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Útdráttur 

Íslenski hlutabréfamarkaðurinn hóf endurreisn sína með fyrstu nýskráningu, eftir 

efnahagshrunið 2008-2009, í lok árs 2011 eftir að hafa legið í nokkrum dvala um þriggja 

ára skeið. Einungis voru þrjú félög skráð á aðalmarkað, sem einkenndist af lítilli veltu og 

neikvæðri umræðu í kjölfar efnahagshrunsins. Frá fyrstu nýskráningu hafa níu félög farið 

í hlutafjárútboð með skráningu á markað og hefur velta, stærð og dýpt markaðarins 

aukist til muna til dagsins í dag. 

Markmið þessarar ritgerðar er að framkvæma atburðarannsókn á íslenska 

hlutabréfamarkaðnum með því að smíða verðmatslíkan fyrir einstök félög og bera 

saman áætlaða ávöxtun félaga, út frá verðmatslíkönum, og raunávöxtun í kjölfar 

tilkynningar úr fréttaveitu Kauphallar Íslands. Söguleg gögn um verðþróun bréfa yfir 

tímabilið 2011 til 2014 voru fengin frá Kauphöllinni ásamt tilkynningum úr fréttaveitu. 

Tilkynningar eru flokkaðar eftir eðli sínu samkvæmt fyrir fram ákveðnum reglum í 

jákvæðar, hlutlausar eða neikvæðar. Skoðað er tímabil átta dögum fyrir og eftir 

tilkynningardag og greind eru áhrif tilkynningar á einstaka félög, sem eru í kjölfarið tekin 

saman og heildaráhrif á markaðinn metin. Megin markmiðið er að kanna hvort 

markaðurinn geti talist skilvirkur með tilliti til eðlis tilkynningar þar sem búist er við 

ákveðnum hreyfingum af markaðnum á tilkynningardegi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar um hvort íslenskur hlutabréfamarkaður geti talist 

skilvirkur gefa til kynna að markaðurinn bregðist rétt við eftir eðli tilkynningar, hvort 

sem um jákvæða eða neikvæða tilkynningu er að ræða. Sé litið til jákvæðra frétta verður 

umframávöxtun í kringum tilkynningardag, en það er í takt við væntingar höfundar. Að 

sama skapi lækkar markaðurinn, umfram áætlun verðmatslíkansins, í kringum 

tilkynningardag þegar tilkynning er neikvæð. Athygli er vakin á því að fyrir 

tilkynningardag byrjar í báðum tilfellum að myndast umframávöxtun fyrir 

tilkynningardag, hvort sem tilkynning er jákvæð eða neikvæð, sem getur gefið til kynna 

að mögulega sé um leka á markaðsmótandi upplýsingum að ræða. Enn fremur virðist 

markaðurinn vera viðkvæmari fyrir neikvæðum fréttum en jákvæðum þar sem 

umframávöxtunin verður meiri en í tilfelli jákvæðra frétta. Einnig verða umframviðbrögð 
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á markaði við jákvæðar fréttir, sem leiðir til leiðréttingar á markaði á 3.-4. degi eftir 

tilkynningu.  

 



 

7 

Efnisyfirlit 

Myndaskrá ................................................................................................................. 9 

Töfluskrá..................................................................................................................... 9 

1 Inngangur ........................................................................................................... 10 

2 Skilvirkni markaðar ............................................................................................ 11 

2.1 Atferli í fjármálum (e. behavioural finance) ............................................... 14 

2.2 Sjóðastýring ................................................................................................ 18 

2.3 Erlendar rannsóknir .................................................................................... 19 

2.4 Innlendar rannsóknir .................................................................................. 21 

2.5 Óskilvirkni markaða .................................................................................... 22 

3 Aðferðafræði við atburðarannsóknir ................................................................. 23 

3.1 Fréttaflutningur .......................................................................................... 24 

3.2 Niðurstöður rannsókna .............................................................................. 25 

3.2.1 Er hægt að sjá fyrir hreyfingar í hlutabréfaverði? ............................... 25 

3.3 Framkvæmd rannsóknar ............................................................................ 26 

3.4 Takmarkanir á atburðarannsóknum ........................................................... 28 

4 Aðferðafræði og útreikningar ............................................................................ 29 

4.1 Stuðlar við útreikning (e. coefficients) ....................................................... 30 

4.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) .......................................................... 31 

4.3 Umframávöxtun (e. AR) .............................................................................. 31 

4.3.1 Samanlögð umframávöxtun (e. CAR) .................................................. 33 

4.4 Takmarkanir á framkvæmd ........................................................................ 34 

5 Íslenski hlutabréfamarkaðurinn ........................................................................ 35 

5.1 Ávöxtun og þróun frá 2012-14 ................................................................... 35 



 

8 

5.2 Veltuaukning frá 2010-2014 ....................................................................... 37 

5.3 Útboðsafsláttur .......................................................................................... 37 

5.4 Framtíðarhorfur og áhættur ...................................................................... 41 

6 Er íslenskur hlutabréfamarkaður skilvirkur? ..................................................... 42 

6.1 Viðbrögð við fréttum .................................................................................. 43 

6.1.1 Jákvæðar fréttir ................................................................................... 45 

6.1.2 Hlutlausar fréttir ................................................................................. 47 

6.1.3 Neikvæðar fréttir ................................................................................ 48 

6.2 Niðurstöður ................................................................................................ 50 

7 Samantekt á niðurstöðum og umræða ............................................................. 53 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 55 

 



 

9 

Myndaskrá 

Mynd 1: Ráf með reki ....................................................................................................... 14 

Mynd 2: Horfur (e. prospect theory) ................................................................................ 17 

Mynd 3: Tímaskeið atburðarannsóknar ........................................................................... 27 

Mynd 4: Umframávöxtun í atburðaglugga ....................................................................... 32 

Mynd 5: Samanlögð umframávöxtun (CAR) ..................................................................... 33 

Mynd 6: Ávöxtun hlutabréfa frá skráningu hvers félags til byrjun árs 2014 .................... 36 

Mynd 7: Velta hlutabréfamarkaðar árin 2010 til 2014e (Kauphöll Íslands) ..................... 37 

Mynd 8: Útboðsafsláttur: munur á útboðsgengi og dagslokagengi fyrsta 

viðskiptadags ........................................................................................................ 39 

Mynd 9: Hluthafafjöldi: mismunur á fjölda þátttakenda í útboði og lok árs 2014........... 40 

Mynd 10: Hlutfall frétta á milli félaga ............................................................................... 42 

Mynd 11: Hlutfall eðli fréttaflutnings á hverju félagi ....................................................... 43 

Mynd 12: Viðbrögð við fréttum – umframávöxtun (e. AR) .............................................. 44 

Mynd 13: Þróun umframávöxtunar jákvæðra frétta á kring um tilkynningardag ............ 45 

Mynd 14: Þróun umframávöxtunar hlutlausra frétta á kring um tilkynningardag .......... 47 

Mynd 15: Þróun umframávöxtunar neikvæðra frétta á kring um tilkynningardag .......... 49 

Mynd 16: Samanlögð umframávöxtun (e. CAR) eftir eðli fréttar. .................................... 51 

Töfluskrá 

Tafla 1: Úlf V. Níelsson (2008) .......................................................................................... 58 

 

 

 

Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166591
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166592
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166594
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166595
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166596
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166597
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166598
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166598
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166599
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166600
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166601
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166602
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166603
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166604
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166605
Hákon%20Sigurðsson%20yfirlesið%20Halla%20Sverrisd%20-%20hreint.doc#_Toc387166606


 

10 

1  Inngangur  

Ritgerð þessi mun leitast við að svara þeirri mikilvægu spurningu hvort íslenskur 

hlutabréfamarkaður geti talist skilvirkur í skilningi þeirra rannsókna sem lagðar hafa 

verið fram um málefnið. Það tímabil sem um ræðir er frá árslokum 2011 til ársbyrjunar 

2014, eða frá því endurreisn íslensks hlutabréfamarkaðar hófst með skráningu Haga hf. í 

Kauphöll Íslands desember 2011. Ritgerðin hefst á því að skoðaðar verða helstu 

kenningar sem settar hafa verið fram um skilvirkni hlutabréfamarkaða. Farið verður 

hlutlaust yfir innlendar og erlendar rannsóknir í atferlisfjármálum og sem tengjast 

skilvirkni markaða. Farið verður yfir þróun og núverandi stöðu hlutabréfamarkaðar á 

Íslandi m.t.t. aukinnar veltu, þátttöku í útboðum og hvort greina megi svo kallaðan 

útboðsafslátt í kjölfar skráninga. Aðferðafræðin við mat á skilvirkni markaðar sem notast 

er við fellur undir atburðarannsóknir (e. event studies). Rannsóknin leitast við að greina 

hversu móttækilegur markaðurinn er við nýjum upplýsingum sem berast á markaðinn og 

meta út frá þeirri rannsókn hvort íslenskur hlutabréfamarkaður geti talist skilvirkur í 

skilningi viðurkenndra rannsókna. Viðfangsefnið verður nálgast með því að flokka fréttir 

og tilkynningar úr fréttaveitu Kauphallar Íslands eftir fyrirfram ákveðnum reglum í 

jákvæðar, hlutlausar eða neikvæðar. Leitast verður við að halda huglægu mati í lágmarki 

við flokkun frétta. Viðbrögð markaðarins eru greind á átta daga tímabili fyrir og átta 

daga tímabili eftir tilkynninguna með því að skoða umframávöxtun hlutabréfa, þ.e. 

mismun ávöxtunar sem fæst úr verðmatslíkani og raunávöxtunar. Lagt verður mat á það 

hvort greina megi leki (e. leak) á markaðsmótandi upplýsingum og viðbrögð metin á 

„eftirmarkaði“, þ.e.a.s dagana í kjölfar tilkynningar til að meta hvort mögulega sé um of 

eða vanmat að ræða. Að lokum verða kunngerðar helstu takmarkanir, umræður og 

ályktanir dregnar af niðurstöðu rannsóknarinnar.  
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2 Skilvirkni markaðar 

Kenningin um skilvirkni markaðar (e. efficient market hypotheses, EHM) var sett 

fram í doktorsritgerð Eugene Fama árið 1960 og byggir kenningin á því að 

hlutabréfaverð endurspegli þær opinberu og viðeigandi upplýsingar sem til eru um 

viðkomandi félag. Samkvæmt Fama (1970) er skilvirkur markaður „markaður þar sem 

stór hópur skynsamra fjárfesta kemur saman og allir vilja hámarka hagnað og keppast 

um að spá fyrir um framtíðarmarkaðsvirði verðbréfa, og þar eru mikilvægar viðeigandi 

upplýsingar opinberar öllum markaðsaðilum“. Skilgreiningin hefur einnig verið orðuð 

þannig að viðurkennda sjónarmiðið er að þegar nýjar upplýsingar líta dagsins ljós 

dreifast þær mjög hratt og koma fram í hlutabréfaverði án tafar (Malkiel, 2003). 

Almennt er talið að á skilvirkum markaði hafi allir almennir fjárfestar sama aðgengi 

að upplýsingum um félög og er það talið skapa trúverðugleika og traust. Einnig eru 

markaðir taldir skilvirkir ef viðbrögð við nýjum upplýsingum eru hröð og að viðeigandi 

upplýsingar leiði beint út í verðmyndun félags (Bodie, Kane og Marcus, 2011). Því til 

viðbótar þarf markaður að bregðast skynsamlega við nýjum upplýsingum, hvort sem 

þær eru jákvæðar eða neikvæðar, þar sem verðmyndun á markaði er bein afleiðing 

frétta og atburða tengd viðkomandi félagi. 

Samkvæmt Fama (1960) eru skilgreindar þrjár meginkenningar. Munurinn á þeim 

felst í því hversu mikið aðgengi fjárfesta er að upplýsingum og þá hversu miklar 

upplýsingar eru til staðar í verðmyndun félags. Bodie, Kane og Marcus (2009) skilgreina 

kenningarnar sem hér segir: 

- Lítil skilvirkni (e. weak form efficiency): Kenningin felur í sér að 

markaðsverð hlutabréfa innihaldi allar þær upplýsingar sem hægt er að nálgast út 

frá markaðsgögnum svo sem söguleg verð, floti bréfa og veltu. Samkvæmt 

kenningunni er ómögulegt að spá fyrir um framtíðarverð hlutabréfa með því að 

greina söguleg gögn þar sem hlutabréfaverð fylgi kenningunni um 

handahófskennt ráf (e. random walk). Kenningin um handahófskennt ráf 

hlutabréfa gengur út á að ómögulegt sé að sjá fyrir ákveðið mynstur í hreyfingu 

hlutabréfaverðs út frá sögulegum gögnum heldur þróist það með 



 

12 

ófyrirsjáanlegum hætti. Að því sögðu er tæknigreining (e. technical analysis) talin 

bitlaus þar sem megin inntak tæknigreiningar byggist á því að greina mynstur og 

hreyfingar út frá sögulegum gögnum sem eru aðgengileg öllum. Ef tæknigreining 

sýndi fram á högnunarmöguleika myndu skynsamir fjárfestar nýta sér tækifærið, 

sem myndi leiða til þess að högnunarmöguleikinn yrði að engu. Með tímanum 

tapa merkin (e. indicators) þýðingu sinni þar sem t.d. kauptækifæri myndu strax 

leiða til hækkunar og því væri tæknigreining orðin gangslaus.  

- Meðalskilvirkni (e. semi-strong efficiency): Nær yfir litla skilvirkni um 

söguleg gögn að viðbættum öllum opinberum upplýsingum um félagið. Kenningin 

felur því í sér að  markaðsverð hlutabréfa endurspegla sögulegar og opinberar 

upplýsingar um viðkomandi félag. Opinberar upplýsingar eru til dæmis 

upplýsingar um stjórnendur, vöruframboð, ársskýrslur og markaðsstöðu. Að því 

sögðu er talið að hlutabréfaverð bregðist hratt við nýjum opinberum upplýsingum 

þannig að ómögulegt er að hagnast á því að stunda viðskipti byggða á þessum 

nýju upplýsingum.  

- Mikil skilvirkni (e. strong form efficiency): Kenningin tekur tillit til veikrar 

skilvirkni og meðalskilvirkni þannig að hlutabréfaverð innihaldi sögulegar og 

opinberar upplýsingar. Því til viðbótar eru innherjaupplýsingar samkvæmt 

kenningunni til staðar í verðinu og þess vegna getur í raun enginn hagnast á því 

að stunda viðskipti byggð á þessum upplýsingum. Kenningin hefur verið talin 

nokkuð róttæk þar sem almenn vitneskja er um að vissulega hafa innherjar frekari 

upplýsingar en almenningur, sem myndi leiða til verðbreytinga ef þær yrðu 

opinberar. Einnig má velta því upp hver tilgangur lagasetningar um viðskipti 

byggð á innherjaupplýsingum væri ef kenningin væri algild.  

Gylfi Magnússon (2002) bendir á að yfirleitt teljist eðlilegt að gera ráð fyrir því að 

markaðsverð endurspegli nær allar opinberar upplýsingar, með öðrum orðum, að horft 

sé til þess að meðalskilvirkni ríki á markaði. Gylfi Magnússon (2002) áréttar þetta með 

því að benda á  á áhugaverða grein Grossman og Stiglitz (1980), þar sem staðhæft er að 

dýrt sé að afla og greina upplýsingar og því geti talist óhagkvæmt að afla allra mögulegra 

upplýsinga og stunda viðskipti á grundvelli þeirra. Þess í stað sé upplýsinga aflað að því 

marki sem kostnaðurinn er orðinn meiri en væntur hagnaður. Þá segir Gylfi (2002) að 
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mögulega sé þversögn (e. paradox) í máli Grossman og Stiglitz (1980), þar sem það 

myndi ekki borga sig fyrir neinn að afla nýrra upplýsinga. Það myndi leiða til þess að 

engar nýjar upplýsingar kæmu inn á markaðinn og því myndi markaðurinn ekki 

endurspegla allar upplýsingar, heldur einungis þær sem aflaðar hafa verið. Staðhæfingin 

um að markaðsverð endurspegli opinberar upplýsingar kann að hljóma sönn þar sem 

markaðsaðilar eiga að geta treyst á að lögum verði framfylgt þegar kemur að notkun 

innherjaupplýsinga. Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 eru leikreglur markaðsaðila 

og tekur 123. gr. sömu laga á innherjasvikum. Þá segir í 146. gr. að það varði sektum eða 

fangelsi allt að sex árum fyrir brot á lögunum. Eitt veigamesta mál sinnar tegundar á 

Íslandi var þegar Baldur Guðlaugsson var dæmdur í tveggja ára fangelsi vegna 

innherjasvika á grundvelli ofangreindra laga (Dómasafn, mál nr. S-681/2010) og kann 

það að styrkja málsvörn fyrir meðal skilvirkni.  

Samhliða kenningunni um skilvirkni markaða ber að nefna þekkta kenningu um 

handahófskennt ráf (e. random walk). Samkvæmt Burton Malkiel (1973) þróast 

hlutabréfaverð ekki eftir fyrirfram ákveðnum leiðum heldur er um óútreiknanlegar 

hreyfingar að ræða og þess vegna er ógerlegt að sjá fyrir um hreyfingar á 

hlutabréfamarkaði. Ef markaðsverð ákvarðast af skynsamlegum viðbrögðum við 

tilviljanakenndum upplýsingum geta einungis nýjar upplýsingar stuðlað að breytingum í 

verði og því ætti handahófskennt ráf að vera niðurstaðan í þróun markaðsverðs. 

Ennfremur bendir Malkiel (1973) á að ef verðþróun væri fyrirsjáanleg væri markaðurinn 

ekki skilvirkur, þar sem getan til að spá fyrir um hreyfingar á markaði gæfi til kynna að 

allar opinberar upplýsingar væru ekki endurspeglaðar í markaðsverði. Gylfi (2002) ræðir 

um að ráf með reki (e. random walk with drift) vísi til þess að „hlutabréf hækka að 

meðaltali í verði með tímanum og því er vænt meðalhækkun hlutabréfa á einhverju 

ákveðnu tímabili jákvæð en ekki 0 eins og hún væri ef um hreint ráf væri að ræða“ sbr. 

mynd 1. 
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2.1 Atferli í fjármálum (e. behavioural finance) 

Þegar lagt er mat á skilvirkni markaða er óhjákvæmilegt að horfa til atferlis í 

fjármálum, sem leitast við að útskýra hegðun fjárfesta sem byggir ekki á röksemdum 

tölulegrar greiningar. Grunnurinn í atferlisfjármálum byggir á því að hefðbundnar 

fjármálakenningar horfi framhjá ákvörðunartöku fjárfesta (Bodie, Kane og Marcus, 

2009). Megintilgangur atferlisfjármála er að útskýra af hverju fjárfestar taka óskilvirkar 

og óskynsamlegar ákvarðanir í fjármálum sem hafa bein áhrif á verðmyndun á 

mörkuðum. Dæmi um þessar ákvarðanir sem stangast á við kenninguna um að markaðir 

séu skilvirkir eru misræmi í markaðsverði og raunvirði bréfa, bólumyndun á 

hlutabréfamörkuðum og hrun á mörkuðum. Það getur reynst erfitt að kortleggja 

mannlega þáttinn í fjármálum en með aðstoð annarra fræðigreina, svo sem sálfræði, 

hefur verið reynt að benda á nokkrar mögulegar útskýringar á því af hverju fjárfestar 

taka þær ákvarðanir sem þeir taka.  

Tveir yfirflokkar hafa almennt verið viðurkenndir í rannsóknum á frávikum frá 

almennum kenningum í fjármálum, ásamt undirflokkum sem reyna að útskýra 

hegðunarmynstur fjárfesta. Fyrri yfirflokkurinn inniheldur frávik þar sem, samkvæmt 

Bodie, Kane og Marcus (2009) fjárfestar virðast ekki meta og greina upplýsingar rétt og 

misreikna líkindadreifingu (e. probability distribution); síðari flokkurinn inniheldur frávik 

Mynd 1: Ráf með reki 
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þar sem fjárfestar taka, þrátt fyrir veittar upplýsingar um líkindadreifni,  

ósamræmanlegar ákvarðanir eða taka kerfisbundið ekki skilvirkustu og bestu 

ákvarðanirnar.  

Fyrri yfirflokkurinn skilgreinir fjórar mikilvægustu „villurnar“ (e. bias) í atferli undir 

upplýsingamisræmi (e. information processing): 

Spádómsvillur (e. forecasting errors): Rannsóknir Kahneman og Tversky (1973) 

sýndu fram á að fjárfestar leggja of mikla áherslu á nýlega atburði þegar verið er að spá 

fyrir um framtíðina. Einnig virðast fjárfestar vera of bjartsýnir í spá sínum um framtíðina, 

einkum ef viðkomandi félag hefur nýlega kynnt jákvæðar niðurstöður eða fréttir.  

Ofaukið sjálfsöryggi (e. overconfidence): Fjárfestar eiga það til að hafa ofurtrú á 

eigin fjárfestingar- og spádómshæfni, einkum á þeim tímabilum þegar vel hefur gengið. 

Koller, Doedhart og Wessels (2010) telja það vera hluta ástæðu þess að virk eignastýring 

(e. active management) er enn vinsælli en hlutlaus stýring (e. passive management) 

þegar kemur að sjóðsstýringu.  

Íhaldssemi (e. conservatism): Íhaldssemi fjárfesta er áhugaverð í samhengi við 

skilvirkni markaða, þar sem kenningin felur í sér að fjárfestar bregðist ekki nægilega 

hratt og skilvirkt við nýjum upplýsingum um viðkomandi félag, sem gæti leitt til rangrar 

verðmyndunar til skamms tíma (Bodie, Kane og Marcus, 2011). Dæmi um íhaldssemi 

fjárfesta er tregðan við að selja hlutabréf sem komið er undir kaupverð og þar með taka 

á sig tapið sem því fylgir. Fjárfestar eru líklegri til þess að halda í óhagstæð hlutabréf í 

von um að það nái að minnsta kosti til baka því sama og lagt var út í upphafi. 

Vanáætlun sýnisstærðar og tákngerving (e. sample size neglect and 

representativeness): Brealey, Myers og Allen (2008) benda á að fjárfestar taka yfirleitt 

ekki tillit til stærðar sýnis og halda því fram að smátt sýni gefi jafn lýsandi niðurstöður og 

stærra sýni þegar litið er til heildarinnar (e. population). Ennfremur geti greiningar sem 

byggðar eru á smáum sýnum breytt fjárfestingarákvörðunum þegar félag skilar góðri 

ávöxtun nokkra ársfjórðunga í röð, sem leiðir þá til kaupþrýstings á viðkomandi bréf. 

Chopra, Lakonishok og Ritter (1992) sýndu fram á að félög sem hafa sýnt góðan 

skammtímaárangur verða fyrir lækkunarhrinu eða leiðréttingu í kringum uppgjörsdaga 

þegar fjárfestar átta sig á ofáætlunum, sem bendir til þess að markaðir eigi til að 
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bregðast „of vel“ við góðum fréttum. Er þetta nokkuð í takt við spádómsvilluna, þar sem 

of mikið vægi er lagt á nýlega atburði frekar heldur en jafnt vægi á heildartíma. 

Síðari yfirflokkurinn skilgreinir einnig fjórar mikilvægustu „villurnar“ (e. bias) í 

atferli undir hegðunarhlutdrægni (e. behavioural bias): 

Framsetning (e. framing): Framsetning skiptir miklu máli fyrir viðhorf og 

ákvörðunartöku fjárfesta. Bodie, Kane og Marcus (2009) setja fram gott dæmi þar sem 

aðili kann að hafna veðmáli sem sett er fram sem „áhættan tengd mögulegum hagnaði“, 

en sami aðili gæti tekið sama veðmáli, væri það sett fram sem „áhættan tengd 

mögulegu tapi“. Benda þeir á að aðilar geti sýnt af sér áhættufælni í tengslum við 

hagnað en áhættusækni í tengslum við mögulegt tap. Tversky og Kahneman (1981) 

framkvæmdu rannsókn þar sem þátttakendur gátu valið á milli tvenns konar meðferðar 

fyrir sjúklinga. Valið stóð á milli a) bjarga 200 lífum af 600 eða b) 400 láta lífið af 600. 

Þátttakendur völdu a) í 72% tilvika, þrátt fyrir að niðurstaðan væri sú sama í báðum 

tilvikum.  

Hugarbókhald (e. mental accounting): Hugarbókhald er afleiða af framsetningu (e. 

framing) þar sem sem aðilar flokka mismunandi ákvarðanir. Hugtakið var sett fram af 

Thaler (1980) í framhaldi af kenningu Khaneman og Tversky um horfur (e. prospect 

theory, 1979). Thaler (1980) tók dæmi um fjárfesti sem hefur íhaldssama 

fjárfestingarstefnu en aðskilur höfuðstólinn og ávöxtunina. Fjárfestirinn getur verið 

tilbúinn til að taka töluvert meiri áhættu með ávöxtunina, þar sem hún er ekki hluti af 

upphaflegri fjárfestingu heldur í raun ábati sem ekki var til áður. Í raun væri rökréttast 

að líta á höfuðstólinn og ávöxtunina sem hluta af heildarfjárfestingastefnu, en ekki skilja 

þær að, og halda úti mismunandi áhættusniði (e. risk profile) eftir því hver uppruni 

fjármagnsins er.  

Iðrunarfælni (e. regret avoidance): Rætur iðrunarfælni liggja í sálfræðinni, en sýnt 

hefur verið fram á að einstaklingar sem taka rangar ákvarðanir upplifa meiri eftirsjá 

þegar ákvörðunin var óhefðbundin eða ekki í samræmi við fjárfestingarstefnu. De Bondt 

og Thaler (1987) bentu á tengingu á milli markaðsstærðar (e. market value) og bókfærðs 

virðis (e. book value) félaga. Tekið er dæmi um að það fylgi því mismikill andlegur 

sársauki að tapa á fjárfestingum eftir því hvort félagið er þekkt eða ekki. Til dæmis væri 

ekki eins sársaukafullt að tapa á fjárfestingu í stóru og þekktu fyrirtæki líkt og Microsoft 
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eins og nýsköpunarfyrirtæki. Þegar um tap á fjárfestingu í stóru félagi er að ræða reynist 

léttbærara að kenna óheppni um en eigin vankunnáttu.  

Horfur (e. prospect theory): Nóbelsverðlaunahafarnir Kahneman og Tversky (1979) 

lögðu fram kenninguna um horfur sem fjallar um 1) áhættufælni fjárfesta sem reyna að 

hámarka hagnað og 2) áhættusækni fjárfesta sem leitast við að lágmarka tap. Til 

skýringar er notast við nytjagildi (e. utility) fjárfesta, en mynd 2 sýnir að eftir því sem 

hagnaður eykst lækkar nytjagildið. Kenningin sýnir fram á að áhættufælni eykst þar sem 

100 kr. hagnaður skilar hlutfallslega lægra nytjagildi miðað við 100 kr. tap.  

 

 

 

 

Fjárfestar munu því ekki taka þátt í áhættusömum fjárfestingum nema því fylgi 

aukið áhættuálag. Þar sem bugðan (e. curve) er kúpt á bæði hagnaðarás og tapás styður 

það kenninguna um áhættufælni fjárfestis sem vill hámarka hagnað og áhættusækni við 

lágmörkun á tapi. Mynd 2 sýnir að sársaukinn við 100 kr. tap er töluvert meiri en gleðin 

við að hagnast um 100 kr., sem styður þá kenningu um íhaldssemi fjárfesta að erfitt geti 

verið að horfast í augu við tap með því að selja óhagstætt bréf sem er komið undir 

kaupverð. 

Mynd 2: Horfur (e. prospect theory) 
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Koller, Goedhart og Wessels (2010) telja atferlisfjármál veiti mikilvæga innsýn í 

fjármálamarkaði, þá helst til að sýna fram á að markaðurinn hefur ekki alltaf rétt fyrir 

sér þegar kemur að hlutabréfaverði. Athugun þeirra sýnir fram á mikið misræmi í verði 

og raunvirði hlutabréfa er sjaldgæft til lengri tíma og að markaðir leiðrétta þetta 

misræmi áður en langt um líður. Þeir Koller, Goedhart og Wessels (2010) benda á þrjár 

kringumstæður þar sem markaðurinn endurspeglar ekki raunvirði. Fyrst nefna þeir 

aðstæður sem almennir fjárfestar hegða sér óskynsamlega, líkt og þegar 

upplýsingamisræmi verður. Aðrar aðstæður eru þegar kerfislæg óskynsamleg mynstur 

verða hjá stórum hóp fjárfesta, en dæmi um það er hjarðhegðun (e. herd behaviour), 

eða þegar stór hópur fjárfesta selur hlutabréf án þess að hafa fyrir því skynsamlegar 

efnahagslegar ástæður. Síðast nefna þeir aðstæður þar sem takmarkanir eru til 

högnunar á fjármálamörkuðum eða þegar engar hömlur eru á því að skynsamir 

fjárfestar geti nýtt sér aðstæður, líkt og í öðrum lið, þegar engar grundvallarforsendur 

eru fyrir söluþrýstingi heldur einungis spákaupmennska (e. speculation).  

Erfitt getur reynst að aðgreina eða koma auga á atferli fjárfesta í tölulegri 

rannsókn sem þessari og því vill höfundur benda á mikilvægi þess að greiningaraðilar 

séu meðvitaðir um helstu kenningar á sviði atferlisfjármála, sem tíundaðar hafa verið 

hér að framan. Við athugun á núverandi stöðu og þróun íslensks hlutabréfamarkaðar 

síðar í ritgerðinni koma þó fram nokkur einkenni atferlismála og þá sérstaklega í kafla 

5.3 þegar útboðsafsláttur er skoðaður og aukning þátttöku í útboðum.  

2.2 Sjóðastýring 

Skilvirkni markaðar skiptir miklu máli þegar litið er til sjóðastýringar. Þar eru 

almennt viðurkenndar tvær meginstefnur, það er að segja virk stýring og hlutlaus 

stýring. Ef markaðir teljast skilvirkir ættu fjárfestar ekki að geta náð umframávöxtun á 

markaði með því að setja saman fjárfestingarstefnu sem er frábrugðin 

markaðsvísitölunni. Ang, Getzmann og Schaefer (2009) bentu á að í nýlegri könnun 

meðal markaðsaðila reyndist meirihluti fjármagns vera í virkri stýringu og telja að 

meðaltali 78% sjóðsstjóra sig geta skilað umframávöxtun með virkri stýringu fremur en 

hlutlausri.  

Harry Markowitz (1952) setti fram eina af meginkenningum nútíma fjármála árið 

1952, eða kenninguna um val á besta eignasafni til að hámarka ávöxtun og lágmarka 
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áhættu. Kenningin sýnir að dreifðasta eignasafnið og það sem gefur bestu ávöxtun fyrir 

áhættu er markaðssafnið, sem inniheldur allar mögulegar markaðseignir. Virk stýring 

leitast við að ná ávöxtun umfram markaðssafnið með því að nýta sér misræmi í verði og 

virði ákveðinna eigna og því má segja að virkir sjóðsstjórar telji markaðinn óskilvirkan. Á 

hinum endanum eru sjóðir sem leitast við að fylgja markaðssafninu, eða svo kallaðir 

vísitölusjóðir eða kauphallasjóðir (e. index funds). Bent hefur verið á að kostnaður við 

virka stýringu sé töluvert meiri en við hlutlausa, þar sem mikil vinna og kostnaður fari í 

að leita uppi „rangt“ verðlagðar eignir og að stunda viðskipti reglulega. Ang, Getzman og 

Schaefer (2009) gerðu rannsókn á tímabilinu 1998 til 2009 fyrir norska olíusjóðinn þar 

sem borinn var saman árangur sjóðsins, sem var í virkri stýringu, við vísitölusjóð sem 

flokkast undir hlutlausa stýringu. Umframávöxtunin var 0,2% á ári fyrir sjóðinn og 

niðurstaðan var sú að heildarávöxtun hefði verið nánast sú sama ef fjárfest hefði verið 

eftir hlutlausri leið sem bendir til þess að markaðurinn sé skilvirkur og að erfitt reynist 

að ná umframávöxtun. Malikel (1982) sýnir einnig fram á að með því að setja saman 

eignasöfn úr handahófskenndum sjóðum eða hlutlausum sjóðum náist sama eða betri 

niðurstaða en hjá sjóðum í virkri stýringu þegar tekið hefur verið tillit til kostnaðar. 

Rannsókn á tuttugu ára tímabili, eða frá 1967 til 1987, þar sem ávöxtun lífeyrissjóða í 

Bandaríkjunum var skoðuð leiddi í ljós að rúmlega 70% þeirra skiluðu lægri ávöxtun en 

vísitala S&P 500 (Malikel, 1982).  

2.3 Erlendar rannsóknir 

Erlendum rannsóknum og fræðimönnum bar almennt saman um skýringarmátt 

kenningarinnar um skilvirkni markaðar á fyrri hluta 20. aldarinnar. Á síðari hluta 

aldarinnar fór meðbyr að aukast með frekari umfjöllun um atferlisfjármál og hafa 

markaðsrannsóknir á kenningunni um skilvirkni markaða sýnt fram á bresti hennar. 

Sewell (2012) framkvæmdi rannsóknir á því hvort Dow Jones Industrial Average (DJIA) 

vísitalan gæti talist skilvirk í skilningi kennningarinnar um skilvirkni markaða (e. efficient 

market hypothesis, EMH). Sewell (2012) framkvæmdi greiningu á mismunandi 

gagnasettum eftir því hvort um væri að ræða dagleg, vikuleg eða mánaðarleg gögn. 

Niðurstöðurnar voru tölfræðilega marktækar1 og leiddu þær í ljós að almennt styðja 

dagleg og vikuleg gögn síst við kenninguna um skilvirkni markaða. Ennfremur sýna 

                                                      
1
 Niðurstöður teljast tölfræðilega marktækar þegar t-próf (e. t-test) skilar gildi yfir 1,96.  



 

20 

niðurstöðurnar að vísitalan mælist skilvirk m.t.t. mánaðarlegra gagna og afsanna að 

tæknigreining geti náð umframávöxtun á markaði. Rannsóknir á viðbrögðum markaða 

við nýjum upplýsingum hafa sýnt fram á að almennt eru viðbrögð hröð. Fama, Fisher og 

Jensen (1969) sýndu fram á hröð viðbrögð markaðarins við nýjum tilkynningum um 

jöfnunarhlutabréf (e. stock split). Því til viðbótar bendir Malkiel (1981) á hröð viðbrögð 

markaðarins við tilkynningum um samruna félaga, að ekkert bendi til þess að tækifæri 

séu til umframávöxtunar og að markaðurinn bregðist skilvirkt við upplýsingunum. 

Sökum endurtekinna rannsókna á viðbrögðum markaða við nýjum upplýsingum telur 

Malkiel (1981) að almennt sammælist markaðsaðilar og fræðimenn um ágæti 

kenningarinnar um skilvirkni markaða.  

Malkiel (2003) er talsmaður þess að markaðir séu skilvirkir og útskýrir að 

kenningar um skilvirkni markaðar séu ekki ómarktækar, þrátt fyrir að markaðir hegði sér 

óskynsamlega á vissum tímapunktum. Dæmi um slíka hegðun eru bólumyndanir, 

misræmi í virði og verði ákveðinna bréfa eða ákveðin hjarðhegðunar fjárfesta sem hefur 

bein áhrif á markaðinn. Malkiel (2003) bendir á að þeir sem aðhyllist kenninguna um 

skilvirkni markaða líti á markaðinn sem hagkvæmt tól til þess að bregðast hratt og 

skynsamlega við nýjum upplýsingum. Skemmtileg dæmisaga úr hagfræðinni fjallar um 

fjármálaprófessor og nemanda sem koma að $ 100 seðli á jörðinni. Nemandinn stoppar 

til að taka hann upp þegar prófessorinn segir, „Ekki hafa fyrir því – ef þetta væri 

raunverulega $ 100 seðill væri hann ekki þarna“.  

Algengar ábendingar um frávik frá kenningunni hafa verið í tengslum við viðbrögð 

fjárfesta við nýjum upplýsingum. Talið er að fjárfestar bregðist ekki eins við nýjum 

upplýsingum þar sem mismunandi bakgrunnur, viðhorf og reynsla eru til staðar.  Lo 

(2007) tekur dæmi um tilvik þar sem fjárfestar bregðast of mikið við nýjum upplýsingum 

t.d. með sölu á hlutabréfum sem hafa nýlega skilað tapi eða kaupa hlutabréf sem hafa 

skilað hagnaði nýlega. Bendir Lo (2007) á að slík viðbrögð leiði til þess að markaðsverð 

færist frá raunvirði og þá komi skynsamir fjárfestar inn og nýti sér tækifærið og leiðrétti 

verðið. Rannsókn var gerð á bandarískum hlutabréfamarkaði frá 1926 yfir 60 ára tímabil 

og sýndu DeBondt og Thaler (1985) fram á að þau félög sem sýndu jákvæða ávöxtun á 

þriggja ára tímabili sýndu neikvæða ávöxtun á næsta þriggja ára tímabili á eftir. 
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Nýleg rannsókn framkvæmd af Alajbeg, Bubas og Sonje (2012) sýnir fram á að þær 

rauntölurannsóknir (e. empirical research) sem hafa verið gerðar á skilvirkni markaða 

séu ekki að fullu lýsandi, sökum þess að þær taki ekki tillit til raunkostnaðar á markaði, 

svo sem kostnað við framkvæmd viðskipta. Niðurstöður þeirra sýna að rannsóknir geti í 

raun ekki staðfest eða afsannað kenningunni um skilvirkni markaðar þar sem ekki sé til 

staðar líkan til þess að meta skilvirkni rétt.  

2.4 Innlendar rannsóknir 

Ekki liggja fyrir margar greiningar eða rannsóknir um skilvirkni íslensks 

hlutabréfamarkaðar. Sigurður Óli Hákonarson (1999) skrifaði eina af fyrstu ritgerðunum 

um skilvirkni hlutabréfamarkaðar og skoðaði þar tímabilið frá 1996 til 1999. Unnin var 

atburðarannsókn þar sem áhersla var lögð á uppgjörstilkynningar. Sigurður (1999) 

ályktar að markaðurinn bregðist við nýjum upplýsingum innan viðskiptadagsins og að 

takmörkuð áhrif séu greinanleg daginn eftir tilkynninguna. Niðurstaða rannsóknarinnar 

er að skilvirkni íslensks hlutabréfamarkaðar hafi aukist á umræddu tímabili. Áhugaverð 

grein Úlfs Níelssonar (2003) skoðar viðbrögð markaðar við fréttatilkynningum á 

tímabilinu 2000-2002. Niðurstaða Úlfs er sú að markaðurinn bregðist almennt 

skynsamlega við fréttum og að fréttirnar hafi því marktæk áhrif á hlutabréfaverð, sem 

bendir til þess að markaðurinn geti talist skilvirkur. Úlf (2003) heldur áfram og bendir á 

að markaðurinn bregðist einungis við þýðingarmiklum fréttum sem tengjast félaginu 

beint en annars óverulega við hlutlausum fréttum. Samandregin niðurstaða sé því að 

hlutabréfamarkaður hafi talist skilvirkur árin 2000-2002 með tilliti til frétta. Rannsókn á 

skilvirkni íslensks hlutabréfamarkaðar frá janúar 1993 til maí 2003 var framkvæmd af 

Stefáni Gunnlaugssyni (2003) þar sem skoðað var samband á milli daga, mánaða, hátíða 

og ávöxtunar. Niðurstöður Stefáns voru að þrátt fyrir smæð og minni veltu íslenska 

markaðarins sýndi hann mikla skilvirkni miðað við erlenda markaði. Ekki greindust 

mánudagsáhrif, sem felast í neikvæðri ávöxtun á mánudögum erlendis eða lakari 

ávöxtun fyrri hluta vikunnar, sem talið er tengjast óskilvirkni. Ennfremur greindust ekki 

janúaráhrif á íslenska hlutabréfamarkaðnum líkt og erlendis, sem einkennast af hækkun 

hlutabréfaverðs í janúar. Dregur hann þá ályktun að íslenski markaðurinn sé um margt 

skilvirkari en þróaðri hlutabréfamarkaðir þegar litið er til sambands mánaða og 

ávöxtunar.  
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2.5 Óskilvirkni markaða 

Fræðimenn hafa lagt metnað sinn í að sannreyna kenninguna um skilvirkni 

markaða og hafa komið fram með ýmsa vankanta á kenningunni. Helst hafa rannsóknir 

sýnt fram á að veik skilvirkni og meðalskilvirkni ríki á mörkuðum. Fama og French (1992) 

komu fram með rannsókn sem sýndi fram á að félög sem hafa lágt V/H (e. price-to-

earnings ratio, markaðsverð/hagnaði) og Q-hlutfall (markaðsverð/eigið fé) skiluðu 

sögulega betri ávöxtun en vaxtafélög (e. growth companies). Fræg rannsókn á 

janúaráhrifum (e. january effect) hefur oft verið tengd við óskilvirkni markaða og tengist 

rannsókn Fama og French (1992) þar sem hlutabréf hækka meira í virði í janúar og þá 

sér í lagi minni og ódýrari félög. Berument (2001) sýndi fram á háa ávöxtun síðasta dag 

fyrir hátíðardaga, sem og að mánudagsveikin virðist hrjá markaði þar sem ávöxtun er 

lægri en aðra daga vikunnar. Vissulega er full mikil einföldun að halda því fram að 

markaðir séu fullkomlega skilvirkir í öllum tilvikum, sbr. umfjöllun hér að ofan. Skilvirkni 

markaða er að vissu leyti túlkunaratriði, líkt og Malkiel (2003) bendir á. Þá er ekki hægt 

að horfa á kenningar út frá bókstafnum heldur hvort megininntak kenningarinnar sé gilt 

m.t.t. túlkunar.  
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3 Aðferðafræði við atburðarannsóknir  

Atburðarannsókn (e. event study) er ein leið til þess að meta skilvirkni markaða 

með því að greina hvernig markaðurinn bregst við nýjum upplýsingum. Við mat á 

viðbrögðum markaðarins er horft til þess hvort hreyfingar eigi sér stað um leið og 

upplýsingarnar berast eða hvort greina megi óútskýrðar hreyfingar fyrir tilkynninguna. 

Mögulega kann að vera leki á markaðsmótandi upplýsingum sem innherjar, í skilningi 

laga um verðbréfaviðskipti, hafa aðgang að og stunda viðskipti á grundvelli þeirra. 

Önnur ástæða kann að vera spákaupmennska (e. speculation) í aðdraganda tilkynninga 

sem markaðurinn býst við eða veit að von er á svo sem uppgjörstilkynning. Erfitt getur 

reynst að leggja mat á slíkar hreyfingar í rannsókn sem þessari, en þó mun það vera rætt 

í framhaldi af rannsókninni. Atburðarannsóknir geta einnig varpað ljósi á það hvort töf 

(e. lag) sé á viðbrögðum markaðarins og eins hvort viðbrögð við nýjum upplýsingum séu 

of miklar hvort sem um ræðir jákvæðar eða neikvæðar fréttir.  

Framkvæmd rannsóknarinnar miðast við notkun markaðslíkans (e. market model) 

sem áætlar frávik í ávöxtun frá því sem eðlilegt myndi teljast við aðstæður þar sem 

engar nýjar fréttir koma til. Líkanið er sett fram af Benninga (2008) sem: 

 

tMtt ebrar   

 

þar sem: 

- a = meðaltalsávöxtun bréfsins þegar ávöxtun markaðarins er núll.  

- b = beta stuðull sem mælir næmni bréfsins við markaðinn2.  

- Mtr = ávöxtun hlutabréfamarkaðarins (OMXI6) yfir ákveðið tímabil t.  

- te  = umframávöxtun sem hlýst af viðkomandi atburði/tilkynningu. 

 

                                                      
2
 Til útskýringar merkir b = 1 að hlutabréf hreyfir sig til jafns við markaðinn. Ef betagildi er yfir/undir 1 

hækkar/lækkar bréfuð umfram ávöxtun markaðarins.  



 

24 

Líkanið er tvíþætt þar sem fyrri hlutinn, tr  sýnir hver raunávöxtun er m.t.t. 

markaðs- og fyrirtækjaávöxtunar (e. systematic og unsystematic risk). Síðari hlutinn, te , 

tekur til sín þá umframávöxtun sem verður til í kjölfar atburðarins. Þar með er 

annarsvegar greint á milli þess hver verðþróun bréfsins hefði verið í „eðlilegum“ 

kringumstæðum, hefði ekki komið til tilkynningar, og hinsvegar hver raunþróun bréfsins 

var á tímabilinu.  

 

3.1 Fréttaflutningur  

Við mat á skilvirkni markaðar í þessari rannsókn verður notast við fréttir og 

tilkynningar frá fréttaveitu Kauphallar Íslands, sem og aðrar mikilvægar fréttir sem 

berast frá eða um félagið á umræddu tímabili. Tilkynningar og fréttir verða flokkaðar 

eftir því hvort fréttirnar teljist jákvæðar, neikvæðar eða hlutlausar. Greind verða áhrif á 

markaðinn í heild sinni, fremur en viðbrögð einstakra félaga við tilteknum atburði og 

með því verður reynt að draga ályktun um það hvort viðbrögð markaðarins geti talist 

skynsamleg. Leitast verður við að útiloka huglægt mat við flokkun frétta, en í því skyni 

verður stuðst við flokkunaraðferð setta fram af Úlf Níelssyni (2008). Notast verður við 

flokkun Úlfs (2008) sem kynnt var í skýrslu hans í Fjármálatíðindum Seðlabankans (vol 

50, bls. 27 – sjá viðauka). Ástæða þess að notast verður við viðurkennda flokkun frétta 

er sú að huglægt mat getur leitt til mismunandi flokkunar eða ágreinings um flokkun á 

milli greiningaraðila. Mikilvægt er að styðjast við fyrirfram ákveðið flokkunarkerfi sem 

stuðlar að hlutleysi og styður við trúverðugleika rannsóknarinnar. Skoðaðar eru 

tilkynningar fréttaveitu Kauphallar Íslands um þau félög sem skráð voru á tímabilinu 

janúar 2011 til febrúar 2014, að undanskildu N1 hf. Vert er að benda á takmörkun 

dagaflokkunar þar sem tilkynningar skráðra félaga berast oft eftir lokun viðskipta í 

kauphöll viðkomandi dags og þ.a.l. hefur markaðurinn ekki tækifæri til að bregðast við 

upplýsingum fyrr en næsta viðskiptadag. Tekið verður tillit til þessara tilvika þar sem litið 

verður til verðbreytingar næsta viðskiptadags eftir tilkynningu. Við frekari flokkun 

verður stuðst við flokkunarreglur Úlfs (2008). Í þeim tilvikum sem álitaefni koma upp á 

milli flokkunar og túlkunar er lagt mat á mikilvægi viðkomandi tilkynningar og í 

einhverjum tilfellum var tilkynningum haldið utan rannsóknar. Í þeim tilvikum töldust 
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viðkomandi tilkynningar hafa óveruleg áhrif á markaðinn m.t.t verðbreytinga og vægi á 

markaði.  

3.2 Niðurstöður rannsókna  

Fjárfestar, sjóðsstjórar og fræðimenn hafa í áraraðir leitast eftir því að svara þeirri 

spurningu hvort hægt sé að spá fyrir um hreyfingu hlutabréfa á markaði. Fræðimenn 

hafa sýnt fram á að skammtímaávöxtun hlutabréfa hefur jákvæða fylgni við fyrri 

ávöxtun. Því til viðbótar sýndu Fama & French (1988) fram á það að fylgnin verður 

neikvæð þegar litið er til langtímaávöxtunar. Samantekt á fjölda rannsókna sýndu fram á 

að það sé ákveðið skrið (e. momentum) í hlutabréfum til skamms tíma en afturhverft til 

lengri tíma (e. reversion to the mean). Talið er að þessar tvær niðurstöður séu tilkomnar 

vegna þess að markaðir bregðist of mikið við nýjum upplýsingum (e. overreaction),  

hvort sem litið er til jákvæðra eða neikvæðra frétta. Bent hefur verið á útskýringarmátt 

atferlisfjármála þegar kemur að frávikum eða leitni (e. trend) í fjármálum, sbr. umfjöllun 

um atferlismál hér að framan. Í því samhengi má nefna hjarðhegðun (e. herd behaviour) 

sem einn megin áhrifavald skriðs á „vinsælum“ bréfum. Því til viðbótar hefur 

tæknigreining verið nefnd í tengslum við atferlisfjármál þar sem margir fjárfestar leitast 

eftir og stunda viðskipti á grundvelli sömu merkjanna (e. indicators) sem leiðir af sér 

spádóm sem rætist af sjálfu sér (e. self-fulfilling prophecy). Bent hefur verið á 

leiðréttingu til lengri tíma á þessum tilbúnu högnunartækifærum líkt og afturhvarf til 

meðaltalsins. Niðurstöður rannsókna geta ekki talist afgerandi þegar kemur að því að 

spá fyrir um verðþróun hlutabréfa enda myndi „leyndarmálið“ um bestu 

fjárfestingaleiðina ekki geta talist leyndarmál þegar margir fjárfestar væru að fjárfesta á 

grundvelli hennar.  

3.2.1 Er hægt að sjá fyrir hreyfingar í hlutabréfaverði? 

 Fræðimenn og markaðsaðilar hafa mikið velt upp þeirri spurningu hvort hægt sé 

að sjá fyrir hreyfingar í hlutabréfaverði og leitast við að benda á sérstaka þætti félaga 

sem gætu gefið spádómsgildi um framtíðina. Í frægri rannsókn Fama og French (1988) 

sýndu þeir fram á að félög með hátt arðgreiðsluhlutfall (e. divident yield, 

arðgreiðsla/markaðsvirði) skili hærra hlutabréfaverði til lengri tíma litið. Rannsóknin var 

nokkuð í takt við kenningar Benjamins Graham (1949) um virðisfjárfestingar. Graham 

(1949) hélt því fram að markaðurinn hefði ekki alltaf rétt fyrir sér um verð hlutabréfa og 
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að fjárfestar ættu frekar að einbeita sér að raunverulegum rekstri félagsins og sækja sér 

arðgreiðslur úr félaginu. Þá sýndu Campbell og Shiller (1988) fram á að samband 

hagnaðarhlutfalls (hagnaður/markaðsvirði) gæti haft spádómsgildi þegar kemur að 

framtíðarhorfum félaga. Ennfremur bentu Keim og Stambough (1986) á að mismunurinn 

á milli ávöxtunarkröfu skuldabréfa gefin út af mismunandi félögum gæti veitt innsýn við 

mat á hlutabréfaverði, þar sem skuldabréf sýndu áhættuálag sem lagt er á félagið af 

markaðnum þegar kemur að fjármögnun. Því ætti að skoða hvert markaðsvirði skulda 

viðkomandi félags er og gera samanburð við önnur félög, sú greining getur gefið til 

kynna hvort félag sé undir eða yfirverðlagt þegar tekið er tillit til áhættunnar í 

viðkomandi félagi. Standist ofangreindar rannsóknir gætu allir náð ávöxtun umfram 

markaðinn og þar með væri markmiðinu náð. Því miður er málið ekki svo einfalt vegna 

þess að eftir því sem fleiri færa sig nær fjárfestingarstefnum sem byggðar eru á þessum 

kenningum lokast á tækifærin, markaðir sýna skilvirkni og loka hagnaðarmöguleikunum. 

Porta, Lakonishok, Shleifer og Vishney (1997) halda því fram að getan til að spá fyrir um 

hreyfingar á hlutabréfamarkaði sanni óskilvirkni markaðar. Því til viðbótar færðu Fama 

og French (1992) rök fyrir því að þættir sem notaðir eru til þess að spá fyrir um ávöxtun 

hlutabréfa séu í raun áhættustuðlar sem ekki er hægt að spá fyrir um. Þess vegna sé í 

raun verið að spá fyrir um áhættuálag en ekki ávöxtun eða árangur hlutabréfa (Bodie, 

Kane og Marcus, 2009), sem styður kenningu Keim og Stambough (1986).  

Þegar betur er að gáð virðist rannsóknum almennt bera saman um að ekki sé til 

ákveðið líkan sem hefur spádómsgetu um hreyfingar á hlutabréfamarkaði. Í því 

samhengi er vert að nefna að atferlisfjármál (e. behavioural finance) hafa gefið þó 

nokkra innsýn inn í sálfræðilega hlið fjárfesta, en  þó ekki komið fram með haldbæra leið 

til þess að ná umframávöxtun, enda álitamál hver ábatinn væri af því að gera 

vitneskjuna opinbera ef það leiðir einungis til þess að tækifærið glatist. 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Framkvæmd atburðarannsóknarinnar byggir á því að meta hvort tiltekinn atburður 

hafi beint áhrif á hlutabréfaverð og þá hvort viðkomandi bréf bregðist skynsamlega við 

nýju fréttunum. Framkvæmdur er samanburður á raunþróun hlutabréfaverðs annars 

vegar og hvert áætluð hreyfing hlutabréfs hefði verið ef atburður hefði ekki átt sér stað 

hins vegar. Mismunurinn er reiknaður út sem „umfram ávöxtun“ (e. abnormal return, 
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AR) á milli tilvikanna tveggja. Við útreikning á áætlaðri hreyfingu hlutabréfaverðs er 

stuðst við verðmatsmódelið Capital Asset Pricing Model (e. CAPM), sem kynnt verður í 

næsta kafla og verður markaðslíkanið í rannsókninni sem kynnt var fyrr í kaflanum.  

Rannsóknin samanstendur af þremur tímaskeiðum 

1.  Áætlunartímabilið (e. estimation period) er tímabil þar sem sögulegum 

gögnum er safnað um verðþróun viðkomandi hlutabréfs og þau gögn nýtt til þess 

að áætla hver vænt ávöxtun bréfsins hefði verið ef enginn atburður hefði átt sér 

stað. Á þessu tímabili er einungis stuðst við söguleg gögn þar sem ávöxtun hefur 

komið fram og er þekkt stærð. Sögulegu gögnin eru lögð til grundvallar á mati 

„eðlilegra“ hreyfinga viðkomandi bréfs í atburðaglugganum. 

2.  Atburðaglugginn (e. event window) inniheldur tilkynninguna sjálfa eða 

atburðinn og í honum reiknast „umfram ávöxtunin“. Í atburðaglugganum er 

notast við sögulegar upplýsingar sem var safnað í áætlunartímabilinu til að spá 

fyrir um hverjar hreyfingarnar hefðu verið ef atburðurinn hefði ekki átt sér stað 

og þær bornar saman við raunþróun ávöxtunar bréfsins. Í þessum glugga er 

umframávöxtunin skoðuð samhliða mati á því hvort um eðlileg viðbrögð 

markaðarins er að ræða á 16 daga tímabili í kringum tilkynningardag.  

3.  Eftir atburðatímabilið (e. post-event period) er nýtt til þess að greina 

langtíma áhrif atburðar á félagið ef við á.  

Til frekari útskýringar má sjá mynd 3 hér að neðan. 

 

 

Mynd 3: Tímaskeið atburðarannsóknar 
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3.4 Takmarkanir á atburðarannsóknum  

Líkt og við  aðrar rannsóknir þá eru nokkrar takmarkanir á atburðarrannsóknum. 

Margir þættir hafa áhrif á hlutabréfaverð og erfitt getur reynst að einangra alla 

áhrifaþætti þegar um spá er að ræða, líkt og við notkun á markaðslíkani. Spádómslíkön 

eru ekki nákvæm vísindi og ber að hafa í huga þumalputtaregluna „garbage-in, garbage-

out“.  

Hlutabréfaverð á skilvirkum markaði verður ekki einungis fyrir áhrifum frétta um 

félagið sjálft heldur verður einnig fyrir utanaðkomandi áhrifum á degi hverjum, svo sem 

tilkynningum um þróun hagtalna á borð við verðbólgu, vaxtaákvörðun Seðlabankans, 

hagvöxt og atvinnuleysi. Innri og ytri áhrifaþættir spila því einnig inn í verðþróun á 

hverjum degi og getur það reynst flókið viðfangsefni að greina nákvæma hreyfingu 

vegna sérstakrar fréttar.  

Við framkvæmd atburðarannsókna, líkt og nefnt var hér að framan, er stuðst við 

verðmatslíkön og geta þau verið mjög viðkvæm þegar litið er til ákveðinna breyta. Hafa 

ber í huga að íslenskur hlutabréfamarkaður er mjög smár og geta hreyfingar á 

einstökum félögum haft veigamikil áhrif á vísitöluna í heild sinni; þetta á einkum við um 

þau félög sem bera mikla markaðsvigt í vísitölunni. Til að sporna við þessum vanköntum 

er sett upp verðmatslíkan sem þykir endurspegla eðlilega hreyfingu bréfs á móti 

markaði. Notast er við mismunandi tímalengdir gagna í aðhvarfsgreiningu þegar beta-

gildi eru ákveðin. Með þessu móti er reynt að einangra viðkomandi frétt með því að 

lágmarka staðalskekkju (e. standard error) og halda „hávaða“ (e. noise) í lágmarki. Því til 

viðbótar eru fyrirfram ákveðnar reglur settar fram um túlkun frétta frá Kauphöll Íslands, 

líkt og kynnt var í kafla 3.1.  
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4 Aðferðafræði og útreikningar  

Verðmatslíkan er ein grundvallarstoðin við framkvæmd atburðarrannsóknarinnar 

og mun vera notast við Capital Asset Pricing Model (CAPM) til þess að áætla hverjar 

„eðlilegar“ hreyfingar hlutabréfa eru samhliða hreyfingum markaðarins. Notast er við 

tímaraðir markaðsvísitölunnar OMXI6 og eftirfarandi félaga: Icelandair hf. (ICEAIR), Haga 

hf. (HAGA), Reginn hf. (REGINN), Eimskip hf. (EIM), Marel hf. (MARL), Össur hf. (OSSRu), 

Fjarskipti hf. (VOICE), VÍS hf. (VIS) og TM hf. (TM). Ákveðið var að halda N1 hf. og Sjóvá 

hf. fyrir utan rannsóknina þar sem skammt er liðið síðan þau félög voru skráð á markað 

og ekki er mikið um gögn til að styðjast við. Tímaraðirnar sem notast var við eru frá 

ársbyrjun 2011 hjá þeim félögum sem skráð voru á þeim tíma, annars frá skráningu 

viðkomandi félags í kauphöllina. Notast var við dagslokagengi og reiknuð út 

prósentuhreyfing með einfölsum ávöxtunarútreikningi út tímabilið: 

 

 

 

Þar sem: 

- 1p  = ávöxtun hlutabréfs á degi 1 

- 0p = ávöxtun hlutabréfs á degi 0 

 

Til áætlunar um „eðlilega“ hreyfingu hlutabréfa á áætlunartímabilinu kemur 

verðmatslíkanið til sögunnar og eru stuðlar (e. coefficients) áætlaðir út frá 

aðhvarfsgreiningu. Notast var við 252 viðskiptadaga í líkaninu til útreikninga á stuðlum. 

Stuðlarnir eru notaðir til að áætla eðlilega hreyfingu hlutabréfsins sem svo er notað til 

samanburðar við raunhreyfingu bréfsins á markaði í atburðaglugganum 
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4.1 Stuðlar við útreikning (e. coefficients) 

Aðhvarfsgreining var notuð til áætlunar á stuðlum sem mæla hreyfingar hlutabréfs 

e við markaðslíkanið:  

 

 

Alpha (    ) táknar þá ávöxtun hlutabréfs sem er óháð ávöxtun markaðarins. 

Ávöxtun hlutabréfamarkaðarins er Mr . Beta (      ) táknar næmni hlutabréfsins á móti 

markaðnum sem reiknuð er út frá samdreifni (e. covariance) hlutabréfs og markaðsins á 

móti dreifni (e. variance) markaðsins: 
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Niðurstöður aðhvarfsgreiningar eru þá næst notaðar til að áætla ávöxtun bréfsins 

á móti hreyfingum markaðarins:  

 

 

Því næst er borið saman hver vænt ávöxtun hlutabréfsins er á móti raunverulegri 

ávöxtun í atburðarglugganum og mun mismunurinn skilja að „umframávöxtunina“ eða 

þá ávöxtun sem hlýst af atburðinum sjálfum. 
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4.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Verðmatslíkanið Capital Asset Pricing Model var notað til áætlunar á væntri 

ávöxtun viðkomandi hlutabréfs yfir atburðargluggann. Formúlan er: 

 

 

-   táknar vænta ávöxtun hlutabréfsins 

-    táknar áhættulausa vexti3  

-    táknar næmni hlutabréfsins við markaðinn 

-    táknar ávöxtun hlutabréfamarkaðarins  

 

Formúlunni er því næst endurraðað skv. Benninga (2008) þannig að:                                 

 

 

 

 

Þá er líkanið nothæft í staðlaða aðhvarfsgreiningu þar sem stuðlarnir eru notaðir 

við mat á áætlaðri ávöxtun hlutabréfsins á móti raunávöxtun á markaði.  

4.3 Umframávöxtun (e. AR) 

Umframávöxtun bréfsins er reiknuð út fyrir hvern dag í atburðarglugganum með 

eftirfarandi hætti: 

 

 

 

Byrjað er á því að skoða raunávöxtun hlutabréfsins á viðkomandi degi = er  . Því 

næst er dregin frá áætluð ávöxtun út frá þeim stöðlum sem fengust úr 

aðhvarfsgreiningunni fyrir     ee  ˆˆ   . Umframávöxtunin segir til um vægi atburðar á 

ávöxtun viðkomandi bréfs.                                  

                                                      
3
 Talið er að meðallöng ríkisskuldabréf komist næst því að teljast áhættulaus fjárfesting. 
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Til mats á því hvort viðkomandi atburður geti talist tölfræðilega marktækur er 

framkvæmt t-próf á daginn sem atburðurinn á sér stað.  

 

 

 

Benninga (2008) áætlar að              og tekur því næst staðalfrávik á 

umframávöxtunina, AR, ( )( eARstd ). Til þess að atburðurinn teljist tölfræðilega 

marktækur þarf t-prófið að sýna gildi yfir 1,96, eða 95% marktækni (e. level of 

confidence), ef tilgátan (e. hypothesis) er að umframávöxtun sé engin eða = 0.  

Mynd 4 sýnir hvernig vænt ávöxtun er áætluð í framhaldi af áætlunartímabili og 

eins hver raun ávöxtun á tímabilinu er sem myndar umframávöxtunina. 
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Mynd 4: Umframávöxtun í atburðaglugga 
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Bláa línan sýnir raunávöxtun hlutabréfsins yfir tímabilið en rauða línan er sú 

hreyfing sem líkanið áætlar að bréfið hefði farið, ef ekki hefði komið til 

tilkynningarinnar.  

4.3.1 Samanlögð umframávöxtun (e. CAR) 

Samanlögð umframávöxtun reiknast sem: 

 

 

 

CAR mælir samanlagða umframávöxtun yfir atburðagluggann. Nytsemi CAR mælist 

í því að hægt er að greina heildaráhrif atburðar í gegnum atburðargluggann. Samanlögð 

ávöxtun sýnir betur hvort mælanlegur leki sé á markaði ásamt því að mæla viðbrögð 

markaðarins í aðdraganda og eftir tiltekinn atburð.  

Mynd 5 sýnir hvernig tilbúinn markaður myndi bregðast við mismunandi fréttum, 

tíu dögum fyrir og eftir tilkynningu. Þá getur talist eðlilegt að á tilkynningardegi, 0, megi 

sjá hvað mest viðbrögð við tilkynningu um atburð, hvort heldur sem hann er jákvæður 

eða neikvæður.  
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Mynd 5: Samanlögð umframávöxtun (CAR) 
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Mynd 5 sýnir samanlagða ávöxtun og viðbrögð við tilkynningu sem kemur til á degi 

0. Draga mætti þá ályktun að þessi markaður væri mjög skilvirkur þar sem bersýnilega er 

um mikla hækkun/lækkun að ræða daginn sem tilkynningin á sér stað. Að sama skapi 

virðist ekki vera byrjað að myndast hækkunar-/lækkunarfasi fyrir tilkynningu, sem 

bendir til þess að ekki sé um leka að ræða á þessum markaði.  

4.4 Takmarkanir á framkvæmd 

Hafa skal í huga að lykilþáttur greiningarinnar er verðmatslíkanið CAPM og að það 

inniheldur stærðir sem geta verið mjög næmar fyrir breyttum forsendum. Sökum næmni 

líkansins verður rannsóknin framkvæmd með skekkjumörkum á viðkvæmum stærðum, 

svo sem betagildum. Bent hefur verið á að við gerð atburðarannsókna ber að notast við 

nokkur verðmatslíkön, svo sem tveggja eða þriggja þrepa líkön, sambærileg þeim sem 

Fama & French hafa sett fram. Ákveðið var að fara ekki þá leið þar sem gögn fyrir 

íslenskan hlutabréfamarkað eru ekki til staðar til að bæta við þáttum sem ná til 

hreyfinga stærri/minni félaga eða félaga með mismunandi kennitölugildi. Íslenskur 

hlutabréfamarkaður er að mati höfundar enn of smár og félög of fá til þess að hægt sé 

að notast við slík módel. Hins vegar verður leitast við að lágmarka skekkju í módelinu 

með fljótandi gildum, því vissulega á hið góða orðatiltæki við hér eins og annars staðar: 

„garbage in, garbage out“. Þegar litið er til beta gilda þá er notast við nokkrar 

tímalengdir í aðhvarfsgreiningu á móti markaði. Því til viðbótar eru verðmöt 

greiningardeilda og annarra markaðsaðila borin saman við þau gildi sem notuð eru í 

þessari rannsókn og tekið tillit til þeirra til þess að fá sem nákvæmastan áhættustuðul.  
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5 Íslenski hlutabréfamarkaðurinn 

Segja má að endurreisn íslensks hlutabréfamarkaðar hafi hafist með skráningu 

Haga hf. í desember 2011, sem var fyrsta nýskráning eftir efnahagshrunið 2008. Félagið 

bættist þá í hóp þeirra félaga sem stóðu af sér óveðrið eða höfðu farið í gegnum 

fjárhagslega endurskipulagningu. Frá skráningu Haga hafa átta félög fylgt í þeirra fótspor 

með skráningu í Kauphöll Íslands og vissulega má segja að hlutabréfamarkaðurinn sé að 

taka við sér, enda hafa fleiri félög boðað skráningu á komandi árum. Eftir nokkurra ára 

dvala virðist hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi vera að fá byr undir báða vængi með 

skráningum félaga og áhuga fjárfesta á eignaflokknum. Aukinn áhugi kemur berlega í ljós 

þegar litið er til veltuaukningar og tilfærslu úr öðrum eignarflokkum yfir í hlutabréf, svo 

sem með hækkun ávöxtunarkröfu á skuldabréfum, þó svo að aðrir þættir hafi vissulega 

einnig áhrif. Margir almennir fjárfestar og fagfjárfestar eru enn að sleikja sárin sem 

hlutust af þátttöku á hlutabréfamarkaði á árunum fyrir hrun og virðast fjárfestar ekki 

vera búnir að gleyma þeim hremmingum. Háværar raddir um bólumyndun á 

hlutabréfamarkaði eru áminning um að aðilar hafa ekki sagt skilið við afleiðingar hruns 

hlutabréfamarkaðar 2008-2009. Jafnan er þó blásið á þær raddir af hálfu greiningaraðila 

og sérfræðinga á fjármálamarkaði sem vilja ekki meina að bólumyndun sé til staðar á 

hlutabréfamarkaði að svo stöddu. Iðulega er vísað til samanburðar á þróun erlendra 

hlutabréfamarkaða, sem og verðmatskennitala markaða í samanburði við 

nágrannaþjóðir. Þróun hlutabréfamarkaðar á Íslandi verður skoðaður í samhengi við 

ávöxtun og veltu á markaði, einnig verður ljósi varpað á þau útboð sem hafa átt sér stað 

á árunum 2011-2014. 

5.1 Ávöxtun og þróun frá 2012-14 

Þegar litið er til ávöxtunar á hlutabréfamarkaði frá 2011 til 2014 sést að félög hafa 

hækkað töluvert í verði samhliða auknum áhuga og þátttöku á hlutabréfamarkaði, líkt 

og sjá má á mynd 6. Athuga skal að ekki er tekið tillit til útboðsafsláttar á þau bréf sem 

skráð voru á markað á þessu tímabili, en almennt hækkuðu bréf á bilinu 0-33% á fyrsta 

viðskiptadegi eftir útboð frá útboðsgengi. Þó ber að hafa í huga að „afslátturinn“ var 

mismikill í þeim tilvikum sem sitt hvort útboðsgengið var í mismunandi pantanabókum. 
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Nánar verður farið yfir útboðsafslátt hlutabréfa í kafla 5.3. Á mynd 6 vantar nýjustu 

skráðu félögin N1 hf., Sjóvá hf og HB Granda hf., þar sem félögin hafa verið mjög 

skamman tíma á markaði, en lítil verðbreyting hefur verið frá opnunargengi. Þegar litið 

er á myndina má sjá mikla hækkun á Icelandair, eða 178% á ekki lengri tíma, og hefur 

fyrsta félagið nær tvöfaldast í verði frá skráningu. Við frekari athugun á útboðsafslætti 

félaga verður reynt að leggja mat á að hvort um hreina spákaupmennsku sé að ræða hjá 

almennum fjárfestum og að þeir séu þá ekki að horfa til langtímaeignarhalds. Markmið 

fjárfesta eru vissulega mismunandi, svo virðist vera að með aukinni þátttöku séu 

fjárfestar að leitast eftir skjótum gróða með því að nýta sér mögulegan útboðsafslátt. 

Áhugavert er að sjá að eitt þeirra félaga sem skráð var á markað, Fjarskipti hf. 

(VOD), hefur lækkað frá útboði um rúm 9% sem er ekki í takt við önnur félög á markaði. 

Þá hefur hlutabréfavísitalan OMXI6 hækkað um tæplega 31%. Það verður að teljast 

jákvætt að ekki sé um einhliða „blinda“ hækkun að ræða á hlutabréfamarkaði þar sem 

það styður við skilvirkni markaðarins. Farið verður nánar í hvort sannarlega sé um 

skynsamlegar hreyfingar að ræða á hlutabréfamarkaði í kafla 6 í rannsókninni sjálfri.  

 

 Mynd 6: Ávöxtun hlutabréfa frá skráningu hvers félags til byrjun árs 2014 
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5.2 Veltuaukning frá 2010-2014 

Velta á hlutabréfamarkaði hefur stóraukist samhliða auknum áhuga fjárfesta og 

kann aukin eftirspurn að skýra að hluta þær miklu hækkanir sem hafa sést á markaði 

síðastliðin ár. Mynd 7 sýnir veltu á hlutabréfamarkaði frá 2010 til 2013, en notast var við 

línulega brúun af tveimur fyrstu mánuðum ársins 2014 til að áætla heildarveltu. Sjá má 

hvernig velta hefur farið stigvaxandi frá 2010-2012 og tekur í framhaldi mikið stökk árið 

2013, eða um tæp 150% frá fyrra ári. Gera má ráð fyrir því að velta nái hið minnsta 300 

milljörðum króna 2014, þar sem gert er ráð fyrir 3-5 nýskráningum og hefur velta þá 

aukist um 215% frá 2012 til 2014.  

 

 

 

5.3 Útboðsafsláttur 

Nýskráningar hlutafélaga á markað eru mikilvægur þáttur í endurreisn íslensks 

hlutabréfamarkaðar. Uppgjör vegna hrunsins 2008 stóð að mestu yfir 2009-2011 og 

eignuðust forgangskröfueigendur oft á tíðum hlutafé í stað forgangskröfu sinnar í 

félögum. Í einhverjum tilvikum voru stofnaðir framtakssjóðir eða fjárfestingasjóðir utan 

um stóra eignahluti í einstökum félögum. Eðli slíkra sjóða telst ekki vera 

langtímaeignarhald eða kjölfesta í félögum, heldur eignarhald til skemmri tíma. 

Mynd 7: Velta hlutabréfamarkaðar árin 2010 til 2014e (Kauphöll Íslands) 
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Viðskiptabankarnir tóku einnig félög yfir í skuldauppgjörum og sátu með stóra eignahluti 

á bókum sínum, en það telst vera fyrir utan kjarnastarfsemi viðskiptabanka að eiga virka 

eignahluti í félögum í ótengdum rekstri. Sala slíkra eigna fór í einhverjum tilfellum fram 

án skráninga á markað, en hefur skráning félaga frá 2012 verið hluti af áður nefndu 

uppgjöri.  

Verðlagning getur reynst vandasöm þegar kemur að skráningu félags á markað, 

sérstaklega á óvirkum markaði eins og íslenskur hlutabréfamarkaður var frá 2008-2011. 

Skráningaraðilar þurfa að líta í mörg horn til þess að tryggja velgengni útboðsins og þar 

er verðlagning stór hluti. Útboðsafsláttur er þekktur erlendis þegar félög eru skráð á 

markað en skv. rannsókn á rúmlega 12.000 bandarískum nýskráningum á árunum 1960-

2008 nam meðaltalsafsláttur 16,9% þegar litið er til útboðsgengis og dagslokagengis 

fyrsta viðskiptadags (Brealey, Myers og Allen, 2008). Ef litið er til þeirra nýskráninga sem 

hafa átt sér stað á íslenskum hlutabréfamarkaði frá 2011 er meðalafsláttur, sem er 

mismunur útboðsgengis og dagslokagengis fyrsta viðskiptadags, 13,00%. Mynd 8 tekur 

saman útboðsafslátt á milli félaga, en hann liggur á bilinu 0%-32,84%. Vakin er athygli á 

því að í samantektinni hér að neðan er notast við útboðsgengi í tilboðsbókum A, sem 

almennt er hugsuð fyrir almenna fjárfesta með lægri fjárhæðir.  

Töluverður munur er á milli félaga þegar kemur að afslættinum eða fyrsta dags 

ávöxtun. Ýmsar vangaveltur geta verið um hvað veldur þessum mikla mun, en þátttaka í 

útboðunum er misjöfn og hefur aukist töluvert frá því Hagar voru skráðir á markað í 

desember 2011. Fyrst kemur upp í hugann eftirspurn eftir hlutabréfum, verðlagning og 

mat markaðsaðila fyrir útboð á hversu fýsilegt er fyrir aðila að taka þátt í útboðinu. Þá 

skiptir stærð útboðsins miklu máli sem og tímasetning. Í tilviki 

Tryggingarmiðstöðvarinnar (TM) var skráning þeirra í kjölfar vel heppnaðs útboðs VÍS en 

færri hlutir voru til sölu, sem telja má að hafi haft áhrif á frekari eftirspurn eftir bréfum 

TM.  
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Þátttaka í útboðum hefur aukist til muna eftir gott gengi skráninga frá 2011 og 

virðast fleiri hafa séð fjárfestingartækifæri í hlutabréfum. Mynd 9 sýnir hversu margir 

hluthafar tóku þátt í útboðum félaganna, en þeim er skipt upp í tímaröð og greinilega 

má sjá hversu mikil aukning er í útboðum frá 2013. Ástæða þess að um sléttar tölur er 

að ræða á útboðsdegi er sú að útgefendur hafa ekki nákvæma hluthafatölu sökum þess 

að einkabankaþjónustur viðskiptabankana eru að kaupa hluti á eiginkennitölu, sem svo 

er útdeilt á viðskiptavini. Gjörningurinn er þó talinn óverulegur í samhenginu og því gefa 

félögin frá sér hlutahafatölu sem er nálægt þátttökuhlutfalli.  

Til samanburðar var þátttaka í útboðum skoðuð samhliða hluthafaskrám í byrjun 

árs 2014 og greinilegt er að töluvert er um skammtímafjárfesta sem taka þátt í 

útboðunum og selja fljótlega í kjölfarið. Fækkun fjárfesta frá útboði í félögunum er á 

bilinu 17,34% til 73,94%, en hlutfallið virðist aukast eftir því sem þátttaka í útboðum 

verður meiri. Bera hafa í huga að félögin hafa verið mislengi skráð á markað en 

dagsetningar fyrstu viðskipta eru því sett samhliða viðkomandi félagi í mynd 9. Leiða má 

Mynd 8: Útboðsafsláttur: munur á útboðsgengi og 
dagslokagengi fyrsta viðskiptadags 
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líkur að því að kennitölusöfnun almennra fjárfesta hafi færst í aukana, þar sem 

umframeftirspurn hefur verið í öllum útboðum til dagsins í dag. Kennitölusöfnun 

einkennist af því að fjárfestar sjá fram á að það verði umframeftirspurn eftir hlutum í 

útboði og að fjárfestir fái ekki alla þá hluti sem óskað er eftir. Þar af leiðandi safnar 

viðkomandi kennitölum vina eða ættingja til að taka þátt í útboðinu og greiðir sjálfur 

fyrir hlutina, sem loks eru framseldir til raunverulegs eiganda. Flest útboð reyna að 

skerða hluti ekki niður fyrir ákveðna krónutölu en brugðið er þá á það ráð að fá 

„lánaðar“ kennitölur til þess að ná þeim fjölda hluta sem óskast með því að nýta sér 

þetta lágmark á nokkrar kennitölur.  

 

 

 

 

Þau útboð sem hafa átt sér stað frá 2011 hafa heilt yfir verið vel heppnuð að því 

leyti að allir hlutir hafa verið seldir, dreift eignarhaldi hefur náðst í flestum tilvikum og 

fjárfestar hafa fengið að meðaltali 13% ávöxtun á fyrsta degi. Áhugi á þátttöku í 

Mynd 9: Hluthafafjöldi: mismunur á fjölda þátttakenda í útboði og lok árs 2014 
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útboðum hefur aukist til muna með hverri skráningu frá 2013, þar sem fjárfestar þurfa 

almennt að sætta sig við minni eignarhlut en óskað er eftir. Áhugavert er að sjá hversu 

mikil fækkun er í hluthafaskrám félaganna, en mögulegar skýringar geta verið, líkt og 

áður var nefnt, kennitölusöfnun almennra fjárfesta eða þá spákaupmennska (e. 

speculation) þeirra sem telja sig vera að missa af lestinni taki þeir ekki þátt í útboðum og 

selja þá beint í kjölfarið. Athygli er vakin á því að tvö félög eru nokkuð nálægt eða komin 

undir lágmarksfjölda hluthafa skv. viðmiðunarkröfu Kauphallar Íslands, en samkvæmt 

þeim þurfa hið minnsta að vera 500 hluthafar til þess að félag teljist hafa dreift 

eignarhald.  

5.4 Framtíðarhorfur og áhættur 

Þær vangaveltur sem komið hafa upp um hvort hlutabréfamarkaðurinn sé að fara í 

sama horf og var fyrir hrun sökum mikilla hækkana og veltuaukningar eiga sér ekki 

sterkan grundvöll að mati höfundar. Ástæða þess er sú að þau félög sem skráð eru á 

hinn „nýja“ markað eru flest í rekstri sem er auðskiljanlegur og tiltölulega auðvelt er að 

skilja hvernig hagnaður verður til. Á árunum fyrir hrun var samsetning markaðarins 

þannig að 90% voru fjármálafyrirtæki eða fjárfestingarfélög í áhættumiklum og flóknum 

rekstri. Vissulega eru núverandi aðstæður krefjandi og geta gefið tilefni til 

bólumyndunar sökum haftaumhverfis og fárra fjárfestingarkosta. Í því samhengi hefur 

helst verið horft til fjárfestingarþarfar lífeyrissjóða, sem hafa leitað í auknum mæli inn á 

hlutabréfamarkað þar sem fáir fjárfestingarkostir eru til staðar innanlands. 

Atburðarannsókn getur gefið góða mynd af því hvort markaðurinn sé að vanmeta 

neikvæðar upplýsingar um félög og þ.a.l. að líta framhjá þeim eðlilegu varúðarmerkjum 

sem markaðnum eru send í formi neikvæðra tilkynninga. Ritgerðin mun ekki fara nánar 

út í greiningu á yfir- eða undirverðlögðum markaði, heldur benda á mögulega vankanta 

núverandi aðstæðna þegar kemur að rannsókn á því hvort hlutabréfamarkaðurinn getur 

talist skilvirkur.  
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6 Er íslenskur hlutabréfamarkaður skilvirkur? 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að kanna hvort íslenskur hlutabréfamarkaður geti 

talist bregðast skynsamlega við þegar litið er til fréttaflutnings og tilkynninga í gegnum 

fréttaveitu Kauphallar Íslands. Líkt og tíundað hefur verið í fyrri köflum eru fréttir sem 

birtast í gegnum fréttaveitu Kauphallarinnar flokkaðar eftir fyrirfram ákveðnu kerfi til að 

lágmarka huglægt mat á fréttum. Skiptast fréttir í jákvæðar, hlutlausar og neikvæðar, 

eftir eðli fréttarinnar, og könnuð eru viðbrögð markaðarins samhliða áætluðum 

hreyfingum ef tilkynning hefði ekki komið til. Tilkynningar á tímabilinu janúar 2012 til 

mars 2014 voru samtals 277 talsins og skiptast sem hér segir: 

 Jákvæðar fréttir voru 84 talsins eða 30% frétta 

 Hlutlausar fréttir voru 145 talsins eða 52% frétta 

 Neikvæðar fréttir voru 48 talsins eða 18% frétta 

Fréttir á milli félaga skiptist nokkuð jafnt miðað við hversu lengi félög hafa verið 

skráð á hlutabréfamarkað. Líkt og sjá má á mynd 10 eru fæstar fréttir af 

tryggingarfélögunum VÍS og TM, enda eru það nýjustu skráningar, og að sama skapi eru 

Marel, Icelandair, Reginn og Hagar með flestar fréttir.  

 

Mynd 10: Hlutfall frétta á milli félaga 
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Mynd 11 sýnir hvernig hlutfall frétta skiptist niður á félögin þegar litið er til eðli 

fréttaflutnings. Athyglisvert er að bera saman hlutfall jákvæðra frétta samanborið við 

við ávöxtun bréfanna á sama tímabili. Icelandair hf., Hagar hf., og Reginn hf. hafa 

hækkað mest á tímabilinu, sbr. mynd 6. Greina má tengingu á milli þeirra félaga sem 

hækkað hafa hvað mest á umræddu tímabili og hlutfalls jákvæðra frétta. Þó ber að hafa 

í huga að þessi félög hafa verið skráð á markað í lengri tíma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Viðbrögð við fréttum 

Við mat á viðbrögðum markaðarins við fréttum er notast við umframávöxtun 

félaganna í heild sinni á viðkomandi degi. Búið er að flokka fréttir eftir eðli þeirra og 

tekin er heildarathugun fyrir hvern dag með öllum félögum. Á mynd 12 er tekin saman 

umframávöxtun markaðarins eftir eðli frétta á 16 daga tímabili, þ.e. átta dögum fyrir og 

átta dögum eftir tilkynningardag, sem skráður er dagur núll.  

 

  

 

 

Mynd 11: Hlutfall eðli fréttaflutnings á hverju félagi 
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Af mynd 12 að dæma er fremur lítið um umframávöxtun þegar kemur að 

hlutlausum fréttum, sem er í takt við væntingar. Þegar kemur að jákvæðum og 

neikvæðum fréttum virðast hreyfingar á markaði vera nokkuð í takt við þær væntingar 

sem myndu vera gerðar til viðbragða skilvirks markaðar. Fjallað verður nánar um hvern 

hluta umframávöxtunar í undirköflum þar sem mat verður lagt á hegðun markaðarins út 

frá eðli frétta og tilkynninga.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12: Viðbrögð við fréttum – umframávöxtun (e. AR) 
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6.1.1 Jákvæðar fréttir 

Undir eðlilegum kringumstæðum myndu fjárfestar og fræðimenn sem trúa á 

skilvirkni markaða búast við því að þegar jákvæðar fréttir eru annars vegar myndi 

markaðurinn sýna jákvæða umframávöxtun á tilkynningardegi. Við frekari athugun á 

þróun markaðarins í tilviki jákvæðra frétta má sjá á mynd 13 að markaðurinn sýnir 0,5% 

umframávöxtun á tilkynningardegi, sem rekja má til tilkynningarinnar. Vakin er athygli á 

því að í sumum tilfellum kemur tilkynning rétt fyrir eða eftir lokun viðskipta, en í þeim 

tilvikum var tekið tillit til þess og ávöxtun næsta dags fram að hádegi heimfærð yfir á 

tilkynningardag. Hæsti punktur umframávöxtunar virðist vera daginn eftir tilkynningu, 

eða tæplega 0,6% umframávöxtun, en leiða má líkur að því að markaðurinn sé þá að 

taka sér nokkurn tíma í að meðtaka upplýsingarnar og skila þeim út í markaðsverð. Að 

sama skapi heldur umframávöxtunin áfram á öðrum og þriðja degi. Mögulega er stærð 

og þátttaka markaðsaðila að hluta skýringin á því hversvegna hækkanir halda áfram 

nokkra daga eftir tilkynningardag og það taki mislangan tíma fyrir þá að vinna úr þessum 

nýju upplýsingum.  

 Mynd 13: Þróun umframávöxtunar jákvæðra frétta á kring um tilkynningardag 
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Athyglisvert er að skoða daga 4-7, en þá virðist koma til „leiðréttingar“ á 

markaðnum, en þá er neikvæð umframávöxtun. Túlka má þessa leiðréttingu sem svo að 

markaðsaðilar ofmeti nýjar upplýsingar og bregðist við í kjölfarið með söluþrýsting 

vegna ofmats sem leiði til lækkunar á dögum 4-7. Heilt yfir virðist markaðurinn bregðast 

rétt við jákvæðum fréttum í kringum tilkynningardag. Þó er áhugavert að sjá að daginn 

fyrir tilkynningu (-1) byrjar að myndast umframávöxtun, sem gæti gefið til kynna að leki 

upplýsinga sé á markaði. Ekki verður fullyrt hér að um leka sé að ræða þar sem það 

getur einnig verið sökum spákaupmennskuhegðunar (e. speculation) í aðdraganda 

uppgjöra félaga, svo dæmi sé nefnt. Þá virðast einhverjir toppar myndast sex og þremur 

dögum fyrir tilkynningu, en er það talið óverulegt. 

Þegar skoðað er hreyfanlegt meðaltal (e. moving average) yfir tímabilið myndast 

greinilegt upphallandi mynstur (e. trend) fjórum dögum fyrir tilkynningu. Greinilegur 

toppur myndast við tilkynningardag sem hjaðnar að degi fjögur með leiðréttingu 

nokkrum dögum eftir tilkynningu.  

Markaðurinn virðist við nánari athugun sýna skilvirka hegðun þegar kemur að 

jákvæðum fréttum í kringum tilkynningardag, líkt og sjá má á mynd 13. Því til viðbótar 

virðist myndast hækkunarfasi í aðdraganda tilkynningarinnar sem skv. fullkominni 

skilvirkni væri ekki til staðar. Þá sýnir markaðurinn einnig að hækkunin frá 

tilkynningardegi og næstu þrjá daga sé of mikil, sem leiðir til þess að hann leiðréttir sig í 

framhaldinu. Þegar litið er til þess hvort niðurstöðurnar geti talist tölfræðilega 

marktækar samkvæmt t-prófi kemur í ljós að markaðurinn er í 21% tilvika raunverulega 

skilvirkur með 95% öryggisbili.  

Heilt yfir er dregin sú ályktun að markaðurinn teljist nokkuð skilvirkur þegar kemur 

að jákvæðum fréttum þar sem eðli fréttarinnar hefur marktæk áhrif á verð hlutabréfa. 
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6.1.2 Hlutlausar fréttir 

Þegar um hlutlausar fréttir er að ræða er gengið út frá því að í þeim tilvikum sé 

mjög lítil eða engin umframávöxtun, hvorki jákvæð né neikvæð, ef markaður ætti að 

teljast skilvirkur. Við mat á umframávöxtun sem afleiðingu hlutlausra frétta má sjá á 

mynd 14 að í kringum tilkynningardag reiknast hún jákvæð um 0,09%, sem teljast verður 

óveruleg hækkun. Ennfremur er ekki ákveðið mynstur sem myndast við frekari athugun í 

kringum tilkynningardag ef litið er til hreyfanlegs meðaltals.  

Það virðist myndast tilviljunarkennt ráf í tilviki umframávöxtunar vegna hlutlausra 

frétta og liggur umframávöxtun á bilinu +0,13% til -0,22%, sem telst óveruleg. 

Markaðurinn virðist ekki bregðast sérstaklega jákvætt eða neikvætt við hlutlausum 

fréttum, sem styður við skilvirkni markaðarins.  

 

  

 

 

Mynd 14: Þróun umframávöxtunar hlutlausra frétta á kring um tilkynningardag 
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Tölfræðilega reiknast umframávöxtun tölfræðilega marktæk í einungis 5,26% 

tilvika sem teljast verður jákvætt þar sem ekki mikið er um óútskýrða umframávöxtun 

að ræða í tilviki hlutlausra frétta. 

Heilt yfir er dregin sú ályktun að markaðurinn teljist skilvirkur þegar kemur að 

hlutlausum fréttum.  

6.1.3 Neikvæðar fréttir 

Hlutfall neikvæðra frétta er lægst, eða 18% af heildarfréttum, sem kemur ekki að 

sök því fjöldi frétta telst nægilegur til að gefa marktækar niðurstöður. Líkt og með 

jákvæðu og hlutlausu fréttirnar eru væntingar um að skilvirkur markaður sýni neikvæða 

umframávöxtun þegar um ræðir neikvæðar fréttir af félögum. Fyrri kaflar hafa beint ljósi 

að því að hlutabréfamarkaðurinn hefur fengið nokkurn meðbyr frá 2012 og skýrir það að 

hluta lágt hlutfall neikvæðra frétta af heildarfréttum.  

Neikvæðu fréttirnar voru því ekki eins áberandi og aðrar fréttir á umræddu 

tímabili, enda hefur hlutabréfamarkaður verið að sýna mjög góða ávöxtun, líkt og áður 

hefur verið bent á, og hefur hlutabréfamarkaðurinn hlotið vaxandi athygli og umfjöllun 

fjölmiðla samhliða jákvæðri ávöxtun skráðra hlutabréfa.  

Þegar rýnt er í viðbrögð markaðarins við neikvæðum fréttum er áhugavert að sjá 

sambærilegt mynstur myndast þegar neikvæðar fréttir eru annars vegar og jákvæðar, 

sbr. mynd 15. 
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Á tilkynningardegi reiknast neikvæð umframávöxtun -0,85%, sem er nokkuð meiri 

umframávöxtun en þegar um jákvæðar fréttir ræðir, en þá var ávöxtunin +0,5%. 

Sambærileg þróun er á deginum eftir tilkynningardag og í jákvæðu fréttunum, þó 

leiðrétt hafi verið fyrir tilkynningum sem komu eftir lokun markaða. Vakin er athygli á 

því að lækkunin sem myndast deginum eftir tilkynningardaginn er nokkuð dýpri, eða -

1,71%. Leiða má líkur að því að það taki markaðsaðila taki nokkurn tíma að bregðast við 

fréttum eða tilkynningum, en svo virðist sem óveruleg umframávöxtun sé frá degi 2.  

Þegar mynstrið er skoðað nánar má sjá að aftur virðist sem svo að lækkunarfasi 

byrji að myndast fyrir tilkynningu, sem verður að teljast nokkuð óvenjulegt ef um ræðir 

skilvirkan markað. Líkt og í jákvæðu fréttunum getur verið um upplýsingaleka að ræða 

eða spákaupmennsku. Þróunin þykir gefa tilefni til vangaveltna um hvort verið sé að 

stunda viðskipti á grundvelli innherjaupplýsinga, sökum þess að sama mynstur verður til 

Mynd 15: Þróun umframávöxtunar neikvæðra frétta á kring um tilkynningardag 
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þegar litið er til jákvæðra og neikvæðra frétta, en upplýsingarnar verða einungis 

opinberar á degi 0.  

Annað sem vekur athygli er að umframávöxtunin sem verður til við neikvæðar 

fréttir er talsvert meiri en við jákvæðar. Velta má upp hvort ástæða þess sé að 

markaðsaðilar séu mun varari um sig vegna þess sem á undan hefur gengið á 

hlutabréfamarkaðnum. Að sama skapi virðist markaðurinn ekki leiðrétta lækkunina 

dagana eftir tilkynninguna, líkt og þegar jákvæðar fréttir koma fram. Greiningin bendir 

til þess að fjárfestar sýni af sér töluverða áhættufælni í þessu tilviki.  

Markaðurinn virðist vera mjög skilvirkur þegar kemur að neikvæðum fréttum, sem 

grefur undan þeirri kenningu að markaðurinn sé með einhliða stefnu upp á við. 

Neikvæðu fréttirnar eru einnig marktækastar þegar kemur að tölfræðilega hluta 

greiningarinnar, eða í um 46% tilvika.  

Þegar allt er tekið til greina virðast markaðsaðilar vera viðkvæmari fyrir 

neikvæðum fréttum en jákvæðum, þar sem dýptin verður meiri við neikvæðar fréttir og 

það virðist verða leiðrétting nokkrum dögum eftir jákvæðu fréttirnar.  

Heilt yfir er dregin sú ályktun að markaðurinn teljist skilvirkur þegar kemur að 

neikvæðum fréttum og að þær hafi verðmótandi áhrif á hlutabréfaverð. 

6.2 Niðurstöður  

Við mat á niðurstöðum rannsóknarinnar er litið til þess hver samanlögð 

umframávöxtun (e. CAR) reiknast í hverju tilviki fyrir sig. Sú nálgun sýnir hvernig 

samanlögð þróun markaðarins er á tímabilinu, með því að leggja saman ávöxtun 

viðkomandi daga, og gefur sú nálgun góða skýringarmynd af heildarviðbrögðum 

markaðarins. Til samantektar sýnir mynd 16 viðbrögð markaðarins við jákvæðum, 

hlutlausum og neikvæðum fréttum. Línurnar sýna samanlagða umframávöxtun en 

stólparnir umframávöxtun viðkomandi dags.  
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Þróun hlutlausra frétta er í takt við væntingar, þar sem frávik hennar frá 0% 

umframávöxtun eru lítil sem engin í kringum tilkynningardag, eða innan við 0,10%.  

Líkt og farið var yfir í hverju tilviki fyrir sig þá sýnir samanlagaða ávöxtunin hvernig 

stígandinn er fyrir tilkynningardag þegar litið er til jákvæðu fréttanna, en samanlögð 

ávöxtun að tilkynningardegi er orðin 0,78%. Ávöxtunin nær svo hámarki á degi 3, en þá 

verður ávöxtunin +2,41%. Í framhaldi verður afturhvarf eða leiðrétting vegna of mikilla 

viðbragða og liggur raunhækkunin á bilinu +1,73% til +1,86% þegar jafnvægi hefur verið 

náð á degi 7-8.  

Sambærilega sögu er að segja þegar litið er til neikvæðu fréttanna, en líkt og áður 

var nefnt er lækkunin nokkuð umfangsmeiri fram að tilkynningu, eða -1,99%. 

Hlutfallslega verður þó mest lækkun á tilkynningardegi og deginum eftir þegar lækkunin 

Mynd 16: Samanlögð umframávöxtun (e. CAR) eftir eðli fréttar.  



 

52 

nær samanlagt -4,55%, sem teljast verður nokkuð mikil lækkun. Að sama skapi verður 

ekki leiðrétting í tilfelli neikvæðra frétta, en nýtt meðaltalsgengi virðist myndast á degi 

tvö.  

Líkur mætti leiða að því að samkvæmt niðurstöðu þessarar rannsóknar séu 

einhver viðskipti að eiga sér stað áður en hinn „almenni“ fjárfestir hefur tök á að stunda 

viðskipti á grundvelli „nýrra“ upplýsinga. Ein af grunnforsendum þess að traust ríki á 

markaði sé að allir fjárfestar sitji við sama borð, en velta má því upp hvort svo sé á litlum 

íslenskum hlutabréfamarkaði þar sem frænd- og kunningsskapur er alþekktur. Hér 

verður þó ekki fullyrt að um leka sé að ræða á markaði, enda er það í höndum 

eftirlitsaðila á markaði.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að íslenskur hlutabréfamarkaður 

geti talist nokkuð skilvirkur þegar kemur að viðbrögðum hans við fréttaflutningi og 

tilkynningum. Heilt yfir eru hreyfingar markaðarins í takt við þær væntingar sem gerðar 

eru til skilvirkra markaða í sínum víðasta skilningi. Vissulega er um nokkur frávik að ræða 

ef vandlega er að gáð, þar sem markaðurinn getur ekki talist skilvirkur sé litið til 

tölfræðilegrar marktækni. Tilkynningar og fréttir hafa verðmótandi áhrif á 

hlutabréfaverð á íslenskum hlutabréfamarkaði í takt við eðli tilkynningar.  
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7 Samantekt á niðurstöðum og umræða 

Í þessari ritgerð var lagt upp með að framkvæma atburðarannsókn á íslenskum 

hlutabréfamarkaði í þeim tilgangi að meta hvort hinn nýi hlutabréfamarkaður geti talist 

skilvirkur með tilliti til almennra kenninga um skilvirkni markaða. Áður en farið var í 

rannsóknina fór fram mikil gagnasöfnun í samstarfi við Kauphöll Íslands þar sem dagleg 

verðþróun allra skráðra félaga var greind. Því næst voru allar tilkynningar sem bárust um 

félögin í gegnum fréttaveitu Kauphallar Íslands flokkaðar í jákvæðar, hlutlausar eða 

neikvæðar fréttir. Notast var við 277 tilkynningar frá fréttaveitunni og hver 

tilkynningadagur greindur sérstaklega, ásamt átta dögum fyrir og eftir tilkynningardag. 

Framkvæmd rannsóknarinnar fólst í því að setja upp verðmatslíkan sem gaf vænta 

ávöxtun viðkomandi félags yfir tímabilið og bera hana saman við raunávöxtun á 

tilkynningardegi. Með þessu móti mátti greina þá umframávöxtun á bréfinu sem kom til 

vegna tilkynningarinnar og eins greina hvort mögulegur leki væri á markaði.  

Markmið höfundar með framkvæmd rannsóknarinnar var að veita nokkra innsýn 

inn í íslenskan hlutabréfamarkað og fá úr því skorið hvort um einstefnu hækkunarfasa 

væri að ræða á hlutabréfamarkaði, óháð eðli tilkynningar, líkt og umræður fjölmiðla 

hafa að nokkru leyti gefið í skyn sökum góðs gengis hlutabréfa frá árinu 2011. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á skilvirk og rökrétt viðbrögð markaðarins við 

tilkynningum félaga, þar sem umframávöxtun verður til í kjölfar jákvæðra frétta og að 

sama skapi lækkun við neikvæðar fréttir. Ennfremur þótti höfundi áhugavert að dýpri 

viðbrögð verða við neikvæðum fréttum heldur en samsvarandi hækkun jákvæðra frétta, 

sem gefur til kynna að markaðsaðilar eru vissulega meðvitaðir um þá áhættufjárfestingu 

sem hlutabréf kunna að vera. Annað sem vakti athygli var sá fasi sem hefst fyrir 

tilkynningardag og mætti flokka sem leka á markaðsupplýsingum, en er það umfram 

getu rannsóknarinnar að leggja dóm á það. 

Áhersla var lögð á það við ritgerðarsmíðina að benda á þær takmarkanir sem 

tengjast rannsókninni, þá sérstaklega hversu viðkvæm verðmatslíkön eru, ásamt því að 

byggt er á sögulegum gögnum sem vissulega gefa ekki nákvæm fyrirheit um framtíðina. 

Því til viðbótar einkenndist tímabilið af miklum verðhækkunum á hlutabréfamarkaði, 
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sem og því að ytri aðstæður í efnahagskerfinu geta haft mikið að segja. Sérstaklega 

hefur verið bent á þá fáu fjárfestingakosti sem til staðar eru á íslenskum markaði, 

samhliða mikilli fjárfestingaþörf lífeyrissjóða.  

Að framansögðu vonast höfundur til þess að niðurstöður ritgerðarinnar hafi 

varpað ljósi á hver skilvirkni íslenska hlutabréfamarkaðarins hefur verið í kjölfar fjölda 

nýskráninga á markað.  
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Viðauki 1: Flokkunarreglur frétta 

Tafla 1: Úlf V. Níelsson (2008) 
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