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Selja í maí og hverfa svo? 

Gylfi Magnússon 

Árstíðasveiflur í verði hlutabréfa 

Í þessari rannsókn er skoðað hvort árstíðasveiflu gæti í verði hlutabréfa. Bent hefur 
verið á slíka sveiflu í fjölmörgum fyrri rannsóknum. Þær rannsóknir hafa yfirleitt 
skoðað fáa markaði, jafnvel bara einn. Í þessari rannsókn er byggt á nýjum alþjóð-
legum gögnum sem geta m.a. varpað ljósi hugsanlegan mun á árstíðasveiflu eftir hnatt-
stöðu kauphalla. 

Rannsóknir á svokölluðum dagatalsáhrifum á hlutabréfamarkaði, en árstíðasveifla 
telst til þeirra, hafa verið stundaðar lengi og niðurstöðurnar eru bæði viðamiklar og 
fjölbreyttar. Með dagatalsáhrifum er átt við óvenjulega verðþróun hlutabréfa á til-
teknum árstímum, vikudögum, tímum mánaðarins eða sérkennilegar sveiflur innan 
dags. Þótt margar af tilgátunum sem fram hafa verið settar hafi ekki staðist próf byggð 
á síðari mælingum þá á það ekki við í öllum tilfellum. Nokkrar tegundir dagatalsáhrifa 
hafa reynst standast próf sem byggja á síðari tíma gögnum, jafnvel löngu eftir að bent 
hefur verið á áhrifin opinberlega. 

Sem dæmi um þetta má nefna óvenjulega verðþróun um mánaðamót (turn of the 
month effect). Með því er átt við tilhneigingu til þess að hlutabréf skili betri ávöxtun rétt 
fyrir og eftir mánaðamót heldur en aðra daga mánaðarins. Áhrifin eru almennt sterkari 
við ársfjórðungamót en önnur mánaðamót. Fjölmargar rannsóknir hafa staðfest þessa 
tilhneigingu og að hún er bæði tölfræðilega marktæk og nógu stór til að hafa hagræn 
áhrif. 

Annað dæmi um lífseig dagatalsáhrif er sveifla í ávöxtun innan árs sem kemur 
þannig fram að ávöxtun hefur almennt reynst lægri sex mánuðina frá byrjun maí til 
loka október en hina sex mánuði ársins. Þessi áhrif hafa ýmist verið kölluð á ensku 
„Sell in May and Go Away“ eða „Halloween Effect“. Haldið er upp á Halloween eða 
hrekkjavöku í ýmsum löndum 31. október ár hvert, þ.e. þegar hinu dapra tímabili á 
hlutabréfamörkuðum er að ljúka og betra tímabilið að hefjast. 
Þessi sveifla hefur verið þekkt mjög lengi, a.m.k. frá fyrri helmingi síðustu aldar. 

Þótt ýmsar skýringar hafi verið nefndar sem hugsanlegar á þessari verðþróun, sérstak-
lega sumarfrí (Hong og Yu, 2009) eða að annað vel þekkt frávik sem tengist áramótum 
skýrði þetta (Lucey og Zhao, 2008), þá gekk lengi vel illa að finna skýringu sem var 
bæði trúverðug og féll vel að því mynstri sem menn hafa séð í gögnum. Þótt mynstrið 
væri óneitanlega til staðar var erfitt að skýra það, sem var heldur vandræðalegt frá 
sjónarhóli þeirra sem hafa tröllatrú á skilvirkni fjármálamarkaða. Raunar hafa einnig 
birst greinar þar sem hrekkjavökuáhrifin eru dregin í efa af ýmsum ástæðum, t.d. þeirri 
að viðskiptaregla sem væri byggð á þeim myndi ekki skila hagnaði (Maberly og Pierce, 
2004). Aðrir hafa komist að þveröfugri niðurstöðu (Bouman og Jacobsen, 2002; 
Haggard og Witte, 2010; Zhang, 2013). 

Rannsókn Kamstra, Kramer og Levi (2003) hleypti auknu lífi í umræðuna um þetta 
mynstur. Þeir settu fram þá tilgátu að árstíðasveiflu í ávöxtun hlutabréfa mætti að 
minnsta kosti að einhverju leyti skýra með áhrifum sveiflna í dagsbirtu á hegðan 
manna. Vel er þekkt úr rannsóknum í heilbrigðisvísindum að slíkar sveiflur geta haft 
áhrif á líðan og hegðan fólks. Fyrsta rannsóknin sem greindi þessi áhrif formlega og 
gaf henni heiti var Rosenthal o.fl. (1984). Á ensku er rætt um seasonal affective disorder 
sem hefur m.a. verið kallað skammdegisþunglyndi á íslensku. Hér eftir verður notuð 
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enska skammstöfunin SAD. SAD leggst einkum á fólk á haustin og snemma vetrar, 
þegar dagarnir eru að styttast. Áhrifin virðast ná hámarki nálægt vetrarsólstöðum, sem 
eru 21. eða 22. desember á norðurhveli jarðar. Áhrifin dvína svo smám saman með 
lengri sólargangi eftir vetrarsólstöður. Örastur er batinn í mars á norðurhveli jarðar, 
þegar dagana lengir hratt. 

Áhrifa SAD virðist einkum gæta á svæðum fjarri miðbaug, þar sem árstíðarsveiflan 
í dagsbirtu er meiri en nálægt miðbaug. Er oft miðað við 40. breiddargráðu. Það þýðir 
m.a. að áhrifanna gætir fyrst og fremst á norðurhveli jarðar því að flest lönd á suður-
hveli jarðar liggja fyrir norðan 40. gráðu suðlægrar breiddar.1 Einungis ein kauphöll er 
sunnan þessara marka, kauphöllin í Wellington á Nýja Sjálandi, á 41,3°S. Stærsta borg 
Nýja Sjálands, Auckland, liggur hins vegar norðar, á 36,8°S. Hlutar af Chile, Argentínu 
og Ástralíu (Tasmanía) liggja líka fyrir sunnan 40. gráðu suðlægrar breiddar en ekki 
kauphallir þessara landa. Þá var lengi rekin kauphöll í Hobart á Tasmaníu (42,9°S) eða 
frá 1882 til 1987. 

Einn vandi við að miða við staðsetningu kauphallar er að í mörgum tilfellum er 
kauphöll lands öðrum megin við 40. breiddargráðu en umtalsverður hluti viðkomandi 
lands hinum megin við sömu breiddargráðu. Þá er í mörgum löndum fleiri en ein 
kauphöll og jafnvel langt á milli þeirra, auk þess sem þeir sem gera tilboð og eiga við-
skipti í hverri kauphöll eru oft staðsettir fjarri henni. Þetta flækir t.d. stöðuna á stærsta 
markaði heims, í Bandaríkjunum. Þar er helsta fjármálamiðstöðin í New York og New 
Jersey, fyrir norðan 40. breiddargráðu norður, en ýmsar aðrar kauphallir eru fyrir 
sunnan þá breiddargráðu. Þar langt fyrir sunnan eru líka stór og efnahagslega mikilvæg 
fylki eins og Kalifornía, Texas og Flórída. Það flækir greiningu á áhrifum SAD á 
bandaríska markaðinn enda dagsbirta og veðurfar með allt öðrum hætti í t.d. 
Kaliforníu en New York. 40. breiddargráða norður sker ýmis fleiri stór hagkerfi, þ.á m. 
Kína, Japan, Ítalíu og Spán þannig að svipuð álitamál koma upp við skoðun á þeim. 

Kamstra, Kramer og Levi (2003) settu fram þá tilgátu að SAD ylli árstíðarsveiflu í 
ávöxtun hlutabréfa, þannig að ávöxtunin væri lægri þá mánuði þar sem SAD leggst af 
mestum þunga á fólk en betri aðra mánuði. Rannsóknin hefur orðið kveikjan að fjöl-
mörgum síðari rannsóknum, bæði á hlutabréfamörkuðum og öðrum fjármála-
mörkuðum. Athyglisvert er að rannsóknir á áhrifum SAD á hlutabréfamarkaði annars 
vegar og hrekkjavökuáhrifunum hins vegar lifa nokkuð sjálfstæðu lífi þótt árstíða-
sveiflan að baki báðum sé áþekk, þ.e. rannsakendur skoða flestir annað fyrirbrigðanna 
og vísa í fyrri rannsóknir á því en vísa ekki í rannsóknir á hinu fyrirbrigðinu.  

Lu og Chou (2012) og Cao og Wei (2005) skoða hvort breytur sem tengjast veðri 
hafi áhrif á fjárfesta, auk dagsbirtu og komast að þeirri niðurstöðu að svo sé. Gerlach 
(2010) skoðar SAD og kemst að þeirri niðurstöðu að þótt fylgni sé á milli þróunar 
dagsbirtu og ávöxtunar hlutabréfa þá sé skýringanna frekar að leita í sveiflum í flæði 
upplýsinga inn á markaði en í SAD.  

Enn harðari gagnrýni á tilgátu Kamstra, Kramer og Levi (2003) var sett fram í 
grein Kelly og Meschke (2010). Þar var því m.a. haldið fram að tilgáta Kamstra og 
félaga væri ekki í samræmi við viðurkenndar niðurstöður úr rannsóknum á því á hvaða 
tíma árs SAD gætti einkum, þ.e. að árstíðarsveiflan sem sæist í hlutabréfaverði passaði 
ekki við það sem vitað væri um það hvenær SAD gætti einkum. Í greininni kom einnig 
fram ýmis önnur gagnrýni á aðferðafræði Kamstra og félaga. Upphaflegu höfundarnir, 
Kamstra, Kramer og Levi svöruðu með nýrri grein (2012). Í henni hröktu þeir 
ýmislegt í gagnrýninni. Ritdeilan hélt áfram en verður ekki frekar rakin hér. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Athyglisvert er að (Magnússon og Axelsson, 1993) færa rök að því að Íslendingar hafi eftir aldalanga 
búsetu mjög langt í norðri þróað með sér þann eiginleika að vera lítt næmir fyrir áhrifum SAD. 
Rannsóknin byggðist m.a. á því að skoða áhrif SAD á Vestur-Íslendinga í Kanada og bera saman við 
aðra Kanadamenn. 
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Gögn og markaðir 

Fyrri rannsóknir á árstíðarsveiflum á hlutabréfamörkuðum hafa almennt miðað við 
tiltölulega fáa markaði, jafnvel bara einn. Helsta undantekningin er rannsókn Zhang 
(2013) sem skoðaði 108 mismunandi markaði en hafði þó tiltölulega takmörkuð gögn 
um hvern og einn, m.a. bara mánaðarlegar tölur um ávöxtun. Í þessari rannsókn er 
stuðst við dagleg gögn frá öllum helstu kauphöllum heims, alls 75 talsins. Löndin, 
vísitölurnar og breiddargráða borganna sem kauphöllin sem miðað er við er á eru talin 
upp í töflu 1 í viðauka.  

Markaðsvirði skráðra hlutabréfa í þessum 75 löndum er um 98,8% af markaðsvirði 
allra skráðra hlutabréfa. Einkum var horft til tímabilsins frá áramótum 1999/2000 til 
ársbyrjunar 2014 en í 19 tilfellum var þó ekki hægt að styðjast við gögn nema fyrir 
hluta þess tímabils. Upphaf tímabilsins var m.a. valið með hliðsjón af því að þá hafði 
kenningin um áhrif SAD þegar verið sett fram í vinnugreinum sem hlutu allmikla 
athygli, þótt ritrýnd grein birtist ekki fyrr en 2003. Ætlunin var því m.a. að kanna hvort 
áhrifin hyrfu við það að vakin væri athygli á þeim, sbr. þá viðurkenndu hugmynd að 
frávik frá eðlilegri verðmyndun á fjármálamörkuðum hverfi þegar kunnugt verður um 
þau og fjárfestar taka að reyna að hagnast á þeim. Hrekkjavökuáhrifin voru hins vegar 
sem fyrr segir kynnt opinberlega miklu fyrr en SAD. 

Í öllum tilfellum var miðað við hlutabréfavísitölur og valin vísitala sem talin var 
endurspegla markað viðkomandi lands vel. Í nokkrum tilfellum var um eins konar 
úrvalsvísitölu að ræða sem mælir breytingar á verði helstu stórfyrirtækja en í öðrum var 
um heildarvísitölu að ræða sem á að endurspegla markaðinn í heild. Til viðbótar landa-
vísitölunum voru einnig skoðaðar þrjár vísitölur sem eiga hver um sig að endurspegla 
heimsmarkaðsverð hlutabréfa. Flestar vísitölurnar eru reiknaðar út án arðs en til að 
skoða sérstaklega hvort arðgreiðslur gætu skýrt frávik var aflað gagna um ávöxtun 
hlutabréfa að teknu tilliti til arðgreiðslna í fjórtán löndum. 

Greining á gögnunum leiðir ýmislegt í ljós. Þannig kemur skýrt fram að ávöxtun er 
að jafnaði mjög mismunandi eftir mánuðum. Hrekkjavökumynstrið sést ágætlega, 
þannig er ávöxtun tímabilið frá maí til október mun lakari en hina sex mánuði ársins. 
Raunar væri eðlilegt að telja nóvember með slæma tímabilinu, þannig að árinu væri 
skipt í sjö magra mánuði og fimm feitari. Á magra tímabilinu er þó júlí undantekning, 
þann mánuð er meðalávöxtun á dag rétt yfir meðaltali alls ársins. Sömuleiðis er febrúar 
undantekning á feita tímabilinu með meðalávöxtun hvers dags rétt undir ársmeðal-
talinu. Góð ávöxtun á feita tímabilinu byggir raunar einkum á sérlega góðri ávöxtun í 
apríl og desember. Sjá nánar á mynd 1. Myndin byggir á einföldu meðaltali fyrir löndin 
75 en mjög svipuð niðurstaða fæst ef horft er á miðgildi eða heimsvísitölurnar, sem 
eru eðli máls skv. með ávöxtun sem er einhvers konar vegið meðaltal landsvísitalnanna. 
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Mynd 1. Meðalávöxtun hlutabréfa á dag fyrir 75 landsvísitölur eftir mánuðum, 
frávik frá ársmeðaltali, 2000 til 2014 
 

Meðalávöxtun á dag fyrir sex mánuðina frá nóvember til apríl er 0,37% en einungis 
0,08% hina sex mánuði ársins. Eins og áður skiptir litlu hvort miðað er við meðaltal 
eða miðgildi (0,30% annars vegar og 0,06% hins vegar) eða horft á heimsvísitölur. 
Jafnframt breytir litlu hvoru tímabilinu nóvember er talinn tilheyra. Í 62 af löndunum 
75 mælist ávöxtun á dag meiri frá nóvember til apríl en frá maí til október en þessu er 
öfugt farið í 13 löndum. Hrekkjavökuáhrifin sjást því mjög skýrt í gögnunum, þótt það 
sé auðvitað ekki þar með sagt að sjálf hrekkjavakan hafi nokkur áhrif. 

Árstíðarsveiflan sem sést í gögnunum fellur ekki mjög vel að tilgátunni um SAD en 
þó er ekki óhugsandi að SAD geti skýrt einhvern hluta frávika. Þannig er ávöxtun að 
jafnaði slæm haustmánuðina (á norðurhveli) frá ágúst til nóvember, sem kemur 
nokkuð vel heim og saman við SAD kenninguna. Hins vegar er erfitt að sjá hvers 
vegna björtustu mánuðirnir, maí og júní, koma illa út og dimmustu mánuðirnir, 
desember og janúar koma vel út. Það rímar illa við hugmyndina um að SAD hafi áhrif 
á hlutabréfaverð. 
Það styrkir heldur ekki kenninguna að horfa á ávöxtun eftir hnattstöðu kaup-

hallanna. Árstíðarsveiflan í ávöxtun er nefnilega svipuð á suðurhveli og norðurhveli 
jarðar og svipuð fyrir norðan 40. gráðu norðlægrar breiddar og fyrir sunnan hana eins 
og sjá má á mynd 2. 
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Mynd 2. Meðalávöxtun hlutabréfa á dag eftir mánuðum og hnattstöðu 
 

Nánari skoðun á gögnunum gefur þó veikar vísbendingar um að hugsanlegt sé að 
áhrif SAD á hlutabréfamarkaði séu einhver. Sjá má að að áhrifin eru sterkari því 
norðar sem kauphöll er með aðhvarfsgreiningu. Skýrða stærðin er þá meðalávöxtun 
hlutabréfamarkaða fyrir norðan 40. gráðu norðlægrar breiddar (alls 35 vísitölur) í þeim 
mánuðum þar sem SAD ætti helst að gæta, september til nóvember, sem frávik frá 
ársmeðaltali. Skýristærðin er breiddargráða viðkomandi kauphallar. Munurinn er þó 
lítill og fjarri því að vera tölfræðilega marktækur (t=-0,90). Munurinn eftir breiddar-
gráðu verður enn minni og enn fjær því að vera tölfræðilega marktækur ef skoðuð er 
ávöxtun fyrir aðeins lengra tímabil, þannig að ávöxtun í ágúst og/eða desember er 
einnig notuð við að reikna meðalávöxtun. Mjög svipuð niðurstaða fæst ef skoðuð er 
ávöxtun allra kauphalla á norðurhveli jarðar með sömu greiningu. 

Arðgreiðslur 

Arðgreiðslur fyrirtækja dreifast ekki alveg jafnt á mánuði og því er hugsanlegt að rekja 
megi einhvern hluta árstíðasveiflu í ávöxtun án arðs til þess að ávöxtun vegna arðs er 
mismunandi milli mánaða. Til að skoða þetta nánar voru fundnar 14 landsvísitölur 
fyrir hlutabréfaverð og ein heimsvísitala sem allar eru reiknaðar út frá heildarávöxtun, 
þ.e. tekið er tillit til arðs.  

Niðurstöðurnar voru mjög svipaðar og þær sem fengust með 75 landsvísitölum 
sem langflestar voru reiknaðar án arðs. Árstíðasveiflan var nánast sú sama, tímabilið 
maí til nóvember voru allir mánuðir nema júlí með ávöxtun undir ársmeðaltali en hina 
fimm mánuði ársins, þ.e. desember til apríl, var ávöxtun yfir ársmeðaltali. Hrekkja-
vökuáhrifin virtust því einnig vera til staðar í þessum gögnum. Í 11 af löndunum 14 
var ávöxtun 7 mánaða tímabilið frá og með maí lægri en hina fimm mánuði ársins. 

Umfjöllun og niðurstöður 

Þessi rannsókn bendir til þess að árstíðasveiflan sem ýmist hefur verið kennd við 
hrekkjavöku eða að „selja í maí og fara svo“ sé enn til staðar á flestum hlutabréfa-
mörkuðum heims. Þetta er í grundvallaratriðum óskýrð sveifla og ekki í góðu samræmi 
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við hugmyndir um skilvirkni markaða. Til þess er sveiflan of stór og efnahagslega 
marktæk (þ.e. hægt er að bæta ávöxtun með því að taka tillit til hennar) og hefur ekki 
horfið þrátt fyrir að mjög langt sé síðan fyrst var tekið eftir henni. Niðurstöður 
þessarar rannsóknar eru að þessu leyti nokkurn veginn samhljóma ýmsum fyrri rann-
sóknum. Þó er athyglisvert að í gögnunum sem hér eru skoðuð virðist niðursveiflan 
standa í sjö mánuði, en ekki sex, þ.e. nóvember er hluti af því tímabili. Það þýðir m.a. 
að nafngiftin hrekkjavökuáhrif á vart við því að hún er tilkomin vegna þess að 
hrekkjavakan var talin marka endi slæma tímabilsins og upphaf þess góða og hún er 
síðasta dag október. 

Rannsóknin bendir ekki til þess að leita megi skýringa í skammdegisþunglyndi 
(SAD). Þó er ekki hægt að hafna því að það hafi einhver áhrif á hlutabréfamarkaði á 
norðurhveli jarðar en þau áhrif geta þó ekki skýrt hrekkjavökufrávikið nema að mjög 
litlu leyti. 
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Viðauki 

Tafla 1. Lönd, lega, vísitölur og árstíðasveiflur 

Land Vísitala Borg 
Breiddar-
gráða 

Árstíða-
sveifla 

Argentína Merval Buenos Aires 34,60 S 0,04% 

Austurríki ATX Vín 48,20 N 0,05% 

Ástralía All ordinaries Sydney 33,86 S 0,05% 

Bandaríkin SP500 New York 40,71 N 0,03% 

Belgía Bel 20 Brussel 50,85 N 0,03% 

Bermúda BSX Hamilton 32,29 N 0,13% 

Bosnía-Herzegóvína SASX 10 Sarajevó 43,85 N 0,06% 

Brasilía Ibovespa Sao Paulo 23,55 S 0,05% 

Bretland FTSE100 London 51,51 N 0,10% 

Búlgaría Sofix Sófía 42,70 N 0,07% 

Chíle IPSA Santíagó 33,45 S 0,05% 

Danmörk OMX Copenhagen Kaupmannahöfn 55,68 N -0,03% 

Egyptaland EGX30 Kairó 30,05 N 0,11% 

Eistland OMX Tallinn Tallinn 59,44 N 0,07% 

Filippseyjar PSE Comp Pasig 14,59 N 0,13% 

Finnland OMX Helsinki PI Helsinki 60,17 N 0,15% 

Frakkland CAC 40 París 45,86 N 0,11% 

Georgía GSE Tbilisi 41,72 N 0,03% 

Ghana GSE CI Accra 5,55 N 0,05% 

Grikkland Athens CI Aþena 37,97 N 0,06% 

Heimurinn FTSE All World USD 
   

0,06% 

Heimurinn MSCI All World USD PI 
   

0,06% 

Heimurinn DJ Global Total Stock Market Index 
  

0,04% 

Holland AEX Amsterdam 52,37 N 0,00% 

Hong Kong Hang Seng Hong Kong 22,27 N 0,20% 

Indland CNX Nifty Múmbæ 18,98 N 0,08% 

Indónesía JKSE Jakarta 6,20 S 0,09% 

Íran Tepix Teheran 35,70 N -0,02% 

Írland ISEQ20 Dublin 53,35 N 0,09% 

Ísland OMXI6ISK PI + Reykjavík 64,13 N -0,01% 

Ísrael TA 25 Tel Aviv 32,08 N 0,01% 

Ítalía FTSE MIB Mílanó 45,47 N 0,10% 

Japan Nikkei 225 Tókýó 34,69 N 0,02% 

Jórdan General Weighted Amman 31,93 N 0,05% 

Kanada SPTSX Torontó 43,70 N 0,05% 

Kazakhstan KASE Almaty 43,28 N 0,09% 

Kenýa NSE 20 Nairobi 1,28 S -0,03% 

Kína Shanghai SE Sjanghæ 31,20 N 0,03% 

Kólumbía colcap Bógóta 4,60 N 0,05% 
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Kórea Kospi Busan 35,18 N 0,15% 

Króatía Crobex Zagreb 45,82 N 0,12% 

Kúvæt Weighted Index Kúvæt 29,37 N 0,01% 

Kýpur GI Nicosia 35,17 N 0,01% 

Lettland OMX Riga Ríga 56,95 N 0,04% 

Litháen OMX Vilnius Vilníus 54,68 N 0,07% 

Lúxemborg LuxX cours Lúxemborg 49,60 N -0,01% 

Malasía KLCI Kuala Lumpur 3,14 N 0,05% 

Malta MSE Valletta 35,90 N 0,08% 

Marokkó MASI Casablanca 33,53 N 0,05% 

Máritíus Semdex Port Louis 20,16 S 0,04% 

Mexíkó IPC Mexíkóborg 19,43 N 0,08% 

Noregur OSEAX Osló 61,00 N 0,04% 

Nýja Sjáland NZ50 Wellington 41,29 S 0,04% 

Óman MSM 30 Muscat 23,61 N 0,04% 

Pakistan KSE 100 Karachi 24,86 N 0,08% 

Perú IGBVL Lima 12,04 S 0,05% 

Portúgal PSI20 Lissabon 38,71 N 0,03% 

Pólland WIG Varsjá 52,23 N 0,11% 

Rússland MICEX Moskva 55,75 N 0,04% 
Sam. arabísku 
furstad. FTSE Nasdaq UAE 20 Dubai 24,47 N 0,04% 

Serbía Belexline Belgrað 44,82 N 0,06% 

Singapúr Straits Times Singapúr 1,30 N 0,18% 

Slóvakía SAX Bratislava 48,14 N 0,15% 

Slóvenía SBI Top Ljubljana 46,06 N 0,04% 

Spánn IBEX 35 Madríd 40,40 N 0,03% 

Srí Lanka ASPI Colombo 6,93 N -0,02% 

Suður Afríka FTSE JSE Top 40 Jóhannesarborg 26,20 S -0,02% 

Sviss SMI Zurich 47,37 N -0,02% 

Svíþjóð OMX Stockholm PI Stokkhólmur 59,33 N 0,01% 

Tékkland PX Glob Prag 50,08 N 0,10% 

Túnis Tunindex Túnís 36,80 N 0,13% 

Tyrkland XU100 Istanbúl 41,01 N 0,08% 

Tæland SET TRI Bangkok 13,75 N 0,02% 

Tævan TSEC Taipei 25,03 N 0,08% 

Ungverjaland BUX Búdapest 47,49 N 0,06% 

Úkraína UX Kiev 50,45 N 0,20% 

Vietnam VN Ho Chi Minh 10,75 N 0,31% 

Þýskaland DAX Frankfurt 50,11 N 0,06% 
Árstíðasveifla er hér reiknuð sem munur á meðalávöxtun á dag tímabilið maí til nóvember annars vegar 
og tímabilið desember til apríl hins vegar 


