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Útdráttur 
Gjaldeyrishöft eru takmarkanir sem settar eru á flæði fjármagns til og frá löndum sem eiga að 

verja efnahagskerfi þeirra fyrir fjármálaóstöðugleika sem orsakast af miklu inn- eða útflæði 

fjármagns. Í þessari rannsókn verður fjallað um hvað gjaldeyrishöft eru, hvaða tegundir hafta 

eru til og af hverju þeim er beitt ásamt sögu gjaldeyrishafta á Íslandi og í alþjóðlegu 

samhengi. Rannsóknarspurningin í þessari rannsókn er hvort gjaldeyrishöft hafi áhrif á 

verðmat skráðra hlutabréfa.  

 

Til þess að kanna áhrif gjaldeyrishafta var notaður kennitölusamanburður fyrir hvert félag á 

aðallista íslensku kauphallarinnar á verðmatsdegi. Valdar voru sex algengar kennitölur sem 

tengjast flestar markaðsvirði félaga til að finna út hvort íslensku félögin voru yfirverðlögð, á 

pari eða undirverðlögð miðað við hóp samanburðarfélaga innan sama atvinnuvegar. Greining 

á kennitölum er góð leið til þess að meta verðmæti hlutafélaga sem starfa á mismunandi 

mörkuðum vegna þess að kennitölur eru óháðar myntgengi og því ættu fyrirtæki sem starfa í 

sama atvinnugeira, með svipaða uppbyggingu og tækifæri að vera með sambærilegar 

kennitölur. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að gjaldeyrishöft hafi væg eða mikil áhrif á verðmat 

skráðra hlutabréfa miðað við forsendur sem settar voru í upphafi. Af þeim tíu félögum sem 

könnuð voru sögðu niðurstöðurnar að sex þeirra væru yfirverðlögð eða á pari á markaði þegar 

kennitölur þeirra voru athugaðar og því undir áhrifum gjaldeyrishafta. Fjögur félög voru 

undirverðlögð miðað við samanburðarfélög sín og því ekki undir áhrifum gjaldeyrishafta 

miðað við forsendur rannsóknarinnar. 
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1. Inngangur     
Árið 2001 var krónan sett á flot eftir rúmlega aldalanga hefð í höftum. Fyrir það hafði hún 

verið í norrænu myntbandalagi ásamt því að vera tengd við gullfótinn svokallaða þegar 

gjaldmiðill var tengdur undirliggjandi virði í gulli. Einnig hafði krónan gengið í gegnum 

háverðbólgutímabil á árunum 1974 til 1983 (Már Guðmundsson, 2004).  

 

Á árunum 2005 til 2008 var mikið innstreymi fjármagns til Íslands sökum mikils vaxtamunar 

við útlönd og hækkandi gengi krónunnar sem laðaði að erlent fjármagn. Í kjölfar 

bankahrunsins 2008 voru sett á gjaldeyrishöft (e. capital controls) til að hefta útflæði 

fjármagns en við það festust háar fjárhæðir í eigu erlendra aðila inni í landinu. Þessir aðilar 

gátu því ekki flutt fjármagn sitt úr landi ásamt því að íslenskir fjárfestar gátu ekki flutt 

fjármagn erlendis til frekari fjárfestinga („Afnám gjaldeyrishafta“, 2009) þar á meðal 

lífeyrissjóðirnir sem hafa mikla fjárfestingaþörf og ráða yfir miklum fjármunum sem þörf er á 

að ávaxta allt árið um kring (Arnór Sighvatsson, 2010). 

      

Áhrif gjaldeyrishafta á verðmat skráðra félaga hafa ekki verið skoðuð ítarlega eftir 

bankahrunið en mikil umræða hefur skapast um skaðsemi þeirra á íslenskt efnahagslíf. Áhrif 

gjaldeyrishaftanna eru talin draga úr hagvexti, minnka samkeppnishæfni Íslands á 

alþjóðlegum mörkuðum og hafa hamlandi áhrif á erlenda fjárfestingu (Finnur Oddsson, Björn 

Þór Arnarson, Björn Brynjúlfur Björnsson, Lúðvík Elíasson og Haraldur I. Birgisson, 2011). 

 

Með því að athuga með samanburði á íslenskum hlutafélögum og sambærilegum erlendum 

félögum hvort munur sé á verðlagningu milli þeirra er hægt að komast að því hvort misræmi 

sé í verðlagningu hlutabréfa skráðum á opnum markaði og hlutabréfum skráðum á markaði í 

gjaldeyrishöftum.  

      

Í ritgerðinni verður kannað hvort gjaldeyrishöftin hafi áhrif á verðlagningu skráðra félaga 

með því að nýta kennitöluverðmat til að bera saman hlutabréf skráð á íslenskum 

hlutabréfamarkaði við sambærileg félög á erlendum mörkuðum sem starfa við opið og frjálst 

flæði fjármagns. Ekki hafa verið gerðar ítarlegar rannsóknir á viðfangsefninu áður svo vitað 

sé og því er ekki stuðst við aðrar rannsóknir sem fyrirmynd. Rannsóknarspurningin sem 

leitað verður svarað við í rannsókninni er: Hafa gjaldeyrishöft áhrif á verðlagningu skráðra 

hlutabréfa? 
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1.1. Hvað eru gjaldeyrishöft 
Gjaldeyrishöft eru hverjar þær takmarkanir sem settar eru á fjármagnsflutninga hvort sem um 

innflæði eða útflæði er að ræða. Til eru ýmsar gerðir hafta en þar má helst nefna 

magntakmarkanir, verðtakmarkanir eða eingöngu takmarkanir settar á fjármagnsflutninga inn 

og út úr landinu. Einnig geta verið settar beinar takmarkanir á bankalán eða beina erlenda 

fjárfestingu og getur þessum takmörkunum verið beint til mismunandi aðila svo sem 

fyrirtækja, banka, stjórnvalda eða einstaklinga (Forbes, 2007). 

 

Ariyoshi o.fl. (2000) segja gjaldeyrishöft einkum skiptast í tvennt, það eru bein 

stjórnsýsluhöft eða óbein markaðsdrifin höft. Bein stjórnsýsluhöft lýsa sér þannig að 

takmörkun er sett á hverja þá fjármagnsflutninga eða hverjar þær greiðslur sem búið er að 

tilgreina bannaðar og eru skýrar magntakmarkanir. Bein stjórnsýsluhöft stjórna iðulega með 

beinum hætti viðkomandi magni fjármagnsflutninga inn og úr landinu. Með þessum beinu 

höftum getur stjórnsýslan þröngvað bankakerfið til þess að stjórna fjármagnsflæðinu.  

 

Óbein eða markaðsdrifin höft hafa áhrif á fjármagnsflutninga með því að gera þá 

kostnaðarsamari. Þessi tegund hafta getur tekið á sig ýmsar myndir svo sem tvöfalt eða 

margfalt gengi gjaldmiðils og beina eða óbeina skattlagningu á fjármagnsflæði inn og út úr 

landinu. Höft á markaði geta haft áhrif á verð eða bæði verð og magn á tilteknum viðskiptum 

eftir gerð þeirra (Ariyoshi o.fl., 2000). Í flestum þróuðum ríkjum er litið svo á að frjálst flæði 

fjármagns milli landa yfirvinni þá kosti sem fylgja því að búa við höft og sökum þess er 

almennt lítið um gjaldeyrishöft (Forbes, 2007). 

1.2. Af hverju gjaldeyrishöft 
Ein helsta ástæðan fyrir því að stjórnvöld grípa til gjaldeyrishafta er sú að reyna að lágmarka 

gengisfellingu gjaldmiðilsins (Ariyoshi o.fl., 2000). Magud og Reinhart (2006) telja upp 

fjórar helstu ástæður þess að þjóðir þurfa að grípa til gjaldeyrishafta, nánar til tekið höft á 

innflæði fjármagns. Talað er um fjórar megin ástæðurnar sem „ógnirnar fjórar“ (e. four fears) 

fyrir höftum, það er óttinn við gengishækkun, óttinn við kvikt fjármagn (e. hot money) sem er 

skyndilegt innstreymi eða útstreymi fjármagns, óttinn við mikið magn innstreymis fjármagns 

og að lokum óttinn við að missa vald yfir peningamálastjórnun. 

 

Ógnin við gengishækkun: Mikið innstreymi fjármagns leiðir til hækkunar á gengi 

gjaldmiðilsins sem leiðir til þess að innlendar vörur verða síður samkeppnishæfar á 

alþjóðlegum mörkuðum. Til þess að stemma stigu við auknu innflæði fjármagns grípur 
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seðlabanki til þess ráðs að kaupa erlendan gjaldeyri á markaði til þess að stækka 

gjaldeyrisvaraforða sinn. Reinhart og Reinhart (eins og vísað er til í Magud og Reinhart, 

2006) telja þó að þessi aðferð sé mun tímafrekari en að setja höft á innflæði sem er talinn 

ákjósanlegri valkostur. 

 

Ógnin við kvikt fjármagn: Kvikt fjármagn er skyndilegt mikið magn innstreymis sem getur 

raskað jafnvægi lítilla markaða ef fjármagnið fer jafn skyndilega út aftur og það kom inn. 

James Tobin Nóbelsverðlaunahafi og hagfræðingur við Yale háskóla í Bandaríkjunum setti 

fram ákveðna lausn við þessum vanda. Lausn Tobins var að skattleggja fjármagnsflutninga 

milli landa nægilega mikið til þess að fæla frá í fyrstu mikið skyndilegt innflæði og um leið 

minnka þann skell sem annars yrði við óumflýjanlegt skyndilegt útstreymi (Magud og 

Reinhart, 2006). Upphaflegt markmið skattsins var að efla sjálfstæða peningamálastefnu ríkja 

og vernda gengi gjaldmiðla gegn gengissveiflum og árásum spákaupmanna. Hugmyndin var 

því sú að efla efnahagslegt öryggi ríkja í heiminum (Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, e.d.). 

 

Ógnin við mikið innflæði: Stjórnvöld vantreysta iðulega ekki erlendu fjármagni þar sem það 

er talið mikilvægt fyrir efnahagskerfi þjóða. Aftur á móti skiptir heildarflæði fjármagnsins 

máli. Miklir fjármagnsflutningar geta raskað stöðugleika lítilla fjármálakerfa. Erlendir sjóðir 

geta ýtt af stað eignabólum og hvatt innlenda milliliði sem hafa mikið handbært fé til 

óhóflegrar áhættutöku. Hér er skattlagning einnig álitlegur kostur (Magud og Reinhart, 2006). 

 

Ógnin við að missa stjórn á peningamálastefnunni: Hagsmunir alþjóðlegra fjárfesta og þeirra 

sem stjórna peningamálastefnunni eiga ekki alltaf vel saman. Í Frankel (eins og vísað er til í 

Magud og Reinhart, 2006) segir að ekki sé hægt að vera með fastgengisstefnu, sjálfstæða 

peningastefnu og opinn markað ef að vilji er til að hafa sveigjanleika í peningamálastefnunni. 

Ef svo er þarf einhver þessara þátta að gefa eftir. Vegna áðurnefnds ótta flotgengis virðist 

vera meira aðlaðandi að gefa eftir hreyfanleika fjármagns frekar en að gefa eftir sjálfstæði 

peningamálastefnunnar. Alþjóðlegir fjárfestar forðast reglugerðarhöft þrátt fyrir að höftin 

skapi ákveðinn stöðugleika og öryggi (Magud og Reinhart, 2006). 

 

Höft á útflæði fjármagns hefur lengi verið sú leið sem notuð er til þess að takast á við 

fjármála- og gjaldeyriskreppu. Til þess að greina skilvirkni á útflæði er gagnlegt að greina á 

milli tveggja tegunda hafta. Fyrri tegundin, fyrirbyggjandi höft, er notuð þegar þjóðir standa 

frammi fyrir alvarlegum greiðslujöfnunarhalla en hafa ekki enn orðið fyrir 
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gengisfellingarkreppu. Þessi tegund hafta getur tekið á sig nokkrar mismunandi myndir, til 

dæmis skattlagning á erlendar greiðslur eða bann við millifærslum til útlanda. Hugmyndin á 

bak við þessar ráðstafanir er að hjálpa til við að hægja á útflæði gjaldeyrisforðans og veita 

yfirvöldum þann tíma sem þörf er á til þess innleiða úrbætur á þeirri stefnu sem er við líði og 

fæla spákaupmenn frá. Reynslan sýnir að þessi tegund hafta hefur verið afar árangurslaus, því 

þegar við blasir meiriháttar krísa finnur einkageirinn alltaf leiðir til þess að komast hjá 

höftunum og færir gríðarlegt magn fjármagns út úr landinu. Það sem verra er að eftirlit með 

útstreymi hefur oftar en ekki leitt til spillingar þar sem fjárfestar reyna að færa fé sitt í öruggt 

skjól (e. safe haven). Þar að auki mistekst yfirvöldum oftar en ekki að innleiða trúverðuga og 

árangursríka aðlögunarstefnu (e. adjustment program). Aftur á móti, um það leyti sem höftin 

eru sett á eða þau hert mun umfang þjóðhagslegs ójafnvægis hafa tilhneigingu til þess að 

aukast frekar en að minnka (Edwards, 1999).  

 

Hugmyndin um höft á útflæði hefur fengið hljómgrunn ýmissa fræðimanna en þar má helst 

nefna Paul Krugman (1998). Hann hefur haldið því fram að lönd sem nú þegar standa frammi 

fyrir gríðarlegri kreppu gætu haft hag af tímabundnu inngripi og hertum höftum á útflæði. 

Þegar þessum höftum hefur verið komið á útflæði fjármagns gefst svigrúm til þess að lækka 

vaxtastig í landinu og koma á fót nýrri hagvaxtastefnu. Með því að stjórna útflæði fjármagns 

gefur það stjórnvöldum tíma og svigrúm til þess að endurskipuleggja fjármál ríkisins og 

koma fjármálageiranum í rétt horf á ný. Þegar hagkerfið hefur náð sér á strik á nýjan leik 

hefst umræðan um að aflétta höftunum (Magud og Reinhart, 2006). Þó telur Forbes (2005) að 

nýmarkaðsríki þurfi að byrja eins fljótt og auðið er að afnema höftin og setja áætlun þar um 

en ekki bíða eftir að endurskipulagning á efnahagskerfinu og innviðum þess sé lokið. Þannig 

náist bati mun fyrr en ef þess er beðið að öllum umbótum sé lokið. 

 

Til þess að tilætlaður árangur náist með gjaldeyrishöftum þurfa þau að vera víðfeðm og 

innleidd með afli. Mikill kostnaður getur hlotist af því að þurfa sífellt að vera að laga, gera 

breytingar og hafa eftirlit með þeim reglum sem hafa verið settar. Þrátt fyrir eftirlit geta 

höftin misst virkni með tímanum og markaðurinn nýtir sér mögulegar glufur til þess að beina 

óæskilegu fjármagni gegnum ýmsar undanþágur. Árangur gjaldeyrishafta virðist vera 

takmarkaður við þróaðri fjármálamarkaði sem sniðganga kostnað af undanskotum. Þótt 

gjaldeyrishöft virðist vera árangursrík í sumum löndum er erfitt að vera viss um hlutverk 

þeirra miðað við þau vandamál sem höftin leiða til og hafa áhrif á stefnu yfirvalda við að efla 

varúðarreglur, sveigjanleika í gengi gjaldmiðilsins og aðlögun peningastefnu. Höft á 
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innstreymi geta verið óhentug sem varúðarákvæði þar sem þau eru oft lögð á í 

þjóðhagslegum tilgangi frekar en hagfræðilegum, til dæmis þrýstingur á gengi í Brasilíu á 

tímum krísunnar í Mexíkó og Asíu og einnig Chile og Kólumbíu á tímum Asíukrísunnar. 

Reynsla margra landa, svo sem eins og Brasilíu og Taílands, bendir til þess að notkun 

gjaldeyrishafta á innstreymi fjármagns verji ekki til langs tíma efnahagskerfið þegar umskipti 

verða á flæði fjármagns nema að til komi nauðsynlegar breytingar í þjóðhagslegri 

stefnumörkun og styrkingu fjármálakerfisins. Í þessum tilvikum, eins og í Kólumbíu, gætu 

gjaldeyrishöft í raun tafið nauðsynlegar leiðréttingar á þjóðhagslegri stefnu og gert aðlögun 

þyngri. Þar að auki gæti veikt eftirlit og varúðarákvæði í löndum með gjaldeyrishöft haft þau 

áhrif að bankakerfið taki óhóflega áhættu í skjóli haftanna líkt og gerðist í Taílandi (Ariyoshi 

o.fl., 2000). 

1.3. Saga gjaldeyrishafta 
Í 40 ár fram að fyrri heimsstyrjöldinni ríkti tímabil hagvaxtar og lítilla afskipta ríkisvalds. 

Alþjóðavæðing var að ryðja sér til rúms og viðskipti milli landa að aukast með aukinni 

sérhæfingu og iðnframleiðslu (Guðmundur Jónsson, 2002). Í byrjun þessa tímabils eða í 

kringum 1870 hófu evrópsk ríki að tengja gjaldmiðil sinn við gullfót, þar sem skráning 

gjaldmiðilsins var í samræmi við undirliggjandi virði gulls (Eichengreen, 1998). Fyrri 

heimsstyrjöldin raskaði atvinnulífi og lífskjörum með óstöðugleika sínum og ríkisafskipti 

jukust til að sporna við óstöðugleika og dýrtíð (Guðmundur Jónsson, 2002). 

 

 
Mynd 1: Heimsverslun á árunum 1929 til 1933.  
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Heimild: Kindelberger, D., „The world in depression 1929-1939“  
(eins og vísað er til í „Cooperation and reconstruction (1944–71))“. 
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Í kjölfar styrjaldarinnar hélt óstöðugleikinn áfram með kreppu og miklum verðsveiflum sem 

olli tíðum gengisbreytingum. Að lokum náðist að koma stöðugleika á efnahagskerfi heimsins 

í nokkur ár en honum lauk með kreppunni miklu (e. great depression) sem hófst 1929. Ríki 

hófu að setja höft á fjármagnsflutninga til að sporna gegn gengisbreytingum og rýra virði 

gjaldmiðilsins til að keppa hvert við annað á erlendum mörkuðum. Með því að vinna hvert á 

móti öðru minnkaði heimsverslun hratt (sjá mynd 1) með tilheyrandi atvinnuleysi og minni 

hagsæld („Cooperation and reconstruction (1944–71)“, e.d.).  

 

Eftir seinni heimsstyrjöldina vildu ríki koma í veg fyrir að sagan endurtæki sig líkt og eftir 

fyrri heimsstyrjöldina og inn í kreppuna miklu. Því komu 45 ríki saman um mitt ár 1944 í 

bænum Bretton Woods í norðaustur Bandaríkjunum þar sem drög voru lögð að stofnun 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans. Gjaldeyrissjóðurinn átti að stuðla að 

efnahagslegum fjármagnsstöðugleika með alþjóðlegri samvinnu ríkja og stuðla þannig að 

hraðari uppbyggingu alþjóðlega efnahagskerfisins í kjölfar styrjaldarinnar með bættum 

alþjóðaviðskiptum („Cooperation and reconstruction (1944–71)“, e.d.). 

 

Það var svo í mars árið 1947 sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tók til starfa fyrir tilstuðlan 29 

stofnríkja sem höfðu þá skömmu áður undirritað samning um stofnun hans. Síðar sama ár 

leitaði Frakkland á náðir sjóðsins og fékk lán fyrir uppbyggingu efnahagskerfisins þar í landi. 

Í kjölfar stofnunar sjóðsins ásamt aukningu á sjálfstæði margra Afríkuríkja fjölgaði 

aðildarríkjum ört frá stofnun fram á sjöunda áratuginn („Cooperation and reconstruction 

(1944–71)“, e.d.). 

 

Aðildarríki gjaldeyrissjóðsins gengust undir skuldbindingar er sneru að skráningu gengis og 

frjálsræði í gjaldeyrisviðskiptum. Ákveðið var stofngengi hvers gjaldmiðils sem bundið var 

við gullsígildi í upphafi og átti að ná til allra viðskipta og taka aðeins breytingum ef 

grundvallarmisræmi kæmi upp. Aðilar sjóðsins voru skuldbundnir til að leyfa frjálst flæði 

greiðslna fyrir vörur og þjónustu milli landa (Jónas H. Haralz, 2002).  

 

Þrátt fyrir þessar skuldbindingar fengu aðildarríkin aðlögunartíma til að afnema höft á 

gjaldeyrisviðskiptum. Þessum aðlögunartíma átti þó að ljúka eins fljótt og möguleiki var með 

hjálp sjóðsins en hann lánaði þeim ríkjum sem á þurftu að halda erlendan gjaldeyri til að 

auðvelda ríkjunum að flýta fyrir afnámi hafta (Jónas H. Haralz, 2002). 
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Það var svo snemma á sjöunda áratugnum sem tekið var að bera á því að dollarinn væri 

ofmetinn gagnvart gulli vegna mikilla útgjalda bandaríska ríkisins í stríðsrekstur og 

verkefnum, sem Lyndon B. Johnson forseti hafði sett á laggirnar, til að minnka fátækt og 

auka jafnrétti minnihlutahópa. Í kjölfarið var fastgengisstefnan aflögð og hætt að binda 

gjaldmiðla við gullsígildi og aðilum leyft að ráða því hvernig gjaldmiðill þeirra var skráður 

hvort sem það var flotgengisstefna, gengi bundið við aðra mynt eða stofna til myntbandalags 

(„The end of the Bretton Woods system (1972–81)“, e.d.). 

 

Margir óttuðust að með lokum Bretton Woods kerfisins myndi stöðugleiki og hagvöxtur 

minnka en umskiptin yfir í flotgengisstefnu gekk framar vonum og átti eftir að reynast vel í 

olíukrísunni á áttunda áratugnum þegar ríki gátu betur aðlagað sig hækkandi olíuverði og 

verðbólgu með flotgengi myntarinnar. Þá breytti Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn útlánastefnu 

sinni til að viðhalda alþjóðlegum stöðugleika vegna krísunnar („The end of the Bretton 

Woods system (1972–81)“, e.d.). 

 

Á níunda og tíunda áratugnum afnámu mörg ríki gjaldeyrishöft og þar á meðal mörg 

nýmarkaðs- og þróunarríki. Starfsemi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins breyttist vegna þess að 

verkefnin urðu færri og var rætt um að bæta við skyldur hans. En seint á tíunda áratugnum 

hófst svo fjármálakrísa í Asíu sem dreifði sér yfir heimsbyggðina og hafði þau áhrif að mörg 

þau nýmarkaðs- og þróunarríki sem nýlega höfðu afnumið höft þurftu aftur að setja hömlur á 

fjármagnsflæði (Forbes, 2007). 

 

Í kjölfar fjármálakreppunnar í Asíu dró Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lærdóm af undanfara 

krísunnar og sá að sjóðurinn þyrfti að hafa meira eftirlit með bankakerfum aðildarríkjanna og 

áhrifum veikleika þeirra á þjóðarhag. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn fór því að bjóða upp á 

úttekt á fjármálakerfum aðildarríkjanna í samstarfi við Alþjóðabankann ásamt því að 

endurskoða hvernig ríkisfjármálum ætti að vera háttað í aðdraganda afnáms hafta („Societal 

change for Eastern Europe and Asian upheaval“, e.d.). 

 

Í fjármálakreppunni sem skók heiminn árið 2008 kom enn og aftur í ljós mikilvægi 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Útlánageta hans var aukin til muna svo að aðildarríki gætu varið 

sig gagnvart utanaðkomandi áhrifum á efnahagskerfi þeirra. Sjóðurinn þurfti þá einnig að 

hjálpa mörgum aðildarríkjum með aðgerðir til að verja gjaldmiðilinn, fjármagnsflæði og 

peningamálastefnuna („Globalization and the crisis (2005 - present)“, e.d.). Á meðal þeirra 
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var íslenska ríkið sem þurfti á lánalínu að halda til að efla gjaldeyrisvaraforða sinn og hjálp 

við til að stemma stigu við fjármagnsflæði, óstöðugu efnahagskerfi og endurreisn 

bankakerfisins. 

1.3.1. Gjaldeyrishöft erlendis 
Í seinni tíð hafa gjaldeyrishöft ekki verið mikið notuð en þó hafa þróunarríki ásamt 

nýmarkaðsríkjum þurft að nýta sér höft á einn eða annan hátt. Á tíunda áratugnum þegar 

fjármálakreppan sem byrjaði í Asíu gekk yfir heiminn þurftu mörg lönd að setja á höft til að 

halda stöðugleika á efnahagskerfi sínu. 

  

Í rannsókn sinni skoðuðu Magud og Reinhart (2006) gjaldeyrishöft og hvort hægt væri að 

finna sameiginlegan grunn af mismunandi höftum og hvort hægt væri að halda því fram að 

öll höft væru jafn árangursrík. Þá skoðuðu Ostry, Ghosh, Chamon og Qureshi (2011) hvenær 

gjaldeyrishöft hafa verið tekin upp og af hverju. Teknar voru saman í þessum rannsóknum 

þær aðgerðir sem heftu bæði innflæði og útflæði ríkja á tíunda áratugnum og fram á þann 

fyrsta á tuttugustu öldinni. Þau ríki sem tóku upp gjaldeyrishöft í einhverri mynd á þessum 

tíma og er fjallað um í þessum tveimur rannsóknum eru flest í Asíu og Suður Ameríku: 

 

Indónesía 

Vegna mikils innflæðis fjármagns þurfti Indónesía að setja á höft vegna erlendrar lántöku árið 

1991. Seðlabankinn setti þá hömlur á banka um skiptasamninga (e. swap) ásamt því að 

hækka vexti. Einnig breytti ríkisstjórnin stefnu sinni varðandi erlendar lántökur og setti á þær 

þak til næstu fimm ára (Magud og Reinhart, 2006).  

 

Malasía 

Fjármálakrísan lagðist þungt yfir Malasíu og þurfi ríkið að setja á höft vegna inn- og útflæðis 

fjármagns. Meðal þeirra aðgerða sem þurfti að grípa til árið 1994 var að setja bönkunum 

skorður á erlendar skuldbindingar sem ekki voru tengdar viðskiptum eða fjárfestingu. Þá var 

lokað fyrir það að bankar mættu gangast við skiptasamningum og framvirkum samningum (e. 

forwards) frá erlendum aðilum. Þá þurfti að setja höft á útflæði 1998 þegar skiptasamningar 

erlendis voru takmarkaðir og bann sett á skortsölu (Magud og Reinhart, 2006). Gjaldeyrir 

sem geymdur var erlendis var fluttur heim með sérstökum aðgerðum og strangar reglur settar 

um viðskipti með hann í inn- og útflutningi (Neely, 1999). 
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Taíland 

Á árunum 1990 til 1998 þurfti Taíland að setja á höft vegna inn- og útflæðis fjármagns. 

Bönkum og fjármálastofnunum voru settar skorður á stöðutökum í erlendri mynt og 

bindiskylda hækkuð. Hömlur voru settar á fjármagnsviðskipti og sett á aflandsgengi og 

álandsgengi fyrir gjaldmiðilinn (Magud og Reinhart, 2006). 

 

Brasilía 

Höft á innflæði fjármagns voru sett 1994 með því að setja skatt á erlenda fjárfestingu á 

hlutabréfamarkaði og kaup á dollar á erlendum mörkuðum voru takmörkuð (Ostry o.fl., 

2011). 

 

Chile 

Bindiskylda var hækkuð umtalsvert í Chile árið 1991 á allar lánveitingar í erlendri mynt til 

fyrirtækja ásamt því að stimpilgjald var sett á öll erlend lán (Ostry o.fl., 2011). 

 

Kólumbía 

Um mitt ár 1991 var settur á skattur á allar gjaldeyristekjur af persónulegri þjónustu veittri 

erlendis og seðlabankinn hækkaði þóknun sína á kaup gjaldeyris í handbæru fé árið 1992 

ásamt því að setja reglur um innkomu gjaldeyris vegna þjónustusölu. Þá var bindiskylda 

hækkuð upp í 47% á allar lánveitingar í erlendri mynt til fyrirtækja árið 1993 og framlengt 

árið 1994 á allar lánveitingar til fimm ára eða skemur (Magud og Reinhart, 2006). Árið 2008 

voru svo sett skilyrði um að erlendir aðilar sem fjárfestu á innlendum mörkuðum þyrftu að 

halda fjárfestingunni í að minnsta kosti eitt ár (Ostry o.fl., 2011). 

 

Tékkland 

Seðlabankinn setti gjald á öll gjaldeyrisviðskipti sín við banka árið 1995 með það að 

markmiði að draga úr skammtíma spákaupmennsku. Þá voru sett takmörk á erlendar lántökur 

bankanna til skamms tíma ásamt því að hver banki átti að tryggja það að heildar 

skammtímalán til erlendra aðila færu ekki yfir 30% af heildar skammtímaskuldum frá 

erlendum aðilum (Magud og Reinhart, 2006). 
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Mexíkó 

Bönkum var gert skylt til að halda erlendum lánveitingum undir 10% af heildarlánasafni sínu 

og að halda að minnsta kosti 15% af þeim í auðseljanlegum lánasöfnum (Magud og Reinhart, 

2006). 

 

Argentína 

Aðgerðir í árslok 2001 voru gerðar til að hefta útflæði fjármagns. Aðgerðirnar fengu nafnið 

„The Corralito“ og takmörkuðu þær meðal annars úttektir úr bönkum og lántökur í dollar. 

Gengi gjaldmiðilsins varð tvöfalt, aflands- og álandsgengi, og gjald sett á öll viðskipti með 

dollar. Einnig var í höftunum sett skilyrði um að félög á hlutabréfamarkaði skyldu gera upp í 

innlendri mynt (Magud og Reinhart, 2006). 

 

Spánn 

Árið 1992 þurfti Seðlabanki Spánar að taka úr sambandi reglulegan gjaldmiðlamarkað og 

setja á höft á viðskipti með erlenda gjaldmiðla (Magud og Reinhart, 2006). 

 

Eftir að fjármálakreppan skók heimsbyggðina árið 2008 hafa mörg lönd tekið upp 

gjaldeyrishöft til að hægja á eða stöðva flæði fjármagns sem ógnar fjármálastöðugleika 

þeirra. Ísland var eitt af fyrstu löndunum til að setja á gjaldeyrishöft en fram að því hafði 

ekkert iðnríki sett á höft í áraraðir. Í framhaldi af því settu Brasilía, Indónesía, Taíland og 

Suður Kórea ásamt fleiri ríkjum á höft á innflæði fjármagns og kviks fjármagns árið 2009 og 

var þeim að mestu aflétt árið 2011. Ásamt Íslandi voru Kína, Kýpur og Indland með höft á 

flæði fjármagns árið 2013 en löndin voru þó búin að taka mikilvæg skref í að aflétta þeim 

(„Just in case“, 2013). 

1.3.2. Gjaldeyrishöft á Íslandi 
Árið 1921 hófst samdráttarskeið á Íslandi í kjölfar mikillar þenslu eftirstríðsáranna. Gengi var 

þá skráð jafngilt dönsku krónunni en ljóst var að undirliggjandi væri mikið ósamræmi svo að 

ákveðið var að kanna raunverulegt verðgildi íslensku krónunnar. Þetta hvatti bankana til að 

hafa opinbera gengisskráningu og var því fyrsta opinbera gengisskráning krónunnar í júní 

árið 1922 en með því má segja að skrefið hafi verið stigið til fulls í átt að sjálfstæðri mynt. 

Þetta markaði upphaf þess tímabils þar sem Ísland hafði gjaldmiðil skráðan á fljótandi gengi 

(Jóhannes Nordal, 2002). 
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Það var svo árið 1931 að áhrif kreppunnar miklu skullu á íslensku efnahagslífi af fullum 

þunga. Mikið verðfall var á útflutningsafurðum Íslendinga og gjaldeyrisvaraforði 

Landsbankans sem þá sinnti hlutverki seðlabanka minnkaði hratt. Þegar tíðindi komu um að 

Englandsbanki hafði verið leystur undan skyldu sinni að innleysa seðla sína í gulli féll gengi 

pundsins hratt og flest ríki ákváðu að skrá gengi sitt í samræmi við gengi pundsins. Því fór að 

Landsbankinn fylgdi sömu leið til að vernda hagsmuni útflutningsviðskipta (Jóhannes 

Nordal, 2002). Með því að hætta með flotgengi og skrá gengi krónunnar í samræmi við 

sterlingspund hófst tímabil gjaldeyris- og viðskiptahafta sem stóðu í hartnær sex áratugi allt 

til ársins 1995 þegar Ísland varð aðili að Evrópska efnahagssvæðinu (EES). Íslensk stjórnvöld 

voru þá tilneydd til að afnema höft vegna þess að ein af grunnstoðum EES-samningsins er 

frjálst flæði fjármagns nema í undantekningartilvikum eins og tímabundinn óstöðugleiki í 

efnahagskerfi aðildarríkjanna. Það var því árið 1993 sem íslenskur gjaldeyrismarkaður var 

stofnaður og gengi ákvarðað í upphafi hvers dags af markaðsaðilum. Seðlabankinn skuldbatt 

sig í ákveðinn aðlögunartíma til að halda genginu innan ákveðins fráviks frá viðmiðunargengi 

allt til ársins 1997 þegar bankinn dró mikið úr viðskiptum á markaði við lok þessa 

aðlögunartíma. Það var svo árið 2001 að verðbólgumarkmið Seðlabankans var tekið upp og 

krónan skráð aftur með flotgengi (Finnur Oddsson o.fl., 2011). 

 

Á árunum fyrir hrun, nánar til tekið árin 2005 til 2008, var umtalsvert innstreymi fjármagns 

til Íslands. Það sem var þess helst valdandi var mikill vaxtamunur við útlönd og hækkandi 

gengi krónunnar sem gerði það að verkum að erlendir fjárfestar með alþjóðlegt fjármagn litu 

á íslenskar krónur sem álitlegan fjárfestingakost. Fjármagn streymdi til landsins bæði í 

gegnum venjulegar fjárfestingar og einnig með kaupum á svokölluðum jöklabréfum sem voru 

skuldabréf sem gefin voru út gagngert til þess að hagnast á þessum vaxtamun. Þetta mikla 

innstreymi tengdist líka lántökum íslenskra fyrirtækja á alþjóðamörkuðum. Því var ljóst að 

erlendir aðilar áttu mikla fjármuni í íslenskum krónum („Afnám gjaldeyrishafta“, 2009).  

 

Það var síðan í október 2008 sem mikil bankakreppa skall á á Íslandi sem varð til þess að 

minnkandi tiltrú varð á íslenskum fjáreignum strax í kjölfarið. Við þetta skapaðist mikil hætta 

á miklu útstreymi fjármagns með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir gengi krónunnar sem 

hafði þegar byrjað að veikjast. Mikið útstreymi strax í kjölfar bankahrunsins hefði getað 

valdið hraðri gengislækkun krónunnar og einnig mikilli verðbólgu. Ljóst var að skuldir 

íslenskra heimila og fyrirtækja voru miklar og einnig hátt hlutfall erlendra skulda og 

verðtryggðra lána. Af þessum sökum hefði hrina vanskila auðveldlega geta farið af stað með 
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slæmum afleiðingum fyrir þjóðarbúskapinn. Því taldi Seðlabanki Íslands nauðsynlegt að 

grípa til gjaldeyrishafta til þess að hefta tímabundið útflæði gjaldeyris. Þó svo að 

gjaldeyrishöft séu aldrei heppilegur kostur var það engu að síður talið nauðsynlegt í því 

sjónarmiði að stuðla að stöðugleika krónunnar („Afnám gjaldeyrishafta“, 2009). 

 

Strax í upphafi fyrsta áratugar 21. aldarinnar fór þensla íslensku bankanna að aukast í kjölfar 

einkavæðingar þeirra árið 2002. Segja má að þensla þeirra hafi verið gríðarleg samanborðið 

við önnur lönd í sambærilegri stöðu með mikið innflæði fjármagns og óstöðugleika í kjölfar 

markaðsvæðingar hagkerfisins og einkavæðingar fjármálafyrirtækja, svo sem Finnland og 

Svíþjóð í upphafi tíundaáratugs 20. aldar (Benediktsdóttir, Daníelsson og Zoega, 2011). 

 

Heildar eignir bankakerfisins fóru úr því að vera 150% af landsframleiðslu í lok árs 2003 í 

744% af landsframleiðslu í lok árs 2007 en á þessu tímabili jókst landsframleiðsla um 5,5% á 

hverju ári að meðaltali. Einnig má geta þess að fyrstu níu til tíu mánuði ársins 2008 jukust 

heildar eignir bankanna í 1000% af landsframleiðslu vegna lækkunar á gengi krónunnar, sem 

gerði það að verkum að vermæti erlendra eigna og skulda bankanna jókst. Þessi hraði vöxtur 

bankakerfisins orsakaðist að miklu leyti af þenslu á innlendum lánamarkaði. Á tímabilinu frá 

2003 til 2007 hækkaði meðalverð hlutabréfa á markaði um 43,7% auk þess var minniháttar 

bólumyndun á húsnæðismarkaði þar sem húsnæðisverð hækkaði um 16,6% árlega á umræddu 

tímabili. Á meðan á þessu stóð jókst heildareftirspurn eftir húsnæði, einkasparnaður dróst 

saman og viðskiptahallinn var að meðaltali 14,3% á tímabilinu sem endurspeglar mikinn vöxt 

í neyslu og auknar fjárfestingar (Benediktsdóttir o.fl., 2011).  

 

Eftirlitsstofnanir bankanna voru stórlega fáliðaðar og skorti þær reynslu til þess að hafa 

eftirlit með eins gríðarstóru bankakerfi og raunin var. Sama máli gilti um ráðuneytin og 

stjórnmálaflokkana sem voru ekki með nægjanlega yfirsýn yfir gang mála. Gríðarleg þensla 

átti sér stað í bankakerfinu frá árinu 2004 fram á mitt ár 2008 og jukust samanlagðir 

efnahagsreikningar þriggja stærstu bankanna áttfalt á umræddu tímabili. Vöxtur bankanna 

skýrist einkum af yfirtökum en einnig að eðlilegum vexti. Helst ber að nefna yfirtöku 

Kaupþings á danska bankanum FIH Erhversvsbank og breska bankanum Singer & 

Friedlander. Einnig má nefna yfirtöku Glitnis á norska bankanum BN Bank árið 2005 

(Benediktsdóttir o.fl., 2011). Útlán jukust að mestu leyti til erlendra aðila og innlendra 

eignarhaldsfélaga (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010). 

 



	  

	  

14 

Tafla 1 sýnir breytingu á heildareignum þriggja stærstu bankanna (Glitnir banki hf., 

Kaupþing banki hf. og Landsbanki Íslands hf.) á árunum 2003 og þangað til í ágúst 2008. Á 

þessu þensluskeiði fjármögnuðu bankarnir vexti sína og lántökur mikið til á evrópskum 

skuldabréfamarkaði. Lántakan var möguleg vegna þess að tilskipað eiginfjárhlutfall (e. 

capital adequacy directive, CAD) þeirra var hátt og stutt með lánshæfismati í AAA flokki hjá 

greiningaraðilum og matsfyrirtækjum. Á tveggja ára tímabili 2004 til 2005 fengu umræddir 

bankar 21 milljarð evra að láni á erlendum skuldabréfamarkaði eða sem nemur tvöfaldri 

landsframleiðslu þess tíma. Mest af útgáfunni var í formi skuldabréfa með lánstíma í þrjú til 

fimm ár með vöxtum sem voru aðeins 0,15 til 0,25 prósentustig umfram viðmiðunarvexti 

(Benediktsdóttir o.fl., 2011). 

 
Tafla 1: Stærð bankakerfisins (milljarðar króna). 

	  
 

Í byrjun árs 2006 fór að halla undan fæti í kjölfar birtingar neikvæðra skýrslna 

matsfyrirtækja. Við það varð aðgangur að evrópskum skuldabréfamarkaði torsóttari og 

opnaðist ekki að fullu aftur. Í skýrslu sem Fitch Rating birti (eins og vísað er tíl í Flannery, 

2010) var því haldið fram að langtíma lánshæfismat íslenska ríkisins færi úr því að vera 

stöðugt yfir í neikvætt. Aftur á móti gekk bönkunum vel síðar sama ár að selja skuldabréf á 

bandarískum markaði þar sem þeir seldu skuldabréf fyrir rúmlega 6 milljarða evra. Kjörin 

höfðu hins vegar versnað og vaxtaálagið var komið uppí 0,5 til 0,6 prósentustig sem þótti hátt 

á mjög virkum fjármálamarkaði á þeim tíma. Þegar þarna var komið við sögu voru íslensku 

bankarnir farnir að greiða vexti sem voru á sambærilegum kjörum og stóðu nýmörkuðum til 

boða sem aftur á móti höfðu mun lakara lánshæfismat en íslensku bankarnir (Flannery, 2010). 

Dagsetning Heildareignir
Verg 

landsframleiðsla Eignir/VLF
31.12.2003 1.293 841 1,54
31.12.2004 1.796 928 1,94
31.12.2005 3.105 1.026 3,03
31.12.2006 4.552 1.168 3,90
31.12.2007 9.739 1.309 7,44

Febrúar 2008 10.172 1.478 6,88
Apríl 2008 11.730 1.478 7,94
Júní 2008 12.574 1.478 8,51

Ágúst 2008 12.787 1.478 8,65

Heimild: Seðlabanki Íslands og Hagstofa Íslands (eins og vísað er til í
Benediktsdóttir, Daníelsson og Zoega, 2011).
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Þegar alþjóðlega fjármálakreppan fór að sækja í sig veðrið árið 2007 urðu erlend innlán á 

borð við Icesave reikninga Landsbankans og Edge reikninga Kaupþings mikilvægur hluti af 

fjármögnun bankanna. En það dugði ekki til þess að bjarga bönkunum úr þeirri lausafjárkrísu 

sem þeir voru komnir í. Það var síðan í október 2008 að bankarnir hrundu með 

eftirminnilegum hætti. Ólíkt öðrum þjóðum með stór bankakerfi á borð við Sviss og 

Lúxemborg, þá spannaði íslenska nútíma bankakerfið einungis nokkur ár samanborið við 

aldir í öðrum löndum. Þetta gerði það að verkum að gæði eftirlits, stjórnunar og innri 

starfsemi bankanna var ekki sambærileg við þau lönd (Flannery, 2010).  

 

Íslenska bankakerfið var verulega skuldsett og hafði miklar skuldbindingar í erlendri mynt. Á 

Íslandi, öfugt við lönd með hlutfallslega stórt bankakerfi eins og Lúxemborg, voru allir 

íslensku bankarnir með höfuðstöðvar á Íslandi. Íslensku bankarnir uxu hratt sem hafði mikil 

áhrif á gæði lánasafna þeirra, auk þess sem verulegur hluti fjármagnsins var orðið veikt vegna 

fjármögnunar bankanna á því. Það gaf ranga mynd af stöðunni til sparifjáreigenda og 

lánadrottna sem gátu lítið varið sig gangvart stöðunni. Að lokum vantaði íslensku bankana 

lánveitendur til þrautarvara (e. lender of last resort) þar sem að stærð bankanna hafði vaxið 

langt umfram gjaldeyrisforða seðlabankans og getu ríkissjóðs til þess að endurfjármagna 

bankana (Flannery, 2010). 

 

Þau gjaldeyrishöft sem nú eru við líði á Íslandi voru tekin upp 28. nóvember 2008 samkvæmt 

heimild í lögum um gjaldeyrismál. Skömmu eftir að höftin voru sett á voru greiðslur vegna 

innflutnings á vöru og þjónustu gefnar frjálsar sem og beinar fjárfestingar innanlands. Því 

voru greiðslur sem tengdust almennum inn- og útflutningi vöru og þjónustu ekki bannaðar. 

Hins vegar hafa verið settar á skorður á flesta fjármagnsflutninga innlendra og erlendra aðila. 

Þau skuldabréf sem gefin voru út í krónum eru skilgreind þannig að ekki er hægt að breyta 

þeim yfir í erlenda gjaldmiðla þegar þau falla á gjalddaga og endurfjárfesta verður í öðrum 

skuldabréfum sem eru gefin út í íslenskum krónum. Reglurnar segja einnig til um að þeir 

aðilar sem eignast erlendan gjaldeyri verði að senda hann heim. Einnig má benda á að helstu 

útflutningsaðilum og fyrirtækjum með mikil umsvif erlendis var veitt full eða takmörkuð 

undanþága frá reglunum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum („Afnám gjaldeyrishafta“, 

2009). 
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Lagt var fram frumvarp árið 1992 um setningu laga um gjaldeyrismál sem var til þess fallið 

að gera breytingar á skipan gjaldeyris- og viðskiptamála á Íslandi. Tilgangur breytinganna var 

þríþættur. Fyrst má nefna að færa reglur sem lúta að gjaldeyris- og viðskiptamálum til 

samræmis við helstu samkeppnislönd Íslands þannig að gjaldeyrisreglur skerði ekki 

samkeppnismöguleika íslensks atvinnulífs. Í öðru lagi að veita svigrúm á gjaldeyrisreglum 

þar sem framboð og eftirspurn eftir erlendum gjaldeyri hefur áhrif á gengi krónunnar og 

stuðlar jafnframt að eðlilegri þróun gjaldeyrismarkaðarins. Í þriðja lagi voru gjaldeyrislögin 

með tilkomu þessara breytinga samrýmd lögum um Evrópska efnahagssvæðið á þessu sviði. 

Einnig var lagt til að skilið væri á milli gjaldeyrismála annars vegar og innflutningsmála hins 

vegar og sett yrðu sérstök lög um hvorn flokk fyrir sig. Jafnframt var lagt til að sú 

grundvallarbreyting yrði gerð að í stað þess að gjaldeyrisviðskipti væru háð leyfum, nema 

annað sé tekið fram, myndu gjaldeyrisviðskipti vera óheft nema að þau séu sérstaklega 

takmörkuð í lögum (Þingskjal 5, 1992). 

  

Það var síðan í nóvember 2008 að lög voru sett á sem heimiluðu Seðlabanka Íslands í 

samráði við viðskiptaráðherra að setja á reglur sem segja til um að takmarka megi eða stöðva 

yfir ákveðið tímabil tiltekna flokka fjármagnshreyfinga. Mikill ótti skapaðist í kjölfarið um að 

aðilar sem ættu miklar fjárhæðir í krónum, hvort sem það var á innlánsreikningum eða í 

verðbréfum myndu gera allt sem í þeirra valdi stæði til þess að selja slík bréf til þess að koma 

þessum fjármunum úr landi um leið og tækifæri gæfist til. En þar sem um verulegar fjárhæðir 

var að ræða hefðu slíkir fjármagnsflutningar getað orsakað mikla gengislækkun krónunnar 

sökum keðjuverkandi áhrifa. Einnig skapaðist hætta á því að fjárfestar sem að öllu jöfnu 

hefðu annars haldið sínum krónustöðum myndu selja við þessar aðstæður en það hefði getað 

haft í för með sér miklar gengissveiflur á krónunni. Því var ekki annar kostur í stöðunni en að 

takmarka möguleika þessara fjársterku aðila á því að selja krónueignir gegn erlendum 

gjaldeyri með því að setja á gjaldeyrishöft (Þingskjal 232, 2008-2009). 

 

En þar sem um bráðabirgðalög var að ræða og fyrirsjáanlegt að höftin yrðu til staðar áfram 

þótti ástæða til þess árið 2011 að lögfesta þær reglur um gjaldeyrismál sem Seðlabanki 

Íslands hafði sett með samþykki efnahags- og viðskiptaráðherra. Því voru lagðar til sextán 

nýjar breytingartillögur sem stuðluðu að aukinni herðingu haftanna (Þingskjal 1398, 2010-

2011). 
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1.4. Áhrif gjaldeyrishafta á Íslandi 
Efnahagsleg áhrif gjaldeyrishaftanna eru víða merkjanleg og má helst skipta kostnaði sem af 

þeim hlýst í beinan og óbeinan kostnað. Beini kostnaðurinn eru þau gjöld sem ríkissjóður 

verður fyrir og má þar helst nefna útboð, eftirlit undanþágubeiðnir, ýmiskonar ráðgjöf og 

umsýsla vegna haftanna. Beini kostnaðurinn er þó lítill í samburði við þann óbeina kostnað 

sem hlýst af því að búa við höft. Til þess að áætla þau óbeinu efnahagslegu áhrif sem landið 

verður fyrir er hægt að skoða stór útflutningsfyrirtæki sem starfa á alþjóðamarkaði. Fyrirtæki 

á borð við Össur, Marel og CCP voru skoðuð á þremur tímabilum, það er fyrir 

gjaldeyrishöftin, tímabilið eftir að EES samningurinn var kominn á og svo nú síðast þegar 

höftin voru komin á eftir hrun. Á því tímabili sem frjálst flæði fjármagns var til og frá landinu 

jókst útflutningur hratt eða um 8% á ári yfir það tímabil sem engin höft voru við líði (sjá 

mynd 2). Aftur á móti var tímabilið áður en frjálst flæði var við líði og eftir að höftin voru 

sett á, tímabil stöðnunar og jafnvel samdráttar í útflutningi fyrirtækja í alþjóðageiranum 

(„Kosta höftin okkur 80 ma. kr. í gjaldeyristekjur á ári?“, 2014). 
 

Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar Viðskiptaráðs Íslands (eins og vísað er til í „Kosta höftin 
okkur 80 ma. kr. í gjaldeyristekjur á ári?“, 2014). 

 

Mynd 2: Þróun útflutnings 1990 til 2013.  
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Ef útflutningur fyrirtækja á alþjóðamarkaði hefði vaxið með sama hraða frá árunum 2008 til 

2013 eins og hann gerði fyrir hrun og áður en höftin komu næmu útflutningstekjur að öllu 

öðru óbreyttu 160 milljörðum króna meira en raunin var. En eins og gefur að skilja geta aðrir 

þættir hafa spilað inn í eins og bætt aðgengi að evrópskum mörkuðum í kjölfar EES 

samningsins árið 1994, almennt gott aðgengi að fjármagni fyrir alþjóðlegu fjármálakreppuna 

sem og gengi íslensku krónunnar árin fyrir hrun. En þegar litið er á sögu Íslands og hafta þá 

má glögglega sjá að umbreytingar frá hröðum vexti yfir í samdrátt í útflutningstekjum sé að 

miklu leyti höftunum að kenna („Kosta höftin okkur 80 ma. kr. í gjaldeyristekjur á ári?“, 

2014). 

 

Við setningu gjaldeyrishaftanna urðu mikil umskipti á hlutabréfamarkaði og í ágúst 2010, rétt 

tæpum tveimur árum eftir setningu þeirra, var hlutabréfamarkaðurinn enn í lamasessi. Hann 

var einungis brot af því sem hann var fyrir hrun en þar hafði brotthvarf íslensku bankanna og 

félaga tengdum þeim mikið að segja. Á sama tíma var nýfjárfesting í erlendum verðbréfum 

bönnuð til þess að koma í veg fyrir útstreymi gjaldeyris. Fjárfestingakostir hérlendis 

samanstanda því að mestu leyti af ríkisskuldabréfum, skuldabréfum Íbúðalánasjóðs og 

innlánum í bönkum (Anna Kristjánsdóttir, 2010). 

 

Tiltölulega mikil fjárfestingageta innlendra aðila á sama tíma og takmarkaðir 

fjárfestingarkostir eru í boði vegna gjaldeyrishaftanna geta skapað hættu á bólumyndun. 

Samkvæmt útreikningi Arion banka nemur uppsöfnuð fjárfestingaþörf lífeyrissjóðanna um 

1.200 milljörðum króna á árunum 2011 til 2021 („Fjárfestingavilji lífeyrissjóða í erlendri 

mynt innan gjaldeyrishafta“, 2013). Mikilvægt er fyrir lífeyrissjóði landsmanna þegar til 

lengri tíma er litið að þeim verði veitt frjálsræði til fjárfestinga í erlendum eignum og ekki 

síst til þess að dreifa áhættu (Arnór Sighvatsson, 2010). Lífeyrissjóðirnir þurfa því að taka á 

sig mun meiri áhættu með innlendri fjárfestingu þar sem fjárfestingar utan landssteinanna 

standa ekki til boða nema að verulega litlu leyti. Við þessar aðstæður er hætt við að innlendar 

eignir verði of stór hluti eignasafnsins og áhættudreifing sjóðanna að sama skapi ekki 

nægjanleg (Finnur Oddsson o.fl., 2011). 

1.5. Íslenski hlutabréfamarkaðurinn 
Íslenski hlutabréfamarkaðurinn er um margt frábrugðinn öðrum hlutabréfamörkuðum. 

Upphaf hans má rekja aftur til ársins 1985 þegar Verðbréfaþing Íslands hf. var stofnað. Það 

var síðan ekki fyrr en fimm árum síðar að saga hlutabréfamarkaðarins hófst með skráningu 
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fyrstu hlutabréfanna og var það Olíuverslun Íslands hf. sem reið á vaðið. Í kjölfarið fjölgaði 

félögum þó mikið og fóru flest uppí 75 árið 2001. Frá og með árinu 2001 fór skráðum 

félögum að fækka og á árinu 2007 voru þau orðin 26 talsins og í ágúst árið 2008 voru 20 

félög með skráð hlutabréf í íslensku kauphöllinni (Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, 2011). Því má 

segja að hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi sé kornungur samanborið við aðrar þjóðir en þar má 

helst nefna dönsku kauphöllina sem á sögu að rekja allt til 17. aldar á meðan aðrar kauphallir 

á Norðurlöndunum eiga sér skemmri sögu (Gylfi Magnússon, 2007). 

 

Á Íslandi eru fá félög skráð á markað og heildarstærð markaðsins í hlutfalli við 

landsframleiðslu er lítil. Þó hafa félög í meira mæli horft til skráningar á seinustu árum og í 

náinni framtíð munu bætast við á bilinu fimm til tíu nú félög á aðallista kauphallarinnar 

(„Morgunkorn“, 2014). Lífeyrissjóðirnir eru gríðarlega umfangsmiklir á markaðinum og 

mynda þeir stærsta eigendahópinn. Þar að auki býr markaðurinn við gjaldeyrishöft sem eru 

íþyngjandi, engu að síður mynda þau innlenda umfram eftirspurn eftir fjárfestingakostum. 

Þetta hefur leitt til þess að verðmyndun gæti verið röng á markaði og ekki í takt við þróun 

verðs á alþjóðlegum mörkuðum. Það er ekki einfalt mál að átta sig á því hvort markaðurinn 

sé eðlilega verðlagður en ein þekktasta og jafnframt einfaldasta leiðin til að rannsaka 

verðlagningu hlutabréfa er að athuga kennitölusamanburð og þá helst að skoða V/H hlutfall 

(e. price to earnings, P/E) og EV/EBITDA hlutfall (e. enterprise value to earnings before 

interest, taxes, depreciation and amortization) fyrirtækja. Þó verður að hafa í huga að 

samanburður V/H hlutfallins er einungis marktækur ef borin eru saman félög sem eru mjög 

lík, bæði viðskiptalega og fjárhagslega. Til þess að meta hvort bólumyndun sé á markaði er 

algengt að notast við V/H hlutfall markaðarins og bera það saman við sögulegt meðaltal þess 

(„Hlutabréfamarkaðurinn 2013“, 2014). 

1.6. Kennitöluverðmat 
Verðmat er mat á virði eignar byggt á ýmsum breytum sem meðal annars tengjast 

framtíðarávöxtun af fjárfestingunni, samanburði á sambærilegum eignum eða, þegar það á 

við, áætluðu upplausnarvirði eignarinnar (Pinto, Robinson og Stowe, 2010). Val á 

verðmatsaðferð fer eftir því hvað fjárfestar telja að skipti mestu máli í verðmyndun 

eignarinnar. Þættir sem horft er til eru meðal annars eðli og umfang fyrirtækis, í hvernig 

iðnaði það starfar og hvernig fjárhagsuppbygging þess er (Pinto o.fl., 2010). 
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Meðal útbreiddustu og þekktustu verðmatsaðferða er kennitöluverðmat (e. multiples) þar sem 

fjárfestar meta hlutabréfaverð eftir því hvað hver eining hlutafjár innifelur í sér er varðar 

hagnað á hlut, hreina eign, sjóðstreymi eða aðra mælikvarða (Pinto o.fl., 2010). Í 

kennitöluverðmati er tekið saman í eina tölu sambandið milli markaðsvirðis hlutabréfa og 

mikilvægar stærðir í reikningi félagsins eins og hagnaður, sala og bókfært virði. Þetta 

samband myndar kennitölu sem er svo notuð til að bera saman við kennitölur hjá 

samanburðarfélögum sem eru sambærileg því félagi sem verið er að verðmeta (Pinto o.fl., 

2010). Þessar kennitölur gefa fjárfestum vísbendingar um áhættu og vaxtarmöguleika. Ef 

seljanleiki og stjórnun eigna og skulda hefur verið stjórnað vel í einhvern tíma bendir það til 

þess að verð hlutabréfa í félaginu sé hátt (Brigham og Huston, 2011). 
 

Í kennitöluverðmati er viðhorf markaðarins nýtt til að meta virði félaga en í öðrum 

verðmatsaðferðum eru söguleg gögn úr bókhaldi notuð ásamt því að spá fyrir um lykilstærðir 

til að verðmeta félög. Mikil greiningarvinna felst í að spá fyrir um þessar lykilstærðir en 

yfirleitt er miðað við að markaðurinn sé skilvirkur og að allar fréttir af félögum um afkomu 

og aðra atburði í rekstri þeirra skili sér tiltölulega fljótt í verð þeirra. 

 

Þegar bera á saman tvö eða fleiri fyrirtæki henta verðmatskennitölur einkar vel þar sem 

notkun þeirra einfaldar allan samanburð um það hvaða fyrirtæki er hlutfallslega dýrast eða 

ódýrast í samanburðinum og einnig til að bera þróun hlutabréfaverðsins saman við markaðinn 

í heild sinni. Einnig er mikilvægt að möguleikar á vexti, arðsemi og markaðshlutdeild 

félaganna sé svipuð. Til þess að samanburðarmatið gefi sem réttasta mynd þurfa félögin að 

vera með svipað eigið fé og skuldahlutfall (Pinto o.fl., 2010). Það getur þó oft verið erfitt á 

Íslandi vegna þess hve fá félög eru skráð á markað. Vel útfærður kennitölusamanburður getur 

gert fjármálaspár nákvæmari (Goedhart, Koller og Wessels, 2005). 

 

Í verðmati er notast við sögulegar (e. trailing) eða framtíðar (e. forward) kennitölur en oftast 

er notast við það síðarnefnda. Þegar notaðar eru sögulegar kennitölur er miðast við 

markaðsvirði félags og seinasta útgefna árshlutauppgjör. Sögulegar kennitölur miðast því við 

afkomu sem þegar hefur verið gerð skil á í reikningi félags. Þegar unnið er út frá framtíðar 

kennitölum er miðast við markaðsvirði félags og áætlaða afkomu líðandi árs sem kemur fram 

í næsta ársreikningi félagsins (Pinto o.fl., 2010).  
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Til þess að meta virði hlutabréfa er betra að nota framtíðar kennitölur í verðmati þar sem 

slíkar kennitölur gefa betri mynd af virði þeirra en sögulegar kennitölur ef til staðar eru góðar 

spár um framtíðar afkomu (Liu, Nissim og Thomas, 2002). Í rannsókn þessari verður notast 

við sex sögulegar kennitölur en eins og segir í Yoo (2006) þá veitir það meiri nákvæmni að 

nota fleiri en aðeins eina kennitölu í samanburðarverðmati hvort sem um ræðir sögulegar eða 

framtíðar kennitölur. Það hefur þó meira flækjustig og óvissu að miða við framtíðar 

kennitölur þar sem verið er að áætla og spá fyrir um ýmsar breytur sem hafa áhrif á afkomu 

samkvæmt næsta ársreikningi. Þar sem ekki er spáð fyrir um afkomu framtíðarinnar í þessari 

rannsókn heldur aðeins að athuga á verðmatsdegi hver munurinn sé á verði hlutabréfa á 

íslenskum markaði miðað við samanburðarfélög verður eins og áður segir notast við 

ársreikninga ársins 2013.  

 

Sjaldgæft er að samanburðarfélög séu samanburðarhæf að öllu leyti en yfirleitt geta þau gefið 

góða mynd af markaðnum séu nokkur samanburðarfélög tekin saman (Goedhart o.fl., 2005). 

Val á samanburðarfélögum er vandasamt verk því eins og áður segir þarf að líta til margra 

þátta þegar þau eru valin en horfa þarf meðal annars til stærðar, vaxtarmöguleika og 

markaðsaðstæðna. Greiningaraðilar byrja á því að horfa til ákveðinnar atvinnugreinar og oft á 

tíðum gefa félög upp sína helstu samkeppnisaðila í ársskýrslum sem hægt er að útbúa 

samanburðarhóp út frá. Eftir að niðurstaða fæst um hvaða félög skal hafa í samanburðarhópi 

hefst vinna við að kanna hvort samanburðarfélögin hafi betri aðgang að viðskiptavinum, hafi 

fast tekjustreymi eða búi við stærðarhagkvæmni sem gæti skekkt niðurstöðu verðmatsins. Ef 

samanburðarfélag býr yfir yfirburðarstöðu á markaðinum mun það gera það að verkum að 

kennitölurnar eru hærri en ella (Goedhart o.fl., 2005). Til þess að bera saman við 

samanburðarfélögin eru notaðir tölfræðilegir mælikvarðar sem mæla mismun á félaginu sem 

verið er að greina frá samanburðarhópnum. Þar er algengast að athuga meðaltal og miðgildi á 

kennitölum samanburðarfélaganna og fyrirtækisins (Mînjina, 2009). Þar gefur miðgildið betri 

mynd á samanburðinn þar sem miðgildið útilokar alla útlaga, það er þau félög í 

samanburðarhópnum sem eru með mjög háa eða mjög lága kennitölu. Útlagar geta því síður 

skekkt samanburð með notkun á miðgildi. 

1.6.1. V/H hlutfallið  
V/H hlutfallið hefur lengi verið ein vinsælasta kennitalan til þess að meta verð hlutabréfa. 

Sökum þess hversu margir nota hana gerir það samanburðarverðmat þeim mun einfaldara í 

framkvæmd þar sem aðgangur að upplýsingum um fyrirtækin út frá kennitölunni eru frekar 
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aðgengilegar. V/H hlutfallið er notað til þess að bera saman verð markaða, einstakra 

fyrirtækja og atvinnugreina á sama tímapunkti. Markaðsvirði félags deilt í hagnað rekstrarárs 

þess gefur V/H hlutfallið og er það gagnlegt til að bera saman árangur milli ára eða tímabila. 

Hagnaður á hlut er einnig mikilvægur drifkraftur verðmætis félaga. Mikilvægt er að tryggja 

það að ávallt séu borin saman sömu tímabil og sömu forsendur milli félaga þegar verið er að 

reikna út V/H hlutfall því annars verða kennitölur ekki samanburðarhæfar. Fjárfestar og 

greiningaraðilar eru almennt að horfa til framtíðar þar sem vissulega er ekki hægt að fjárfesta 

í hagnaði fortíðar þó svo oft á tíðum hafi fortíðin mikið spádómsgildi fyrir framtíðina (Pinto 

o.fl., 2010). Ef V/H hlutfallið er vel yfir meðaltali innan atvinnugreinar og vaxtamöguleikar 

og áhætta eru sambærileg öðrum félögum getur það bent til þess að verð bréfanna sé of hátt. 

Eins ef V/H hlutfallið er vel undir sögulegu V/H gildi félagsins bendir það til þess að félagið 

sé of lágt verðlagt (Brigham og Huston, 2011). 

 

Ekki eru allir á sammála um ágæti V/H hlutfallsins þar sem mörg fyrirtæki búa við 

sveiflukenndan hagnað eða eru í örum vexti og því er hagnaðurinn ekki kominn með þann 

stöðugleika sem búast má við. Félög með hærri skuldsetningu hafa alla jafna hagstæðara V/H 

hlutfall þar sem eiginfjárhlutfall er lægra en ef skuldsetning væri lægri. Fjárfestar áætla því 

hagnað fram í tímann út frá þeim forsendum sem eru til staðar á þeim tímapunkti sem 

verðmatið er unnið hverju sinni. Vegna þessa telst grunnurinn fyrir þessa kennitölu vera 

nokkuð ótryggur. En þar sem markmið þessarar ritgerðar er að bera saman V/H hlutfall 

fyrirtækja sem eru með sambærilega möguleika hvað varðar myndun hagnaðar í framtíðinni 

og eru í sömu atvinnugrein mun kennitölusamanburður gefa nægjanlega vissu fyrir 

niðurstöðum ef skorður eru settar á samanburðinn. Túlka má óvenju hátt eða lágt V/H hlutfall 

sem óraunhæfar væntingar um framtíðarvöxt og getur því verið góð vísbending um að verð 

hlutabréfsins sé ýmist of lágt eða of hátt eftir því sem við á (Elín Guðjónsdóttir, 2000).  

 

Neikvæðar hliðar á því að nota V/H eru til dæmis þær að hagnaður á hlut félags getur verið 

núll, mínustala eða mjög svo lítil í samanburði við verð og þá mun V/H hlutfallið vera 

ómarktækt. Það tekur ekki tillit til einskiptisliða sem geta bjagað niðurstöðuna og einnig hafa 

mismunandi reikningsskilaaðferðir þau áhrif að stjórnendur gætu bjagað hagnað á hlut (Pinto 

o.fl., 2010). 
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1.6.2. V/I hlutfallið 
Í rannsókn Graham og Dodd (eins og vísað er til í Pinto o.fl., 2010) hefur verðmatskennitalan 

V/I hlutfallið (e. price to book, P/B) eða verð á hlut deilt með bókfærðu virði á hlut átt sér 

langa sögu í verðmatsgreiningum. Í könnun Merril Lynch „Institutional Factor Survey“ (eins 

og vísað er til í (Pinto o.fl., 2010) kom í ljós að fagfjárfestar notuðu hlutfallið í mjög miklu 

mæli og var það næstum jafn mikið notað og V/H hlutfallið. Munurinn á V/H hlutfallinu og 

V/I hlutfallinu er sá að V/H hlutfallið notast við tölur úr rekstri félagsins en V/I hlutfallið 

notast við tölur úr efnahagsreikningi félagsins. 

 

Rök með því að nota V/I hlutfall eru til dæmis þau að bókfært virði er reiknuð stærð í 

efnahagsreikningi. Bókfært virði er því yfirleitt jákvætt þrátt fyrir að hagnaður sé enginn eða 

neikvæður. Því er hægt að nota kennitöluna í stað þess að nota V/H hlutfall þegar 

hagnaðurinn er enginn eða neikvæður. Bókfært virði er yfirleitt stöðugra en hagnaður á hlut 

og getur gefið betri mynd en V/H hlutfallið þegar hagnaður á hlut er óeðlilega hár eða lágur. 

Til þess að mæla nettó eignir á hlut þá er V/I hlutfallið talið gott til að verðmeta fyrirtæki sem 

eiga mikið af auðseljanlegum eignum eins og fjárfestinga- og tryggingarfélög, bankar og 

aðrar fjármálastofnanir (Pinto o.fl., 2010). Í rannsókn Wild, Bernstein og Subramanyam (eins 

og vísað er til í (Pinto o.fl., 2010) hefur P/B einnig verið notað á félög sem ekki eru líkleg til 

að stunda áframhaldandi rekstur. 

 

Rök gegn því að nota V/I hlutfall eru helst þegar verðmeta á félög þar sem þeirra aðal eign er 

mannauður og hugvit og þar af leiðandi með lítið af bókfærðum eignum. Einnig getur það 

skekkt samanburð ef samanburðarfélög eru með mikinn mismun á bókfærðu virði eigna. 

Einnig geta mismunandi reikningsskilaaðferðir haft áhrif á hvort V/I hlutfallið sé nothæft til 

þess að mæla fjárfestingu hluthafa. Í flestum löndum sýnir bókfært virði sögulegan kostnað af 

kaupum og eignum að frádregnum afskriftum. Verðbólga og tækniframfarir hafa þó 

venjulega áhrif á V/I hlutfallið þar sem mismunur getur myndast milli bókfærðs virðis og 

markaðsvirðis. Hlutabréfaútgáfa á nýjum hlutum og endurkaup hluta getur einnig skekkt 

sögulegan samanburð (Pinto o.fl., 2010). 

1.6.3. V/S hlutfallið 
V/S hlutfallið (e. price to sale, P/S) metur félög út frá tekjum, þar sem nefnarinn er salan sem 

er nettó tekjur á hlut, nettó sala er sala að frádregnum vaxtatekjum og afslætti. Síðastliðna 

áratugi hefur V/S hlutfallið verið vel þekkt verðmatsaðferð fyrir opinber hlutafélög og hvað 

besta verðmatskennitalan til þess að finna undirverðlögð hlutabréf (Pinto o.fl., 2010). 
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Greiningaraðilar nýta sér oft árstekjur eitt ár aftur í tímann þar sem það gefur nákvæmari 

mynd af sölutekjum frekar en „forward“ þar sem að spá um sölutekjur gæti verið ónákvæm. 

Einnig er hægt að útbúa spá um tekjur eitt ár fram í tímann og þá er um svokallaða „forward“ 

kennitölu að ræða. Þar sem tekjurnar koma efst fyrir í rekstrarreikningnum er talan tiltölulega 

hrein og ætti því að gefa rétta mynd af stöðunni. Einnig eru þau rök notuð að sölutekjur geta 

ekki verið neikvæð tala þó svo að hagnaður á hlut sé neikvæður þá er hentugt að nota V/S 

hlutfallið. Einnig eru tekjur iðulega stöðugri en hagnaður á hlut og því oft á tíðum betri til 

samanburðar. 

 

Neikvæðar hliðar á því að nota V/S hlutfallið eru til dæmis ef að rekstur sýnir mikinn vöxt í 

sölu þó svo að reksturinn sjálfur sé ekki arðbær og neikvætt sjóðstreymi er frá rekstri. Ef 

félag á að vera einhvers virði þarf það að vera rekstrarhæft og skila hagnaði og sjóðstreymi. 

V/S hlutfallið tekur ekki tillit til mismunandi kostnaðaruppbyggingar á meðal mismunandi 

fyrirtækja. Þrátt fyrir að V/S hlutfallið sé tiltölulega sterkt gagnvart ytri áhrifum þá geta 

reikningsskilaaðferðir raskað tekjufærslunni og þar af leiðandi haft áhrif á hlutfallið (Pinto 

o.fl., 2010). 

1.6.4. EV/EBITDA hlutfallið 
EV/EBITDA hefur lengi verið ein útbreiddasta og vinsælasta verðmatskennitalan meðal 

verðmatsaðila ásamt V/H hlutfallinu (Pablo Fernández, 2001). Áður fyrr var EBITDA kynnt 

til sögunnar til að meta stöðu félags eftir að kostnaður hefur verið tekinn frá tekjum og fyrir 

vaxtagjöld, vaxtatekjur, skatta, afskriftir og niðurfærslur. Þar sem að EBITDA er flæði bæði 

til skulda og eigin fjárhluta getur verið viðeigandi athuga hana. Heildarvirði (e. enterprise 

value, EV) félags er markaðsvirði skulda, almennt hlutafé (e. common equity) og forgangs 

hlutafé (e. preferred equity) að frádregnu handbæru fé og skammtíma fjárfestingum. Því er 

EV/EBITDA verðmatskennitala sem gefur til kynna heildarverð á virði félags en ekki 

einungis virði hlutabréfa í félaginu. Ef verðmatsaðili kemst að þeirri niðurstöðu að skuldir 

félags og forgangshlutabréf (e. preferred stock) séu rétt verðmetin á markaði er hægt að nota 

EV/EBITDA til að draga ályktun um verð á almennum hlutabréfum í félaginu (Pinto o.fl., 

2010). 

 

EBITDA mælikvarðinn er notaður til þess að kanna greiðslugetu félaga og varpa ljósi á getu 

þeirra til þess að skila hagnaði og greiða út arð. Einnig er hann góður mælikvarði á það 

hvernig félag er statt til þess að greiða af lánum og sköttum. EBITDA er því reiknað í 
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einfaldri mynd með því að draga rekstrargjöld án afskrifta fastafjármuna frá rekstrartekjum 

(„Skýrsla starfshóps um reglur þunnrar eiginfjármögnunar“, 2012). Þessi kennitala er 

hentugri en aðrar þegar bera skal saman félög með mismunandi skuldsetningu. Við mat 

greiningaraðila á félögum með hátt hlutfall afskrifta og niðurfærslna er því notast við 

EV/EBITDA (Viswanathan og Krishnamurti, 2009). 

 

EV/EBITDA á oft á tíðum betur við en V/H hlutfallið þegar borin eru saman félög með 

mismunandi skuldahlutfall þar sem að EBITDA er hagnaður fyrir fjármagnsliði og því án 

vaxtatekna og vaxtagjalda. EBITDA er oft jákvæð þótt hagnaður á hlut sé neikvæður. Með 

því að nota EBITDA er hvorki búið að taka tillit til afskrifta né niðurfærslna og því er 

hlutfallið notað í verðmati á félögum með miklar eignir þar sem að mikilla áhrifa gætir af 

afskriftum og niðurfærslum (Pinto o.fl., 2010). 

 

Ókostir við að notast við EV/EBITDA eru þeir að EBITDA ofmetur fjárflæði frá rekstri ef 

veltufé er vaxandi tala (Pinto o.fl., 2010) og tekur hvorki mið af breytingum í rekstrarfé né 

tillit til fjárfestinga (Pablo Fernández, 2001). 

1.6.5. EV/EBITDAR hlutfallið 
EV/EBITDAR er mikið notað hlutfall í verðmati á félögum þar sem leigugjöld er stór hluti 

kostnaðar. Það er líkt og EV/EBITDA hlutfallið en við bætist R sem stendur fyrir leigugjöld 

eða kostnað við endurskipulagningu en sjaldan eru báðir þessir liðir innan EBITDAR hjá 

félögum („Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, and restructuring or 

rent costs (EBITDAR)“, e.d.). Algengt er að flugfélög leigi vélar fyrir rekstur sinn á meðan 

að önnur eiga flugvélar sínar eða hluta af þeim. Því sýnir EBITDAR frekar rétta mynd af 

hreinni rekstrarafkomu en EBITDA þegar verið er að bera saman flugfélög (Bryne og 

Hobbelstad, 2014). 

1.6.6. Arðsemi eigin fjár 
Arðsemi eigin fjár (e. return on equity, ROE) gefur vísbendingu um hver ávöxtun er af því 

fjármagni sem hluthafar hafa bundið í tilteknu félagi. Arðsemi eigin fjár er fundin með því að 

deila hagnaði með eigin fé en þar er oft notast við meðalstöðu eigin fjár (Pinto o.fl., 2010). 

Því hærri sem kennitalan er því hærri ávöxtun fá fjárfestar á sinn hlut. Ef ROE hlutfallið er 

hátt leiðir það til þess að verð bréfanna sé líka hátt og þættir sem hækka ROE eru líklegir til 

þess að auka virði bréfanna. Það sem hafa verður í huga með ROE er að eftir því sem 

skuldahlutfall félagsins er hærra því hærra veður ROE en hátt skuldahlutfall eykur áhættu 
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sem fjárfestum líkar ekki. Því þarf að athuga nánar þegar félag er með hátt ROE hvort það sé 

þá líka með hátt skuldahlutfall sem getur verið varasamt. Aftur á móti eru fjárfestar að leitast 

eftir félögum í vexti en vöxturinn má ekki eingöngu vera byggður á skuldaaukningu. Ef svo 

er gæti verð hlutabréfanna verið lægra en ef um væri að ræða minni skuldsetningu og lægra 

ROE (Brigham og Huston, 2011).  

2. Aðferð 
2.1. Fyrirtækin 
Á aðallista íslensku kauphallarinnar eru: Eimskipafélag Íslands hf., Hagar hf., Icelandair 

Group hf., Marel hf., Reginn hf. og Össur hf. sem eru í OMXI6 vísitölunni ásamt N1 hf., 

Vátryggingafélag Íslands hf., Tryggingamiðstöðin hf. og Fjarskipti hf. sem standa fyrir utan 

vísitöluna. Til þess að kanna áhrif gjaldeyrishafta á verðmat fyrirtækja voru valin öll tíu 

fyrirtækin sem skráð voru á aðallista kauphallarinnar Nasdaq OMX Iceland á 

verðmatsdeginum 31. desember 2013. 

 
Tafla 2: Hlutafélög á aðallista kauphallar Nasdaq OMX Iceland þann 31.12.2013 

 
 

Ástæða þess að velja öll tíu félögin er sú að með því fæst betri mynd af því hvernig íslensk 

hlutabréf eru í samanburði við erlend því sum félög í kauphöllinni fá miklar tekjur erlendis 

frá en önnur ekki. Með því að athuga hvert félag fyrir sig er því hægt að átta sig betur á því 

hvernig það stendur jafnfætis sambærilegum félögum með svipaða möguleika á innkomu. 

 
	  

Félag Atvinnuvegur Gengi (ISK) Markaðsvirði (ISK)
EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS HF Skipasmíði og sjávarstarfsemi 262,00 52.400.000.000
FJARSKIPTI HF Fjarskiptaþjónusta 27,25 9.285.846.223
HAGAR HF Smásala (Almenn) 38,40 46.755.296.256
ICELANDAIR GROUP HF Fólksflutningar í lofti 18,20 91.000.000.000
MAREL HF Framleiðsla 133,00 97.830.676.601
N1 HF Smásala (Bifreiðar) 18,90 18.900.000.000
REGINN HF Fasteignastarfsemi 15,55 20.215.000.000
TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN HF Tryggingastarfsemi 32,05 24.370.624.110
VÁTRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS HF Tryggingastarfsemi 10,79 27.004.748.462
ÖSSUR HF Heilbrigðisbúnaður 229,00 103.908.750.000

Markaðsvirði samtals: 491.670.941.652
Heimild: Nasdaq OMX Nordic.
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2.2. Mælitæki 
Til að bera saman íslensku félögin við þau erlendu voru notaðar þær sex kennitölur sem áður 

hefur verið fjallað um og sett upp í verðmatslíkan: 

 
𝑴𝒂𝒓𝒌𝒂ð𝒔𝒗𝒊𝒓ð𝒊
𝑯𝒂𝒈𝒏𝒂ð𝒖𝒓

= 𝑽
𝑯
𝒉𝒍𝒖𝒕𝒇𝒂𝒍𝒍        

Formúla 1: V/H hlutfallið 

 
𝑴𝒂𝒓𝒌𝒂ð𝒔𝒗𝒊𝒓ð𝒊
𝑰𝒏𝒏𝒓𝒂  𝒗𝒊𝒓ð𝒊

= 𝑽
𝑰
𝒉𝒍𝒖𝒕𝒇𝒂𝒍𝒍        

Formúla 2: V/I hlutfallið 

 
𝑴𝒂𝒓𝒌𝒂ð𝒔𝒗𝒊𝒓ð𝒊

𝑺𝒂𝒍𝒂
= 𝑽

𝑺
𝒉𝒍𝒖𝒕𝒇𝒂𝒍𝒍        

Formúla 3: V/S hlutfallið 

 
𝑴𝒂𝒓𝒌𝒂ð𝒔𝒗𝒊𝒓ð𝒊!𝑽𝒂𝒙𝒕𝒂𝒃𝒆𝒓𝒂𝒏𝒅𝒊  𝒔𝒌𝒖𝒍𝒅𝒊𝒓!𝑽𝒂𝒙𝒕𝒂𝒃𝒆𝒓𝒂𝒏𝒅𝒊  𝒗𝒆𝒍𝒕𝒖𝒇𝒋á𝒓𝒎𝒖𝒏𝒊𝒓

𝑯𝒂𝒈𝒏𝒂ð𝒖𝒓  𝒇𝒚𝒓𝒊𝒓  𝒗𝒂𝒙𝒕𝒂𝒈𝒋ö𝒍𝒅,𝒔𝒌𝒂𝒕𝒕,𝒂𝒇𝒔𝒌𝒓𝒊𝒇𝒕𝒊𝒓  𝒐𝒈  𝒏𝒊ð𝒖𝒓𝒇æ𝒓𝒔𝒍𝒖𝒓  
= 𝑬𝑽/𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨  

Formúla 4: EV/EBITDA hlutfallið 

 
𝑴𝒂𝒓𝒌𝒂ð𝒔𝒗𝒊𝒓ð𝒊!𝑽𝒂𝒙𝒕𝒂𝒃𝒆𝒓𝒂𝒏𝒅𝒊  𝒔𝒌𝒖𝒍𝒅𝒊𝒓!𝑽𝒂𝒙𝒕𝒂𝒃𝒆𝒓𝒂𝒏𝒅𝒊  𝒗𝒆𝒍𝒕𝒖𝒇𝒋á𝒓𝒎𝒖𝒏𝒊𝒓

𝑯𝒂𝒈𝒏𝒂ð𝒖𝒓  𝒇𝒚𝒓𝒊𝒓  𝒗𝒂𝒙𝒕𝒂𝒈𝒋ö𝒍𝒅,𝒔𝒌𝒂𝒕𝒕,𝒂𝒇𝒔𝒌𝒓𝒊𝒇𝒕𝒊𝒓,𝒏𝒊ð𝒖𝒓𝒇æ𝒓𝒔𝒍𝒖𝒓  𝒐𝒈  𝒍𝒆𝒊𝒈𝒖𝒈𝒋ö𝒍𝒅
= 𝑬𝑽/𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨𝑹  

 
Formúla 5: EV/EBITDAR hlutfallið 

 
𝑯𝒂𝒈𝒏𝒂ð𝒖𝒓
𝑬𝒊𝒈𝒊ð  𝒇é

= 𝑨𝒓ð𝒔𝒆𝒎𝒊  𝒆𝒊𝒈𝒊𝒏  𝒇𝒋á𝒓       

Formúla 6: Arðsemi eigin fjár 

 

Kennitöluverðmat er þó eingöngu ein nálgun við samanburð á hlutabréfum og þarf ekki að 

gefa nákvæma eða endanlega niðurstöðu á virði hlutabréfa.  

 

Í samanburðarverðmati þar sem virði hlutabréfa félags er borið saman við safn 

samanburðarfyrirtækja á öðrum mörkuðum getur verið skekkja þar sem félögin búa ekki við 

sömu tækifæri til vaxtar, eru ekki nákvæmlega eins uppbyggð af fjármagni og stærð eða búa 

við mismunandi markaðsaðstæður. Því getur slíkur samanburður ekki verið fullkomlega 

samanburðarhæfur en ætti að gefa nægjanlega vissu um virði félaga.  
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2.3. Rannsóknarsnið 
Valin voru á bilinu fimm til ellefu erlend samanburðarfélög fyrir hvert og eitt íslenskt félag 

eða samtals 85 fyrirtæki í tíu samanburðarhópa. Við val á erlendum samanburðarfélögum var 

litið til þess hvað greiningardeildir bankanna hafa notað sem samanburðarfélög og einnig þau 

félög sem Google lítur á sem samanburðarfélög á fjármálasíðu sinni Google Finance. Þá gefa 

fyrirtæki oft upp helstu samkeppnisaðila og samanburðarfélög í ársreikningum sínum en 

meðal íslensku félaganna er sú þróun skammt á veg kominn. 

 

Til þess að bera saman samanburðarfélögin við hvert og eitt íslensku félaganna var fundið út 

meðaltal og miðgildi á kennitölum samanburðarfélaganna. Fundinn var svo munur kennitalna 

íslensku félaganna á meðaltali og miðgildi kennitalna samanburðarfélaganna. 

 

Til að gefa glögga mynd af því hvort að íslensk hlutabréf sæti áhrifa frá gjaldeyrishöftunum 

þarf fyrst að ákvarða þær skorður sem verðmatið hefur til að geta sagt til um með einhverri 

vissu að höftin hafi áhrif. Skorðurnar sem eru ákvarðaðar af huglægu mati höfunda eru: 

 

- Yfirverðlagt: Kennitala er að minnsta kosti 15% hærri en hjá samanburðarfélögum. 

- Á pari: Kennitala er innan við 15% hærri eða lægri en hjá samanburðarfélögum. 

- Undirverðlagt: Kennitala er að minnsta kosti 15% lægri en hjá samanburðarfélögum. 

 

Í rannsókninni voru settar skorður við 15% vegna gjaldeyrishafta og áhrifa þeirra á lága 

ávöxtunarkröfu, færri fjárfestingakosti og þeirrar óvissu sem höftin hafa á markaði. Einnig 

benda Liu, Nissim og Thomas (2002) á það í rannsókn sinni að verðmismunur er innan við 

15% af hlutabréfaverði fyrir flest fyrirtæki. 

 

Yfirverðlagt: Það er huglægt mat höfunda að ef félag er yfirverðlagt sé það ofmetið á markaði 

vegna áhrifa frá gjaldeyrishöftunum að öllu öðru óbreyttu. 

 

Á pari: Ef félag er á pari má ætla að félagið sé svipað verðlagt og samanburðarfélög erlendis 

en getur verið erfitt að fullyrða hvort að verð sé undir áhrifum frá gjaldeyrishöftum. Það er 

huglægt mat höfunda að sé félag á pari við samanburðarfélög er það að líkindum frekar hátt 

verðlagt miðað við að það sé starfandi undir höftum og að fárra fjárfestingakosta gætir sem 

getur leitt til hærra verðs. 
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Undirverðlagt: Ef félag er undirverðlagt er félag undir litlum sem engum áhrifum frá 

gjaldeyrishöftum og gætu verið meiri líkur en minni að það væri rétt verðlagt ef 

gjaldeyrishafta hefði ekki gætt við á íslenskum markaði. Hafa ber í huga að fyrirtæki getur 

hér verið rétt verðlagt þrátt fyrir gjaldeyrishöft vegna annarra þátta eins og lélegri rekstur eða 

það að búa ekki við sömu tækifæri eða markaðsaðstæður og samanburðarfélög. 

2.4. Framkvæmd 
Byrjað var á því að ákveða verðmatsdaginn 31. desember 2013 fyrir rannsóknina en þannig 

töldu höfundar best að nálgast sögulegar upplýsingar úr ársreikningum svo að kennitölur allra 

félaga sýni sem besta mynd fyrir samanburð. Eftir að verðmatsdagur hafði verið ákveðinn var 

útbúið verðmatslíkan fyrir hvert og eitt íslensku félaganna í Excel töflureikni. Í 

verðmatslíkanið voru settar sex þekktar kennitölur sem flestar eru tengdar markaðsvirði 

félaga. Þessar kennitölur eru V/H hlutfallið, V/I hlutfallið, V/S hlutfallið, EV/EBITDA 

hlutfallið, EV/EBITDAR hlutfallið og arðsemi eigin fjár.  

 

Safnað var saman öllum erlendu samanburðarfélögunum sem komu til greina inn í 

verðmatslíkanið. Til þess voru notaðar verðmatsgreiningar sem höfundar höfðu aðgang að en 

eru ekki opinber gögn frá greiningardeildum ásamt því að athuga þau samanburðarfélög sem 

Google Finance og íslensku félögin skrá hjá sér. Mismunandi var hversu mörg fyrirtæki 

fengust í hvern samanburðarhóp en taka þarf tillit til þess að félögin í samanburðarhóp séu 

sem líkust því íslenska félagi sem verið var að greina. Aðeins fimm félög fundust í 

samanburðarhóp fyrir N1 þar sem lítið er um skráð fyrirtæki í svipuðum rekstri, allt upp í 

ellefu fyrirtæki hjá Vátryggingafélagi Íslands og Tryggingamiðstöðinni þar sem auðvelt 

reyndist að finna skráð tryggingafélög. 

 

Þegar allir samanburðarhópar voru komnir var markaðsvirði allra félaga reiknað yfir í 

íslenskar krónur á verðmatsdegi en mismunandi er milli félaga hvort gert sé upp í krónum, 

evrum eða dollar í íslensku kauphöllinni. Þá er einnig betur hægt að bera saman fyrirtækin 

eftir virði þeirra með því að hafa markaðsvirði þeirra í sama gjaldmiðli (sjá viðauka A). Til 

að finna gögn í útreikning markaðsvirðis voru upplýsingar um söguleg verð og útgefið 

hlutafé sótt af heimasíðu Nasdaq OMX Nordic („Historical prices - shares“, e.d.) fyrir 

íslensku félögin og af heimasíðu Google („Google Finance“, e.d.) fyrir erlendu 

samanburðarfélögin.  
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Þegar búið var að finna út markaðsvirði fyrir íslensku félögin voru notaðar upplýsingar úr 

ársreikning þeirra til að reikna út þær kennitölur sem notaðar eru í rannsókninni. Notaðir voru 

nýjustu ársreikningar félaganna og eru þeir listaðir í heimildaskrá í stafrófsröð eftir heiti 

félags. Fyrir þau félög sem gera upp í öðrum gjaldmiðli en íslensku krónunni þurfti að reikna 

upplýsingar yfir í krónu á verðmatsdegi til þess að miða við markaðsvirði sem skráð er í 

krónum. Upplýsingar um myntgengi fengust af heimasíðu Seðlabanka Íslands 

(„Gengisskráning“, e.d.) fyrir breytingu á öllum erlendum fjárhæðum yfir í íslenskar krónur.  

 

Til þess að finna kennitölur samanburðarfélaga var stuðst við þær kennitölur sem Aswarth 

Damodaran gefur út á heimasíðu sinni Damodaran Online (Damodaran, e.d.) en árlega eru 

uppfærð gagnaskjöl á síðunni miðað við nýjasta ársreikning. Þar er að finna öll skráð félög 

hverrar heimsálfu og allar tölulegar upplýsingar sem til þarf fyrir rannsóknina. Damodaran 

gefur einnig út kennitölur fyrir hvern atvinnuveg skipt eftir mismunandi mörkuðum og til að 

gefa enn betri mynd á samanburðinn voru kennitölur íslensku félaganna bornar saman við 

þann atvinnuveg sem hvert þeirra starfar innan. Ákveðið var að nota meðaltal atvinnuvega á 

evrópskum hlutabréfamarkaði þar sem mörg íslensku félaganna hafa starfsemi í Evrópu 

ásamt því að fjölbreytileiki markaða er meiri þar að mati höfunda. Damodaran gefur ekki út 

gögn fyrir EV/EBITDAR hlutfallið sérstaklega en gefur þó upp heildarvirði þeirra. Því voru 

upplýsingar sóttar í ársreikninga allra samanburðarfélaga Icelandair Group hf. til að finna 

EBITDAR og reikna EV/EBITDAR hlutfallið fyrir hvert og eitt samanburðarfélag. 

 

Þegar búið var að finna allar þær kennitölur sem þurfti í rannsóknina var fundið út meðaltal 

og miðgildi þeirra fyrir hvern samanburðarhóp. Út frá gildum samanburðarhópa var svo 

reiknaður mismunur íslensku félaganna í prósentum og þannig fengin niðurstaða um hvort 

íslensku félögin væru yfirverðlögð, á pari eða undirverðlögð á markaði miðað við 

samanburðarfélögin.  

3. Niðurstöður 
Þegar þær kennitölur sem notaðar eru í verðmatinu eru athugaðar kemur í ljós að kennitölur 

innan hvers samanburðarhóps geta sýnt að íslensku félögin eru bæði yfirverðlögð og 

undirverðlögð eða á pari. Í fáum tilvikum er hægt að greina munstur um að allar kennitölur 

sýni afgerandi niðurstöðu um að félag sé yfirverðlagt, undirverðlagt eða á pari við 

samanburðarfélögin.  
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Þar sem kennitölur sýna ekki með afgerandi hætti hver niðurstaða rannsóknarinnar er verður 

litið til þeirra kennitalna sem hentugast er að nota fyrir hvern atvinnuveg og var rannsókn 

Fernández (2001) notuð til hliðsjónar. Í töflu 3 koma fram þær kennitölur sem hentugast er að 

nota og þegar þær eru athugaðar sérstaklega kemur í ljós að af þeim tíu félögum sem voru 

skráð á aðallista íslensku kauphallarinnar á verðmatsdeginum þann 31. desember 2013 eru 

fimm félög yfirverðlögð þegar litið er til þeirra skorða sem settar eru á rannsóknina. Því eru 

þessi félög með kennitölur sem eru að minnsta kosti 15% hærri en hjá samanburðarfélögum 

þeirra. Eitt félag er með kennitölu sem var á pari við samanburðarfélög eða innan við 15% 

hærri eða lægri en kennitölur samanburðarhópsins. Að lokum eru fjögur félög með kennitölur 

að minnsta kosti 15% lægri en hjá samanburðarfélögum. 

 
Tafla 3: Samantekt á niðurstöðum helstu kennitalna.  

 
 

Af framangreindu má ætla að meirihluti félaga skráðum á markaði íslensku kauphallarinnar 

séu verðlögð undir mildum eða verulegum áhrifum gjaldeyrishafta ef aðeins er litið til þeirra 

skorða sem settar eru á rannsóknina. 

3.1. Eimskipafélag Íslands hf 
Þegar litið er á Eimskipafélagið miðað við miðgildi samanburðarfélagana er ekki hægt að sjá 

skýr merki þess að félagið falli innan einnar skorðu sem settar voru á rannsóknina. Félagið er 

yfirverðlagt miðað við V/H og V/I hlutfallið en undirverðlagt miðað við ROE. Ef litið er til 

V/S og EV/EBITDA hlutfallsins er Eimskipafélagið hinsvegar á pari við samanburðarfélögin. 

 
 

 

 

 

 

Félög Heiti kennitölu Kennitala
Miðgildi 

samanburðarfélaga
Meðaltal 

atvinnuvegar Niðurstaða
EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS HF V/I 1,58 0,68 1,30 Yfirverðlagt
FJARSKIPTI HF V/H 10,96 14,90 25,57 Undirverðlagt
HAGAR HF V/H 15,81 13,04 30,73 Yfirverðlagt
ICELANDAIR GROUP HF EV/EBITDAR 3,80 7,02 - Undirverðlagt
MAREL HF V/H 28,29 22,40 32,75 Yfirverðlagt
N1 HF V/H 28,21 19,91 17,57 Yfirverðlagt
REGINN HF EV/EBITDA 16,50 21,78 24,81 Undirverðlagt
TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN HF V/I 1,98 1,58 1,19 Yfirverðlagt
VÁTRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS HF V/I 1,62 1,58 1,19 Á pari
ÖSSUR HF V/H 22,31 28,44 43,64 Undirverðlagt
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Tafla 4: Verðmatslíkan fyrir kennitölusamanburð Eimskipafélags Íslands hf. 

 
 

Vegna þess að flest samanburðarfélögin skiluðu rekstrartapi á seinasta fjárhagsári gefa þau 

ekki nægjanlega góða mynd af þeim kennitölum sem taka mið af afkomu þeirra. Því er ekki 

hægt að fullyrða að verðmat Eimskipafélags Íslands sé undir áhrifum gjaldeyrishafta þegar 

litið er til V/H hlutfallsins, EV/EBITDA hlutfallsins og ROE.  

 

	  

Mynd 3: V/I hlutfall Eimskipafélags Íslands hf. og samanburðarfélaga (sjá töflu 4). 

 

Ef litið er til V/I hlutfallsins má sjá að Eimskipafélagið er með V/I hlutfallið 132% hærra en 

miðgildi samanburðarfélaga sem fellur undir skorðuna yfirverðlagt. Ef litið er til V/S 

hlutfallsins má sjá að það er 13% lægra en miðgildi samanburðarfélagana eða á pari við þau 

miðað við skorðuna sem sett var í rannsókninni. Miðað við þessar tvær kennitölur má því 

Félag Land
INTERNATIONAL SHIPHOLDING CORP Bandaríkin
EUROSEAS LTD Grikkland
GOLDENPORT HOLDINGS INC Grikkland
HCI HAMMONIA SHIPPING AG Þýskaland
WILH.WILHELMSEN ASA Noregur
MITSUI OSK LINES LTD Japan
NIPPON YUSEN Japan
Meðaltal
Miðgildi
Meðaltal atvinnuvegar (skipasmíði & sjávarstarfsemi)

EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS HF Ísland
Eimskipafélag Íslands m.v. meðaltal
Eimskipafélag Íslands m.v. miðgildi
Eimskipafélag Íslands m.v. atvinnuveg

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Eimskipafélags Íslands hf fyrir árið 2013.

V/H hlutfall V/I hlutfall V/S hlutfall EV/EBITDA ROE
16,70 0,68 0,88 11,30 5,05%

- 0,35 1,26 6,36 -9,10%
- 0,37 0,88 13,08 -10,83%
- 0,13 0,26 8,36 -24,09%

8,50 1,29 5,21 15,78 15,57%
- 0,76 0,34 20,88 -19,28%

12,22 0,70 0,27 16,45 6,33%
12,47 0,61 1,30 13,17 -5,19%
12,22 0,68 0,88 13,08 -9,10%
45,45 1,30 0,84 8,74 4,05%

30,77 1,58 0,76 13,04 5,38%
147% 159% -41% -1% -204%
152% 132% -13% 0% -159%
-32% 22% -9% 49% 33%

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Eimskipafélags Íslands hf fyrir árið 2013.

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 

EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS HF 
Meðaltal atvinnuvegar 

WILH.WILHELMSEN ASA 
MITSUI OSK LINES LTD 

NIPPON YUSEN 
INTERNATIONAL SHIPHOLDING CORP 

Miðgildi 
GOLDENPORT HOLDINGS INC 

EUROSEAS LTD 
HCI HAMMONIA SHIPPING AG 

V/I hlutfall 
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segja að Eimskipafélagið sé undir áhrifum gjaldeyrishafta og ætti að vera lægra verðmetið ef 

litið er sérstaklega til V/I hlutfallsins.  

3.2. Fjarskipti hf 
Samanburður á Fjarskiptum hf. og samanburðarfélögum bendir til þess að félagið sé 

undirverðlagt. Nánar tiltekið benda allar fimm verðmatskennitölurnar til þess að félagið sé 

undirverðlagt.  

 
Tafla 5: Verðmatslíkan fyrir kennitölusamanburð Fjarskipta hf. 

 
 

Fjarskipti hf. er eitt af fáum félögum sem athuguð voru með allar verðmatskennitölurnar sem 

benda í sömu átt og því má segja að Fjarskipti hf. sé ekki undir áhrifum gjaldeyrishafta þar 

sem allar kennitölur félagsins eru að minnsta kosti 15% lægri en kennitölur 

samanburðarfélaga.  

 

V/H hlutfall félagsins er 10,96 og er miðgildi allra samanburðarfélaganna 14,9 og því er 

samanburður Fjarskipta hf. miðað við miðgildið 26% undir miðgildi samanburðarfélaganna 

sem bendir til þess að félagið sé undirverðlagt. Ef horft er á Fjarskipti hf. miðað við 

atvinnuveginn í heild sinni er samræmi milli þess að félagið sé undirverðlagt og miðað við 

meðaltal atvinnuvegarins.  

 

Félag Land
VODAFONE GROUP PLC Bretland
BT GROUP PLC Bretland
TALKTALK TELECOM GROUP Bretland
JAZZTEL PLC Bretland
TDC A/S Danmörk
TELENOR ASA Noregur
TELIASONERA AB Svíþjóð
TELE2 AB SER. B Svíþjóð
KONINKLIJKE KPN N.V. Holland
Meðaltal
Miðgildi
Meðaltal atvinnuvegar (fjarskiptaþjónusta)

FJARSKIPTI HF Ísland
Fjarskipti m.v. meðaltal
Fjarskipti m.v. miðgildi
Fjarskipti m.v. atvinnuveg

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Fjarskipta hf fyrir árið 2013.

V/H hlutfall V/I hlutfall V/S hlutfall EV/EBITDA ROE
5,77 1,40 2,82 12,22 29,45%

14,48 - 1,81 9,07 373,19%
52,17 8,06 1,83 10,66 13,80%
31,60 5,12 2,26 13,86 20,88%
15,53 2,11 1,71 7,17 13,84%
15,31 2,84 2,02 7,83 19,00%
11,80 2,14 2,24 8,49 19,73%
2,19 1,57 0,76 4,50 90,64%

- 1,85 0,84 5,04 -8,49%
18,61 3,14 1,81 8,76 63,56%
14,90 2,13 1,83 8,49 19,73%
25,57 1,96 1,10 6,41 8,44%

10,96 1,22 0,70 4,87 11,79%
-41% -61% -61% -44% -81%
-26% -42% -61% -43% -40%
-57% -38% -36% -24% 40%

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Fjarskipta hf fyrir árið 2013.
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Mynd 4: V/H hlutfall Fjarskipta hf. og samanburðarfélaga (sjá töflu 5). 

 

3.3. Hagar hf 
Samanburður á Högum hf. og samanburðarfélögum bendir til þess að félagið sé lítillega 

yfirverðlagt miðað við önnur félög ef V/H hlutfallið er athugað en á pari við EV/EBITDA 

hlutfallið. Eins og segir í rannsókn Fernández (2001) er algengast að horfa til V/H- og 

EV/EBITDA hlutfalla í verðmati á smásölufyrirtækjum.  

 
Tafla 6: Verðmatslíkan fyrir kennitölusamanburð Haga hf. 

 
 

 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 

TELE2 AB SER. B 
VODAFONE GROUP PLC 

FJARSKIPTI HF 
TELIASONERA AB 

BT GROUP PLC 
Miðgildi 

TELENOR ASA 
TDC A/S 

Meðaltal atvinnuvegar 
JAZZTEL PLC 

TALKTALK TELECOM GROUP 

V/H hlutfall 

Félag Land
WAL-MART STORES INC Bandaríkin
TARGET CORPORATION Bandaríkin
WM MORRISON SUPERM. PLC Bretland
J SAINSBURY PLC Bretland
TESCO PLC Bretland
CARREFOUR SA Frakkland
CASINO GUICHARD PERRACHON SA Frakkland
METRO AG Þýskaland
JERONIMO MARTINS SA Portúgal
AXFOOD AB Svíþjóð
Meðaltal
Miðgildi
Meðaltal atvinnuvegar (smásala, almenn)

HAGAR HF Ísland
Hagar m.v. meðaltal
Hagar m.v. miðgildi
Hagar m.v. atvinnuveg

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Haga hf fyrir árið 2013.

V/H hlutfall V/I hlutfall V/S hlutfall EV/EBITDA ROE
14,81 3,18 0,54 8,85 23,27%
16,58 2,48 0,55 7,62 14,75%
11,28 1,25 0,35 7,49 10,85%
11,05 1,23 0,33 11,87 11,70%

- 1,83 0,45 11,58 -1,64%
10,28 2,55 0,28 15,07 34,17%
6,51 0,69 0,23 7,31 23,43%

- 2,25 0,18 10,28 -2,59%
24,61 5,74 0,86 14,64 30,58%
17,72 4,81 0,47 11,70 30,13%
14,10 2,60 0,42 10,64 17,47%
13,04 2,36 0,40 10,93 19,01%
30,73 1,91 0,27 10,63 19,24%

15,81 5,15 0,65 10,63 39,57%
12% 98% 54% 0% 127%
21% 118% 63% -3% 108%
-49% 170% 141% 0% 106%

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Haga hf fyrir árið 2013.
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V/H hlutfall Haga hf. er 15,81 og miðgildi samanburðarfélagana er 13,04 og því er 

samanburður Haga hf. miðað við miðgildið 21% yfir miðgildi samanburðarfélaganna sem 

bendir til þess að félagið sé að litlu leyti yfirverðlagt. Þetta gefur til kynna að verðlagning 

Haga hf. sé undir einhverjum áhrifum gjaldeyrishafta.  

 

 
Mynd 5: V/H hlutfall Haga hf. og samanburðarfélaga (sjá töflu 6). 

 

Aftur á móti benda hinar þrjár kennitölurnar til þess að félagið sé talsvert mikið yfirverðlagt 

en ekki er tekið jafn mikið mark á þeim kennitölum í þessu tilfelli. EV/EBITDA Haga hf. er á 

pari við meðaltal atvinnuvegarins og því má ætla að félagið sé undir áhrifum gjaldeyrishafta. 

 

 
Mynd 6: EV/EBITDA hlutfall Haga hf. og samanburðarfélaga (sjá töflu 6). 

0 5 10 15 20 25 30 35 

CASINO GUICHARD PERRACHON SA 
CARREFOUR SA 

J SAINSBURY PLC 
WM MORRISON SUPERM. PLC 

Miðgildi 
WAL-MART STORES INC 

HAGAR HF 
TARGET CORPORATION 

AXFOOD AB 
JERONIMO MARTINS SA 

Meðaltal atvinnuvegar 

V/H hlutfall 
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JERONIMO MARTINS SA 

CARREFOUR SA 
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3.4. Icelandair Group hf 
Samanburður á Icelandair Group hf. við samanburðarfélögin bendir til þess að félagið sé 

undirverðlagt miðað við EV/EBITDA. Eins og segir í grein Fernández (2001) er helst litið til 

EV/EBITDA hlutfallsins í kennitölusamanburði á flugfélögum. Algengt er að flugfélög leigi 

vélar fyrir rekstur sinn og því sýnir EBITDAR rétta mynd af hreinni rekstrarafkomu frekar en 

EBITDA þegar verið er að bera saman félög í sama atvinnugeira.  

 
Tafla 7: Verðmatslíkan fyrir kennitölusamanburð Icelandair Group hf. 

 
 

EV/EBITDAR Icelandair Group hf. er 3,80 en miðgildi samanburðarfélagana er 7,02 og því 

er samanburður Icelandair Group hf. miðað við miðgildið 46% undir miðgildi 

samanburðarfélaganna sem bendir til þess að félagið sé undirverðlagt. Ef EV/EBITDA 

Icelandair Group hf. er athugað miðað við atvinnuveginn í heild sinni er meðaltal Icelandair 

Group 45% undir meðaltali atvinnugeirans.  

 

Samkvæmt Bryne og Hobbelstad (2014) er EV/EBITDAR hlutfallið hentugt í 

verðmatssamanburði flugfélaga og ef litið er til þess ásamt EV/EBITDA hlutfallinu er 

Icelandair Group hf. ekki undir áhrifum gjaldeyrishafta. 

 

Félag Land
AIR BERLIN PLC Þýskaland
JETBLUE AIRWAYS GROUP INC Bandaríkin
EASYJET PLC Bretland
RYANAIR HOLDINGS PLC Bretland
FINNAIR OYJ Finnland
SAS AB Noregur
AIR NEW ZEALAND Nýja Sjáland
AIR FRANCE - KLM Frakkland
Meðaltal
Miðgildi
Meðaltal atvinnuvegar (fólksflutningar í lofti)

ICELANDAIR GROUP HF Ísland
Icelandair Group m.v. meðaltal
Icelandair Group m.v. miðgildi
Icelandair Group m.v. atvinnuveg

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran, Ársreikningur Icelandair Group hf fyrir árið 2013 og Ársreikningar samanburðarfélaga fyrir EBITDAR.

V/H hlutfall V/I hlutfall V/S hlutfall EV/EBITDA EV/EBITDAR ROE
6,20 - 0,05 - 7,43 17,97%
19,76 1,19 0,48 9,64 7,14 6,41%
15,51 3,06 1,45 10,48 8,65 22,28%
15,39 2,43 1,92 11,52 9,80 16,18%
16,31 0,48 0,15 8,95 6,90 3,10%
30,75 0,49 0,13 3,64 2,29 1,64%
10,54 1,06 0,42 6,39 4,66 10,40%

- 0,71 0,09 12,56 4,93 -17,41%
16,35 1,35 0,59 9,03 6,48 7,57%
15,51 1,06 0,29 9,64 7,02 8,41%
25,77 2,12 0,54 9,12 - 4,62%

12,77 2,29 0,77 5,02 3,80 19,29%
-22% 70% 32% -44% -41% 155%
-18% 116% 171% -48% -46% 130%
-50% 8% 43% -45% - 318%

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran, Ársreikningur Icelandair Group hf fyrir árið 2013 og Ársreikningar samanburðarfélaga fyrir EBITDAR.
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Mynd 7: EV/EBITDAR hlutfall Icelandair Group hf og samanburðarfélaga (sjá töflu 7). 

 

3.5. Marel hf 
Samanburður á Marel hf. og samanburðarfélögum bendir til þess að félagið sé lítillega 

yfirverðlagt miðað við önnur félög ef V/H hlutfallið er athugað. Eins og segir í grein 

Fernández (2001) er algengast að líta til V/H hlutfallsins í kennitölusamanburði á 

framleiðslufyrirtækjum í tækniiðnaði. V/H hlutfall Marels hf. er 28,29 en miðgildi allra 

samanburðarfélaganna er 22,40 og því er samanburður Marels miðað við miðgildið 26% yfir 

miðgildi samanburðarfélaganna sem bendir til þess að félagið sé lítillega yfirverðlagt. 

 
Tafla 8: Verðmatslíkan fyrir kennitölusamanburð Marel hf. 

 
 

0 2 4 6 8 10 12 

SAS AB 
ICELANDAIR GROUP HF 

AIR NEW ZEALAND 
AIR FRANCE - KLM 

FINNAIR OYJ 
Miðgildi 

JETBLUE AIRWAYS GROUP INC 
AIR BERLIN PLC 

EASYJET PLC 
RYANAIR HOLDINGS PLC 

EV/EBITDAR hlutfall 

Félag Land
KEY TECHNOLOGY INC Bandaríkin
MANITOWOC COMPANY INC Bandaríkin
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP Bandaríkin
THE MIDDLEBY CORPORATION Bandaríkin
ALFA LAVAL AB Svíþjóð
BUCHER INDUSTRIES AG Sviss
KRONES AG Þýskaland
RATIONAL AG Þýskaland
RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO Japan
Meðaltal
Miðgildi
Meðaltal atvinnuvegar (framleiðsla)

MAREL HF Ísland
Marel m.v. meðaltal
Marel m.v. miðgildi
Marel m.v. atvinnuveg

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Marel hf fyrir árið 2013.

V/H hlutfall V/I hlutfall V/S hlutfall EV/EBITDA ROE
22,44 1,23 0,66 6,59 6,75%
20,05 4,36 0,79 12,60 26,51%
22,35 7,15 0,93 11,22 39,38%
32,32 5,86 4,41 23,82 23,39%
22,67 4,69 2,35 14,09 21,68%
17,40 2,77 1,00 9,47 18,81%
17,08 2,14 0,73 12,37 14,73%
30,84 11,77 6,60 21,90 44,93%
19,24 1,07 0,89 10,50 5,02%
23,14 5,00 2,18 14,01 24,52%
22,40 4,53 0,96 12,48 22,54%
32,75 3,09 1,36 12,10 17,75%

28,29 1,47 0,93 12,01 5,30%
22% -71% -57% -14% -78%
26% -68% -3% -4% -76%
-14% -52% -31% -1% -70%

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Marel hf fyrir árið 2013.
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Ef hinar fjórar kennitölurnar eru athugaðar benda V/I hlutfall og ROE til þess að félagið sé 

talsvert undirverðlagt en aftur á móti eru V/S- og EV/EBITDA hlutföll á pari. Einnig er 

Marel hf. á pari við meðaltal atvinnuvegarins í heild sinni. Af þessu má ætla að að félagið sé 

undir áhrifum gjaldeyrishafta að einhverju leyti. 

 

 
Mynd 8: V/H hlutfall Marels hf. og samanburðarfélaga (sjá töflu 8). 

 

3.6. N1 hf 
Niðurstöður kennitölusamanburðar fyrir N1 hf. gefa til kynna að félagið sé frekar yfirverðlagt 

á markaði miðað við samanburðarfélög ef V/H hlutfallið er athugað. Í grein Fernández (2001) 

bendir hann á að helst sé horft til V/H hlutfallsins og EV/EBITDAR í verðmati á fyrirtækjum 

sem starfa í smásölu. N1 hf. selur eldsneyti að miklu leyti í smásölu ásamt veitingum og 

öðrum vörum í uppgripsverslunum.  

 
Tafla 9: Verðmatslíkan fyrir kennitölusamanburð N1 hf. 

 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 

KRONES AG 
BUCHER INDUSTRIES AG 

RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO 
MANITOWOC COMPANY INC 

JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP 
Miðgildi 

KEY TECHNOLOGY INC 
ALFA LAVAL AB 

MAREL HF 
RATIONAL AG 

THE MIDDLEBY CORPORATION 
Meðaltal atvinnuvegar 

V/H hlutfall 

Félag Land
CASEY'S GENERAL STORES INC Bandaríkin
SUSSER HOLDINGS INC Bandaríkin
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC Kanada
THE PANTRY INC Bandaríkin
HAGAR HF Ísland
Meðaltal
Miðgildi
Meðaltal atvinnuvegar (smásala, bifreiðar)

N1 HF Ísland
N1 m.v. meðaltal
N1 m.v. miðgildi
N1 m.v. atvinnuveg

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur N1 hf fyrir árið 2013.

V/H hlutfall V/I hlutfall V/S hlutfall EV/EBITDA ROE
19,91 3,91 0,41 10,44 23,72%
73,00 2,25 0,24 12,30 5,05%
18,38 3,86 0,40 13,91 26,46%

- 1,22 0,06 7,60 -0,93%
15,81 5,15 0,65 10,63 46,76%
37,10 2,81 0,28 11,06 20,21%
19,91 3,05 0,32 11,37 23,72%
17,57 2,36 0,30 12,66 10,62%

28,21 1,25 0,33 10,91 4,52%
-24% -56% 18% -1% -78%
42% -59% 2% -4% -81%
61% -47% 8% -14% -57%

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur N1 hf fyrir árið 2013.
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V/H hlutfall N1 hf. er 28,21 en miðgildi samanburðarfélaganna er 19,91 og því er 

samanburður N1 hf. miðað við miðgildið 42% yfir miðgildi samanburðarfélaganna sem 

bendir til þess að félagið sé talsvert yfirverðlagt. EV/EBITDA er aftur á móti innan vikmarka 

og á pari við erlendu félögin ásamt V/S hlutfallinu en lítill munur var kennitölunum.  

 

 
Mynd 9: EV/EBITDA hlutfall N1 hf. og samanburðarfélaga (sjá töflu 9). 

 

En þegar litið er til V/I hlutfalls og ROE er N1 hf. töluvert undirverðlagt en ekki er tekið eins 

mikið mark á þeim kennitölum í þessu tilfelli. Ef miðað er við atvinnuveginn í heild er 

EV/EBITDA N1 hf. á pari en aftur á móti er V/H hlutfallið talsvert yfir meðaltali 

atvinnuvegarins. Af þessu má ætla að N1 hf. sé undir áhrifum gjaldeyrishafta. 

3.7. Reginn hf 
Samanburður á Reginn hf. og samanburðarfélögum bendir til þess að félagið sé undirverðlagt 

miðað við önnur félög ef horft er til EV/EBITDA. Eins og segir í grein Fernández (2001) er 

algengast að horfa til EV/EBITDA í verðmatsgreiningu á fasteignafélögum.  
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Tafla 10: Verðmatslíkan fyrir kennitölusamanburð Regins hf. 

 
 

EV/EBITDA Regins hf. er 16,50 en miðgildi samanburðarfélaganna er 21,78 og því er 

samanburður Regins hf. miðað við miðgildið 24% undir miðgildi samanburðarfélaganna sem 

bendir til þess að félagið sé undirverðlagt. Aftur á móti er V/H hlutfallið akkúrat á pari við 

miðgildi samanburðarfélaganna. V/S hlutfallið styður einnig þá niðurstöðu að Reginn hf. sé 

undirverðlagt en aftur á móti gefa V/I hlutfall og ROE til kynna að Reginn hf. sé yfirverðlagt.  

 

 
Mynd 10: EV/EBITDA hlutfall Regins hf. og samanburðarfélaga (sjá töflu 10). 

 

EV/EBITDA Regins hf. er 33% undir meðaltali atvinnuvegarins og ef horft er einungis til 

EV/EBITDA er félagið undirverðlagt og því mætti ætla að það sé ekki undir áhrifum 

gjaldeyrishafta.  

Félag Land
JEUDAN A/S Danmörk
TK DEVELOPMENT A/S Danmörk
HUFVUDSTADEN AB Svíþjóð
DIOS FASTIGHETER AB Svíþjóð
WALLENSTAM AB Svíþjóð
DAEJAN HOLDING PLC Bretland
CITYCON OYJ Finnland
TECHNOPOLIS OYJ Finnland
Meðaltal
Miðgildi
Meðaltal atvinnuvegar (fasteignastarfsemi)

REGINN HF Ísland
Reginn m.v. meðaltal
Reginn m.v. miðgildi
Reginn m.v. atvinnuveg

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Regins hf fyrir árið 2013.

V/H hlutfall V/I hlutfall V/S hlutfall EV/EBITDA ROE
11,31 1,47 6,29 31,16 16,44%

- 0,41 1,01 - -4,40%
8,28 1,27 12,09 22,91 17,81%
7,04 1,08 2,60 15,78 17,69%
7,97 1,32 10,59 35,50 19,62%
5,37 0,72 7,23 - 15,90%

14,32 0,88 4,94 19,63 9,36%
20,60 1,00 4,51 20,65 6,61%
10,70 1,02 6,16 24,27 12,38%
8,28 1,04 5,62 21,78 16,17%

84,73 1,19 4,61 24,81 13,75%

8,31 1,49 5,00 16,50 19,75%
-22% 47% -19% -32% 60%
0% 44% -11% -24% 22%

-90% 25% 8% -33% 44%

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Regins hf fyrir árið 2013.
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3.8. Tryggingamiðstöðin hf 
Samanburður Tryggingamiðstöðvarinnar hf. og samanburðarfélaganna bendir til þess að 

félagið sé yfirverðlagt miðað við önnur félög, þrjár af fjórum kennitölum sem athugaðar eru 

benda til þess. V/H hlutfallið bendir hins vegar til þess að Tryggingamiðstöðin sé lítillega 

undirverðlögð þó innan vikmarka. Ekki er hægt að notast við EV/EBITDA hlutfallið þar sem 

skuldahlið tryggingafélaga er gjarnan skoðuð út frá vátryggingaskuldinni sem kemur inn í 

samsett hlutfall tryggingafélaga og verður ekki fjallað um nánar í þessari rannsókn. En til að 

athuga nánar hvort félagið sé undir áhrifum gjaldeyrishafta er V/I hlutfallið hentugt af þeim 

kennitölum sem rannsakaðar voru. 

	  
Tafla 11: Verðmatslíkan fyrir kennitölusamanburð Tryggingamiðstöðvarinnar hf. 

 
 

V/I hlutfall Tryggingamiðstöðvarinnar hf. er 1,98 en miðgildi samanburðarfélaganna er 1,58 

og því er samanburður Tryggingamiðstöðvarinnar hf. miðað við miðgildið 26% yfir miðgildi 

samanburðarfélaganna sem bendir til þess að félagið sé yfirverðlagt og styðja V/S hlutfall og 

ROE þá niðurstöðu.  

 

Félag Land
BRIGHTSIDE GROUP PLC Bretland
LANCASHIRE HOLDINGS Bretland
AMLIN PLC Bretland
DIRECT LINE INSURANCE PLC Bretland
EULER HERMES SA Frakkland
GRUPO CATALANA Sviss
GLOBAL INDEMNITY PLC Írland
BEAZLEY PLC Írland
SAMPO OYJ Finnland
TOPDANMARK A/S Danmörk
VÁTRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS HF Ísland
Meðaltal
Miðgildi
Meðaltal atvinnuvegar (tryggingastarfsemi)

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN HF Ísland
Tryggingamiðstöðin m.v. meðaltal
Tryggingamiðstöðin m.v. miðgildi
Tryggingamiðstöðin m.v. atvinnuveg

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Tryggingamiðstöðvarinnar hf fyrir árið 2013.

V/H hlutfall V/I hlutfall V/S hlutfall ROE
7,11 1,05 0,91 16,38%

11,54 1,64 3,85 14,05%
11,40 1,51 1,09 14,26%
13,36 - 0,91 -
16,54 1,86 1,84 11,89%
14,80 1,67 1,17 16,80%
19,67 0,76 2,18 4,01%
12,08 1,95 1,42 16,52%
14,10 1,98 3,28 15,73%
9,94 3,17 1,10 34,21%

12,54 1,62 1,48 13,85%
13,01 1,72 1,75 15,77%
13,36 1,58 1,17 14,16%
14,16 1,19 0,54 8,37%

11,74 1,98 1,47 18,44%
-10% 15% -16% 17%
-12% 26% 26% 30%
-17% 66% 172% 120%

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Tryggingamiðstöðvarinnar hf fyrir árið 2013.
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Mynd 11: V/I hlutfall Tryggingamiðstöðvarinnar hf. og samanburðarfélaga (sjá töflu 11). 

 

Ef V/I hlutfall Tryggingamiðstöðvarinnar hf. og meðaltal atvinnuvegarins er athugað má sjá 

að félagið er 66% yfir meðaltali atvinnuvegarins. Hér má því ætla að Tryggingamiðstöðin sé 

undir áhrifum gjaldeyrishafta.  

3.9. Vátryggingafélag Íslands hf 
Samanburður Vátryggingafélags Íslands hf. og samanburðarfélaganna bendir til þess að það 

sé á pari miðað við V/H hlutfall, V/I hlutfall og ROE. Aftur á móti bendir V/S hlutfallið til 

þess að um yfirverðlagningu sé að ræða.  
	  

Tafla 12: Verðmatslíkan fyrir kennitölusamanburð Vátryggingafélags Íslands hf. 
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Félag Land
BRIGHTSIDE GROUP PLC Bretland
LANCASHIRE HOLDINGS Bretland
AMLIN PLC Bretland
DIRECT LINE INSURANCE PLC Bretland
EULER HERMES SA Frakkland
GRUPO CATALANA Sviss
GLOBAL INDEMNITY PLC Írland
BEAZLEY PLC Írland
SAMPO OYJ Finnland
TOPDANMARK A/S Danmörk
TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN HF Ísland
Meðaltal
Miðgildi
Meðaltal atvinnuvegar (truggingastarfsemi)

VÁTRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS HF Ísland
Vátryggingafélag Íslands m.v. meðaltal
Vátryggingafélag Íslands m.v. miðgildi
Vátryggingafélag Íslands m.v. atvinnuveg

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Vátryggingafélags Íslands hf fyrir árið 2013.

V/H hlutfall V/I hlutfall V/S hlutfall ROE
7,11 1,05 0,91 16,38%
11,54 1,64 3,85 14,05%
11,40 1,51 1,09 14,26%
13,36 - 0,91 -
16,54 1,86 1,84 11,89%
14,80 1,67 1,17 16,80%
19,67 0,76 2,18 4,01%
12,08 1,95 1,42 16,52%
14,10 1,98 3,28 15,73%
9,94 3,17 1,10 34,21%
11,74 1,98 1,47 18,44%
12,93 1,76 1,75 16,23%
13,36 1,58 1,17 14,16%
14,16 1,19 0,54 8,37%

12,54 1,62 1,48 13,85%
-3% -8% -15% -15%
-6% 3% 27% -2%
-11% 36% 174% 66%

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Vátryggingafélags Íslands hf fyrir árið 2013.
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V/I hlutfall Vátryggingafélag Íslands hf. er 1,62 en miðgildi samanburðarfélaganna er 1,58 og 

því er samanburður Vátryggingafélags Íslands hf. miðað við miðgildið 3% yfir miðgildi 

samanburðarfélaganna sem bendir til þess að félagið sé á pari og styðja V/H hlutfall og ROE 

þá niðurstöðu.  

 
Mynd 12: V/I hlutfall Vátryggingafélags Íslands hf. og samanburðarfélaga (sjá töflu 12). 

 

Ef V/I hlutfall Vátryggingafélags Íslands hf. og meðaltal atvinnuvegarins er athugað má sjá 

að félagið er 36% yfir meðaltali atvinnuvegarins. Hér má því ætla að félagið sé undir áhrifum 

gjaldeyrishafta. 

3.10. Össur hf 
Samanburður Össurar hf. og samanburðarfélaganna bendir til þess að félagið sé undirverðlagt 

miðað við önnur félög, allar fimm kennitölurnar sem athugaðar eru benda til þess. Algengast 

er að athuga V/H hlutfallið í verðmatsgreiningu á félögum í framleiðslu á tæknibúnaði og í 

heilbrigðisgeira samkvæmt Fernández (2001).  
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Tafla 13: Verðmatslíkan fyrir kennitölusamanburð Össurar hf. 

	  
 

V/H hlutfall Össurar hf. er 22,31 en miðgildi samanburðarfélaganna er 28,44 og því er 

samanburður Össurar hf. miðað við miðgildið 22% undir miðgildi samanburðarfélaganna sem 

bendir til þess að félagið sé undirverðlagt og styðja allar hinar kennitölurnar þá niðurstöðu.  

 

 
Mynd 13: V/H hlutfall Össurar hf. og samanburðarfélaga (sjá töflu 13). 

 

Ef V/I hlutfall Össurar hf. og meðaltal atvinnuvegarins er athugað má sjá að félagið er 49% 

undir meðaltali atvinnuvegarins. Því má ætla að Össur hf. sé ekki undir áhrifum 

gjaldeyrishafta.  

Félag Land
WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Danmörk
COLOPLAST A/S Danmörk
SMITH & NEPHEW PLC Bretland
GETINGE AB B Svíþjóð
ELEKTA AB B Svíþjóð
AMBU A/S Danmörk
SECTRA AB SER. B Svíþjóð
Meðaltal
Miðgildi
Meðaltal atvinnuvegar (heilbrigðisbúnaður)

ÖSSUR HF Ísland
Össur m.v. meðaltal
Össur m.v. miðgildi
Össur m.v. atvinnuveg

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Össurar hf fyrir árið 2013.

V/H hlutfall V/I hlutfall V/S hlutfall EV/EBITDA ROE
26,78 6,83 3,66 18,08 34,07%
28,44 11,39 6,63 18,48 47,26%
23,47 3,25 3,08 10,89 14,88%
24,92 3,43 2,19 12,05 14,88%
30,07 7,47 3,66 18,25 27,46%
74,03 5,33 2,57 20,25 7,60%
34,91 5,37 3,47 21,96 13,41%
34,66 6,15 3,61 17,14 22,79%
28,44 5,37 3,47 18,25 14,88%
43,64 3,68 2,90 13,96 13,48%

22,31 2,59 2,07 13,40 9,50%
-36% -58% -43% -22% -58%
-22% -52% -40% -27% -36%
-49% -30% -29% -4% -30%

Heimild: Google Finance, Aswarth Damodaran og Ársreikningur Össurar hf fyrir árið 2013.
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4. Umræða 
Hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði út frá umræðu í samfélaginu um áhrif 

gjaldeyrishafta á hlutabréfamarkaðinn og umtals um skaðsemi þeirra almennt á hagkerfið í 

heild sinni. Áhrif gjaldeyrishafta á verðmat skráðra félaga hefur lítið verið rannsakað eftir að 

lög um gjaldeyrishöft voru sett á í nóvember 2008. Gerð var rannsókn á því hvort 

verðlagning skráðra íslenskra félaga benti til þess að hlutabréfamarkaðurinn væri eðlilega 

verðmetinn eða hvort um undir- eða yfirverðlagningu væri að ræða. Rannsóknin fólst í því að 

bera saman verð allra skráðra félaga á aðallista íslensku kauphallarinnar á verðmatsdegi við 

erlend samanburðarfélög með því að athuga fjórar til sex þekktar kennitölur. Þær eru V/H 

hlutfall, V/I hlutfall, V/S, hlutfall ávöxtun eigin fjár (ROE), EV/EBITDA og að lokum 

EV/EBITDAR.  

 

Í þessari rannsókn er gert ráð fyrir því að samanburðarfélögin hafi svipaða vaxtamöguleika, 

starfi á sambærilegum markaði með sömu tækifæri til tekjuöflunar og hafi svipaða arðsemi 

og íslensku félögin sem rannsökuð eru. Þannig er samanburðarfélögin því talin lík félög og að 

þeim sökum heppileg til samanburðar en það er ein af megin forsendum 

kennitölusamanburðar.  

 

Niðurstöðurnar komu á óvart þar sem mismunandi niðurstöður fengust eftir því hvaða 

kennitölur voru athugaðar. Ekki var mikið um greinanlegt munstur í kennitölum um hvort 

fyrirtæki voru yfirverðlögt, á pari eða undirverðlög. Því var stuðst við rannsókn Fernández 

(2001) en hann tók saman þær kennitölur sem oftast eru notaðar í verðmati á félögum í 

hverjum atvinnuvegi fyrir sig. Höfundar leituðust við að nýta sér þær upplýsingar og athuga 

þær kennitölur sem helst áttu við hverju sinni.  

 

Heildarniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að vísbending er um að sex af tíu félögum séu 

undir áhrifum gjaldeyrishafta miðað við þær forsendur sem settar voru í upphafi. Aftur á móti 

eru fjögur félög undirverðlögð og því ekki talin vera undir áhrifum gjaldeyrishafta. Einnig má 

nefna að tvö af þessum fjórum félögum eru með mest af sínum tekjum í erlendri mynt og því 

væri forvitnilegt að athuga nánar hvort það hafi áhrif á rannsókn sem þessa.  

 

Það má leiða að því líkum að gjaldeyrishöft leiði til umfram eftirspurnar eftir innlendum 

fjárfestingum og hafi því þau áhrif að verðmyndum á íslenskum hlutabréfamarkaði sé að 

einhverju leyti röng miðað við alþjóðlega markaði þar sem valkostir íslenskra fjárfesta eru 
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takmarkaðir. Forvitnilegt væri að gera frekari rannsókn á því hvort að gjaldeyrishöft hafi 

áhrif á verðlagningu hlutabréfa. Frekari rannsóknir er hægt að gera með öðrum kennitölum 

sem eru miðaðar út frá hverjum atvinnuvegi en ekki miða eingöngu við kennitölur sem nýta 

sér markaðsvirði félaga. Einnig væri forvitnilegt að rannsaka það hvernig uppsetning 

ávöxtunarkröfu fjárfesta hafi áhrif á verðlagningu hlutabréfa í löndum með gjaldeyrishöft en 

fjárfestar sem eru fastir með fjármagn innan markaðar með gjaldeyrishöft gætu byggt 

ávöxtunarkröfu sína upp með öðrum hætti en ef markaðurinn væri opinn og frjáls.  

 

Ljóst er að afnema þurfi höftin sem fyrst svo að efnahagskerfið geti starfað með eðlilegum 

hætti. Seðlabankinn hefur í gangi afnámsáætlun sem gengur út á að koma aflandskrónum út 

úr efnahagskerfinu áður en höftin verða afnumin og í kjölfarið að opna fyrir frjáls 

fjármagnsviðskipti. Forsendur bankans fyrir afnámi eru þær að þjóðhagslegum stöðugleika sé 

náð, að á komist fjármálastöðugleiki og að gjaldeyrisforði sé nægur (Finnur Oddsson o.fl., 

2011). Þegar þeim forsendum hefur verið náð verður hægt að afnema gjaldeyrishöftin og því 

er mikilvægt að vinna markvisst að því að uppfylla skilyrðin. 
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Viðauki A – Markaðsvirði hlutabréfa 
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

Samanburðarfélög - Eimskipafélag Íslands (EIM)
Samanburðarfélag Land Mynt Myntgengi Markaðsvirði Markaðsvirði (ISK)
INTERNATIONAL SHIPHOLDING CORP Bandaríkin USD 115,03 213.875.000 24.602.041.250
EUROSEAS LTD Grikkland USD 115,03 66.294.000 7.625.798.820
GOLDENPORT HOLDINGS INC Grikkland GBP 190,21 4.105.019.500 780.815.759.095
HCI HAMMONIA SHIPPING AG Þýskaland EUR 158,50 15.141.954 2.399.999.709
WILH.WILHELMSEN ASA Noregur NOK 18,92 12.375.000.000 234.122.625.000
MITSUI OSK LINES LTD Japan JPY 1,10 568.800.000.000 623.120.400.000
NIPPON YUSEN Japan JPY 1,10 571.200.000.000 625.749.600.000
EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS HF Ísland ISK 1,00 52.400.000.000 52.400.000.000

Heimild: Google Finance og Nasdaq OMX Nordic.

Samanburðarfélög - Fjarskipti (VOICE)
Samanburðarfélag Land Mynt Myntgengi Markaðsvirði Markaðsvirði (ISK)
VODAFONE GROUP PLC Bretland USD 115,03 115.014.000 13.230.060.420
BT GROUP PLC Bretland USD 115,03 30.048.480.000 3.456.476.654.400
TALKTALK TELECOM GROUP Bretland GBP 190,21 2.922.208.200 555.833.221.722
JAZZTEL PLC Bretland EUR 158,50 6.987.100 1.107.455.350
TDC A/S Danmörk DKK 21,25 42.711.200.000 907.527.577.600
TELENOR ASA Noregur USD 115,03 36.839.226.100 4.237.616.178.283
TELIASONERA AB Svíþjóð SEK 17,95 231.871.500.000 4.161.861.553.500
TELE2 AB SER. B Svíþjóð SEK 17,95 30.999.381.803 556.407.903.976
KONINKLIJKE KPN N.V. Holland USD 115,03 7.186.800.000 826.697.604.000
FJARSKIPTI HF Ísland ISK 1,00 9.285.846.223 9.285.846.223

Heimild: Google Finance og Nasdaq OMX Nordic.

Samanburðarfélög - Hagar (HAGA)
Samanburðarfélag Land Mynt Myntgengi Markaðsvirði Markaðsvirði (ISK)
WAL-MART STORES INC Bandaríkin USD 115,03 254.168.700.000 29.237.025.561.000
TARGET CORPORATION Bandaríkin USD 115,03 40.060.665.900 4.608.178.398.477
WM MORRISON SUPERM. PLC Bretland GBP 190,21 6.107.400.000 1.161.688.554.000
J SAINSBURY PLC Bretland GBP 190,21 6.971.500.000 1.326.049.015.000
TESCO PLC Bretland GBP 190,21 27.082.350.000 5.151.333.793.500
CARREFOUR SA Frakkland EUR 158,50 20.200.995.800 3.201.857.834.300
CASINO GUICHARD PERRACHON SA Frakkland EUR 158,50 9.474.387.000 1.501.690.339.500
METRO AG Þýskaland EUR 158,50 10.449.588.000 1.656.259.698.000
JERONIMO MARTINS SA Portúgal EUR 158,50 8.936.274.600 1.416.399.524.100
AXFOOD AB Svíþjóð SEK 17,95 16.932.069.000 303.913.706.481
HAGAR HF Ísland ISK 1,00 46.755.296.256 46.755.296.256

Heimild: Google Finance og Nasdaq OMX Nordic.

Samanburðarfélög - Icelandair Group (ICEAIR)
Samanburðarfélag Land Mynt Myntgengi Markaðsvirði Markaðsvirði (ISK)
AIR BERLIN PLC Þýskaland EUR 158,50 193.672.200 30.697.043.700
JETBLUE AIRWAYS GROUP INC Bandaríkin USD 115,03 2.534.586.600 291.553.496.598
EASYJET PLC Bretland GBP 190,21 6.095.155.200 1.159.359.470.592
RYANAIR HOLDINGS PLC Bretland GBP 190,21 130.399.698 24.803.326.557
FINNAIR OYJ Finnland EUR 158,50 354.172.200 56.136.293.700
SAS AB Noregur NOK 18,92 5.428.500.000 102.701.791.500
AIR NEW ZEALAND Nýja Sjáland NZD 94,56 1.804.000.000 170.586.240.000
AIR FRANCE - KLM Frakkland EUR 158,50 3.099.434.100 491.260.304.850
ICELANDAIR GROUP HF Ísland ISK 1,00 91.000.000.000 91.000.000.000

Heimild: Google Finance og Nasdaq OMX Nordic.
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Samanburðarfélög - Marel (MARL)
Samanburðarfélag Land Mynt Myntgengi Markaðsvirði Markaðsvirði (ISK)
KEY TECHNOLOGY INC Bandaríkin USD 115,03 53.986.732.000 6.210.093.781.960
MANITOWOC COMPANY INC Bandaríkin USD 115,03 3.147.500.400 362.056.971.012
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP Bandaríkin USD 115,03 816.794.200 93.955.836.826
THE MIDDLEBY CORPORATION Bandaríkin USD 115,03 4.612.212.800 530.542.838.384
ALFA LAVAL AB Svíþjóð SEK 17,95 69.210.900.000 1.242.266.444.100
BUCHER INDUSTRIES AG Sviss CHF 129,19 2.595.180.000 335.271.304.200
KRONES AG Þýskaland EUR 158,50 1.883.513.100 298.536.826.350
RATIONAL AG Þýskaland EUR 158,50 2.741.307.000 434.497.159.500
RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO Japan JPY 1,10 17.063.060.000 18.692.582.230
MAREL HF Ísland ISK 1,00 97.830.676.601 97.830.676.601

Heimild: Google Finance og Nasdaq OMX Nordic.

Samanburðarfélög - N1 (N1)
Samanburðarfélag Land Mynt Myntgengi Markaðsvirði Markaðsvirði (ISK)
CASEY'S GENERAL STORES INC Bandaríkin USD 115,03 2.703.922.500 311.032.205.175
SUSSER HOLDINGS INC Bandaríkin USD 115,03 1.404.105.600 161.514.267.168
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC Kanada CAD 108,07 14.272.863.300 1.542.468.336.831
THE PANTRY INC Bandaríkin USD 115,03 393.826.600 45.301.873.798
HAGAR HF Ísland ISK 1,00 65.280.000.000 65.280.000.000
N1 HF Ísland ISK 1,00 18.900.000.000 18.900.000.000

Heimild: Google Finance og Nasdaq OMX Nordic.

Samanburðarfélög - Reginn (REGINN)
Samanburðarfélag Land Mynt Myntgengi Markaðsvirði Markaðsvirði (ISK)
JEUDAN A/S Danmörk DKK 21,25 7.378.000.000 156.767.744.000
TK DEVELOPMENT A/S Danmörk DKK 21,25 628.160.000 13.347.143.680
HUFVUDSTADEN AB Svíþjóð SEK 17,95 17.625.600.000 316.361.894.400
DIOS FASTIGHETER AB Svíþjóð SEK 17,95 3.384.888.000 60.755.354.712
WALLENSTAM AB Svíþjóð SEK 17,95 16.415.800.000 294.647.194.200
DAEJAN HOLDING PLC Bretland EUR 158,50 73.561.900 11.659.561.150
CITYCON OYJ Finnland EUR 158,50 1.129.702.400 179.057.830.400
TECHNOPOLIS OYJ Finnland EUR 158,50 462.883.500 73.367.034.750
REGINN HF Ísland ISK 1,00 20.215.000.000 20.215.000.000

Heimild: Google Finance og Nasdaq OMX Nordic.

Samanburðarfélög - Tryggingamiðstöðin (TM)
Samanburðarfélag Land Mynt Myntgengi Markaðsvirði Markaðsvirði (ISK)
BRIGHTSIDE GROUP PLC Bretland GBP 190,21 89.338.200 16.993.019.022
LANCASHIRE HOLDINGS Bretland GBP 190,21 1.485.670.900 282.589.461.889
AMLIN PLC Bretland GBP 190,21 2.297.391.070 436.986.755.425
DIRECT LINE INSURANCE PLC Bretland GBP 190,21 3.719.040.000 707.398.598.400
EULER HERMES SA Frakkland EUR 158,50 4.416.412.000 700.001.302.000
GRUPO CATALANA Sviss EUR 158,50 3.066.457.000 486.033.434.500
GLOBAL INDEMNITY PLC Írland USD 115,03 637.307.000 73.309.424.210
BEAZLEY PLC Írland GBP 190,21 14.177.954 2.696.788.554
SAMPO OYJ Finnland EUR 158,50 20.003.200.000 3.170.507.200.000
TOPDANMARK A/S Danmörk DKK 21,25 17.698.632.000 376.060.532.736
VÁTRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS HF Ísland ISK 1,00 27.004.748.462 27.004.748.462
TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN HF Ísland ISK 1,00 20.215.000.000 20.215.000.000

Heimild: Google Finance og Nasdaq OMX Nordic.
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Samanburðarfélög - Vátryggingafélag Íslands (VIS)
Samanburðarfélag Land Mynt Myntgengi Markaðsvirði Markaðsvirði (USD)
BRIGHTSIDE GROUP PLC Bretland GBP 190,21 89.338.200 16.993.019.022
LANCASHIRE HOLDINGS Bretland GBP 190,21 1.485.670.900 282.589.461.889
AMLIN PLC Bretland GBP 190,21 2.297.391.070 436.986.755.425
DIRECT LINE INSURANCE PLC Bretland GBP 190,21 3.719.040.000 707.398.598.400
EULER HERMES SA Frakkland EUR 158,50 4.416.412.000 700.001.302.000
GRUPO CATALANA Sviss EUR 158,50 3.066.457.000 486.033.434.500
GLOBAL INDEMNITY PLC Írland EUR 158,50 637.307.000 101.013.159.500
BEAZLEY PLC Írland EUR 158,50 14.177.954 2.247.205.646
SAMPO OYJ Finnland EUR 158,50 20.003.200.000 3.170.507.200.000
TOPDANMARK A/S Danmörk DKK 21,25 17.698.632.000 376.060.532.736
TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN HF Ísland ISK 1,00 20.215.000.000 20.215.000.000
VÁTRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS HF Ísland ISK 1,00 27.004.748.462 27.004.748.462

Heimild: Google Finance og Nasdaq OMX Nordic.

Samanburðarfélög - Össur (OSSRu)
Samanburðarfélag Land Mynt Myntgengi Markaðsvirði Markaðsvirði (ISK)
WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Danmörk DKK 21,25 29.649.020.000 629.982.376.960
COLOPLAST A/S Danmörk DKK 21,25 75.731.050.000 1.609.133.350.400
SMITH & NEPHEW PLC Bretland USD 115,03 12.811.329.200 1.473.687.197.876
GETINGE AB B Svíþjóð SEK 17,95 52.430.400.000 941.073.249.600
ELEKTA AB B Svíþjóð SEK 17,95 37.499.871.500 673.085.193.554
AMBU A/S Danmörk DKK 21,25 3.480.960.000 73.963.438.080
SECTRA AB SER. B Svíþjóð SEK 17,95 2.645.901.451 47.491.285.135
ÖSSUR HF Ísland ISK 1,00 103.908.750.000 103.908.750.000

Heimild: Google Finance og Nasdaq OMX Nordic.
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Viðauki B – Heildarvirði hlutafélaga 
	  
	  
Heildarvirði - Eimskipafélag 
Íslands (EIM) 
Lýsing   Upphæð 
Markaðsvirði eigin fjár + 52.400.000.000 
Vaxtaberandi skuldir + 6.213.345.450 
Vaxtaberandi veltufjármunir - 3.033.341.100 
Heildarvirði (ISK)   55.580.004.350 
	  
	  
Heildarvirði - Eimskipafélag 
Íslands (EIM) 
Lýsing   Upphæð 
Markaðsvirði eigin fjár + 52.400.000.000 
Vaxtaberandi skuldir + 6.213.345.450 
Vaxtaberandi veltufjármunir - 3.033.341.100 
Heildarvirði (ISK)   55.580.004.350 
	  
	  
Heildarvirði - Hagar (HAGA) 
Lýsing   Upphæð 
Markaðsvirði eigin fjár + 46.755.296.256 
Vaxtaberandi skuldir + 8.942.000.000 
Vaxtaberandi veltufjármunir - 2.947.000.000 
Heildarvirði (ISK)   52.750.296.256 
	  
	  
Heildarvirði - Icelandair Group 
(ICEAIR) 
Lýsing   Upphæð 
Markaðsvirði eigin fjár + 91.000.000.000 
Vaxtaberandi skuldir + 14.035.615.510 
Vaxtaberandi veltufjármunir - 22.032.616.140 
Heildarvirði (ISK)   83.002.999.370 
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Heildarvirði - Marel (MARL) 
Lýsing   Upphæð 
Markaðsvirði eigin fjár + 97.830.676.601 
Vaxtaberandi skuldir + 37.517.425.500 
Vaxtaberandi veltufjármunir - 3.137.190.500 
Heildarvirði (ISK)   132.210.911.601 
	  
	  
Heildarvirði - N1 (N1) 
Lýsing   Upphæð 
Markaðsvirði eigin fjár + 18.900.000.000 
Vaxtaberandi skuldir + 6.580.000.000 
Vaxtaberandi veltufjármunir - 6.019.414.000 
Heildarvirði (ISK)   19.460.586.000 
	  
	  
Heildarvirði - Reginn (REGINN) 
Lýsing   Upphæð 
Markaðsvirði eigin fjár + 20.215.000.000 
Vaxtaberandi skuldir + 21.119.000.000 
Vaxtaberandi veltufjármunir - 573.000.000 
Heildarvirði (ISK)   40.761.000.000 
	  
	  
Heildarvirði - Össur (OSSRu) 
Lýsing   Upphæð 
Markaðsvirði eigin fjár + 103.908.750.000 
Vaxtaberandi skuldir + 17.203.196.620 
Vaxtaberandi veltufjármunir - 4.804.688.070 
Heildarvirði (ISK)   116.307.258.550 
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Viðauki C – Gengisskráning Seðlabanka Íslands 
	  
Skráð gengi Seðlabanka Íslands 31.12.2013 
Gjaldmiðill Mynt Miðgengi   
Bandaríkjadalur USD 115,03   
Sterlingspund GBP 190,21   
Kanadadalur CAD 108,07   
Dönsk króna DKK 21,25   
Norsk króna NOK 18,92   
Sænsk króna SEK 17,95   
Svissneskur franki CHF 129,19   
Japanskt jen JPY 1,10   
SDR XDR 177,34   
Evra EUR 158,50   
Ný-Sjálenskur dalur NZD 94,56   

   
  

Heimild: Seðlabanki Íslands. 
  

  
	  


