðferð: http://www.msci.com/resources/technical_documentation/CMTD1.pdf. 
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