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Formáli 

Þessi ritgerð er til sex ECTS eininga og er lokaverkefni til B.Sc. prófs í viðskiptafræði 

við Háskóla Íslands. Ritgerðin er unnin með það að markmiði að skapa bæði hagnýta og 

fræðilega umfjöllun um aðferðafræði við mat fjárfestingakosta sem heitir raunvilnanir. 

Raunvilnun er valkostur sem fylgir sumum fjárfestingum og fyrst að menn geta valið eða 

hafnað ákveðnum gerningum hlýtur slíkur möguleiki að hafa virði. Valréttur felur í sér 

ákveðið virði en þetta virði er hægt að meta með því að nota líkön sem notuð eru til að 

verðleggja staðlaða fjármálavalrétti. Höfundur hefur fengið áhuga á efninu eftir ágæta 

áfanga í afleiðum og eignastýringu við deildina. 

Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Dr. Hersir Sigurgeirsson, dósent við Háskóla Íslands en 

ég kann honum bestu þakkir bæði fyrir uppástungu að verkefni og leiðsögn. Ég vil einnig 

þakka Hálfdani Gunnarssyni forstöðumanni rekstrarþjónustu Orkuveitu Reykjavíkur og 

Haraldi Óskari Haraldssyni hjá Summu ehf fyrir upplýsingar varðandi viðskipti Orkuveitu 

Reykjavíkur.  
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Úrdráttur 

Hægt er að meta fjáraflandi einingar á mismunandi vegu. Markmið þessarar ritgerðar 

er að fjalla um viðbót við hefðbundið virðismat, aðferð sem kallast virðismat á 

raunvilnunum (e. real options valuation). Leitað verður svara við því hvað raunvilnanir 

eru og hverjir séu kostir þeirra við mat á fjáraflandi einingum. Skoðað er hvað skilur milli 

fjármála- og raunvilnana og kostir og gallar við að nota núverandi virðislíkön metnir. 

Loks verður metið virði raunvilnunar Orkuveitu Reykjavíkur þann 25. október 2013 sem 

myndaðist við sölu á fasteign sem hýsir höfuðstöðvar hennar. 

Framfarir í líkanagerð hafa skapað leiðir til þess að meta raunverulega valmöguleika 

sem fjármálavilnanir. Talið er að Stewart Myers hafi verið fyrstur til þess að skilgreina 

hugtakið raunvilnanir (e. real options). Hann taldi að mögulegt væri að líta á raunvilnun 

sem eign í fyrirtækinu er hefur virði sem myndast vegna möguleika eða tækifæra til að 

kaupa raunverulegar eignir í framtíðinni. Raunvilnun hefur hærra virði þegar óvissa í 

umhverfi er mikil og geta eða möguleikar stjórnenda til þess að bregðast við breyttum 

aðstæðum eru mikilir. 

Það er stundum óviðeigandi að gefa sér þá forsendu að markaður sé skilvirkur og er 

oft minna viðeigandi þegar um er að ræða undirliggjandi eignir raunvilnana. Það eru 

yfirleitt fáir aðilar sem koma að verðmyndun og stjórn getur haft bein áhrif á verð 

undirliggjandi eigna. Unnt er að draga þá ályktun að högnunartækifæri séu tíðari í tilfelli 

raunvilnana. Erfitt er að ímynda sér hvernig hægt væri að stilla áhættulaust eignarsafn 

þar sem undirliggjandi eignir raunvilnana eru yfirleitt mjög fáar á markaði eða alveg 

sérstæðar. 

Raunvilnun Orkuveitu Reykjavíkur er reiknuð sem Bermuda kaupréttur. Nafnið 

Bermuda vísar til eyjaklasans sem staðsettur er í Atlantshafi, um 1500 km frá 

austurströnd Bandaríkjanna því kauprétturinn er á „milli þess að vera evrópskur og 

amerískur“. Fundið var virði valréttar þann 25. október 2013 og gert var ráð fyrir því að 

valréttarhafinn (Orkuveita Reykjavíkur) hafi rétt á því að nýta sér samninginn fyrst þann 

25. október 2023 en ef hann verður ekki nýttur þá, fær samningshafi aftur kauprétt 

þann 25. október 2033. Til þess finna virði valréttar var sett upp tvíliðulíkan til þess að 

taka tillit til möguleikans um að nýta sér réttinn á tíma   . Á tíma    er líkanið stillt 

þannig að ef       þá er ábatinn vera      . Tvíliðutré er búið til með hjálp 



 

5 

forritsins DerivaGem 1.52. Niðurstaðan er að virði valréttarins miðað við gefnar 

forsendur þann 25. október 2013 er um 2 milljarðar króna. 
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Inngangur 

Titill ritgerðarinnar er: „Raunvilnanir, aukavirði sveigjanleikans“ og vísar til þess að líta 

má á verðlagningu raunvilnana sem verðlagningu á óvissu. Markmiðið með ritgerðinni er að 

fjalla um aðferð sem notuð er til að meta fjárfestingar og kallast virðismat á raunvilnunum 

og að taka dæmi um notkun aðferð raunvilnana við að finna aukavirði fjáraflandi einingar. 

Ákveðið var að taka dæmi um aukavirði sem myndaðist við sölu á fasteign Orkuveitu 

Reykjavíkur að Bæjarhálsi 1. 

Fyrsti kaflinn fjallar almennt um hugmyndafræðina á bak við virðisaðferðina. Tekið er 

dæmi um helstu gerðir samninga og fjallað er um mismunandi valmöguleika stjórnenda. 

Skoðaður er mismunur á milli raunvilnana og fjárhagslegra vilnana. Sýnt er fram á hvernig 

aðferð raunvilnana dregur úr óvissu og eykur virði fjáraflandi einingar og í hvaða tilfellum 

aukavirði myndast.  

Annar kaflinn fjallar nánar um forsendur virðisaðferða. Fjallað er um forsenduna um 

skilvirkan markað og erfiðleika við að beita henni á undirliggjandi eignir raunvilnana. Rætt 

er um áhættulaus söfn og virðisaðferðir skoðaðar. 

Þriðji kafli snýst um að beita virðisaðferðum á raunverulegt dæmi hér á Íslandi. Snemma 

á árinu 2013 samþykkti borgarstjórn að heimila Orkuveitu Reykjavíkur að selja fasteign sem 

hýsir höfuðstöðvar veitunnar að Bæjarhálsi 1. Orkuveitunni er heimilt að leigja húsið af 

kaupanda og einnig hafa stjórnendur valmöguleika á að endurkaupa húsið, annað hvort 

eftir 10 eða 20 ár. Litið verður á þennan kauprétt sem raunvilnun. Sýnt verður hvernig 

áhættulausir vextir eru áætlaðir, samningsverð og flökt fundið út og loks niðurstöður birtar. 

Stuðst var við forritið DerivaGem til þess að búa til tvíliðutré. 

Upplýsingar um viðskipti Orkuveitu Reykjavíkur koma úr fjölmiðlum en þó var tekið 

munnlegt viðtal við Hálfdan Guðna Gunnarsson, forstöðumann rekstrarþjónustu 

Orkuveitunnar. Einnig var tekið viðtal við Harald Óskar Haraldsson sérfræðing hjá Summu 

ehf., til þess að fá nánari upplýsingar um tæknileg atriði virðismats. Vert er að nefna að 

Summa ehf. framkvæmdi svipað virðismat fyrir Orkuveitu Reykjavíkur snemma árs 2013. 
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1 Um raun- og fjárhagslegar vilnanir 

Nýlegar framfarir í líkanagerð hafa opnað leið til þess að líta á raunverulega valmöguleika 

sem eru til staðar í fjárfestingum sem fjármálavilnanir. Þessar aðferðir hjálpa til við að 

minnka óvissu við virðismat. Með því að skilgreina og átta sig á öllum möguleikum sem eru 

til staðar í verkefnum er hægt að beita þeim virðisaðferðum sem notaðar eru til að finna 

virði fjármálavalrétta og þar með nákvæmara virði fjáraflandi einingar. 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um valrétti, skilgreint hvað raunvilnanir eru, hvað 

skilur á milli raun- og fjárhagslegra vilnana og kosti þess að nota aðferðafræði raunvilnana 

við fjárfestingamat. 

1.1 Aðeins um valrétti 

Valréttasamningar eiga sér mjög langa sögu sem hófst líklegast fyrir tíma Krists. Bændur og 

viðskiptavinir þeirra vildu ganga til samninga til að verja sig gegn óvissu sem fólst í 

verðflökti á afurðum (Chance, 1998). Valréttasamningar eða vilnanir veita samningshafa 

rétt, en ekki skyldu, til að velja eða hafna ákveðnum fyrirframsömdum gerningi. 

Kaupréttasamningur (call option) veitir samningshafa rétt á að kaupa ákveðna eign en 

söluréttarsamningur veitir samningshafa rétt á að selja ákveðna eign á fyrirframsömdu 

verði og degi. Samningsverð er það verð sem aðilar semja um þegar gengið er til samninga 

á   . Gjalddagi-    er lokadagur samningsins og tími sem samningur stendur yfir er 

       . Valréttur er tegund afleiðu því að virði slíks fjármálagernings ræðst af 

undirliggjandi þáttum þannig að hægt er líta á að virði kaup ( )- eða söluréttar ( ) ræðist 

af nokkrum þáttum sem eru: markaðsverð undirliggjandi eignar ( ), samningsverð ( ), 

vextir ( ), tími sem samningur stendur yfir ( ), flökt ( ) og arður ( ) (Bodie, Kane, & 

Marcus, 2011). 

Til eru nokkrar tegundir af valréttarsamningum en þeir helstu eru: 

Evrópskur 

Samningur sem einungis er hægt að nýta á umsömdum gjalddaga    

Amerískur  

Samningur sem hægt er að nýta á hvaða degi sem er frá    til      

Bermudan 

Samningur sem einungis er hægt að nýta á tilgreindum dögum fyrir eða á gjalddaga. 
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Asískur 

Virði slíks samnings ræðst af meðalvirði undirliggjandi eignar á ákveðnu tímabili. 

Óstaðlaðir samningar 

Þetta er óstaðlaður valréttur og ekki er til sérstök skilgreining á slíkum valrétti heldur er 

hann sérsniðinn að hverjum þætti hverju sinni. Til dæmis mun ábati á gjalddaga ekki 

endilega vera mismunur markaðsverðs undirliggjandi eignar og samningsverðs. Einnig getur 

virði ráðist af mörgum undirliggjandi eignum eða vísitölum. Ekki er til endanleg lausn eða 

aðferð við að finna virði slíkra valrétta heldur þurfa menn að átta sig á undirliggjandi 

þáttum í hverju tilfelli fyrir sig og finna bestu aðferðina. Raunvilnanir gætu tilheyrt þessum 

flokki enda ekki endilega staðlaðar og eins mismunandi í hverju tilfelli og fjárfestingar eru 

margar. (Mun, 2006) 

Valrétturinn ætti að hafa eitthvað virði því að það er ljóst að enginn myndi t.d. nýta sér 

sölurétt ef að     , þ.e.a.s. ef að samningsverð er lægra en verð undirliggjandi eignar á 

gjalddaga. Aðili myndi frekar fara á markaðinn og selja eignina þar og fá þá    fyrir hana 

sem er hærra en samningsverðið  . Að eiga val er mikill lúxus því að þá þarf ekki að 

framfylgja samningnum ef aðstæður eru ekki hagstæðar á gjalddaga en aftur á móti þarf að 

borga fyrir slíkt. 

Það er ljóst að til að verðleggja samninga með slíka óvissu og flækjustig verður að gefa 

sér forsendur um umheiminn þó að sumar þeirra gætu orðið mjög fjarstæðukenndar. Til að 

byrja með var hægt að finna fræðilegt bil sem kaup- eða söluréttur ætti að vera á. Með því 

að gefa sér þá forsendu að högnunartækifæri hverfi um leið og þau birtast á markaði er 

hægt að vera viss um að      eða að kaupréttur verður aldrei meiri en verð undirliggjandi 

eignar. Augljóst er að enginn myndi borga meira en    fyrir kauprétt undirliggjandi eignar 

sem kostar    á markaði. Með því að ganga út frá svipuðum forsendum er hægt að segja að 

  gæti ekki orðið meira en samningsverðið eða    . Ef gerður er evrópskur samningur þá 

er ljóst að samningnum verður framfylgt á tíma      þannig að greiðslan   til 

söluréttarhafa verður þá og því þarf að núvirða greiðslu þannig að efra mark slíks réttar 

væri enn þá minna enda glatast sveigjanleikinn til að nýta réttinn fyrir gjalddaga. Neðri 

mörk kaupréttar er      –      því kaupréttarhafi nýtur réttinn bara ef að     . Enginn 

myndi vilja selja kauprétt á lægra verði en        því það eru líkur á því að verð 

undirliggjandi eignar annaðhvort hækki eða lækki. Ekki er mögulegt að vita hvort það 
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verður þannig að það versta sem gæti gerst fyrir kaupréttarhafa er að réttur verður 

einfaldlega ekki nýttur. Neðri mörk söluréttar er          því það versta sem gæti 

gerst fyrir söluréttarhafa er að      fari yfir K en þá mun samningshafi ekki nýta réttinn. 

(Hull, 2008) 

 

Mynd 1 Mörk kaupréttar   

(Black & Sholes, 1973) 

Á myndinni sést efra og neðra mark kaupréttar (línur A og B). Lína T er oft kölluð aðlagað 

innra virði (e. adjusted intrinsic value) en hún tekur tillit til tímavirðis og er neðra mark 

evrópsks kaupréttar.Það sést að verðflökt á undirliggjandi eign hefur mikið að segja um 

virði samningsins en það hefur jákvætt samband við flökt bæði þegar um kaup- og sölurétt 

er að ræða. Aðferðafræðin sem notuð var fyrir ofan segir það lítið um flökt undirliggjandi 

eignar. 

Árið 1973 markaði tímamót í fjármálaheiminum en þá var fyrsti valréttamarkaðurinn 

stofnaður (Chicago Board Options Exchange) þar sem samningurinn var settur í staðlað 

form. Sama ár birtu þeir Fischer Black og Myron Scholes grein (The Pricing of Options and 

Corporate Liabilities) en í henni var fjallað um líkan sem verðleggur valrétti er síðan varð 

þekkt sem Black-Scholes líkanið. Einfaldasta Black-Scholes jafnan sýnir virði evrópsks kaup- 

eða söluréttar með undirliggjandi hlutabréf sem greiðir ekki arð sem fall af nokkrum 

breytistærðum 

     (         ) 

Þetta líkan gjörbreytti fjármálaheiminum og er undirstaða notkunar afleiðufræða við 

fjárfestingamat. (Chance, 1998) 
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1.2 Hvað eru raunvilnanir  

Stewart Myers er talinn vera fyrstur til að skilgreina hugtakið Raunvilnanir í grein sinni 

Determinants of Corporate Borrowings sem birtist í Journal of Financial Economics árið 

1977 og lagði hann til að unnt væri að  líta á raunvilnun sem eign í fyrirtækinu. Hann 

skilgreindi raunvilnun sem möguleika eða tækifæri til að kaupa eða selja raunverulegar 

eignir í framtíðinni. Einnig má nefna Irving Fisher en árið 1930 fjallaði hann um 

valmöguleika sem stjórnendum fyrirtækja standa til boða. Orðið raunvilnun vísar til 

hefðbundinna fjármálavilnana vegna sambærileika þeirra. En þegar um raunvilnanir er að 

ræða er litið á raunverulegar eignir eða verkefni sem undirliggjandi eignir, en ekki 

fjármálaafurðir líkt og í tilfelli fjármálavilnana. Sambærileikinn felst aðallega í því að aðila er 

ekki skylt að aðhafast heldur á hann val um að stunda ákveðin gerning. Hægt er að 

skilgreina raunvilnun sem óáþreifanlega eign er myndast í skipulagsheild eða hjá 

einstaklingi við fjárfestingu efnislegra eigna eða verkefna sem fela í sér sveigjanleika, 

tækifæri eða valmöguleika til að takast á við ófyrirsjáanlega atburði í framtíðinni. 

Raunvilnanir eru í raun þessi tækifæri sem efnislegar eignir eða fjárfestingaverkefni fela í 

sér. Fjárfestir getur þá nýtt sér tækifærin eða hafnað þeim og gert ráð fyrir hærri væntri 

ávöxtun en ef valmöguleikar væru ekki til staðar. (Copeland, Koller, & Murrin, 2000) 

Hér koma nokkur dæmi um valmöguleika sem eru til staðar hjá stjórnendum 

Valmöguleiki á stækkun (Expand) 

Möguleiki á stækkun samsvarar amerískum kauprétti en slíkir möguleikar geta verið 

margir á líftíma verkefnis. Þetta er réttur, en ekki skylda, til að auka fermetrapláss og 

framleiðslugetu, fjárfesta í aukabúnaði o.s.frv. Þetta eru yfirleitt kostir sem stjórnendur 

hafa ef þeir þurfa að mæta meiri eftirspurn en gert var ráð fyrir þegar farið var í 

fjárfestinguna. Samningsverð í þessu tilfelli mun vera allur sá kostnaður við að auka 

framleiðslugetu. Allur kostnaður er núvirtur með tilliti til tímans frá dagsins í dag til dags 

þegar farið verður í stækkunina. (Mun, 2006) 

Valmöguleiki á minnkun (Contract) 

Mikilvægt er að draga úr föstum kostnaði ef illa gengur í rekstri enda er hann fljótur að 

safnast upp og auka einingaverð. Valmöguleiki á minnkun er réttur til þess að hagræða í 

rekstri, t.d. að selja hluta af tækjabúnaði eða fasteign. Hægt er líta á slíkan möguleika sem 

amerískan sölurétt. Samningsverðið verður allur núvirtur kostnaður sem sparast við 



 

13 

hagræðingu í rekstri. Undirliggjandi verð verður allur kostnaður sem fellur til við að halda 

rekstri áfram aðgerðalaust. Samningur verður nýttur ef allur sá kostnaður sem sparast  er 

hærri en sá sem leggst á selda einingu. 

Skipti (Switching option) 

Hægt er að líta á þennan valrétt sem samansafn af mörgum valréttum sem innihalda 

bæði kaup- og sölurétti. Í þessu tilfelli hefur stjórn fyrirtækis val um að stöðva framleiðslu 

tímabundið (amerískur söluréttur) eða hefja framleiðslu á ný þegar aðstæður eru 

heppilegar (amerískur kaupréttur). Samningsverð (K) undirliggjandi samnings gæti 

fræðilega séð verið kostnaður við að gera hlé á framleiðslu eða þá við að endurræsa hana á 

ný. Sveigjanlegt framleiðsluferli (flexible manufacturing system) þar sem hægt er að skipta 

um eða fá mismunandi afurðir úr einu framleiðsluferli er gott dæmi um slíkan rétt. 

Að bíða (Wait) 

Þetta er möguleiki á því að hefja framkvæmd seinna en stundum gæti verið heppilegt 

að bíða og útrýma þar með óvissu sem er til staðar. Hægt er að líta á þennan möguleika 

sem amerískan kauprétt  

Valmöguleiki á að hætta við (Abandon) 

Þegar vænt núvirt greiðsluflæði er minna en markaðsvirði getur verið gott að selja 

verkefnið í heild. Þetta líkist amerískum sölurétti. 

Samsett lotuvilnun (Sequential compound option)  

Hægt er að túlka slíka möguleika sem vilnanir á aðrar vilnanir og virði þeirra byggist á 

virði annarra vilnana. Hægt er að ímynda sér eitthvað verkefni sem er framkvæmt í lotum 

og hægt er að nýta valréttinn á hverjum tíma fyrir sig. Dæmi um þetta er einhver 

framkvæmd á ákveðnu tímabili, alltaf er hægt að halda áfram en síðan er til valmöguleiki á 

því að hætta eða selja. Ákvarðanir eru teknar hver á eftir annarri sem gerir það að verkum 

að vilnanir á fyrri stigum verkefnis hafa áhrif á virði vilnana í framtíðinni. Þetta er í raun 

samansafn af þeim vilnunum sem eru til staðar í verkefninu (Mun, 2006). 

Verðmat á raunvilnunum er aðferðafræði til að verðmeta þá möguleika sem eru til 

staðar í verkefnum með því að beita líkönum sem notuð eru til að verðleggja hefðbundna 

valrétti. Með því að líta á raunvilnanir sem fjármálavalrétti þá er mögulegt að finna 

umframvirði verkefnis. Vegna þeirra möguleika sem eru til staðar mun slíkt verðmat gefa 

hærra vænt núvirði en með hefðbundnu arðsemismati sem ekki tekur tillit til valmöguleika 
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eins og t.d. DCF aðferðin. Hægt er að skýra aukavirði sem fylgir sveigjanlegum verkefnum á 

eftirfarandi hátt. 

                                                       

Raunverulegt virði er í raun rétta virði verkefnis eða markaðsvirði ef gengið er út frá þeirri 

forsendu að högnunartækifæri séu ekki til staðar, markaður er skilvirkur og fær um að finna 

rétt virði heildarfjárfestingar. Allar upplýsingar liggja fyrir og markaður hefur þá tekið tillit 

til allra möguleika í verkefni og fundið rétt virði verkefnis. 

Hefðbundið virði er virði verkefnis sem er fundið með hefðbundnum aðferðum, t.d. með 

því að áætla allt framtíðar greiðsluflæði frá fjárfestingu og taka síðan tillit til tímavirðis (DCF 

approach) (Copeland, Koller, & Murrin, 2000). 

Í byrjun kaflans kom fram að unnt væri að líta á raunvilnanir sem óáþreifanlegar eignir 

sem myndast hjá fjárfestum. Mikilvægt er að gera grein fyrir því að raunvilnanir eru ekki 

bókfærðar á efnahagsreikningi fyrirtækis sem býr yfir. Raunvilnanir geta þó verið sýnilegar í 

bókhaldi ef litið er á þær sem hluta af viðskiptavild móðurfyrirtækis. Ef markaður sé fær um 

að finna raunverulegt virði verkefnis mun viðskiptavild og raunvilnanir myndast á 

eftirfarandi hátt. 

                                                 

Ef kaupvirði er hærra en allt núvirt fjárflæði eða það virði sem er fundið með hefðbundnum 

aðferðum er mögulegt að álykta að raunvilnanir eru til staðar sem endurspeglast í bókhaldi 

sem hluti af viðskiptavild. (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2011) 

1.3 Raunvilnanir og fjárhagslegar vilnanir 

Bæði raunvilnanir og fjárhagslegar vilnanir fela í sér rétt til að stunda ákveðin gerning.  

Fjárhagslegur kaupréttur felur í sér rétt á að kaupa hlutabréf en raunverulegur kaupréttur 

felur í sér rétt til þess að fjárfesta í búnaði og þess vegna er aðferðafræði við að verðleggja 

fjárhagslegar vilnanir notuð til að meta raunvilnanir. Þó að hægt sé að nýta hefðbundna 

aðferðafræði við að verðleggja raunvilnanir geta forsendur um undirliggjandi áþreifanlegar 

eignir verið öðruvísi. Í þessum kafla verða tekin saman helstu atriði sem fela í sér mismun 

milli raun- og fjárhagslegra vilnana. 

Meðferð í bókhaldi 

Eins og áður kom fram er mikilvægt að átta sig á því að raunvilnanir eru ekki færðar í 

efnahagsreikning líkt og fjárhagslegar vilnanir. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar IAS 32 og 
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IAS 39 fjalla um framsetningu, skráningu og mat fjármálagerninga og kveða á um að 

valréttir eigi að vera skráðir á gangvirði sem er yfirleitt sama og markaðsverð. Raunvilnanir 

eru hins vegar ekki skráðar sérstaklega í bókhald en geta þó verið sýnilegar á 

efnahagsreikningi sem hluti af viðskiptavild móðurfyrirtækis eða kaupverði á 

fjárfestingaeign ef allt núvirt greiðsluflæði er minna en kaupverðið og við gefum okkur 

forsendu að markaðurinn hefur fundið rétta verðið sem endurspeglar alla vænta 

möguleika. 

Gildistími 

Samið er um gildistíma þegar um fjárhagslegar vilnanir er að ræða og er hann oft 

stuttur, t.d. nokkrir mánuðir. Yfirleitt er gildistími raunvilnunar sá tími sem tækifærið 

stendur yfir og getur verið mjög langur, oft mörg ár. 

Samningsverð 

Þegar samningstíma lýkur mun gildandi markaðsverð hafa áhrif á það hvort rétturinn 

verði nýttur en kaup-eða söluverðið ræðst af ákvæðum samnings. Í tilfelli raunvilnana mun 

núvirt greiðsluflæði hafa áhrif á það hvort það verður farið í fjárfestinguna eða ekki. Hægt 

er að líta á samningsverð sem allan kostnað við að fara í fjárfestingu þannig að samningur 

verður nýttur ef vænt núvirt greiðsluflæði er hærri en kostnaður. 

Undirliggjandi eignir 

Virði fjármálavalrétta er afleitt af fjármálaafurðum og til þess að verðmeta 

fjármálavalrétti verður að gefa okkar sterkar forsendur um markaðinn á undirliggjandi 

eignum. Nauðsynlegt er að gera ráð fyrir því að það sé alltaf til skilvirkur markaður fyrir 

undirliggjandi eignir sem sé fær um að finna rétta verðið þeirra. Auðvelt er að finna verð 

undirliggjandi eigna sem eru staðlaðar einfaldlega með því að fara með þær á 

fjármálamarkað, auðvelt er að nálgast upplýsingar um verð og magn viðskipta. 

Fjármálamarkaður er miklu virkari og aðgengilegur almenningi sem stuðar að skilvirkri 

verðlagningu. Þegar verið er að skoða raunvilnanir þá er mjög oft að undirliggjandi eign er 

núvirt vænt greiðsluflæði fjárfestingar. Ekki er alltaf hægt að gera ráð fyrir því  að það sé til 

markaður fyrir undirliggjandi eignir, þær eru ekki staðlaðar heldur persónubundnar og 

verðmyndandi upplýsingar eru yfirleitt hjá fáum aðilum. 
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Óvissa 

Óvissa um þróun hlutabréfaverðs hefur mikið að segja um óvissu á virði fjármálavalrétts. 

Mikilvæg forsenda er að ein manneskja getur ekki haft áhrif á undirliggjandi hlutabréfaverð 

með aðgerðum sínum og haft áhrif á virði valrétts. Þegar verið er að skoða undirliggjandi 

eignir raunvilnana þá hefur stjórn mikil áhrif á framtíðagreiðsluflæði og í raun hafa 

ákvarðanir stjórnenda áhrif á virði raunvilnana. Í tilfelli fjármálavilnana ræðst óvissa í virði 

valrétts af flökti hlutabréfaverðs en í raunvilnun ræðst hún af óvissu framtíðagreiðsluflæðis. 

(Mun, 2006) 

1.4 Hvenær og af hverju á að nota aðferðafræði raunvilnana 

Hefðbundin aðferðafræði við að meta virði fjárfestinga byggist á áætluðu fjárstreymi sem 

síðan er afvaxtað með tilliti til tímans á eftirfarandi hátt.  

   ∑
   

(   ) 

 

   

 

Þessi jafna segir að virði fjáraflandi einingar er summa alls vænts greiðsluflæðis á líftíma 

hennar sem er síðan afvaxtað með fjármagnskostnaði fjárfestis á hverju tímapunkti fyrir sig 

til þess að taka tillit til tímavirðis. Farið er í fjárfestinguna ef vænt núvirt greiðsluflæði er 

hærra en allur kostnaður fjárfestingar. Mögulegt er að halda áfram að vinna með 

virðisjöfnuna og farið í næmnisgreiningar og sjá t.d. hvernig virði breytist með tilliti til 

ávöxtunarkröfu á neðangreindan hátt. 

    
   

  
 

Hægt er að ganga enn lengra og beita Monte Carlo hermun (Monte Carlo simulation) 

þar sem virðisjöfnu er beitt   sinnum. Þannig fást margar lausnir, hægt er að reikna líkur á 

því að fá ákveðna lausn, væntigildi og óvissu í formi staðalfráviks. Það er mikilvægt að átta 

sig á því að með þessum aðferðum er ekki tekið tillit til framtíðarmöguleika sem 

stjórnendur hafa (Brigham & Daves, 2007). Hefðbundið virðismat gerir ráð fyrir einföldu 

ákvörðunarferli, þ.e.a.s. eins og að allar ákvarðanir eru teknar í byrjun og eru fastar yfir 

líftímann fjárfestingar án þess að geta fengið neinu ráðið. Það virðist í fyrstu að til þess að 

taka tillit til óvissu í DCF nálgun gæti verið heppilegt að láta stök skilgreiningamengis 

sveiflast á hærra bili i Monte Carlo hermun en í raun er ekki hreyft við væntigildi heldur 

bara eykst staðalfrávik. Til að sýna þetta er tekið dæmi um mjög einfalda Monte Carlo 
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herma sem sýna dreifingu núvirði tveggja verkefna með DCF nálgun. Forsendur eru birtar í 

viðauka 1. 

 

Mynd 2 Einfalt Monte Carlo líkan DCF nálgun     Mynd 3 Einfalt Monte Carlo líkan DCF Nálgun     

Gert er ráð fyrir því að stjórnendur geti ekki haft áhrif á ávöxtunarkröfu og er hún föst 

yfir líftíma, sem er 10 ár, og eina forsendan sem breytist í hverri hermun er greiðsluflæði 

sem stjórnendur hafa beint áhrif á. Til að gera ráð fyrir svegjanleika eru slembibreytur 

látnar fylgja normaldreifingu. Væntigildið breytist lítið en lausnir dreifast á stærra bili 

þannig að óvissa í verðlagningu verkefnis hækkar. Út frá þessu sést að hærra staðalfrávik 

skilgreiningamengis gefur hærra staðalfrávik lausnar. 

Aðferðafræði raunvilnana er kerfisbundin og gerir ráð fyrir því að ákvarðanir séu ekki 

fastar yfir líftíma verkefnis. Hún tekur tillit til þess að stjórnendur geti brugðist við breyttum 

markaðsaðstæðum (ef eðli fjárfestinga leyfir) og breytt stefnumótun sinni á líftíma 

verkefnis. Með því að skilgreina og átta sig á eðli allra möguleika sem eru til staðar í 

fjárfestingu er hægt að líta á þá sem fjármálavilnanir. Síðan er beitt aðferðafræði sem 

notuð er til að verðleggja fjármálavilnanir til þess að finna aukavirði sem myndast vegna 

valmöguleika í fjárfestingum. Á næstu mynd má sjá kosti við notkun aðferðar raunvilnana. 
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Mynd 4 Samanburður á arðsemi og áhættu 

(Byggt á Johnathan, 2006 bls 101) 

Á myndinni má sjá tvær Monte Carlo lausnir með        . Það sést hvernig 

staðalfrávik hækkar í hefðbundinni DCF nálgun þegar reynt er að taka tillit til óvissu 

verkefna með því að láta stök skilgreiningarmengja sveiflast á stærra bili. Þriðja kúrfa með 

   sýnir hvernig aðferðafræði raunvilnana tekur tillit til virðis valmöguleika og gefur hærra 

væntigildi. Með því að beita einungis DCF nálgun án þess að finna virði valrétta geta 

stjórnendur bæði vanmetið virði fjárfestinga og ofmetið óvissu tengda þeim. Aukavirði 

verkefna sem aðferðafræði raunvilnana tekur tillit til eða með öðrum orðum virði valréttar 

er 

      

(Mun, 2006).  

Aðferðafræði raunvilnana má beita á flestar fjárfestingar. Mikilvægt er að hafa í huga 

að ekki er alltaf unnt að skilgreina alla möguleika sem eru til staðar. Það getur  komið fyrir 

að munurinn í virði milli tveggja aðferðafræða sé mjög lítill en það gerist yfirleitt þegar 

núvirði er hátt eða mjög neikvætt og það eru litlar líkur á því að stjórnendur muni hafa áhrif 

á fjárfestingu á líftíma hennar. Mesti munurinn er hins vegar þegar að núvirði er nálægt 

núlli og mikil óvissa liggur fyrir (Copeland, Koller, & Murrin, 2000). 

Á næstu mynd sést í hvernig aðstæðum virði valrétta lækkar eða hækkar með tilliti til 

umhverfis og möguleika stjórnenda til þess að takast á við breyttar aðstæður. 
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Mynd 5 Hvenær myndast aukavirði  

(Byggt á Copeland, Koller og Murrin, 2000 bls 402) 
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2 Forsendur og virðismat 

Til þess að reikna út virði raunvilnana eru notuð líkön sem þróuð voru til að finna út virði 

fjármálavilnana. Með því að beita afleiðufræðum yfir á raunvilnanir eru gefnar sterkar 

forsendur um undirliggjandi eignir. Aðferðir sem er aðallega fjallað um hér á eftir eru Black-

Scholes líkanið og Tvíliðulíkanið. Niðurstaða Black-Scholes líkansins er jafna sem gefur 

endanlega lausn og kveður á um að virði valrétta er fall af nokkrum breytistærðum. Líkön 

sem gefa endanlega lausn eru auðveld í notkun eftir að er búið að skilgreina breytistærðir 

en hafa þau takmarka aðlögunarmöguleika. Lausnir Black-Scholes líkansins eru nákvæmar 

til að lýsa virði evrópska valrétta en eru bara nálganir á virði ameríska valrétta (Black & 

Sholes, 1973). Í kafla 1.3 var farið yfir það helsta sem skilur á milli raun og- fjármálavilnana 

en í þessum kafla verður fjallað nánar um það og að auki farið yfir nokkrum forsendur í 

virðislíkönum. 

2.1 Skilvirkni markaða og slembiferli 

Til að verðleggja valrétti þarf að gefa sér nokkrar forsendur um umhverfið. Forsendan um 

skilvirkan markað segir að markaðsverð fjármálaafurða endurspegli allar upplýsingar sem 

liggja fyrir markaðsaðilum og það eru nógu margir þátttakendur á markaði svo að 

skammtíma högnunartækifæri hverfa um leið og þau myndast. Verð eiga að aðlagast nýjum 

upplýsingum og markaður á að vera fær um að finna hið rétta virði fjármálaafurða. Þetta 

þýðir að það er ekki hægt nýta upplýsingar sem hafa komið upp til þess að spá um 

framtíðarverð fjármálaafurða og að verð fylgi slembiferli. Markov ferli eða Markov keðja er 

strjált slembiferli sem gjarnan er notað til þess að lýsa hreyfingu hlutabréfaverðs en 

mikilvægt er að átta sig á því að í ferlinu er skilyrt líkindadreifing á    gefið    einungis háð 

   en ekki fyrri atburðum. Þetta ferli styður í raun  kenningu um veika skilvirkni sem segir 

að verð    er rétt verðlagt með tilliti til allra opinbera upplýsinga sem eru fyrir hendi og ekki 

er hægt að sjá neitt ferli í verðþróun (Mun, 2006). Þessi forsenda er mjög sterk og er 

sennilega sú umdeildasta í fjármálafræðum. Í bók sinni Random walk down Wall Street 

segir Burton Makliel frá rannsókn þar sem hann prófaði skilvirkni markaða. Hann lét einn 

hóp varpa hlutkesti til þess að spá fyrir um hlutabréfaverð en annar notaði sögulega 

verðþróun til að átta sig á leitni eða stefnu og spá fyrir um framtíðaþróun hlutabréfaverðs. 

Það kom í ljós að meðalávöxtun hópa var mjög svipuð og ekki var hægt að greina 
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áreiðanlega milli hæfni beggja aðferða til að spá fyrir um hlutabréfaverð. Hægt er að deila 

um áreiðanleika þessarar rannsóknar enda hefur hún fengið mikla gagnrýni, einkum frá 

atferlishagfræðingum (Malkiel, 2011). 

Slembiferli hlutabréfaverðþróunar er hægt að lýsa með Browns hreyfingu en hér fyrir 

neðan eru sýndir nokkrir ferlar þar sem breyting í verði er lýst á eftirfarandi hátt  

    
  

 
  (  )    √   

þar sem 
  

 
  er hlutfallsleg breyting á verði í hverju skrefi sem samanstendur af     

fastahluta og   √   slembihluta. Hægt er að túlka stuðul   sem rek sem eykst í beinu 

hlutfalli við stækkun tímaskrefa en það getur verið t.d. áhættulausir vextir og   er flökt sem 

stækkar í hlutfalli við kvaðratrót af stærð tímaskrefa (Hull, 2008). Á næstu mynd er hægt að 

sjá verðþróun tíu ferla yfir fimmtíu skref. 

 

Mynd 6 Strjált slembiferli hlutabréfaverðs 

Á þessari mynd sést hvernig hlutabréfaverð ræðst af nýjum upplýsingum sem ekki er 

mögulegt að spá fyrir um, hvernig verð aðlagast nýjum upplýsingum og hversu erfitt er að 

sjá eitthvað kerfisbundið ferli í hverri verðþróun nema heildarstefnu eða rek  . Gert er ráð 

fyrir 3% rek µ á hverju tímabili, t.d. áhættulausir vextir og verður væntigildið í ferlinu 

 (   )      (      )
          

 

Á myndinni er vísbending um misdreifni sem staðfestir að óvissa um undirliggjandi eignir 

eykst fram í tíma sem réttlætir jákvætt samband milli samningstíma og 

virði kaup- og söluréttar. 
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Það getur verið erfitt að skýra þróun fjármálafurða með þessu ferli en margar 

rannsóknir sýna að markaðir eru ekki alltaf skilvirkir. Það er enn erfiðara að gefa sér 

forsendur um skilvirkan markað þegar skoðaðar eru undirliggjandi eignir raunvilnana. 

Stjórn getur haft bein áhrif á verð undirliggjandi eigna, yfirleitt er lítill markaður fyrir þær, 

erfiðara er að átta sig á verði þeirra á ákveðnu tímapunkti, færri aðilar búa yfir 

verðmyndandi upplýsingum, það eru fáir sem koma að verðmyndun og oft gæti þurft að 

búa yfir sérþekkingu til þess að verðleggja raunverulegar eignir. Því er nær ómögulegt að 

gefa sér þá forsendu að markaður með fjárfestingaeignir sé skilvirkur. Högnunartækifæri 

eru tíðari, lengur að fara af markaði eða eru alltaf til staðar á markað en það fer að 

sjálfsögðu eftir eðli eigna (Mun, 2006). 

2.2 Áhættulaus söfn og eftirlíking. 

Forsendan um skilvirkan markað leiðir af sér að allar verðmyndandi upplýsingar eru til 

staðar hjá öllum markaðsaðilum þannig að engin högnunartækifæri er að finna á hverju 

tímapunkti. Ef virði kaupréttar væri hærra en verð undirliggjandi eignar myndu 

markaðsaðilar kaupa eign og selja kauprétt. Verðlagning kaupréttar gengur út á það að líkja 

eftir safni þar sem ábati þess er læstur inni með því að eiga ákveðinn fjölda hlutabréfa á 

móti ákveðnum fjölda valrétta (Bodie, Kane, & Marcus, 2011). 

Delta vörn er mjög einföld nálgun til þess að verðleggja valrétt, gefið að ekki eru til 

nein högnunartækifæri á markaði. Sett er upp verðbréfasafn sem styðst við að taka 

stöðuna varinn kaupréttur (e. covered call) þar sem keypt eru   fjöldi hlutabréfa en á móti 

er seldur 1 kaupréttur, það gerir kleift að finna kostnað við að fara í stöðuna og þannig er 

hægt að finna virði valréttar. Fyrst á að finna fjölda hlutabréfa   sem gerir stöðuna 

áhættulausa. Ef hlutabréfaverð fer í       verður virði valrétts         en virði safns 

        í lok samningstíma. Safnið er áhættulaust ef    er sett þannig að lokavirði 

safnsins er hið sama hvort sem verðið þróast í    eða    en það fæst með því að setja upp 

eftirfarandi jöfnu. 

  (   (    ))    (   (    )) 

  er einangrað og fæst. 

   ((    )  (    )) ((     )) 
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Hægt er að túlka delta stuðul sem fjölda undirliggjandi eigna í áhættulausu safni á móti 

einum valrétti eða næmni virði valréttar til breytinga á virði undirliggjandi eignar: 

  
  

  
 

Eftir að stuðullinn er fundinn er hægt að finna virði safnsins á tíma    með því að taka tillit 

til tímavirðis-  

               (              ) (   )
  

  

Ef forsenda um að engin högnunartækifæri eru til staðar er virði valréttar síðan fundið 

                     

(Hull, 2008) 

Slík nálgun er rökrétt þegar skoðaðar eru fjármálaeignir þar sem aðili getur auðveldlega 

fundið virði safns því það eru til margar gerðir fjármálaeigna, þær eru auðseljanlegar, litlar 

takmarkanir eru á kaup og sölu og mikilvægar upplýsingar eru til staðar. Hins vegar er 

erfiðara að hugsa með slíkum hætti um raunvilnanir þar sem undirliggjandi eignir eru 

illseljanlegar, þær geta verið mjög sérstæðar og það gæti verið erfitt að vita rétta 

markaðsverðið á hverjum tímapunkti. 

2.3 Tvíliðulíkan og Black-Scholes  

Tvíliðulíknið styðst við að reikna út líkur þar sem búið er að taka tillit til áhættu. Í stað þess 

að líkja eftir áhættulausu safni er hægt að finna líkur á því að verð fari upp eða niður með 

tilliti til áhættu þannig að ávöxtun verði áhættulaus. Þessi aðferð er kölluð áhættuhlutlaus 

nálgun (risk neutral approach), forsenda um engin högnunartækifæri verður að vera til 

staðar en einnig þarf að gefa sér eitthvað flökt yfir líftíma fjárfestingar. Hægt er að finna 

áhættuhlutlausar líkur með því að gera ráð fyrir þvi að ávöxtun hlutabréfs verði áhættulaus 

á eftirfarandi hátt 

 (  )       (   )     

Þar sem væntigildið í dag er 

 (  ) 

Og 
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Tekið er síðan tillit til tímavirðis: 

 (  )  [       (   )      ] 
      

  er síðan leitt út 

 

 (  )  [       (   )      ] 
      

 

                

 

       (   )    

 

  (       ) (   ) 

 

Þar sem   og   eru af- og ávöxtunarstuðlar í hverju tímaskrefi fyrir sig með tilliti til áhættu: 

    √           √   

Virði valréttar í hverju tímaskrefi væri þá: 

       [     (   )    ] 

Þar sem   er allt vænt núvirt greiðsluflæði verkefnis eða markaðsvirði ef það er hægt að 

finna það með vissu. Samningsverðið   væri núvirði af öllum kostnaði sem tekur að fara í 

fjárfestinguna,    er í raun stærð tímaskrefa eða líftími samnings   deilt með fjölda skrefa í 

líkani  . Delta í hverju skrefi er 

  (     ) (     ) 

(Cox, Ross, & Rubinstein, 1973)  

Flökt er fast yfir líftíma verkefnis en óvissa eykst sem rótin af tímanum og því lengri sem 

samningstími er því erfiðara er að spá fyrir um og það sést í marglínuleika lausna á mynd 6. 

Þessi nálgun er einföld og hægt er að nota hana á flestar tegundir valrétta en þó er aftur 

vert að nefna að almennt eru litlar upplýsingar til staðar um undirliggjandi eignir 

raunvilnana þannig að það væri erfitt að meta flökt þeirra. Það þýðir að erfitt væri að meta 

áhættuhlutlausar líkur og að aðili væri ekki fullkomlega varinn á hverju tímaskrefi fyrir sig 

sem vekur spurningu um núvirðingu með áhættulausum vöxtum. Tvíliðulíkanið gerir ráð 
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fyrir strjálu slembiferli hlutabréfaverðs en ferlið fer að líkjast Wiener-ferli (Wiener process) 

þegar fjöldi skrefa stefnir á óendalegt þannig að stærð skrefs stefnir á núll (Hull, 2008). 

Black-Scholes líkan gerir ráð fyrir því að verð fylgi vínarferli sem er samfellt slembiferli 

þar sem       þannig að breytingin í verði skuli fylgja normaldreifingu. 

  

 
  (   ) 

Þessi forsenda segir að breyting á hverjum stuttum tíma í verði skuli fylgja 

normaldreifingu þannig að lausn tvíliðulíkansins stefnir að því að vera lausn Black-Scholes 

þegar fjöldi skrefa er aukinn (Hull, 2008). Forsenda um normaldreifingu hefur fengið mikla 

gagnrýni en hún gerir ráð fyrir því að það eru litlar líkur á öfgakenndum breytingum í verði. 

Það þýðir að Black- Scholes líkanið tekur ekki tillit til atburði eins og fjármálahruns eða 

stórar breytingar í verði undirliggjandi eigna á hverjum tíma (Taleb, 2010).  

Hér á eftir er sett upp dæmi um kauprétt sem sýnir hvernig lausn sem fengin er með 

tvíliðulíkani stefnir á lausn Black-Sholes en hægt er að sjá það á næstu mynd.  

Lausn valrétts með Black-Scholes er  

   
  (
  
  
)  (   

    

 )   

   √ 
          

      (   √ )           

     (        )         (        )           

Á næstu mynd sést virði kauprétts sem fall af fjölda skrefa reiknað með tvíliðulíkani. 

Forsendur eru birtar í viðauka 3 
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Mynd 7 Lausn tvíliðulíkans sem fall af fjölda skrefa  

(White, 1999) 

Black-Scholes jafnan er nákvæm leið til þess að finna virði evrópska valrétta og gerir ráð 

fyrir óendanlegum fjölda skrefa. Hinsvegar með því að nota tvíliðulíkan væri hægt að taka 

tillit til ákvarðana sem teknar eru fyrir lok samningstímans og fundið því betri nálgun á virði 

raunvilnana sem líkjast amerískum valréttum (Hull, 2008). 
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3 Raunvilnun Orkuveitunar 

Í þessum kafla verður tekið dæmi um virðismat á aukavirði sem myndaðist þegar fasteign 

Orkuveitunnar var seld í október. Hér á eftir verður skýrt frá forsendum og loks verður 

verðmat framkvæmt. Til þess að átta sig betur á forsendum var viðtal tekið við Hálfdan 

Guðna Gunnarsson, forstöðumann rekstrarþjónustu Orkuveitunnar og Harald Óskar 

Haraldsson sérfræðing. 

3.1 Lýsing 

Í byrjun árs 2013 samþykkti borgarstjórn að heimila Orkuveitu Reykjavíkur að selja fasteign 

sem hýsir höfuðstöðvar veitunnar á 5,1 milljarð króna en það var liður í aðgerðaáætlun til 

að bæta á veitunnar. Orkuveitu Reykjavíkur hefur einnig verið heimilt að leigja svo eignina 

frá kaupanda fyrstu 10 árin á 224 milljónir á ári og síðan á 290 milljónir á ári í 10 ár eftir það 

(Vísir, 2013). Að 10 árum liðnum hefur Orkuveita Reykjavíkur rétt á að kaupa húsið aftur og 

ef kaupréttur verður ekki nýttur eftir fyrsta 10 ára tímabilið hefur Orkuveita Reykjavíkur 

síðan aftur kauprétt 10 árum eftir það. Endurkaupaverðið skal vera upprunalega 

kaupverðið leiðrétt m.t.t. vísitölu atvinnuhúsnæðis (Gunnarson, 2013). 

Litið verður á valrétt sem myndaðist við sölu á húsi Orkuveitu Reykjavíkur sem Bermuda 

kauprétt. Í virðislíkani verður gert ráð fyrir að samningurinn hafi tekið gildi þann 25.10.2013 

þannig að    25.10.2013,               og               (Gunnarson, 2013) 

(Haraldsson, 2013). Til þess að reikna virði valréttar þann 25.10.2013 verður notað 

tvíliðulíkan. Á tíma    verður valréttur nýttur ef       þannig að ábati samningshafa 

verður    [       ]. Ef samningshafi nýtir ekki valréttinn á tíma    hefur hann aftur rétt 

á að kaupa á tíma   , með ábata    [       ]. Ákveðið hefur verið að nota átta skrefa 

tvíliðutré. 

3.2 Framkvæmd 

3.2.1 Vaxtaferill og Nelson-Siegel brúun 

Í líkaninu eru leigugreiðslur afvaxtaðar með áhættulausum vöxtum, notaðir eru vextir 

ríkisskuldabréfa á Íslandi en næsta graf sýnir vaxtaferil þann 25.10.2013. Stuðst er við 

eftirfarandi bréf: RIKB 15 0408, RIKB 16 1013, RIKB 19 0226, RIKB 22 1026, RIKB 25 0612 og 

RIKB 31 0124. 
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Mynd 8 Óverðtryggður vaxtaferill  

(Lánamál Ríkisins, Seðlabanki Íslands). 

Lengd samningsins er       og       en ekkert bréf er á markaði sem getur sýnt 

kröfu fyrir þessi tímabil. Til þess að finna áhættulausa vexti fyrir viðeigandi tímabilin var 

notuð Nelson- Siegel aðferð þar sem krafa fyrir hvert tímabil er  

 ( )      
  [   

 
 
 ]

 
 

   (
[    

 
 ]

 
 

   
 
 ) 

Þar sem   er tími en stikarnir          og   eru fundnir með því að lágmarka skekkju milli 

vaxtaferils sem myndaður er úr markaðsvöxtum og ferils sem myndaður er með Nelson-

Siegel nálgun. Á næstu mynd má sjá ferlana tvo saman. 

 

Mynd 9 Vaxtaferill og Nelson-Siegel nálgun 
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Með því að stinga stikum inn í Nelson-Siegel líkanið er hægt að finna ávöxtun fyrir 

viðeigandi tímabil. Vöxtunum er síðan breytt í samfellda og þá fæst að            . 

Þessir vextir eru síðan notaðir í tvíliðulíkani.  Nánar upplýsingar má finna í viðauka D. 

3.2.2 Verð undirliggjandi eignar og samningsverð 

Gert er ráð fyrir því að verð undirliggjandi eignar sé 5,1 milljarðar kr. þannig að í virðislíkani 

er       . Leiðrétt upprunalegt kaupaverð verður greitt á gjalddaga þannig að 

kaupverðið er í raun framvikt með væntri ávöxtun vísitölunar til þess að finna         . 

Vísitala atvinnuhúsnæðis er notuð vegna þess að það er besta lýsingin á hegðun 

undirliggjandi eignar (Haraldsson, 2013). Þannig að túlkun á samningsverði er 

       
       

Og 

       
      

 

 Til þess að leiðrétta kaupverðið var stuðst við línulega aðhvarfsgreiningu. Á næstu mynd 

má sjá vísitölu, bestu línu og jöfnu hennar: 

 

Mynd 10 Vísitala atvinnuhúsnæðis og besta lína  

(Seðlabanki Íslands, 2013) (Hagstofa Íslands) 

Út frá bestu línu má áætla gildi vísitölunnar á tíma              . Vænt ávöxtun vísitölunnar 

er síðan reiknuð út frá gildum og þá fæst að                          .  
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Nú er hægt að reikna samningsverðin 

       
               

Og  

         
                

Útreikningar eru sýndir í viðauka E 

Mikilvægt er að vekja athygli á því að hér er notuð vísitala atvinnuhúsnæðis til þess að 

reikna vænta ávöxtun því að litlar upplýsingar eru til staðar um ávöxtun undirliggjandi 

eignar. Erfitt er að meta   undirliggjandi eignar og lítið hægt að segja um einstöku áhættu 

(e. diversifiable risk). 

3.2.3 Áætlun flökts 

Gert er ráð fyrir því að undirliggjandi eign hegði sér eins og vísitala atvinnuhúsnæðis og 

því verður sögulegt flökt undirliggjandi eignar reiknað út frá henni á eftirfarandi hátt: 

     (
  
     

)                    

  √
∑   

  
   

   
   

(∑   
 
   ) 

 (   )
          

(Hull, 2008) 

Nánar útreikningar eru sýndir í viðauka F 

3.3 Niðurstöður 

Fundnar hafa verið allar nauðsynlegar breytistærðir þannig að nú má beita líkaninu. Hér 

að neðan eru allar breytistærðir sem verða notaðar 

                                  

                            

                                

                               

Þessar breytistærðir eru notaðar til þess að reikna áhættuhlutlausar líkur, af- og 

ávöxtunarstuðla tvíliðulíkansins.  
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En þá fæst: 

         √             

  
 

 
        

  
        

  
        

             
     

Hér er að neðan má sjá skrefalíkan sem var teiknað með hjálp DerivaGem. Bent er á 

viðauka G en þar er hægt að sjá hvað liggur bak við hvern reit 

 

Mynd 11 Skrefalíkan Orkuveitu Reykjavíkur  

Fundið er út að að virði valréttar sem myndaðist þegar fasteign Orkuveitu Reykjavíkur 

var seld þann 25.10.2013 er u.þ.b. 2 milljarðar. Þetta er í raun aukavirði sem hækkar 

verðgildi fasteignarinnar gefið að stjórnendur hafa möguleika að endurkaupa húsið þann 

25.10.2023 eða 25.10.2033.  
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4 Samantekt og umræða 

Í upphafi ritgerðarinnar setti ég fram markmið og varpaði helstu spurningum. Markmiðið 

með ritgerðinni var að skapa bæði fræðilega og hagnýta umfjöllun. Hvað eru raunvilnanir 

og hver er kostur þeirra við mat á fjárfestingum? Hvað skilur milli fjármála- og raunvilnana 

og hverji eru kostir og gallar við að nota núverandi virðislíkön? Hagnýtt verkefni snerist um 

að reikna virði raunvilnunar Orkuveitu Reykjavíkur þann 25.10.2013 sem myndaðist við sölu 

á fasteign sem hýsir höfuðstöðvar hennar. 

Vert er að taka fram að í kafla 3.2.2. er notuð vísitala atvinnuhúsnæðis til þess að áætla 

       . Hins vegar væri að mínu mati æskilegra að framvirða    með væntri ávöxtun 

 (  ) þar sem  (  )    ( (         )    )    . Að mínu mati er mjög erfitt að finna     

einfaldlega út af því að húsið gengur varla kaupum og sölum og litlar sögulegar upplýsingar 

eru til staðar. Einnig hefur vísitala atvinnuhúsnæðis verið notuð til þess að áætla flökt 

undirliggjandi eignar sem er í rauninni ekki endilega rétt heldur. Hér að neðan er hægt að 

sjá hvað gerist þegar    breytist. 

Gildi áhrif á   áhrif á virði valrétts 

         er lægri Valrétturinn er ofmetinn 

     Engin  Sama virðið =1,33 milljarðar 

       er hærri Valrétturinn er vanmetinn  

 

Af þessari ritgerð má draga þá ályktun að helstu annmarkarnir á notkun líkana, sem 

þróuð voru til þess að reikna staðlaða fjármálavalrétti á raunvilnanir, eru þeir að litlar 

upplýsingar eru til staðar um undirliggjandi eignarverð. Eignirnar eru sérhæfðar og yfirleitt 

illseljanlegar.  

Ályktun mín er sú að mat á raunvilnunum er mjög áhugaverð aðferð og eigi skilið að fá 

meiri athygli í fjármálafræðum. Hún hjálpar við að taka upplýstari ákvarðanir, lækkar óvissu 

á greiðsluflæði og „eykur“ virði fjárfestingarinnar sem myndi ef til vill ekki fá nógu mikla 

athygli ef notað væri hefðbundið virðismat. 
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6 Viðaukar 

6.1  Viðauki A 

Forsendur fjárflæðis hermun 1 
 

Lausnir Hermun 1 

Meðaltal 10 
 

Meðaltal 76,7 

Meðalfrávik 3 
 

Meðalfrávik 7,3 

Fjármagnskostnaður 5% 
 

Miðgildi 77,0 

Fjöldi tímabila 10 
 

Hæsta 102,5 

Fjöldi lausna  500 
 

Lægsta 53,3 

 

Forsendur fjárflæðis hermun 2 
 

Lausnir hermun 2  

Meðaltal 10 
 

Meðaltal 78,0 

Meðalfrávik 9 
 

Meðalfrávik 21,4 

Fjármagnskostnaður 5% 
 

Miðgildi 78,0 

Fjöldi tímabila  10 
 

Hæsta 153,4 

Fjöldi lausna 500 
 

Lægsta 16,0 
 

Lausn í hverri hermun er    ∑
   

(   ) 
 
      

6.2 Viðauki B (mynd strjált slembiferli hlutabréfaverðs) 

    100 

  0 

                15,65% 

           N 10 

           T 20 

Þetta er stjárlt ferli til þess að líkja eftir hreyfingu hlutabréfaverðs. Slembibreytur eru látnar 

taka normalgildi N(   ) 

6.3 Viðauki C ( lausn tvíliðulíkans sem fall af fjölda skrefa) 

S 10 

X 15 

R 5,00% 

Flökt 30% 

Fjöldi skrefa 100 

Kaupréttur 
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6.4 Viðauki D  

               

Bréf Innlausnardagur T (act/act) Markaðskrafa Nelson Siegel e^2 

Rikb 15 0408 8.4.2015 1,452 4,12% 3,909%   0,000004452      

Rikb 16 1013 13.10.2016 2,968 4,18% 4,616%   0,000019036      

Rikb 19 0226 26.2.2019 5,340 5,70% 5,464%   0,000005560      

Rikb 22 1026 26.10.2022 9,003 6,35% 6,275%   0,000000562      

Rikb 25 0612 12.6.2025 11,631 6,47% 6,571%   0,000001010      

Rikb 31 0124 24.1.2031 17,250 6,66% 6,650%   0,000000010      

    
Summa   0,000030630      

Til þess að brúa vextina voru notuð 6 vaxtagreiðandi ríkisskuldabréf. Summa skekkju er 

lágmörkuð með því að breyta stikum með hjálp Solver. Stikar eru 

   -0,064540312 

   0,095441538 

   0,268840637 

  14,08035933 

Stikar eru settir inn í Nelson-Siegel jöfnuna og vextir fundnir: 

 (  )         
     [   

 
  
     ]

  
     

      (
[   

 
  
     ]

  
     

  
 
  
     )       

Síðan er vöxtum breytt í samfellda 

      (       )         
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6.5 Viðauki E 

Vænt gildi vísitölunar 25.10.2013                            

Vænt gildi vísitölunar 25.10.2023                              

Vænt gildi vísitölunar 25.10.2033                              

Þá er 

    
  (
      
      

)

  
         

Og  

    
  (
        
      

)

  
         

 

 

6.6 Viðauki F 

Ár Vísitala 

  
    

      (
 ( )

    
) 

  
  

1995 100 
   1996 105,4062769 1,054063 0,052652001 0,002772 

1997 110,0747568 1,04429 0,043337555 0,001878 

1998 124,8444967 1,134179 0,125909194 0,015853 

1999 160,8301408 1,288244 0,253279846 0,064151 

2000 190,2418172 1,182874 0,167947203 0,028206 

2001 207,8708492 1,092666 0,088620985 0,007854 

2002 188,9769588 0,909108 -0,095291873 0,009081 

2003 208,2793308 1,102141 0,097255019 0,009459 

2004 229,2046476 1,100468 0,095735147 0,009165 

2005 270,5920376 1,18057 0,165997028 0,027555 

2006 372,1730370 1,375403 0,318746609 0,101599 

2007 443,9637189 1,192896 0,176383946 0,031111 

2008 491,4262406 1,106906 0,101569013 0,010316 

2009 430,7756914 0,876583 -0,131724341 0,017351 

2010 312,2297919 0,724808 -0,321848088 0,103586 

2011 298,3893694 0,955672 -0,045340187 0,002056 

2012 343,5113693 1,151219 0,140820967 0,019831 

  

∑   1,234050024 0,461824 

 

  √
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6.7 Viðauki G 

 

Þar sem        [    (   )  ] 


