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Útdráttur 
 
Ritgerð þessi fjallar um skortsölu, stöðu hennar og umfang á íslenskum hlutabréfamarkaði.  
 
Skortsala hlutabréfa þykir sjálfsagður og nauðsynlegur hluti af fjármálamörkuðum um allan 

heim, kostir skortsölu eru margir en hún hefur einnig sína galla. Skortsala er stunduð á Íslandi 

en lítið af upplýsingum liggja fyrir um hana. 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er: Hvers vegna er ekki virkur skortsölumarkaður á 

Íslandi? 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að lífeyrissjóðum þarf að vera heimilt lögum 

samkvæmt að lána hlutabréf til skortsölu svo að skilvirkur skortsölumarkaður með hlutabréf 

myndist. Einnig er mikilvægt að Alþingi innleiði reglugerð Evrópusambandsins um 

skortsölu, sem  frestað var á vetrar- og vorþingi Alþingis 2015. Sumir viðmælendur voru 

einnig hliðhollir því að taka upp svokallaða upptikk-reglu um skortsölu sem er við lýði í 

Bandaríkjunum.  
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1. Inngangur 
Skortsala er fjármálagjörningur sem má rekja alla leið aftur til 17. aldar þegar fyrsta 

skortsalan var framkvæmd á hlutabréfamarkaði (Petram, 2011). Skortsala leyfir fjárfestum að 

veðja á lækkun hlutabréfa, sem er andstæðan við hefðbundna fjárfestingu sem veðjar á 

hækkun eignar. Ólíkt hefðbundnum fjárfestingum þar sem fjárfestir er með gnóttstöðu (e. 

long position), er hagnaður af skortsölu fræðilega takmarkaður á meðan tap er ótakmarkað. 

Skortsala dregur þar af leiðandi úr hagnaði og eykur áhættu fyrir fjárfesti sem ákveður að 

taka skortstöðu frekar en langa fjárfestingu. Aukin skortsala á markaði getur dregið úr 

bólumyndun og ofverðmati eigna, þar sem svartsýnir fjárfestar fá tækifæri til þess að koma 

sínum skoðunum á framfæri í verki. Skortsalan hefur alltaf dregið að sér neikvæða ímynd, 

líklega vegna þess að skortsalinn græðir bara ef undirliggjandi eign lækkar í verði, sem sagt 

virðist hagnast á tapi annarra. 

 

Kostir skortsölu eru þeir að hún eykur verðmyndun á markaði og auðseljanleika, dregur úr 

flökti eigna miðað við markaðsmeðaltal og lækkar fjármögnunarkostnað á eigið fé. Skortsala 

skapar fjárhagslegan hvata fyrir aðila á markaði til þess að koma auga á ofverðmetnar eignir 

og möguleg bókhaldssvik eða bókhaldsfegranir fyrirtækja. Eitt skýrasta dæmið um skortsölu 

er fall Enron því það voru skortsalar sem komu upp um Enron á sínum tíma. Gallinn við 

skortsölu er að hún getur myndað söluþrýsting á hlutabréf, sem þýðir að skortsalar geta þrýst 

niður verðinu og hagnast þannig. Þetta er kannski ekki vandamál fyrir venjuleg fyrirtæki þar 

sem þau myndu sýna upplýsingar um að ákveðin verðlækkun ætti ekki við rök að styðjast. 

Þetta getur einnig skapað vandamál fyrir t.d. banka þar sem við skyndilega lækkun hlutabréfa 

hans getur orðið áhlaup (e. run) á bankann sem þýðir að fólk tekur peningana sína út úr 

bankanum (Kupiec og Ramirez, 2013). 

 

Skortalan er nánast jafngömul og fjármálamarkaðir sjálfir og hefur fylgt kauphöllum frá örófi 

alda. Umræða um galla og skaðsemi skortsölu virðist nánast skilyrðislaust færast í aukana í 

kringum öll stór hrun á fjármálamörkuðum, jafnvel þó að skortsala sé tiltölulega lítil. 

Hagsmunaaðilar koma fram og benda á skortsala og kenna þeim um hrun á virði hlutabréfa, 

þar sem niðursveiflur eru ákveðin dýrtíð fyrir skortsölu. Sérfræðingar í fjármálamörkuðum og 

rannsakendur benda hins vegar á fjölmarga kosti hennar og flestar rannsóknir benda ekki til 

þess að skortsala hafi skaðleg áhrif á markaði. Formaður bandaríska verðbréfaeftirlitsins 

sagði á sínum tíma að bann stofnunarinnar á skortsölu í kringum hrunið 2008 hafi verið 
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stærstu mistök sem hann hafi gert á ferlinum. Framför í skortsölulöggjöf hefur oftar en ekki 

átt sér stað á óopinberum heimavelli fjármálageira heimsins, í Bandaríkjunum eða nánar 

tiltekið Wall Street. Þar leit frægasta regluverk í kringum skortsölu dagsins ljós árið 1938, 

reglan sem í daglegu máli er kölluð „uptick-rule“ eða upptikk reglan á íslensku. 

 

Á Íslandi hefur ekki mikið verið skrifað um skortsölu, sem dæmi má nefna þá liggja einungis 

fyrir fjórar ritgerðir á Skemmunni um skortsölu og fjalla þær lítið sem ekkert um Ísland og 

aðstæður á Íslandi, sem kveikti áhuga höfunda á að vita meira um skortsölu á Íslandi. Þegar 

lagt var af stað í þessa vinnu þá leituðu höfundar eftir upplýsingum um skortsölu en sú leit 

bar takmarkaðan árangur. Litlar sem engar upplýsingar eru til um skortsölu á íslenskum 

hlutabréfamarkaði.  

 

Þetta gerði það að verkum að höfundar fóru að spyrjast fyrir hvort stunduð væri skortsala á 

Íslandi. Með þessari ritgerð ætla höfundar að reyna að sýna fram á að virk skortsala sé ekki 

einungis skortseljendum til bóta heldur öllum fjármálamarkaðinum. Höfundar ræddu við 

nokkra aðila áður en farið var að vinna í verkefninu og þar kom fram að skortsala væri 

stunduð á Íslandi en enginn gat sagt hvert umfang hennar væri og hvernig hún væri 

framkvæmd. Þetta leiddi þá til þess að höfundar veltu því fyrir sér af hverju þetta væri svona, 

þessi fjármálagerningur sem þykir sjálfsagður erlendis er svo lítt þekktur á Íslandi. Sem leiddi 

til rannsóknarspurningarinnar: Hvers vegna er ekki virkur skortsölumarkaður á Íslandi?  

 

Lög og reglugerðir um skortsölu á Íslandi í dag þykja ekki langt á veg komin, það sem er 

einna helst ábótavant er reglugerðin í kringum lífeyrissjóðina. Lögum samkvæmt er 

lífeyrissjóðum ekki heimilt að lána út hlutabréf. Lífeyrissjóðirnir eru stærstu hlutahafar á 

markaði og eiga þeir um 40% af markaðinum, með þessum lögum er verið að taka út stærsta 

lánveitanda á hlutabréfamarkaði. Þetta gerir það að verkum að minni aðilar á markaði eru 

ekki tilbúnir til þess að lána sín bréf þegar þeir stærstu meiga ekki gera slíkt. Þá er þetta líka 

góð leið fyrir lífeyrissjóðina til þess að fá inn aukatekjur. Þeir sem lána bréfin sín fá vexti, 

þannig lífeyrissjóðirnir geta verið að fá inn auka vaxtatekjur á hlutabréfum sem stæðu 

hreyfingarlaus í eignasafni þeirra. Lífeyrissjóðirnir  hugsa minna um prósentubreytingu frá 

degi til dags, þeir fjárfesta til langs tíma þannig að skortsala ætti ekki að skipta þá miklu máli. 

Þegar öllu er á botninn hvolft skiptir rétt verðmyndun mestu máli fyrir lífeyrissjóðina og 

sökum stórrar eignastöðu þeirra á íslenskum hlutabréfamarkaði gætu þeir ekki losað sig við 

öll hlutabréfin í félagi sem þeir myndu telja ofverðmetið. Í þessu samhengi að 
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lífeyrissjóðunum sé óheimilt að lána sín bréf, þá er rétt að benda á það að íslenska ríkið lánar 

sjálft skuldabréf svo hægt sé að skortselja íslensk ríkisskuldabréf.  

 

Engin gögn liggja fyrir um hversu mikið er skortselt hverju sinni. Þess vegna vita fjárfestar, 

stjórnendur og almenningur ekki hversu mikið er um skortsölu á markaðinum. Einn af 

fylgifiskum þessa vandamáls er sá að það veit enginn hvernig álag er sett á hlutabréfalán. Þeir 

sem höfundar ræddu við komu allir með mismunandi tölur hvernig þetta er verðlagt og einn 

þeirra lýsti þessu sem frumskógi þegar kemur að verðlagningu. Allir voru þá sammála um að 

verðlagningin ræðst af eftirspurn og framboði. Það er hins vegar erfitt að átta sig á eftirspurn 

og framboði þegar ekki er til virkur lánamarkaður fyrir hlutabréf. Annað vandamál sem fylgir 

því að safna ekki upplýsingum um skortsölu á hlutabréfamarkaði er það að alltaf er hægt að 

kenna skortsölu um að verið sé að keyra hlutabréfverð niður. Ef skortsöluupplýsingar liggja 

fyrir er hægt að sjá það skýrlega með gögnum hvort skortsala sé að keyra niður 

hlutabréfaverð eða hvort fyrirtækið sem um ræðir sé bara illa rekið. 

Þeir aðilar sem höfundar ræddu við voru allir sammála því að skortsala væri mjög 

mikilvægur þáttur fyrir hlutabréfamarkaðinn. Með skortsölu fær markaðurinn allar skoðanir 

frá fjárfestum, hvort sem þær eru neikvæðar eða jákvæðar.  

 

Í þessari ritgerð verður farið yfir hvað skortsala er og hvernig þeir sem stunda skortsölu 

hagnast á henni. Fjallað verður um helstu kosti og galla sem fylgja skortsölu. Þá verður rakin 

saga skortsölunnar og hvernig hún byrjaði á 17. öld. Farið verður yfir 20. öldina í 

Bandaríkjunum og hvernig skortsala þróaðist þar. Til þess að lýsa aðstæðum á Íslandi verða  

tekin viðtöl við einstaklinga sem hafa sérfræðiþekkingu á og reynslu af fjármálamörkuðum 

og þeir fengnir til þess að lýsa aðstæðum á Íslandi. Þá munu höfundar fjalla um hvað sé helst 

í vegi fyrir því að það myndist virkur skortsölumarkaður á Íslandi. 
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2. Almennt um skortsölu 
 
2.1. Hvað er skortsala? 

Skortsala er fjármálagjörningur sem er framkvæmdur þannig að fjárfestir fær lánuð verðbréf 

til þess að selja á markaði, þá er fjárfestirinn kominn í skortstöðu. Til þess að loka 

skortstöðunni þarf fjárfestirinn að kaupa verðbréfin til baka til að geta skilað þeim aftur til 

lánveitanda, í þeirri von um að verðið hafi lækkað þegar hann kaupir verðbréfin til baka. 

Fjárfestirinn eða skortsalinn verður að treysta á lækkun í verði á undirliggjandi eign til þess 

að hagnast, annars tapar fjárfestirinn á fjárfestingunni. Lánandi eignarinnar er vanalega 

miðlari (e. stock broker) eða stofnanafjárfestir (e. institutional investor), helstu dæmi um 

stofnanafjárfesta eru lífeyrissjóðir, áhættusjóðir eða tryggingafélög. (U.S. Securities and 

Exchange Commission, 1999). Skortsala er skylt að greiða lánveitenda verðbréfanna allar 

tekjur sem hann hlýtur af verðbréfunum á því tímabili sem lánið stendur yfir, þar ber einna 

helst að nefna arðgreiðslur eða vaxtatekjur (Hull, 2012, bls.101). 

 

Einnig er hægt að stunda skortsölu án þess að hafa tryggt verðbréfin að láni fyrst. Slíkur 

fjármálagjörningur kallast nakin skortsala (e. naked short selling). Skortsalinn finnur þá fyrst 

kaupanda af verðbréfunum og selur honum, ólíkt hefðbundinni skortsölu þá finnur 

skortsalinn lánveitanda af verðbréfunum eftir á. Þetta eykur líkurnar á því að skortsalinn nái 

ekki að skila verðbréfunum til kaupanda, sem kallast ,,afhending mistókst” (e. failure to 

deliver) (Culp og Heaton, 2008).  

 

Til þess að skýra þetta betur hafa höfundar búið til einfalt dæmi. Segjum að aðili A telji að 

hlutabréf í fyrirtæki X sé ofverðmetið á markaði á 100 kr. hlutinn og telur A að hluturinn eigi 

eftir að lækka í verði á næstunni. A fær 100.000 hlutabréf  lánuð frá stofnanafjárfesti eða 

miðlara og selur þau á 100 kr. Ef hlutabréfin lækka niður í 90 kr. á tilsettum tíma, þá kaupir 

A þau aftur 10 kr. lægra en hann seldi bréfið á, og græðir þá 1 milljón króna, mínus 

lántökukostnað við að fá bréfin lánuð. Ef hlutabréfin hækka hinsvegar uppí 110 kr á 

tímabilinu, þá neyðist A til að kaupa hlutabréfin aftur á hærra verði en hann seldi þau á og 

tapar einni milljón króna auk lántökukostnaðar. 

 

Hámarksgróði skortsala er þá verðið sem þeir selja eignina á mínus lágmarkseining sem þeir 

geta keypt hana til baka ( 1 kr eða 1$ cent, því ekki er hægt að kaupa eitthvað fyrir 0) að 
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frádregnum lántökukostnaði. Hámarkstapið þeirra er hinsvegar endalaust þar sem það er 

ekkert fræðilegt takmark á því hve mikið hlutabréf geta hækkað í verði. 

 

Á eftirfarandi töflu má sjá betur væntar tekjur og mögulegt tap fjárfesta á skortsöludæminu 

hér fyrir ofan, þar sem lárétti ásinn er verð á hlutabréfunum og lóðrétti ásinn sýnir væntan 

hagnað eða vænt tap. Magn taps eða gróða er svo skráð á rauðu línuna hagnaður /tap þar sem 

lántökukostnaður er tekinn inn í verðið. Eins og sést á myndinni þá getur tapið orðið 

endalaust því ekkert takmark er á því hversu mikið eignin getur hækkað í verði, en hagnaður 

er takmarkaður því eignin getur einungis lækkað niður í ákveðið lágmark. 

 
Tafla 1: Sýnir hagnað/tap skortsala eftir hlutabréfaverði   

 
 

Höfundar gefa sér þær forsendur að raunvextir sem lánveitandi setji á bréfið sé 4% á ári, að 

verðbólga sé 2,5% í samræmi við verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands 

(Verðbólgumarkmið Seðlabankans), sem sagt 6,5% nafnvextir og lánsamningur sé til eins 

árs. Skortsalinn kemur þá út úr samningnum á núlli ef hlutabréfaverð lækkar niður í 93,5 

þegar hann kaupir til baka til að loka skortstöðu sinni. Ef það lækkar niður í 90 kr. þá græðir 

skortsalinn 3,5 krónur á hlut x 100.000, sem sagt 350.000 krónur. Ef hlutabréfaverðið hækkar 

hinsvegar uppí 110 kr. þá tapar skortsalinn 16,5 krónum á hlut, eða 1.65 milljónum króna. 

Fjárfestar geta notað skortsölu á tvo vegu, til þess að græða fé á yfirverðmetnum hlutbréfum 

eða til þess að minnka áhættu á gnóttstöðu (e. long position) með því að taka skortstöðu gegn 
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undirleggjandi eign til þess að minnka eða eyða verðflökti. En helsti kostur skortsölu er það 

að hún leyfir fjárfestum að veðja á lækkun eignar, en ekki bara á hækkun hennar. 

 

2.2. Áhættustýring með skortsölu 

Skortsölu er hægt að nota í annað en bara hefðbundna von um gróða, hana er einnig hægt að 

nota í áhættustýringu. Segjum að fjárfestir á íslenskum hlutabréfamarkaði sé að reyna að 

dreifa eignasafni sínu og fjárfestir í níu mismunandi fyrirtækjum sem skráð eru í kauphöllina 

á Íslandi. Þrjú af þessum fyrirtækjum eru TM, VÍS og Sjóvá, sem þýðir að 1/3 af 

fyrirtækjunum í eignasafni hans eru tryggingarfélög. Frammistaða eignasafns fjárfestisins er 

þá að miklu leyti háð frammistöðu tryggingarfélaga. Fjárfestirinn getur þá tekið skortstöðu 

gegn tryggingarfélögunum á sama tíma og hann fjárfestir í þeim. T.d. ef hann er með tíu 

milljónir króna í hlutafé í tryggingarfélögunum getur hann tekið fimm milljón króna 

skortstöðu gegn þeim og þannig minnkar hann gróða sinn um um það bil helming, en 

minnkar tapið á móti. Þetta er einfalt dæmi um áhættuvörn eða baktryggingu (e. hedge). 

 

2.3. Skortstaða 

Það að taka skortstöðu í undirliggjandi eign þýðir að fjárfestir hagnast á því að eignin lækkar 

í verði. Hægt er að vera með skortstöðu með því að skortselja eða með því að gera 

afleiðusamning (Stulz, 2003, bls. 652). Afleiða er samningur milli tveggja eða fleiri aðila, 

virði afleiðunnar fer eftir verðhreyfingum á undirliggjandi eign. Undirliggjandi eign getur 

verið hvað sem er, allt frá verðbréfum til veðurspár. (Hull, 2012, bls. 1). Einföldustu 

afleiðurnar eru framvirkir samningar (e. forward) og valréttarsamningar (e. option).  Til þess 

að taka skortstöðu með framvirkum samningi þá hefur fjárfestir skuldbundið sig til þess að 

selja undirliggjandi eign á tilteknum tíma og tilteknu verði, að sama skapi þá hefur mótaðili 

skuldbundið sig til þess að kaupa undirliggjandi eign á tilteknum tíma og tilteknu verði. Með 

valréttarsamningi getur fjárfestir tekið skortstöðu með því að kaupa rétt (e. put option) til þess 

að selja undirliggjandi eign á tilteknum tíma og tilteknu verði. Hins vegar er fjárfestirinn ekki 

tilneyddur til þess að nota réttinn sinn ólíkt framvirkum samningi. Algengt er að fyrirtæki og 

fjárfestar noti þessar tegundir af afleiðum í áhættustýringu en einnig er þekkt að fjárfestar 

noti afleiður í hagnaðarskyni. Ótal mörg fyrirtæki nota afleiður til þess að verja sig gegn 

gjaldeyrisáhættu og taka t.d. skortstöðu gegn gjaldeyri (Stulz, 2003, bls. 4-11) . Tökum 

einfalt dæmi: Skipafélagið hf. fær greitt í evrum en er með höfuðstöðvar á Íslandi og gerir þar 

af leiðandi upp í íslenskum krónum. Þetta þýðir að Skipafélagið vill ekki að evran lækki í 

virði gagnvart krónunni, vegna þess ef hún gerir það þá þénar Skipafélagið minna. 
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Skipafélagið á von á því að fá eina milljón evra eftir mánuð og til þess að verja sig gagnvart 

þessari gjaldeyrisáhættu þarf Skipafélagið að taka skortstöðu gagnvart evrunni, annað hvort 

með framvirkum samningi eða með valréttarsamningi. Ef evran myndi lækka í virði gagnvart 

krónunni þá væri Skipafélagið með hagnað á skortstöðu sinni en tapa á gjaldeyrismismun. Ef 

evran myndi hækka í virði þá væri Skipafélagið með tap á sinni skortstöðu en hagnast á 

gjaldeyrismismun. 

 

Myndin hér að neðan sýnir hvernig Skipafélagið hefur náð að verja sig gegn 

gjaldeyrisáhættunni með framvirkum samningi. Miðað er við það að evran kosti 148 kr. þegar 

samningurinn er gerður. 

 
Tafla 2: Sýnir hvernig framvirkur samningur er notaður í gjaldeyrisvörn 

 
 

  

 120,000,000  kr  

 130,000,000  kr  

 140,000,000  kr  

 150,000,000  kr  

 160,000,000  kr  

 170,000,000  kr  

 180,000,000  kr  

128 138 148 158 168 

Tekjur án gjaldeyrisvarnar Framvirkur samningur Tekjur með gjaldeyrisvörn 
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3. Kostir og gallar 
 
Ákjósanlegstu fjármálamarkaðir eru þeir sem eru sanngjarnir gagnvart kaupendum og 

seljendum. Þetta þýðir að kaupendur og seljendur hafa sama aðgang að upplýsingum 

(hagstæðum eða óhagstæðum) á sama tíma. Þetta gerir fjármálamarkaðinn skilvirkari. Ef 

skortsala væri bönnuð þá myndi markaðurinn missa af seljendum, þ.e. þeim sem eiga ekki 

bréfin fyrir. Skortsalar geta haft aðra sýn á þær upplýsingar sem eru fyrirliggjandi og það að 

banna skortseljendum að stunda sín viðskipti gerir markaðinn ekki eins skilvirkan og hann 

gæti verið. Skortsala færir verð á verðbréfum nær raunverulegu virði, eykur seljanleika (e. 

liquidity), dregur úr flökti, lækkar fjármögnunarkostnað fyrirtækja og er aukinn 

tekjumöguleiki fyrir stofnanafjárfesta (European Securities and Markets Authority, 2009). 

Vandamálin í kringum skortsölu eru þau að hægt er að mynda söluþrýsting á verðbréfin og 

dreifa fölsuðum orðrómi um fyrirtækin svo að verðbréfin lækki í verði (Ochs, 2008). 

 

3.1. Verðmyndun 

Ef ekki væri hægt að stunda skortsölu á hlutabréfamarkaði, þá myndi hlutabréfaverð einungis 

endurspegla þá sem væru jákvæðir gagnvart hlutabréfunum. Það ýtir undir eftirspurn eftir 

hlutabréfunum sem gerir það að verkum að hlutabréfin hækka í verði. Til þess að eðlileg 

verðmyndun (e. price discovery) eigi sér stað á hlutabréfamarkaði þá þarf að leyfa skortsölu. 

Skortsala leyfir þeim sem eru neikvæðir gagnvart hlutabréfunum að tjá sína skoðun. Komi 

fram nýjar upplýsingar um ákveðið fyrirtæki geta allir aðilar fengið að tjá sína skoðun. Þá 

hafa rannsóknir sýnt fram á  að skortsala flýtir fyrir verðmyndun á hlutabréfamarkaði (Beber 

og Pagano, 2013) (Boehmer og Wu, 2012) og að verð eigna er nær raunverulegu virði þar 

sem skortsalar eru virkir (Francis, Venkatachalam og Zhang, 2005). Það mætti segja að 

skortsalar séu eins konar rannsóknarmenn á markaðnum, þeir komi auga á verðbréf sem eru á 

of háu verði og veita leiðréttandi afl til þess að ná verðinu niður og koma þannig í veg fyrir 

hugsanlega eignabólu sem getur myndast á hlutabréfamarkaði (European Securities and 

Markets Authority, 2009). Þegar skortsöluhömlur eru í gangi hefur svartsýnn fjárfestir engin 

önnur ráð en að selja eignina áfram til fjárfestis sem er bjartsýnn varðandi eignina, sem leiðir 

af sér áframhaldandi hækkun í verði (Scheinkman og Xiong, 2003). 
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3.2. Auðseljanleiki 

Takmarkanir á skortsölu hafa einnig neikvæð áhrif á hversu auðvelt er að breyta eignum í 

lausafé. Þegar slík staða kemur upp er búið að í koma veg fyrir að ákveðnir fjárfestar, sem 

vilja selja hlutabréf á hlutabréfamarkaðinum, fái að tjá sína skoðun. Þetta gerir það að 

verkum að framboð minnkar og erfiðara verður að breyta hlutabréfum í handbært reiðufé.  Ef 

skortsölum er hins vegar leyft að taka þátt á hlutabréfamarkaði þá þýðir það einfaldlega meira 

framboð af hlutabréfum sem gerir það að verkum að það verður léttara fyrir alla fjárfesta á 

hlutabréfamarkaðinum að breyta eign sinni í handbært fé. Eins og sjá má þá eru 

auðseljanleiki og verðmyndun mjög náin hugtök og þau fylgja hvort  öðru. (Beber og Pagano, 

2013) (Battalio, Mehran og Schultz, 2012). Fjárfestar setja hærri ávöxtunarkröfu á eignir sem 

eru illseljanlegri (Amihud, 2002). Þetta þýðir að fyrirtæki með illseljanleg hlutabréf þurfa að 

greiða meira til þess að fjármagna sig með eigið fé. 

 

3.3. Mismunur á kaup-og sölutilboðsverði 

Kauptilboðsverð og sölutilboðsverð sýna besta verð sem hægt er að fá fyrir verðbréf  hvort 

sem það hefur verið keypt og selt  á markaði. Ef kauptilboðsverð á markaði er 20 kr. og 

sölutilboðsverð er 21 kr. þá er mismunurinn 1 kr. deilt með kauptilboðsverðinu 20 = 5% . 

Mismunurinn þar á milli (e. bid-ask spread) getur verið skilgreindur sem kostnaður 

skyndilegrar framkvæmdar á markaði.  

Ef magnið sem er keypt eða selt af verðbréfum er það mikið að það breyti verðinu á markaði 

er það kallað áhrifskostnaður (e. market impact cost), sem sagt ef seljandi með mikið af 

bréfum og vill losa þau öll þarf hann að selja þau undir markaðsverði til að finna kaupendur. 

Ef við vitnum í dæmið hér á undan þá gæti stór seljandi þurft að selja hlutinn á 19 kr.  til þess 

að losa sig við stöðu sína, þessi kostnaður er nátengur seljanleika og mismun á kaup-og 

sölutilboðsverði (Wyart, Bouchaud, Kockelkoren, Potters og Vettorazzo, 2008). 

 

Mismunurinn á kaup-og sölutilboðsverði er einföld en skilvirk mæling verðs á seljanleika 

verðbréfs (Amihud og Mendelson, 1986). Þar sem rannsóknir sýna að lítil skortsala minnkar 

seljanleika bréfa, þá eykur skortsöluleysi einnig mismuninn á kaup-og sölutilboðsverði. 

 

3.4. Flökt  

Flökt (e. volatility) er hlutur sem fjárfestar spá mikið í þegar þeir kaupa hlutabréf. Þetta er ein 

af lykilbreytum í fjármálaheiminum, þegar fjárfestar eru spá í það hvers virði fyrirtækið sé 

eða hvernig þeir eigi að stjórna sinni áhættustýringu með tilliti til flökts. (Focault, Sraer og 
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Thesmar, 2011). Þegar skortsala er leyfð á markaði þá minnkar flökt á mörkuðum því þá eru  

aðilar sem veðja bæði á hækkun og lækkun eigna. Þetta minnkar flökt því sveiflurnar verða 

ekki eins miklar vegna þess að þá ætti að vera meira framboð af hlutabréfum á markaði 

hverju sinni, óháð því hvort hlutabréfin séu á uppleið eða niðurleið (Ho, 1996). 

 

3.5. Fjármögnunarkostnaður 

Minna flökt þýðir lægri fjármögnunarkostnað fyrirtækja í gegnum lægri ávöxtunarkröfu 

(European Securities and Markets Authority, 2009). CAPM eða Capital Asset Pricing 

Method er algeng og auðveld aðferð fjárfesta til að þess að áætla ávöxtun sem hægt er að 

búast við af hlutabréfi miðað við ýmsar fosendur.  

𝐸(𝑅!) = 𝑅! + 𝛽!(𝐸 𝑅! − 𝑅!) 

Ávöxtun áhættulausrar eignar sem er oftast ríkisskuldabréf er Rf, βi stendur fyrir betu sem 

táknar hreyfingu eignarinnar miðað við hreyfingu markaðsins, markaðurinn sjálfur hefur þá 

betuna einn en eign sem er talin áhættusamari en meðaleign hefur hærri betu en einn, á 

meðan áhættuminni eign hefur betu sem er minni en einn. Rm stendur fyrir meðalávöxtun 

markaðsins, þá er áhættuálag markaðsins (rm-rf) margfaldað með áhættuálagi eignarinnar 

(beta). 

 

 
Heimild: Security Market Line Axis, 2012 

 
Mynd 1: Sýnir Security Market Line, sem útskýrir samband betu og ávöxtunarkröfu. 
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Ofangreind mynd er af Security Market Line sem er eins konar myndræn túlkun af CAPM, 

þar sem lóðrétti ásinn táknar ávöxtunarkröfu og sá lárétti táknar betu. Eins og sést á myndinni 

þá hækkar ávöxtunarkrafa með hækkandi betu og þar sem beta flökt eigna og skortsala 

minnkar flökt (European Securities and Markets Authority, 2009). Þá er hægt að ganga út frá 

því að skortsala lækki ávöxtunarkröfu fjárfesta og fyrirtæki eigi auðveldara með að fjármagna 

sig með eigið fé þegar fjármögnunarkostnaður lækkar.   

 

3.6. Söluþrýstingur 

Skortsalan á líka sínar dekkri hliðar en hægt er að nota skortsölu við markaðsmisnotkun. Þá 

mynda fjárfestar svokallaðan söluþrýsting og ráðast á eitt tiltekið fyrirtæki. Þeir safna að sér 

mikið af hlutabréfum til þess að selja og bjóða þau síðan til sölu. Með þessu myndast 

ójafnvægi í eftirspurn og framboði þar sem verið er að gefa falska mynd af framboðinu og 

eftirspurninni, framboðið eykst gífurlega og afleiðinganir eru þær að hlutabréfin lækka í verði 

(Ochs, 2008)( U.S. Securities and Exchange Commission, 2003). Annað vandamál sem er 

nátengt  söluþrýstingi í kringum skortsölu er þegar fjárfestar dreifa orðrómi sem er ekki 

sannur um tiltekið fyrirtæki sem gerir það að verkum að hlutabréfaverð fyrirtækisins lækkar. 

Þessar upplýsingar  búa til verð á hlutabréfamarkaðnum sem á ekki við rök að styðjast og er 

þetta einungis gert til þess að skortsalinn hagnist á sínum fjármálagjörningi. (Ochs, 2008). 
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4. Saga skortsölu 
 
Skortsala á sér langa og merkilega sögu. Í þessum kafla verður fjallað um uppruna skortsölu á 

hlutabréfamarkaði. Þá verður einnig stiklað á stóru varðandi þróun hennar á 20. öldinni og 

fram á 21. öldina. Farið verður yfir fjármálakreppur sem áttu sér stað árin 1929, 1987 og 

2008 með tilliti til skortsölu .  

 

4.1. Upphaf skortsölu 

Upphaf hlutabréfaviðskipta í fjármálaheiminum er hægt að rekja aftur til byrjun 17. aldar 

þegar hollenska skipafélagið The Dutch East India Company (VOC) hélt sitt fyrsta 

hlutabréfaútboð í kauphöllinni í Amsterdam árið 1602. Kauphöllin í Amsterdam var 

jafnframt fyrsta sinnar tegundar. VOC var eitt stærsta fyrirtæki í heimi á sínum tíma og 

stofnað út frá sameiningu margra smærri skipafélaga. Var fyrirtækið með leyfi frá hollenska 

ríkinu til þess að vera með einokun á viðskiptum við Asíumarkað (Petram, 2011).  

 

Árið 1609 var byrjað að skortselja bréfin. Fremstur í flokki fór maður að nafni Isaac le Maire 

en hann, ásamt öðrum fjárfestum, stofnaði félagið ,,Groote-Company”. Isaac var stór hluthafi 

í VOC og einn af stofendum fyrirtækisins (Bris, Goetzmann og Zhu, 2007). Hann ákvað að 

selja sín bréf og bréf sem hann hafði ekki umráð yfir. Hann fór í þessar aðgerðir vegna þess 

að í laumi vann hann að því að stofna nýtt skipafélag sem átti að fara í beina samskeppni við 

VOC. Hann hafði verið í samstarfi við frönsk yfirvöld um að koma þessu fyrirtæki á fót þar í 

landi og  þess vegna dreifði hann slæmum orðrómi um fyrirtækið svo að verð hlutabréfanna 

lækkaði (Marchi og Harrison, 1994). Isaac og hans félag tók skortstöðu í fyrirtækinu með því 

selja framvirka (e. forward) samninga með þeim skilyrðum að þeir myndu skila bréfunum 

eftir eitt eða tvö ár. VOC fékk á sig mikinn skell og fyrsta árið féll hlutabréfaverð á VOC um 

12% og Isaac og fleiri sáu fram á mikinn hagnað (Bris o.fl., 2007).  Hins vegar gerðist það að 

í mars 1610 hækkuðu hlutabréfin í verði, þessi hækkun kom of snemma fyrir Isaac og hans 

menn. Þeir reyndu að koma sér út úr samningum sem kostaði þá heilmiklar fjárhæðir og fór 

svo að nokkrir þeirra urðu gjaldþrota (Petram, 2011). 

 

Hagaðilar í fyrirtækinu töldu aðgerðir Isaac le Maire svívirðilegar því hann hafði markvisst 

verið að reyna ná niður hlutabréfaverðinu (Helmes, Henker og Henker, 2011). Eins og gefur 

að skilja fór þetta ekki vel í stjórn VOC og settu þeir mikinn þrýsting á ríkisstjórnina í 

Hollandi þar sem þeir vildu að þessi fjármálagjörningur yrði bannaður. Má þar nefna að 
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stjórn VOC notaði rök á borð við að þetta færi illa með ekkjur og munaðarlaus börn. Einnig 

sögðu þeir að þessar aðgerðir drægju úr trausti á fyrirtækinu og á Hollandi sem slíku (Petram, 

2011). Árið 1610 komu síðan fyrstu takmarkanir á skortsölu og þá voru fyrstu lögin komin á, 

aðeins átta árum eftir en kauphöllin var stofnuð (Elineau, 2012). Viðskiptalífið hafði ekki 

mikið álit á Isaac og hans gjörðum á þessum tíma, þó voru nokkrir sem sögðu að gjörðir hans 

hafi ekki lækkað virðið á VOC heldur hafi það verið vegna þess að fyrirtækið var illa rekið. 

Það fór hins vegar þannig að árið 1611 þurfti Isaac síðan að flýja Amsterdam út af þessu og 

settist hann að í Egmond aan den Hoef (Petram, 2011). 

 

4.2. Hrunið á Wall Street 1929 

Ringulreið og erfiðleikar eru þau orð sem lýsa hvað best ástandinu sem ríkti í Bandaríkjunum 

á árunum í kringum og aðallega eftir 1929. Í mars 1933 náði kreppan hámarki þegar banki  

eftir banka varð gjaldþrota. Hin háa tíðni vanskila og gjaldþrota hafði gríðarleg áhrif á alla 

lántakendur (Bernanke, 1983). Þessi atburður í bandarískri fjármálasögu er einn sá mest 

sláandi, því hlutabréfamarkaðurinn óx gríðarlega hratt og féll harkalega. Árið 1932 náði Dow 

Jones vísitalan lágpunkti og stóð í $41.88 og hafði fallið um 90% frá árinu 1929. Til þess að 

lýsa þessu falli betur þá er hægt að skoða fyrirtækið Radio Corporation of America, árið 1932 

var hlutabréfaverðið á því fyrirtæki $2.5 á hlut en árið 1929 var hlutabréfaverðið $114. 

Sérfræðingur hjá fyrirtækinu að nafni Mike Meehan er sagður hafa tapað $40 milljónum í 

þessari kreppu og árið 1936 var hann lagður inn á geðdeild (Chancellor, 1999, bls. 219-221).  

 

Árið 1930 voru skortsalar ekki vinsælir í Bandaríkjunum, en þeir voru einmitt sakaðir um að 

keyra niður hlutabréfaverð á mörkuðum. Þeir sem ásökuðu skortseljendur  voru meðal annars 

stjórnmálamenn, blaðamenn og aðrir fjárfestar. Einnig sagði J. Edgar Hoover þáverandi 

yfirmaður alríkislögreglunnar í Bandaríkjunum (FBI) að hann myndi rannsaka hvort það væri 

samsæri í gangi til þess að keyra niður hlutabréfaverð (Jones og Lamont, 2002). Hins vegar 

áttu skortsalar sér málsvara sem barðist fyrir þá, það var kauphöllin í New York (NYSE). Þó 

svo að kauphöllin væri með tilkynningar um að skortsala væri eðlilegur hlutur þá reyndu 

starfsmenn kauphallarinnar að hvetja fjárfesta að draga úr henni. Á þessum tímapuntki hafði 

skortsala verið mikið í umfjöllun og var hinn venjulegi borgari byrjaður að skilja þennan 

fjármálagjörning (Jones, 2012). Það voru samt sem áður margir sem héldu því fram að 

skortseljendur hópuðust saman gagnvart nokkrum fyrirtækjum til þess að lækka 

hlutabréfaverð þeirra  og hafi aðgerðir þær síðan á endanum leitt til þess að allur markaðurinn 

hrundi (Macey, Mitchell og Netter, 1989).  
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Í nóvember 1929 vann James Edward Meeker hagfræðingur  hjá kauphöllinni í New York við 

að gera úttekt á því hversu mörg hlutabréf á markaðnum væru skortseld. Ráðist var í þessa 

gagnasöfnun vegna ásakana um að skortsala hafi verið að keyra niður markaðinn. Þá kom það 

í ljós að frá árunum 1929-1931 var skortstaða á hlutabréfum sem voru skráð í kauphöllinni í 

New York undir 1% og þann 29. nóvember 1929 var skortstaða á hlutabréfum í kauphöllinni 

í New York um 0.15% (Jones, 2012). Á þessum árum var til sér staður fyrir þá sem vildu 

skortselja, staðurinn var  í kauphöllinni og var hann kallaður ,,the loan post”. Þeir sem vildu 

lána eða fá lánað hittust þarna allan daginn en mest var að gera um þrjúleytið á daginn en þá 

lokuðu menn oftast  skortstöðu sinni. Þó að verðbréfamiðlarar hittust ekki á þessum stað  var 

ennþá hægt að skortselja, þá gerðu miðlararnir samninga sín á milli. Þeir sem vildu skortselja 

þurftu að borga fyrir það en það gjald var frá 0% og upp í 5%. Eftirspurn og framboð réði því 

hvort menn þyrftu að borga gjald eða ekki. Þessi ,,loan post” staður er ekki til í dag (Jones og 

Lamont, 2002). Að að taka skortstöðu gagnvart fyrirtæki var vinsælt meðal reyndra 

viðskiptamanna á öðrum áratug síðustu aldar. Einnig virðist þessi fjármálagjörningur hafa 

verið mjög vel þróaður og var lítið eftirlit með þeim sem skortseldu (Jones, 2012).  

 

4.3. Reglugerðir eftir hrunið 1929 

Eins og fram hefur komið þá voru andstæðingar skortsölu mjög margir og þrýstingurinn frá 

þeim mikill. Helstu gagnrýndendur sögðu að skortseljendur gætu hópast saman og ráðist á 

eitt eða fleiri fyrirtæki. Þetta myndi hafa gífurlega slæm áhrif á það fyrirtæki þar sem verðið á 

hlutabréfunum myndi ekki endurspegla rétt verð þess. Gagnrýnendur voru þá mjög hræddir 

við að þessir aðilar myndu dreifa fölsuðum orðrómi um fyrirtækin sem þeir væru að ráðast á. 

Þetta gæti einnig haft mikil áhrif á markaðinn sem heild (Boehmer, Jones og Zhang, 2008). 

 

Í september 1931 gerðist sá atburður í Bretlandi að Bretar yfirgáfu hagfræðistefnu sína að 

bakvið hvert pund væri ákveðið magn af gulli. Þessi hagfræðistefna kallast gold standard 

(Eichengreen og Sachs, 1985). Þetta gerði það að verkum að kauphallir víðsvegar um heim 

voru ekki opnaðar daginn eftir. Kauphöllin í New York taldi þó mikilvægt að opna en 

skortsala var hins vegar bönnuð út allan daginn og þann næsta. Enginn mátti stunda 

skortsölu. Menn óttuðust að skortsala myndi keyra niður hlutabréfverð enn frekar vegna 

fréttanna frá Bretlandi og einnig var mikill ótti um pólitískan þrýsting á kauphöllina og á 

fjárfesta. Hlutabréfverð hækkaði þessa tvo daga sem bannið var í gildi (Jones, 2012). 
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Eftirspurn eftir því að fá lánuð hlutabréf ræðst af því hvort menn telja hlutabréfaverðið vera 

of hátt og þegar svo er þá er kostnaðarsamt að fá lánuð hlutabréf. Þegar framboð ákveðinna 

hlutabréfa er lítið þá er dýrt að fá þau hlutabréf lánuð (Jones og Lamont, 2002). Umræðan um 

skortsölu var orðin mjög mikil upp úr 1930 og fór svo að nokkrir verðbréfamiðlarar hættu að 

lána hlutabréf viðskiptavina sinna en hins vegar héldu flestir því áfram. Þeir gerðu það til 

þess að missa ekki viðskiptavini og skaða ekki orðspor sitt á markaðnum. Það er áhugavert að 

verðbréfamiðlarar þurftu ekki að fá leyfi frá sínum viðskiptavinum til þess að lána hlutabréf 

þeirra. Stjórnendum Kauphallarinnar í New York leist illa á þetta og fór svo þann 18. febrúar 

1932 að Kauphöllin gaf út þau tilmæli að verðbréfamiðlarar þyrftu að fá leyfi til þess að lána 

hlutabréf sinna viðskiptavina. Þessi tilmæli eða regla tók síðan gildi 1. apríl 1932. 

Fjármálafyrirtæki sem störfuðu á markaðinum náðu hins vegar ekki að uppfylla þessa kröfu 

fyrir tilsettan tíma og fór svo að kostnaður við það að fá lánuð hlutabréf óx vegna þess að 

framboðið minnkaði (Jones, 2012). 

 

Árið 1934 gaf bandaríska þingið út löggjöf sem snýr að kauphöllum og verðbréfaviðskiptum. 

Lögin kallast á ensku ,,Securities Exchange Act of 1934” og kemur þar fram að þingið veitir 

verðbréfaeftirlitinu heimild til þess að setja reglugerðir varðandi skortsölur á 

hlutabréfamarkaði. Þetta þýðir að verðbréfaeftirlitið hefur heimild til þess að setja 

takmarkanir, jafnvel að banna skortsölu alfarið á hlutabréfamarkaði (U.S. Securities and 

Exchange Commission, 2012). Mikill þrýstingar var á bandaríska þinginu um að setja lög um 

skortsölu og kom það því mörgum á óvart að þetta varð niðurstaðan (Jones, 2012). 

 

Árið 1938 kom líklegast fram ein þekkasta reglugerð um skortsölu. Þessi reglugerð var sett  

af verðbréfaeftirlitinu í Bandaríkjunum og gilti um öll hlutabréf sem voru skráð á 

hlutabréfamarkað í Bandaríkjunum. Reglugerð þessi fór undir nafninu ,,Securities Exchange 

Act of 1934”, þetta var regla 10a-1 eða í daglegu máli kölluð ,,the uptick rule”. „Uptick“, eða 

upptikk þýðir einfaldlega hærra verð en það síðasta. Þessi regla segir að skortsalar megi ekki 

stunda skortsölu þegar verð hlutabréf fari lækkandi (Alexander og Peterson, 1999). Tökum 

einfalt dæmi, skortsali hyggst skortselja hlutabréf í fyrirtækinu Maritime. Verð þessa 

fyrirtækis hefur farið lækkandi frá því markaðurinn opnaði þann dag sem skortsali ætlaði að 

skortselja. Verð hlutabréfsins hefur verið að lækka, byrjaði í 210 krónum á hlut og var komið 

í 195 krónur á hlut. Síðasta verð var 195 krónur á hlut. Nú vill skortsalinn selja og þá verður 

hann að selja á hærra verði en því síðasta . Hann verður að selja hlutinn á 196 krónur  ef hann 

ætlar að stunda skortsölu. Þarna er komið upptikk. Síðan heldur það áfram að lækka fram 
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eftir degi og getur þá skortsalinn lokað sinni skortstöðu og tekið sinn hagnað. Skortsalinn 

getur líka lokað sinni skortstöðu seinna en það fer eftir samningi við eigenda hlutabréfanna. 

 
Tafla 3: sýnir hlutabréfaviðskipti Maritime 

 
Hérna sjáum við mynd af hlutabréfviðskiptum með hlutabréf í Maritime. Eins og sést þá fer 

það lækkandi en á einum stað hækkar það og er það upptikkið. Þar sem rauði hringurinn er 

þar er upptikk. Þarna kom skortsali inn í myndina í okkar einfalda dæmi. Vert er að taka fram 

að þetta er fyrirtæki er ekki til og er skáldað. 

 

Í júní 2007 þá tilkynnti verðbréfaeftirlitið í Bandaríkjunum að þeir myndu afnema regluna um 

uptikkið á skortsölu. Banninu var síðan aflétt þann 13. júlí 2007 vegna þess að uptikkið var 

orðið svo lítið, reglan var orðin úrelt. Verðbréfaeftirlitið tók einnig af þá reglu um að það 

þyrfti að tilkynna hvenær skortsala væri framkvæmd (Boehmer o.fl., 2008). 

 

4.4. Fjármálakreppan 1987 

Frá 14. október til 19. október 1987 er ein áhugaverðasta vikan í bandarískri fjármálasögu og 

alþjóðlegri. En 14.október er upphaf þeirra viku þar sem bandarískur hlutabréfamarkaður tók 

sína mestu dýfu (Mitchell og Netter, 1989) og hún endaði 19.október en þá féll 

Standard&Poor vísitalan um 20,4%, eða frá 282,7 niður í 224,84 (Schwert, 1990). Þetta hafði 

mikil áhrif á dagleg hlutabréfaviðskipti vikunnar þar á eftir og mikill óstöðuleiki var á 

hlutabréfum. Þessi fjármálakreppa sem myndaðist í október 1987 var alþjóðleg og markaðir í 

öllum heimshornum féllu. Markaðir í Frakklandi, Þýskalandi sem og í öðrum Evrópulöndum 

upplifðu mikla niðursveiflu þann 19. október. Einnig lentu Asíumarkaðir í niðursveiflu þann 

19. október og fengu þeir skell þann 20. október (Roll,1988). 
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Það ætti ekki að koma á óvart en líkt og eftir fjármálakreppuna 1929 var skortsölu kennt um 

stöðuna sem upp var komin, skortseljendur voru fjandmenn. Rétt eins og eftir 

fjármálakreppuna miklu árið 1929 kallaði þingið í Bandaríkjunum eftir frekar reglugerðum á 

hlutabréfamarkaði, nú eins og áður var kallað eftir aukinni reglugerð í kringum skortsölu og 

átti þar að auki að herða reglur í kringum afleiðuviðskipti (Macey o.fl., 1989). Ástæðan fyrir 

því að afleiðuviðskiptum var kennt um var sú að nokkrum árum áður þá hafði komið fram 

nýr fjármálagjörningur sem kallaðist eignasafnstrygging (e. portfolio insurance). Þegar 

fjárfestar gerðu þennan fjármálagjörning voru þeir að kaupa valréttarsamning til þess að selja 

(e. put option) hlutabréf á fyrirfram ákveðnu verði til þess að takmarka mögulegt tap. Þessi 

fjármálagjörningur setti gólf á það hversu miklu fjárfestar gátu tapað. Á þessum tíma hafa 

þessir fjárfestar tekið skortstöðu með þessum fjármálagjörningi. Það voru aðallega 

stofnanafjárfestar sem voru í þessum viðskiptum. Sú ástæða sem lá að baki því að þessi 

fjármálagjörningur óx svo hratt er sú að fjárfestar biðu alltaf eftir einhverju falli á 

fjármálamarkaðnum. Síðan þegar hlutabréfaverð fór að falla aðeins nýttu fjárfestar sér 

valréttinn sinn sem lækkaði hlutabréfaverð enn meira og keyrði af stað keðjuverkun (Shiller, 

1988, bls. 288-289). Hérna höfðu tækninýjungar á fjármálamörkuðum einhver áhrif á 

fjármálakreppuna, ekki ólíkt því sem gerðist 2008. 

 

4.5. Fjármálahrun 2008 

Fyrir fjármálahrunið 2008  stóð hlutabréfamarkaðurinn í Bandaríkjunum í miklum hæðum en 

þessi hæð sem markaðurinn náði virtist vera eignabóla. Það sem fygldi í kjölfarið var eitt 

versta fjármálahrun síðan 1929. Á eins árs tímabili frá október 2007 til október 2008 töpuðst 

átta trilljónir Bandaríkjadala á hlutabréfamarkaði. Hrunið á rætur sínar að rekja í að 

fasteignabóla sprakk og markaðsvirði helstu bankanna í Bandaríkjunum lækkaði gífurlega. 

Líkt og í fjármálakreppunni 1987 höfðu fjármálatækninýjungar áhrif árið 2008. Bankar fóru 

frá hefðbundnu bankamódeli þar sem þeir lána einstaklingum og fyrirtækjum og bíða eftir því 

að fá lánið greitt til baka. Það sem þeir tóku upp á að gera var að selja lánin til fjárfesta. Þessi 

nýi fjáramálagjörningur heitir verðbréfun (e. securitization) og átti þessi gjörningur að draga 

úr áhættu fyrir bankana líkt og eignasafnstryggingin árið 1987 (Brunnermeier, 2009). Þegar 

eignabóla loks springur þá eru fyrirtækin sem eru hvað berskjölduðust þau sem hafa vaxið 

hvað mest í eignabólunni og eru mjög skuldsett (Aliber og Kindleberger, 2011, bls. 257). 

Þetta minnir nú nokkuð á bankana á Íslandi. 
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Til þess að reyna róa markaðinn þá kom verðbréfaeftirlitið í Bandaríkjunum (SEC) fram í júlí 

2008 og setti á tímabundna neyðarreglu sem gerði það að verkum að nakin skortsala með 

nítján fyrirtæki í Bandaríkjunum var bönnuð. Þetta voru öll helstu fjármálafyrirtækin 

(Boehmer, Jones og Zhang, 2013). Má þar nefna Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., 

Morgan Stanley og Lehman Brothers Holding Inc. svo dæmi séu tekin. Samkvæmt 

tilkynningu frá verðbréfaeftirlitinu þá átti þetta bann að vernda fjárfesta á markaðnum (U.S 

Securities and Exchange Commission, 2008). Til þess að setja í samhengi hversu mikið var 

verið að skortselja þessi fyrirtæki þá var frá 1. janúar til 15. júlí  skortsala á þessum nítján 

fjármálafyrirtækjum um 12% af heildarviðskiptum á dag í Kauphöllinni en hins vegar var 

skortsala fjármálafyrirtækja sem bannið náði ekki til um 13% af heildarviðskiptum á dag í 

Kauphöllinni. Þó svo skortsalan virtist ekki vera mikil af heildarveltunni þá hafði hún engu 

að síður aukist gífurlega á einu ári. Aukningin nam um 127% í þeim fjármálafyrirtækjum sem 

bannið náði til og um 122% í öðrum fjármálafyrirtækjum. Þau fjármálafyrirtæki sem bannið 

náði til höfðu lækkað um 43% í virði. Fjármálafyrirtæki sem voru ekki með þetta 

skortsölubann á sér höfðu lækkað um 35% í virði (Bris, 2008). Vel má vera að fjárfestar væru 

að verja sig gegn frekari falli miðað við þessa mikla aukningu í skortsölu. 

 

Skortsala þar sem skortsali fékk fyrst lánuð hlutabréf með leyfi frá lánveitanda til þess að 

selja var ennþá leyfð, þar að segja hefðbundin skortsala var ennþá leyfð. Þrátt fyrir bannið 

voru nokkrir með undanþágu gagnvart því og máttu stunda nakta skortsölu. 

Verðbréfaeftirlitið ætlaði ekki að gera sömu mistök og árið 1931 og banna skortsölu með öllu 

(Boehmer o.fl., 2013). Þeir fjárfestar sem voru með undanþágu voru skráðir mjög virkir á 

markaðnum og líka þeir sem stunduðu skortsölu fyrir áhættustýringu. Þrátt fyrir þetta bann 

gátu fjárfestar sem voru ekki með undanþágu stundað nakta skortsölu á fjármálafyrirtækjum 

sem bannið náði til vegna þess mörg þeirra voru með tvíhliða skráningu, þar að segja 

fjármálafyrirtækin voru einnig skráð á aðra kauphallir (Boulton og Braga-Alves, 2010). Þeir 

sem eru virkir á markaði eru fyrirtæki sem eru tilbúin að kaupa og selja á hlutabréfamarkaði 

reglulega og samfellt á hlutabréfaverði sem er uppgefið fyrir fjárfesta og almenning. Með 

þessu helst markaðurinn gangandi (U.S. Securities and Exchange Commission, e.d.). 

 

Þann 15. september 2008 varð Lehman Brothers fjárfestingabanki gjaldþrota. Stjórnvöld í 

Bretlandi og Bandaríkjunum brugðust við með því að banna skortsölu. Löndin settu á bann 

þann 19. september og eftir það fylgdu önnur lönd með, bæði í Asíu og Evrópu (Gruenewald, 

Wagner og Weber, 2010). Verðbréfaeftirlitið í Bandaríkjunum nýtti heimild í lögunum frá 
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árinu 1934. Bannið í Bandaríkjunum náði til rúmlega 800 fjármálafyrirtækja (Boehmer o.fl., 

2013). Vert er að taka fram að þetta bann gilti ekki fyrir skortstöður sem fjárfestar höfðu nú 

þegar tekið, það er að segja þeir máttu loka sinni skortstöðu (Gruenewald o.fl., 2010). Þann 9. 

október þá varð skortsala aftur leyfð. Gefið var grænt ljós að skortselja öll hlutabréf sem voru 

skráð á markað svo lengi sem aðilinn sem var að skortselja hafði fengið hlutabréfin lánuð til 

að selja. Nakin skortsala var ennþá bönnuð (Boehmer o.fl., 2013). Áhugavert er að sjá að 

bann við naktri skortsölu var enn við lýði. Það getur hugsanlega verið vegna þess að þann 6. 

október 2008 mætti Richard Fuld, sem var forstjóri Lehmans þegar bankinn varð gjaldþrota, 

fyrir nefnd í bandaríska þinginu og fór mjög ófögrum orðum um þá sem stunduðu nakta 

skortsölu gagnvart hans fyrirtæki og hann kenndi þeim um að Lehmans varð gjaldþrota (Fuld, 

2008). Gat hugsast að þessi staðhæfing hafi haft áhrif á ákvörðun verðbréfaeftirlitsins? 

 

Virkuðu öll þessi boð og bönn gagnvart skortsölu? Náðu þau að koma í veg fyrir að 

hlutabréfaverð héldu áfram að lækka í verði á þessum erfiðu tímum? Í desember 2008 sagði 

Christopher Cox þáverandi forstjóri verðbréfaeftirlitsins í Bandaríkjunum: ,,Vitandi það sem 

við vitum í dag þá myndum við ekki gera þetta aftur”. Hér vísaði hann í  skortsölubannið sem 

þeir settu á og taldi hann bannið vera mistök vegna þess að auðseljanleiki minnkaði á 

markaðnum (Younglai, 2008). Daginn sem bannið tók gildi hækkaði hlutabréfaverð þeirra 

sem bannið náði til um 8,72% en þau hlutabréf sem voru ekki með bann á sér hækkuðu um að 

meðaltali 4%. Hins vegar má taka fram að þann tíma sem bannið var í gildi þá lækkaði virði 

allra hlutabréfa um nær 30% (Boehmer o.fl., 2013). 

 

Árið 2010  kom verðbréfaeftirlitið í Bandaríkjunum fram með nýja reglugerð á skortsala. Það 

sem þessi nýja reglugerð gerir er að hún stoppar allar skortsölur á hlutabréfum, ef þau 

hlutabréf sem verið er að skortselja hafa lækkað um 10% af opnunarverði það sem af er degi. 

Þá bannar þessi regla allar skortsölur það sem eftir er af deginum og einnig næsta dag á 

þessum tilteknu hlutabréfum. Hins vegar mega þeir sem ekki eru með skortstöðu selja sín 

hlutabréf. Þetta er gert til þess að taka þrýsting af hlutabréfunum svo þau haldi ekki áfram að 

lækka í verði (U.S. Securities and Exchange Commission, 2010). 
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5. Frægustu tilfelli skortsölu 
 
5.1. Enron 
Enron var bandarískt orkufyrirtæki sem var á þessum tíma eitt af þeim stærstu í sínum geira. 

Gjaldþrot Enron var á þessum tímapunkti stærsta gjaldþrot í sögu Bandaríkjanna og skók 

fjármálaheiminn. Enron hafði stundað vafasamar bókhaldsaðferðir til að ýta undir bókfært 

virði sitt með svokallaðri „mark-to-market“ aðferð, þar sem eignarhaldsfélög keyptu eignir af 

Enron á ofmötnu verði og tapið var falið í gegnum þau (Thomas, 2002). 

 

Bókhaldsæfingar Enron gátu ekki varað að eilífu, einhverjir hlytu að taka eftir því að eitthvað 

væri bogið við myndina og var markaðurinn farinn að hafa sínar efasemdir um Enron og 

bókaldsaðferðir annarra orkufyrirtækja. Greiningaaðilar á markaði treystu annað hvort 

tölunum þeirra í blindni eða viðurkenndu að þeir gátu ekki greint bókhahaldsgögn þeirra 

sökum þess hversu flókin þau voru. Fjárfestirinn Jim Chanos hafði kynnt sér Enron vel og 

eftir mikla ígrundun komst hann í rauninni að því að kostnaður eigin fjár (cost of equity) var 

hærri hjá þeim en hagnaður eigin fjár (return of equity). Þetta þýðir í rauninni að fyrirtækið 

gat ekki grætt það fé sem þeir tilkynntu í uppgjörum sínum (Chanos, 2003) (Rayner, 2008). 

 

5.2. Breska pundið 

Þann 16. september árið 1992 þurftu bresk stjórnvöld að aftengja gengi pundsins við þýska 

markið og draga sig úr evrópsku gjaldmiðlasamstarfi eftir hrun breska pundsins, sá atburður 

er einnig þekktur sem „Black Wednesday“ (Johnston, 2012). Bretland hafði tengt pundið 

tveimur árum fyrr og mátti gengi pundsins vera á bilinu 2,78-3,13 mörk og Seðlabanki 

Bretlands stýrði síðan vöxtun til að halda genginu á þessu bili. Árið 1992 hafði misræmi 

myndast í efnahagsaðstæðum landanna (Budd, 2004). Undir eðlilegum kringustæðum hefði 

Seðlabanki Bretlands getað lækkað vexti til þess að hvetja fjárfestingu í hagkerfinu, en það 

hefði lækkað gengi pundsins undir samþykkt gengi og það eina sem hélt gengi pundsins uppi 

var trú markaðsins að Seðlabanki Bretlands gæti viðhaldið þessu gengi, þó að almennt væri 

talið að gengið væri ofmetið (Dhar, 2014) (Portes, 2012). 

 

Ofmat á gengi pundsins hafði vakið athygli fjárfestisins George Soros og fjárfestingarsjóðs 

hans, Quantum Fund, og höfðu þeir byggt upp stóra skortstöðu gegn pundinu. Hrunið kom 

þegar að seðlabankastjóri Þýskalands viðurkenndi í viðtali að Þjóðverjar ætluðu ekki að 

breyta stýrivöxtum sínum til að verja aðra gjaldmiðla, daginn eftir féll breska pundið í virði 
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og endaði Soros og sjóður hans á því að græða meira en milljarð dollara á því að veðja á fall 

pundsins með skortsölu eftir að breska ríkistjórnin aftengdi gengi pundsins við þýska markið 

(Mallaby, 2010, bls. 167). 

 

5.3. Volkswagen og Porsche  

Sagan um Volkswagen er líklega frægasta dæmi samtímans um misheppnaða tilraun fjárfesta 

til þess að græða á skortsölu. Í októbermánuði 2008 tóku ýmsir fjárfestingarsjóðir sig til og 

ákváðu að skortselja hluti í Volkwagen Group, í kjölfar hrunsins höfðu bílaframleiðendur 

fundið skellinn harkalega og töldu fjárfestingarsjóðirnir það öruggt að Volkswagen myndi 

lækka í virði líka. Á þessum tímapunkti átti Porsche 42,6% hlut í Volkswagen Group, en 

höfðu, þökk sé óskýrri fjármálalöggjöf Þýskalands, náð að sanka að sér valréttum um kaup á 

31,5% hlut í Volkswagen Group án þess að þeir þyrftu að gefa það upp. Þegar Porsche gaf 

það svo út að þeir hefðu nýtt sér þennann valrétt sem enginn vissi af greip um sig mikil 

skelfing hjá skortsölunum, enda bara 5,8% bréfa eftir á markaðinum til að loka út 

skortstöðum fyrir 12% hluta. Þessi umfram eftirspurn eftir bréfum varð til þess að verð á 

bréfum fór úr 210 evrum á hlut upp fyrir 1000 evrur á tveimur dögum og Volkswagen varð 

verðmætasta fyrirtæki í heimi í einn dag (Rayner, 2008). Porsche endaði á því að græða 6-12 

milljarða evra á hækkun hluta Volkswagen sem stóð yfir í nokkra daga  (Gow, 2008),  um 

leið og fjárfestingarsjóðir töpuðu á bilinu 20-30 milljörðum evra (Squeezy Money, 2008). 
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6. Viðhorf gagnvart skortsölu 
 
6.1. Neikvæðni í garð skortsölu 

Eins og fram hefur komið þá hefur viðhorf gagnvart þeim sem skortselja oftar en ekki verið 

neikvætt. Sem dæmi má nefna þá átti víst Napóleon Bónaparte fyrrum keisari Frakklands að 

hafa kallað þá sem skortselja ,,óvini ríkisins” (Wahba og Chasan, 2008).  Það eru líka fleiri 

nær okkur í tímatali sem hafa haft neikvætt viðhorf gagnvart skortseljendum, eins og fram 

hefur komið þá kenndi Richard Fuld, fyrrverandi forstjóri Lehman Brothers, skortseljendum 

um að Lehman Brothers fóru á hausinn, Lehman Brothers var fórnarlamb skortseljenda að 

hans áliti (Fuld, 2008) (Kirchgaessner og Farrell, 2008). Hér á Íslandi skrifaði 

fjölmiðlamaðurinn Sölvi Tryggvason grein á Pressunni árið 2011 undir yfirheitinu ,,Árásin á 

Ísland” og þar stendur ,, Skortsala og skortstaða eru hluti af því sem skemmdi eðlilegan 

kapítalisma og breytti peningakerfi heimsins í spilavíti” (Sölvi Tryggvason, 2011). Þrátt fyrir 

ungan aldur verðbréfamarkaðs á Íslandi hefur umræða um skortsölu verið lituð af neikvæðu 

viðhorfi og verður fjallað nánar um það í næsta kafla. 

 

6.2. Jákvæðni gagnvart skortsölu 

Ekki eru allir fjármálamenn á móti skortsölu og finna má marga málsvara hennar. 

Fjármálahagfræðingar líta á skortsala sem ,,góðu gaurana” (e. good guys) (Boehmer o.fl., 

2013). Þá hafa einnig margar rannsóknir verið gerðar á skortsölu og áhrifum þeirra á 

markaðinn og hafa þær sýnt fram á jákvæð áhrif á markaðinn. Þá hefur Christopher Cox, 

fyrrverandi forstjóri verðbréfaeftirlitsins í Bandaríkjunum (SEC), stigið fram og sagt að það 

hafði verið stór mistök að setja bann á skortsölu, gallar þess að hafa sett bannið á í september 

2008 hafi verið fleiri en kostir þess (Younglai, 2008). 

 

En þá er von að fólki spyrji af hverju ríkir þá svona neikvætt viðhorf gagnvart skortsölu. Það 

hefur komið fram að skortsalar hagnast á verðlækkun eigna sem aðrir eiga, sem getur haft 

áhrif á viðhorf fólks. Einnig getur það spilað inn í viðhorf fólks að fyrsta skortsala sem gerð 

var, var ekki gerð í góðri trú. 
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7. Skortsala á Íslandi 
 
Skortsala virðist hafa verið stunduð á Íslandi fyrir og í kringum efnahagshrunið 2008. Rök 

fyrir slíkri fullyrðingu eru þau að  þann 7. október 2008 kom tilkynning frá Fjármálaeftirlitinu 

(FME) um að nú væri  bannað að stunda skortsölu á nokkrum fjármálafyrirtækjum. Þetta voru 

fyrirtækin Kaupþingsbanki, Landsbankinn, Glitnir, Straumur Burðarás fjárfestingarbanki, 

Exista og Spron. Þá var bannað að stunda skortsölu á þessum fjármálafyrirtækjum og einnig  

var bannað að stunda aðra fjármálagjörninga sem höfðu sömu efnahagslegu áhættu og 

skortsala. Með fjármálagjörningum er átt við valréttarsamninga, framtíðarsamninga, 

skiptasamninga, mismunasamninga og aðrar afleiður. Þetta bann náði ekki til samninga sem 

gerðir höfðu verið fyrir birtingu tilkynningarinnar og þá voru viðskiptavakar (e. market 

makers) undanskildir banninu (Fjármálaeftirlitið, 2008), rétt eins og í Bandaríkjunum. 

 

Samkvæmt starfsmanni Fjármálaeftirlitsins sem verður ekki nafngreindur í þessu verkefni eru 

ekki til neinar opinberar tölur um það hvort skortsala sé stunduð á Íslandi. Skortur á slíkum 

upplýsingum gerir Fjármálaeftirlitinu erfitt fyrir að framkvæma tölfræðilega rannsókn á 

skortsölu á Íslandi og ekki er hægt að fylgjast með því hvort skortsala hafi áhrif á 

hlutabréfamarkaðinn á Íslandi. Hér má benda á að á íslenskum skuldabréfamarkaði er hægt 

að fylgjast með því hversu mikið er verið að skortselja íslensk ríkisskuldabréf. 

 

7.1. Umgjörð og lög um skortsölu á Íslandi í dag 

Samkvæmt 36.gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða eru 

fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða skilgreindar og tekið fram með hvaða hætti lífeyrissjóðir 

megi ávaxta fé sitt. Þar er lán á verðbréfum ekki skráð í upptalningu á heimiluðum 

fjárfestingum og hefur Fjármálaeftirlitið túlkað það þannig að lífeyrissjóðir megi ekki lána 

verðbréf sem þeir eiga (Lífeyrissjóðum ekki heimilt að stunda verðbréfalán, 2007). 

 

Í 42. grein laga um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði nr. 128/2011, 

stendur að verðbréfasjóðum sé óheimilt að stunda skortsölu. Fjárfestingarsjóðum er hinsvegar 

heimilt að skortselja skráð verðbréf en hámarkstap þeirra viðskipta má ekki vera meira en 

20% af heildarvirði sjóðsins. Munurinn á fjárfestingarsjóðum og verðbréfasjóðum er í 

grunninn sá að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir og 

þar af leiðandi eru fjárfestingarsjóðir áhættusamari. 
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Frumvarpi til upptöku reglugerðar Evrópusambandsins, nr. 236/2012, sem varðar 

tilkynningaskyldu og takmarkanir vegna skortsölu, var nýlega frestað á vetrar- og vorþingi 

Alþingis 2015. Staðan um þessar mundir er sú að engar reglur eru til um tilkynningarskyldu 

við skortsölu en frumvarp um að breyta því er í ferli. 

Fjármálaeftirlitið hefur ekki kerfisbundið safnað upplýsingum um umfang skortsölu. Það er 

helst í einstökum athugunum og rannsóknarmálum sem slíkra upplýsinga hefur verið aflað. 

Starfsmaður Fjármálaeftirlitsins heldur þó að hann geti sagt að umfang skortsölu á Íslandi sé 

lítið. Það helgast m.a. af því að lífeyrissjóðir sem eru stórir eigendur verðbréfa á Íslandi lána 

ekki bréf (Ónefndur, starfsmaður Fjármálaeftirlitsins, munnleg heimild, tölvupóstur, 10. mars 

2015). 

Varðandi regluverkið þá eru engar sérstakar reglur er snúa að skortsölu á Íslandi. Starfsmaður 

Fjármálaeftirlitsins telur það jákvætt að til stendur að innleiða reglugerð Evrópusambandsins 

um skortsölu nr. 236/2012. Þá mun Ísland í fyrsta sinn hafa heildstætt regluverk um 

skortsölu. Sem dæmi má nefna að tryggt verður í reglugerðinni að óvarin skortsala eigi sér 

ekki stað en slík skortsala getur leitt til uppgjörsbrests (e. settlement fail) ef aðili nær ekki 

útvega sér verðbréf til að loka stöðunni. Starfsmaðurinn bætir einnig við að 

fjármálaeftirlitsstofnanir, s.s. FME, munu hafa heimild til að banna skortsölu við tiltekin 

skilyrði ef fjármálastöðugleika er ógnað. Almennt séð telur starfsmaður Fjármálaeftirlitsins 

skortsölu vera hluta af heilbrigðum verðbréfamarkaði. Hann segir þó mikilvægt að reglur 

gildi um þetta svið og að óvarin skortsala sé óheimil „enda getur slík starfsemi leitt til 

uppgjörsbrests í vissum tilvikum“ (Starfsmaður Fjármálaeftirlitsins). Hann segir að einnig 

þurfi að hafa í huga að tap vegna skortsölu geti orðið mjög mikið, henni fylgir því viss 

áhætta. 

7.2. Eignarhlutur lífeyrissjóðanna 

Árið 2014, nánar tiltekið í nóvember, gaf Íslandsbanki út greiningu sem ber yfirheitið 

,,Lífeyrissjóðirnir auka við sig í skráðum hlutabréfum”. Samkvæmt þessari greiningu þá áttu 

lífeyrissjóðirnir á þessum tíma um 38% alls hlutfjár sem var útgefið í skráðum félögum í 

Kauphöllinni. Fram kom í þessari greiningu að þeir ættu mest í Icelandair, Högum og N1. 

Þeirra hlutdeild fer yfir 50% af heildarhlutafé sem er í umferð. Minnst eiga lífeyrissjóðirnir í 

Marel, HB Granda og í Össuri. Þar er þeirra heildarhlutdeild um 30% af útgefnu hlutafé. Vert 

er að taka fram að þetta er með beinu og óbeinu eignarhaldi (Íslandsbanki, 2014). Eins og sjá 

má hér að ofan þá eru lífeyrissjóðirnir mjög stórir á markaði og þeir lána ekki sín bréf til 
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þeirra sem vilja skortselja. Þá hugsar fólk kannski með sér, af hverju ættu þeir að lána sín bréf 

til skortsala því að skortsalar hagnast á því að hlutabréfverð fari niður sem stangast á við 

hagsmuni lífeyrissjóðanna. Hins vegar, eins og komið hefur verið inn á í þessari ritgerð, eru 

skortsalar mikilvægir fyrir markaðinn. Það myndi gagnast lífeyrissjóðunum ef þeir lánuðu 

hlutabréfin sín, því skortsala færir eign nær sínu raunverulega virði og minnkar þannig líkur á 

bólumyndun.  
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8. Markmið 
 
Eins og fram hefur komið þá er skortsala mjög algengur fjármálagjörningur sem býr yfir 

langri og áhugaverðri sögu. Með þessari ritgerð vilja höfundar reyna átta sig á og fræða aðra 

af hverju það hefur ekki tekist að skapa betri umgjörð og menningu í kringum skortsölu á 

Íslandi. Þá vonast höfundar einnig eftir því að þessi ritgerð muni vekja umræður um skortsölu 

á Íslandi og skortsala komist upp á yfirborðið á íslenskum hlutabréfamarkði. 
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9. Aðferðafræði 
 

Í þessum kafla er lýsing á aðferðafræði rannsóknarinnar. Gerð verða skil á því hvernig 

rannsóknin var framkvæmd, hvernig þátttakendur voru valdir og þeirri aðferð sem var notuð 

til að safna gögnum. 

 

Notast verður við eigindlega aðferð til þess að rannsaka skortsölu á Íslandi. Tvær ástæður eru 

fyrir því af hverju þessi aðferð var valinn. Fyrri ástæðan er sú að ekki eru til megindleg gögn 

um skortsölu á íslenskum hlutabréfamarkaði. Seinni ástæðan er sú að eigindleg aðferð hjálpar 

rannsakendum til þess að skilja af hverju fólk gerir það sem það gerir og segir það sem það 

segir. Einn af helstum kostum eigindlega aðferða er að hún leyfir rannsakendum að sjá og 

skilja samhengið þar sem ákvarðanir og aðgerðir eiga sér stað. Í mörgum tilfellum er einungis 

hægt að skilja mannlegar ákvarðanir og aðgerðir út frá samhengi, það er samhengið sem 

hjálpar til að útskýra af hverju fólk hegðar sér eins og það gerir. Annar kostur við eigindlega 

aðferð er að með því að tala við einstaklinga þá getur rannsakandi skilið það sem 

einstaklingurinn  hugsar og með því að vita hvað einstaklingar eru að hugsa er farið langt í 

skilja gjörðir þeirra (Myers, 2013, bls. 5).   

 

9.1. Þátttakendur 

Notast var við markvisst úrtak. Alls  voru þátttakendur fimm og voru þeir valdir út frá reynslu 

og starfi. Þátttakendurnir eru allir sérfræðingar á sínum sviðum. Þetta eru starfsmenn hjá 

fjármálafyrirtækjum, ráðgjafar og eftirlitsaðilar 

Þátttakendurnir eru ýmist viðskiptafræðingar eða hagfræðingar og hafa mikla reynslu af því 

að starfa við hlutabréfamarkaði hérlendis. Hér eftir munu þátttakendur kallast sérfræðingar. 

Þar sem nokkrir sérfræðingar vildu ekki gefa upp nafn sitt, þá verður öllum viðmælendum 

gefin skálduð nöfn til þess að verja þá sem ekki vildu gefa upp sitt nafn: 

 

Jón Jónsson, viðmælandi 1: fyrrverandi starfsmaður við fjárfestingar fyrir hönd banka og 

starfar nú við fjármálaráðgjöf, 

Sigurður Sigurðsson, viðmælandi 2: núverandi starfsmaður fjárfestingabanka í 

markaðsviðskiptum, 

Gauti Gautason, viðmælandi 3: starfsmaður verðbréfamiðlunar Landsbankans, 

Daníel Daníelsson, viðmælandi 4: starfsmaður við Kauphöll Íslands hf. 

Hinrik Hinriksson, viðmælandi 5: verðbréfamiðlari í Arion banka. 
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9.2. Viðtöl 

Tekin voru viðtöl við sérfræðingana og voru þau hálf-stöðluð, þar sem umræður voru hvorki 

opnar né var miðað við lokaðan spurningalista. Það mætti frekar líkja viðtölunum við 

hefðbundin samtöl þar sem umræðuefnið var skortsala (Louise Barriball og While, 1994). 

Með þessu móti þá geta sérfræðingarnir sem rætt var við fengið að tjá sig með sínum eigin 

orðum og þeirra sýn fengin á skortsölu á Íslandi og upplifun af henni (Meyers, 2013,bls.6). 

Öll viðtölin voru tekin upp á hljóðupptökutæki, allir sérfræðinganir gáfu leyfi fyrir því. 

Viðtölin fóru fram á vinnustöðum sérfræðinganna. 
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10. Niðurstöður rannsóknar 
 
10.1. Ísland um 2008:  

Í þessum kafla voru viðmælendur beðnir um það að segja frá skortsölu í aðdraganda hrunsins. 

 

,,Það er dálítið langsótt að segja að skortsala hafi haft eitthver áhrif á hrunið” (Hinrik 

Hinriksson, verðbréfamiðlari Arionbanka, munnleg heimild, viðtal, 13. apríl, 2015). 

Samkvæmt viðtali við Hinrik var ekkert sérstaklega auðvelt að skortselja hlutabréf fyrir hrun, 

en það var hægt. Umgjörðin um skortsölu var mjög óskipulögð og það var frekar 

kostnaðarsamt. Þá voru bréfin fengin að láni úr framvirkum bókum sem bankanir voru með. 

En skyndilega gátu bankarnir hætt við samninginn. Það var ekkert öryggi hjá þeim sem voru 

að fara „short“1 bankarnir gátu allt í einu innkallað bréfin eftir einhverjum krókaleiðum. 

Skortsölumarkaðurinn fyrir hrun var ekki sérlega virkur og það var erfitt að fá lánuð bréf.  

 

Jón Jónsson sagði um tímann fyrir hrun að lífeyrissjóðir lánuðu ekki bréf, „sem „long“2 

fjárfestar eru lífeyrissjóðir augljós uppsretta lánsbréfa fyrir skortsölu til að auka ávöxtun sína 

með auknu vaxtaspreadi“ (Jón Jónsson, fjármálaráðgjafi, munnleg heimild, viðtal, 31. mars, 

2015). Jón ræddi um tímann fyrir hrun: „Lífeyrissjóðir töldu sig ekki geta lánað bréf fyrir 

hrun út af reglum um fjárfestingar lífeyrissjóða, en það voru tilraunir fyrir hrun að koma upp 

lánamarkaði fyrir bréf“(J.J.). 

 

Jón vann við fjárfestingar fyrir hönd banka fyrir hrun, miðlarar sem störfuðu með honum 

fyrir hrun voru sannfærðir um að það væri verið að skortselja bankann sem þeir störfuðu 

fyrir. Jón sagði að slæm umgjörð um skortsölu hafi boðið upp á söluþrýsting þegar mikið var 

selt í einu. Á Íslandi fyrir hrun var símamarkaður mjög virkur, verðmyndandi stór viðskipti 

áttu sér stað yfir símann því menn vildu ekki sýna framboðið eða eftirspurnina. Mikil 

viðskipti áttu sér stað fyrir hrun en á sama tíma þagnaði síminn, sem benti til skortsölu. Jón 

sagði að ef menn vildu selja töluvert magn þá reyndi sá aðili að fá besta mögulega verð, það 

gerðist ekki á þessum tíma. Þetta gaf trúverðugar vísbendingar um að skortsala væri að eiga 

sér stað.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Að	  fara	  short	  þýðir	  að	  taka	  skortstöðu.	  
2	  Long	  fjárfestir:	  Fjárfestir	  með	  gnóttstöðu,	  sem	  sagt	  græðir	  á	  hækkun	  undirliggjandi	  
eignar.	  
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Jón sagði að skortsala á hlutabréfum bankanna fór aðallega fram 2008, en að þetta hefðu ekki 

verið háar upphæðir miðað við stærð markaðsins á þeim tíma. FME bannaði skortsölu á 

helstu fjármálafyrirtæki landsins í október 2008, sú ákvörðun FME bendir fastlega til þess að 

skortsala hafi verið að eiga sér stað.  

 

Á árunum fyrir hrun höfðu aðilar, sérstaklega erlendis frá, samband við samstarfsmenn Jóns 

til að kanna hvort virkur lánamarkaður væri á Íslandi. Ekki var vitað hvort þeir væru einungis 

að kynna sér landslagið eða hvort þeir ætluðu virkilega að framkvæma skortsölu.  

 

Eftir hrun var eftirspurn eftir hlutabréfum í gamla bankanum sem var ekki til lengur, það 

getur í rauninni bara þýtt að skortsalar hafi verið að loka skortstöðum sínum, sem sagt 

skortsalar keyptu hlutbréfin til baka til þess að skila þeim. „Bara eitt sem kom til greina í 

mínum huga, það var verið að loka shortum“ (J.J.). 

 

„Ef fjársterkir aðilar sáu sér hag í að skortselja á Íslandi og það hefði verið virkur 

lánamarkaður á Íslandi þá er hugsanlegt að hlutabréf hefðu ekki hækkað svo hratt og fallið 

ekki orðið svona bratt“ (J.J.). Jón sagði einnig að það hefði oft verið þannig að sá banki sem 

var í mestum viðskiptum með ýmis hlutabréf, hafi haft einhverra hagsmuna að gæta í þeim 

bréfum og vildi því ekki lána þau út. 

 

Hinrik verðbréfamiðlari benti á að það hefði verið möguleiki að lífeyrissjóðirnir hefðu fengið 

mikla gagnrýni ef þeir lánuðu hlutabréf miðað við andrúmsloftið sem ríkti á Íslandi á þeim 

tíma gagnvart skortsölu. Hann sagði að það hefði verið töluvert mikið um skortsölu almennt 

en hún hefði ekki togað niður verðið. Meira var um skortsölu en menn gerðu ráð fyrir. Hinrik 

benti á að sum fjárfestingafélög notuðu skortsölu sem ákveðna vörn. „Það voru flestir að nota 

skortsölu sem vörn, það voru því fáir sem voru að reikna með gjaldþroti. Það var til dæmis 

mjög algengt að fjárfestar voru langir3 á einn banka en voru með skortstöðu gagnvart öðrum“ 

(H.H.). Hinrik sagði að flestir notuðu skortsölu sem vörn (e. hedge). Hann benti einnig á að 

það væru vissulega tilvik þar sem fjárfestar notuðu skortsölu í gróðavon sem 

áhættufjárfestingu og tóku skortstöðu gagnvart hlutabréfum til þess að hagnast á þeim en ekki 

til að verja sig. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Langir	  í	  þessu	  samhengi	  þýðir	  að	  eiga	  hlutabréf	  í	  bankanum,	  með	  öðrum	  orðum	  að	  
veðja	  á	  hækkun	  hans.	  
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Hinrik sagði að það hefði verið auðveldara að nálgast bréf fyrir hrun til þess að skortselja. 

Helsta ástæðan var sú að þá voru til stór fjárfestingarfélög sem voru oft tilbúin að lána 

hlutabréf. Að hans mati er þetta eitt af því sem vantar á markaðinn í dag, félög eins og FL 

Group, Exista og fleiri. Honum finnst vanta þessi stóru fjárfestingarfélög, markaðurinn í dag 

sé nokkuð einsleitur hvað þettar varðar. Hinrik sagði það ómögulegt að vita hversu margir  

skortseldu íslenska markaðinn fyrir október 2008.  

 

Hinrik sagði að þegar lönd settu bönn á skortsölu líkt og gerðist í fjármálakreppunni 2008, 

var það gert til að róa markaðinn. „Það er skynsamlegt að gera það við afar sérstakar 

aðstæður, þó að umfangið sé ekki mikið. Það er ekki skortsala sem er ýta verðinu niður 

heldur fyrirtæki sem eiga að vera á lægra verði“ (H.H.). 

 

Jón velti fyrir sér af hverju FME hefði bannað skortsölu á sínum tíma, það hlýtur að vera 

vegna þess að einhver hefði verið „að fokka í umgjörðinni“ (J.J.).  

 

Sigurður Sigurðsson starfsmaður ónefnds fjárfestingabanka sagði að það sem gerðist fyrir 

hrun, var að menn fóru að stunda nakta skortsölu (e. naked short). Þá seldu menn snemma 

dags og keyptu síðan til baka seinna um daginn. „Þetta er eitthvað sem má ekki og þá varð 

allt vitlaust. Ég miðlaði ekki þessum bréfum, heldur heyrði ég af því. En maður heyrði það að 

erlendir aðilar væru að koma inn snemma dags og lokuðu seinna um daginn. Þetta jók 

söluþrýsting“ (Sigurður Sigurðsson, starfsmaður fjárfestingabanka , munnleg heimild, viðtal, 

1.apríl 2015). 

 

Daníel Daníelsson starfsmaður Kauphallarinnar taldi, án þess að geta fullyrt það, að lítið 

hefði verið um nakta skortsölu fyrir hrunið, því ef hún hefði verið í miklum mæli þá hefði 

starfsfólk Kauphallarinnar frétt af því. 

 

Gauti Gautason starfsmaður verðbréfamiðlunar Landsbankans sagði að skortsölumarkaðurinn 

hefði mikið verið ræddur stuttu eftir hrun og bannað var að skortselja eftir hrunið víðs vegar 

um heiminn. Að hans mati var slíkt bann skiljanlegt, „því fjárfestar geta vissulega keyrt 

félögin nánast niður í núll. Það er líka svo auðvelt að planta sögum í fjölmiðla sem eru 

neikvæðar. Það er auðveldara að koma fyrir neikvæðum sögum heldur en jákvæðum og það 

var hlutur sem margir skortsalar stunduðu. Þá voru þessir aðilar að stunda skortsölu samhliða 
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og þeir voru að selja á fullu. Þá fóru af stað ákveðin dominoáhrif og allt traust fór úr kerfinu. 

Traustið fór úr öllum mörkuðum hvort sem það var peningamarkaður, hlutabréfamarkaður 

eða skuldabréfamarkaður, allt traust fór“ (Gauti Gautason, starfsmaður verðbréfamiðlunar 

Landsbankans, munnleg heimild, viðtal, 7.apríl 2015). Að hans mati var þetta ástæðan af 

hverju hávær krafa kom um það að setja fleiri reglur í kringum skortsölumarkaðinn. Taka 

skal fram að hérna fjallaði Gauti einungis um að skortsalar dreifðu sögusögnum erlendis, 

hann nefndi ekki Ísland í því samhengi. 

 

10.2. Skortsölumarkaður á Íslandi í dag 

Í þessum kafla voru viðmælendur beðnir um að lýsa stöðunni í dag, hvernig aðgengi væri að 

bréfum, hvað kostaði að fá lánað og hvort þeir sjálfir hefðu stundað skortsölu. 

 

„Ég veit að það eru short í dag og það eru til shortbækur, menn bjóða uppá short“ (J.J.). 

 

Skortsala er „ekki strúkturað fyrirbæri á Íslandi, en á sér stað“ (J.J.), erfitt að segja til um í 

hversu miklu magni það á sér stað og hvernig. Umgjörðin í kringum skortsölu skuldabréfa er 

talsvert betri að mati Jóns. Hann segir að það sé enginn með yfirlit um hversu mikið sé 

skortselt. 

 

„Já, ég hef stundað skortsölu og skortsala er alveg algeng,“ sagði Hinrik Hinriksson 

verðbréfamiðlari. Skortsala er hins vegar háð ýmsum takmörkunum, aðgengi að bréfum er 

það helsta og lífeyrissjóðirnir  lána ekki bréfin sín. Hinrik sagði að það virtist ekki vera vilji 

til að breyta því. Það eru samt sem áður ýmsar leiðir til að skortselja bréf á Íslandi, en þær 

ganga alltaf út að það fjárfestar finni eitthvern aðila sem er tilbúinn að lána frá sér bréfin. Þá 

er hægt að gera samning við hvern sem er, hvort sem það er einstaklingur eða 

verðbréfasjóður sem á hlutabréf sem er tilbúinn til að lána. Sá sem lánar hlutabréfin fær síðan 

einhverja ávöxtun á bréfin sem er yfirleitt í kringum 3% raunvexti á ársgrundvelli. Oftast þá 

eru þetta stærri verðbréfasjóðirnir eða bankanir sjálfir sem lána. Yfirleitt þá stendur skortsala 

yfir í mánuð eða tvo mánuði, þ.e.a.s. sá sem tekur skortstöðu lokar henni eftir mánuð eða tvo. 

Skortsala er yfirleitt skammtímaviðskipti sem eiga sér oft stað í kringum uppgjör hjá 

fyrirtækjum (hérna vísar viðmælandi í þegar skráð fyrirtæki á Kauphöllinni birta reikninga 

sína opinberlega). „Annar möguleiki til þess að skortselja hérna á Íslandi er með því að kaupa 

valrétti, þá er það aðallega með því að kaupa sölurétt (e. put-option) eða selja kauprétt (e. call 

option). Sá markaður er ekki sérlega virkur en þó eru fjárfestar sem nýta sér þann markað.  
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Nú í dag eru einungis tveir aðilar sem eru að skrifa valrétti, Arion banki og MP-banki.“ 

(H.H.) 

 

“Skortsala er stunduð á Íslandi og ekki er gott að hún sé óformleg eins og hún er í dag,“ sagði 

Sigurður Sigurðsson starfsmaður í ónefndum fjárfestingabanka. Honum þætti mjög gott og 

áhugavert að taka upp þessa reglu frá Bandaríkjunum sem tekin var upp árið 2010 þar í landi 

(hér vísar hann í upptikk regluna). „Þetta yrði betra, einfaldara og skýrar reglur gilda um 

skortsölu og allir sitja við sama borð“ (S.S.). 

 

„Í dag er hægt að skortselja hlutabréf á Íslandi en stærsta vandamálið er að markaðurinn er 

háður miklum takmörkunum að bréfum,“ sagði Gauti verðbréfamiðlari Landsbankans. 

„Vandamálið felst í því að lífeyrissjóðirnir hafa ekki heimildir til þess að lána bréf þó þeir 

vilji það. Þeir mega ekki heldur gera framvirka samninga, hvort sem það er að eignast rétt til 

þess að selja í komandi framtíð eða að kaupa í komandi framtíð. Lykilinn að því að búa til 

virkari skortsölumarkað á Íslandi felst í því að lífeyrissjóðirnir fái heimild til þess að lána 

bréfin sín“ (G.G.).  

Hann sagði ennfremur að þeir sem mega lána bréf í dag eru fagfjárfestingasjóðirnir og að þeir 

hafi allt valdið sín megin. „Ef við tökum dæmi, fagfjárfestingasjóður lánar bréf í einn mánuð 

og viðkomandi vill framlengja þá getur lánveitandinn sem er fagfjárfestingasjóðurinn sagst 

ætla innkalla bréfin“ (G.G.). 

 

Gauti sagði að bankanir mættu lána bréf, úr framvirkum stöðum eða bankanir sjálfir gætu 

lánað eigin bréf. Bankanir eru með tvö söfn, það er annars vegar eigið safn og síðan er annað 

safn þar sem bréfin eru geymd fyrir framvirka samninga. Þetta eru einu tveir möguleikanir að 

fá lánuð bréf, frá fagfjárfestasjóðunum og bönkunum. Þó að þessir aðilar megi lána þá er það 

alls ekkert víst að þeir vilji lána, samvæmt Gauta. En þegar á heildina er litið segir hann að 

skortsölumarkaðurinn sé betri núna en fyrir hrun. 

 

„Eins og staðan er í dag, þá hefur kauphallarstarfsfólkið heyrt mikinn áhuga frá bönkunum 

um það að fá einhvern miðlægðan aðila til sjá um lánamarkað á hlutabréfum og hafa margir 

rætt við Kauphöllina í því samhengi. Kauphöllin er sammála þeirri skoðun það að sé 

mikilvægt að fá upp svona markað á Íslandi og Kauphöllin mun skoða það hvort það sé 

möguleiki þegar að því kemur“ (D.D.). 
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En það sem stöðvar þennan markað, samvæmt starfsmanni Kauphallarinnar, er það að hvorki 

lífeyrissjóðir né verðbréfasjóðir mega lána bréfin sín. Kauphöllin telur fulla ástæðu vera til 

þess að þeir mættu lána bréfin sín og hefur hann talað fyrir því. Daníel taldi að það myndi 

reynast gífurlega erfitt að setja svona lánamarkað af stað á Íslandi fyrst lífeyrissjóðir og 

verðbréfasjóðir meiga ekki lána hlutabréf. „Þetta eru mjög stórir aðilar og ef þeir eru ekki 

með þá getur þetta fallið um sjálft sig. Vegna þess að þeir eru svo stórir þá hugsa minni aðilar 

að þeir vilji ekki fara inn fyrr en þeir stærstu fari inn á markaðinn.“  Daníel sagði þetta vera 

sama vandamál á First North markaðnum, að minni fyrirtæki vilji ekki skrá sig þar inn fyrr en 

lífeyrissjóðir megi fjárfesta þar. 

 

,,Það eru short í markaðnum einhver staðar en það er ekki mikið” (S.S.). 

„Það þarf fyrst og fremst fræðslu um skortsölu,“ sagði Sigurður, „kynna fyrir fólki hverjir eru 

kostir og gallar við skortsölu. Fyrst og fremst þá þyrfti að sýna fram á að lífeyrissjóðirnir geti 

grætt á því að lána bréfin sín“ (S.S.)..  

 

Sigurður tók dæmi, ef einhver vildi skortselja Icelandair þá ættu það að vera frábærar fréttir 

fyrir þá sem hafa mikla trú á Icelandair. Þá gæti sá aðili keypt meira, þá yrði Icelandair 

auðseljanlegra. Þá gætu lífeyrissjóðirnir keypt bréfin tvisvar sinnum, þeir lána og kaupa aftur 

tilbaka. Þá þyrfti einstaklingurinn sem skortseldi að fara á markaðinn og kaupa til þess að 

skila bréfunum. Sigurður sagði að ef menn hefðu áhyggjur af eignabólu þá væri skortsala 

frábært tækifæri til þess að bregðast við þeirri skoðun. Þá væri eðlilegt að fjárfestar gætu 

fengið að tjá þá skoðun á markaði með því að selja og þeir sem væru ósammála mættu kaupa 

bréfin og þá sæjum við hvað gerðist. „Eðli leiksins er að maður leggur pening undir ákveðna 

skoðun og annaðhvort græðir hann eða tapar,“ sagði Sigurður, „og ef það er eignabóla á 

markaðnum þá væri skortsala lausn við því vandamáli“ (S.S.).  

 

,,Verðbréfamarkaðurinn virkar þannig að einhver hefur skoðun og hann bregst við í samræmi 

við þá skoðun. Annaðhvort hefur hann rétt fyrir sér eða rangt fyrir sér” (S.S.). 

 

Þetta er mjög mikill frumskógur varðandi verðlagningu á hversu háa vexti á að setja á lánuð 

bréf, samkvæmt Gauta . Hann sagði að það stafaði af því að þeir sem mættu lána vildu ekkert 

endilega lána bréfin sín. „Þetta er klassískt dæmi um ójafnvægi á milli framboðs og 

eftirspurnar, eftirspurnin eftir því að skortselja er miklu meiri en framboðið. Þegar sú staða er 

uppi þá getur framboðshliðin verðlagt bréfin sín eins og vilji er til. Þar af leiðandi er mjög 
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dýrt að skortselja hérna heima” (G.G.). „Það þurfa að vera góðar ástæður fyrir því að 

skortseljendur vilja fara í dýra samninga,“ bætti hann við. 

 

Gauti bætti því einnig við að markaðurinn hérna á Íslandi væri að mestu leyti símamarkaður 

eins og í Bretlandi, þannig væri erfitt að henda hlutabréfum inn á markaðinn til þess að búa til 

söluþrýsting. Það er hins vegar alltaf hægt að búa til söluþrýsting, en einstaklingar verða að 

passa sig, það má ekki dreifa sögusögnum eða vera með framboð sem er ekki framboð4. Hann 

bætti svo við að það væri mikið regluverk í kringum hlutabréfaviðskipti á Íslandi þannig ekki 

væri hægt að gera hvað sem er. 

 

Hinrik verðbréfamiðlari í Arion banka sagði að það vantaði lánamarkað fyrir hlutabréf á 

Íslandi. „Lífeyrissjóðirnir eiga um 40% í þessum helstu félögum sem skráð eru á 

hlutabréfamarkaði og nánast nauðsynlegt af fá lífeyrissjóðina inn til þess að hafa markaðinn 

virkan. Þá myndi þurfa koma upplýsingar frá Kauphöllinni um það hversu stór hluti af 

veltunni er skortsala rétt eins og í Bandaríkjunum. Þetta eru mikilvægar upplýsingar fyrir 

verðmyndun til þess að vita hversu mikið af skortsölu á sér stað í hlutabréfum. Það er 

algjörlega nauðsynlegt að hafa virkan skortsölumarkað. Út af því, til að virk verðmyndun geti 

átt sér stað, þá verður að vera hægt að græða í báðar áttir. Allar upplýsingar verða að liggja 

fyrir þannig að fjárfestar viti hversu mikið er verið að skortselja.“ (H.H.). Hann benti einnig á 

að það sé mikilvægt fyrir fyrirtæki að vita hvort skortsala ýtti eigin hlutabréfaverði niður. 

Eins og staðan er í dag þá er skortsala í gangi en það er engin leið að finna einhverjar 

upplýsingar um hana. Það er ekki hægt að staðfesta skortsölu því hún er aldrei opinber. 

 

10.3. Lífeyrissjóðirnir 

Eftirfarandi kafli varð til vegna þess að allir viðmælendur bentu á lífeyrissjóðina og sögðu að 

löggjöf í kringum þá kæmi í veg fyrir að þeir mættu lána sín bréf. Þeir bentu á einn eða annan 

hátt á að það væri stærsta vandamál íslenska skortsölumarkaðsins. 

 

„Það getur reynst erfitt að fá lánuð hlutabréf þegar stærstu aðilar á hlutabréfamarkaði eru ekki 

að lána bréfin. Lán á hlutabréfum er augljós leið fyrir lífeyrissjóðina að auka tekjur sínar af 

bréfunum“ (S.S.). Enn í dag sitja þeir á þessum bréfum og nýta þau ekki  til fulls eins og hægt 

væri ef þau væru í skortsölu, samkvæmt Sigurði. Hann benti einnig á að lífeyrissjóðirnir  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Hér vísar Sigurður í nakta skortsölu, að selja eign áður en maður fær hana í hendur.	  
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fjárfestu ekki með það í huga að losa um alla eignarstöðu sína á fljótlegan hátt heldur væri 

þetta langtíma verkefni hjá þeim. Þeirra hagur er ekki að verðið fari í hæstu hæðir, hrynji 

niður og endurtaki ferlið síðan aftur. 

 

Daníel, starfsmaður Kauphallarinnar, sagði að nýja reglugerðin5 gerir það að verkum að 

markaðnum verði veittar heilmiklar upplýsingar um skortsölu. Þær upplýsingar gætu dregið 

úr tortryggni gagnvart skortsölu, því þá væri hægt að sjá þegar hlutabréf lækkuðu í verði 

hversu mikil skortsala ætti sér stað. „Þeir einu sem græða á því að hlutabréf hækka mikið eru 

þeir sem losa sig við bréfin þegar þau ná hæstu hæðum og lífeyrissjóðirnir eru ekki í þeirri 

aðstöðu. Þeir gætu það ekki þótt þeir vildu, þeir eiga svo mikið magn“ (D.D.). Daníel benti á 

að þetta eigi við um tímabundnar verðhækkanir, sem ganga síðar til baka. Auk þess benti 

hann á að lífeyrissjóðir geta ekki losað sig við eignahluti sína í íslenskum hlutabréfum nema 

að takmörkuðu leyti annars valda þeir söluþrýstingi á hlutabréfamarkaði. 

 

Sigurður sagði að það væru engin rök á móti hlutabréfalánum lífeyrissjóða. Þar sem þeir eru 

langtíma fjárfestar, þá hentar það þeim vel að lána bréfin. Þeir fá borgaða vexti af eign sem 

annars situr upp í hillu og þeim er alveg sama þó að markaðsvirði lækki eitthvað aðeins 

vegna skortsölu. Skortsala virðist vera tabú hjá lífeyrissjóðunum, það er erfitt að koma þessu 

í gegn hjá þeim. Hann segir að það sé erfitt er að meta af hverju það er, því það virðast ekki 

vera nein fræðileg rök gegn skortsölu. 

 

„Stærsta vandamálið í dag er það að lífeyrissjóðir lána ekki bréf.  Stjórnendur þurfa að sjá 

þann möguleika að lána bréf geti verið þeim til hagsbóta. Einnig þarf að sýna fram á að 

skortsala sé ekki slæm þegar hún er með viðeigandi reglugerð. Þess vegna eru þeir  lausnin en 

ekki vandamálið því þeir geta búið til lánamarkað“ (S.S.).  

 

Starfsmaður Kauphallarinnar benti á að á skuldabréfamarkaði þar sem mesta veltan er með 

ríkisskuldabréf lánar útgefandinn sjálfur bréf til skortsölu. Útgefandinn, þ.e.a.s. ríkið, sér hag 

í því að lána bréf út til þess að hafa virkari verðmyndun á markaði. Þar af leiðandi fær ríkið 

til langs tíma lægri ávöxtunarkröfu á bréfin sín sökum minna flökts. Hérna er ríkið sem hefur 

mesta hagsmuni af því að hafa verðið hátt og þeirra sérfræðingar með áratugareynslu telja að 

skortsala sé besta leiðin til að stuðla að skilvirkri verðmyndun. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Hér vísar hann í reglugerð ESB 236/2012 sem snýst um upplýsingalöggjöf varðandi 
skortsölu.	  
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Gauti, verðbréfamiðlari Landsbankans, sagði að hugmyndir hefðu komið fram um það að 

breyta lögunum og leyfa lífeyrissjóðunum að lána bréfin sín. En pólitískur vilji hefði ekki 

verið fyrir hendi. Gauti sagðist átta sig á því hvar sú mótstaða lægi en hann taldi að hún lægi 

hjá lífeyrissjóðunum sjálfum, nánar tiltekið hjá stjórnunum en ekki þeim sem stýra sjóðunum. 

Hann vildi meina að þetta væri pólitískt mál og taldi að það myndi ekki breytast á næstunni. 

Hann taldi að skortsölumarkaðurinn myndi víkka út frá fagfjárfestingasjóðum, að þeir myndu 

stækka meira og gætu þar af leiðandi lánað meira. 

 

Taka skal fram að höfundar ritgerðarinnar settu sig í samband við nokkra lífeyrissjóði í von 

um viðtal eða einhver viðbrögð varðandi skortsölu. Enginn þeirra vildi ræða við okkur. 

 

10.4. Óþroskaður markaður 

Í þessum kafla voru viðmælendur beðnir um að meta hlutabréfamarkaðinn á Íslandi og 

hvernig þeim þætti hann vera í samanburði við erlenda hlutabréfamarkaði. 

 

„Þetta er ekki skoðanamikill markaður á hlutabréfum á Íslandi og hann er aðallega long-only 

markaður, það eru allir langir. Það vantar skoðanaskipti á markaðinn, meira flökt og 

auðseljanleika. Þetta er mjög leiðinlegur markaður þegar verðhreyfingar eru litlar eins og 

raunin er. Það eru mjög fáir dagar þar sem félög hækka eða lækka um meiri en 2%.“ (H.H.) 

 

„Það er vanþróað fjármálakerfi á Íslandi,“ sagði Sigurður , „breytingar taka tíma.“ Það vantar 

hefð fyrir skortsölu á Íslandi, hann segir landið ennþá vera að læra. Það var vissulega byrjað 

að vinna í reglugerð fyrir 2008, svo kom hrunið og skortsala hafi ekki verið það fyrsta sem 

einstaklingar hugsa um eftir hrun. 

 

Jón sagðist mjög hlynntur upptikk reglunni til þess að minnka aðstöðu til að misnota 

söluþrýsting á litlum markaði. „Í grunninn til ætti skortsala að minnka flökt, en það er hægt 

að misnota hana ef umgjörðin er röng“(J.J.). Hann sagðist hafa áhyggjur af því að skortsala í 

dag gæti aukið flökt tímabundið. „Menn hafa tök á því í dag að hjálpa trade-inu sínu með því 

að selja hart niður“ (J.J.) 

 

Sigurður sagði að Ísland væri langt á eftir öðrum þjóðum þegar það kæmi að skortsölu og við 

ættum að taka þær bestu sem væru í boði, upptikk reglan  hljómaði  skynsamlega að hans 
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mati. Hann sagði landið vera með allar tiltækar stofnanir til staðar og að það þyrfti einungis 

að innleiða reglur sem virka hjá öðrum, eins og þessi nýja regla sem kom fram árið 2010 í 

Bandaríkjunum6. 

 

„Síðan eru margir sem segja að stærð markaðsins sé hin raunveruleg ástæða sem stendur í 

vegi fyrir virkum skortsölumarkaði, það er svo lítil velta á markaðnum. Markaðurinn fyrir 

hrun var miklu stærri en samt var þessi skortsölumarkaður ekki sérlega virkur“ (Gauti 

Gautason, starfsmaður verðbréfamiðlunar Landsbankans, munnleg heimild, viðtal, 7.apríl 

2015). 

 

Hinrik sagði að það vantaði fleiri félög og í öðrum starfsgeirum á markaðinn. Það væri mjög 

gott að hafa þrjátíu félög á markaðnum ennþá væri langt í það. Almenningur þyrfti líka að 

vera virkari á markaðnum þótt það hefði ekki úrslitaáhrif á það hvort markaðurinn væri 

virkur eða ekki. „Almennt séð þá væri það mjög fámennur hópur á þessum markaði og að 

einhverju leyti óþroskaður, en að það væri líka kannski ákveðnar afleiðingar af því að vera í 

fjármagnshöftum,“ sagði Hinrik. 

 

Hinrik taldi alveg nauðsynlegt að fá upptikk reglu eins og er í Bandaríkjunum og var hann 

þar sammála öðrum viðmælendum. „Þetta væri mikilvægt fyrir íslenskan markað, því það 

þyrfti lítið til að hreyfa markaðinn um 2-3% og þá væri hættan að fjárfestar færu í einhvern 

skortsöluleik. Upptikk reglan væri því mikilvæg á Íslandi sökum þess að markaðurinn væri 

ekki nógu stór.“ (H.H.)   

 

,,Ef Bandaríkin eru með einhverjar reglur sem virka fyrir þá, þá eigum við að horfa til þeirra” 

(S.S.). 

 

10.5. Jákvæðni/neikvæðni í garð Íslands 

Í þessum kafla voru viðmælendur spurðir út í það hvort fjárfestar væru almennt jákvæðir eða 

neikvæðir gagnvart hlutabréfum á Íslandi.  

 

Sigurður sagðist vera mjög bjartsýnn varðandi íslenskan hlutabréfamarkað og taldi að 

hlutabréfaverð ætti eftir að halda áfram að hækka í verði. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Hér vísar Sigurður í upptikk-regluna.	  
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„Það lítur bara vel út fyrir íslenska hlutabréfamarkaðinn,“ sagði Hinrik, „það eru hins vegar 

alltaf einhverjir sem eru að skortselja.“ Það geta verið margar ástæður fyrir því, sá aðili getur 

verið að veðja á lækkun eða hann getur verið að verja sig, hann kannski á í mörgum 

fyrirtækjum og vill aðeins minnka áhættuna. Menn eru misbjartsýnir á Ísland, fjárfestar búast 

við því að markaðurinn hækki um 15% á ári. Í viðtalinu sagði Hinrik að þetta væri mjög 

algengt svar hjá flestum og það væru mjög fáir fjárfestar sem ættu von á því að 

hlutabréfamarkaðurinn myndi lækka. Þannig að skortsala er ekki bara stunduð af fjárfestum 

sem mæta á markaðinn til þess að veðja gegn velgengni hans. 

 

Það getur líka spilað inn í að skortsala er ekki eins mikil í dag vegna þess að fjárfestar eru 

jákvæðir gagnvart Íslandi, að mati Daníels. Fjárfestar fara kannski síður í það að skortselja ef 

þeir telja að markaðurinn fari hækkandi. Daníel benti jafnframt á að það er ákveðið 

áhyggjuefni ef engir fjárfestar fari á móti straumnum, það sé því mikilvægt fyrir heilbrigðan 

hlutabréfamarkað að virk skoðunarskipti ríki á markaðnum. Því er eðlilegt að jákvæð og 

neikvæð sjónarmið komi fram. 

 

10.6. Almennur fjárfestir vs. fagfjárfestir 

Í þessum kafla voru viðmælendur beðnir um að segja frá því hvort almennur fjárfestir gæti 

stundað skortsölu eða hvort hann þyrfti að ganga í gegnum ferli sem gæfi honum leyfi til þess 

að stunda skortsölu. 

 

„Til þess að almennur fjárfestir fái að skortselja þá þarf hann að skrifa undir pappíra þar sem 

hann sem almennur fjárfestir afsalar sér þeirri réttarvernd sem felst í því að vera almennur 

fjárfestir“ sagði Daníel starfsmaður Kauphallarinnar. „Þá þarf fólk að óska eftir því að fá að 

vera fagfjárfestir án þess að uppfylla kröfurnar.“ 

 

Að jafnaði stundar almenningur ekki skortsölu, hvorki hérlendis né erlendis, samkvæmt 

Daníel. Almenningur fær ekki oft lán til þess að standa í verðbréfakaupum að mati hans,  en 

þó geta vissulega verið undantekningar frá því.  

 

Almennt séð þá taldi Daníel ekkert slæmt að almenningur þyrfti að taka aukaskref til þess að 

fara inn á þennan markað. „Einstaklingar taka áhættu með því að gera þetta og þá er 

mikilvægt að aðilar viti hvaða áhættu þeir eru að taka“ (D.D.). 
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„Einstaklingar mega stunda skortsölu, en þeir þurfa að fylla út ákveðna pappíra og þeir þurfa 

ekki að vera fagfjárfestar til þess. Á þessum pappírum þurfa einstaklingar að tiltaka menntun 

sína, þar sem þeir gera grein fyrir sjálfum sér. Hinir tilvonandi skortsölumenn verða að lesa 

þessa pappíra svo þeir viti hvað þeir eru að gera og viti hvaða áhættu þeir eru að taka með 

þessu,“ sagði Gauti. „Þetta er einnig gert svo að bankar lendi ekki í vandræðum seinna meir. 

Til þess að verða fagfjárfestir þá þarf hver og einn að uppfylla þrjú skilyrði, eiga 500.000 

evrur, eiga x mörg viðskipti á mánuði og hafa fjárhagslega þekkingu. Það er mjög sjaldgæft 

að ný félög eða einstaklingar uppfylli þessi skilyrði. Þannig væri mjög ósanngjarnt ef þeir 

aðilar sem ættu peninga mættu einungis skortselja eða taka framvirka samninga,“ bætti Gauti 

við. 

 

Almennir fjárfestar þurfa að fylla út pappíra til þess að skortselja, samkvæmt Hinriki. Formið 

til þess að skortselja í dag er að fjárfestar verði að fara í framvirka samninga. Til þess að fara 

í framvirka samninga þá þurfi almennir fjárfestar að skrifa undir eyðublöð þar sem þeir óska 

eftir undanþágu til þess að gerast fagfjárfestar.  

 

10.7. Kostir og gallar að mati viðmælenda 

Í þessum kafla voru viðmælendur beðnir um það að segja frá helstum kostum og göllum 

skortsölu að þeirra mati. 

 

Samkvæmt Jóni er skortsala bara sjónarmið, val sem á að vera hægt að taka hvenær sem er. 

 

„Augljósasti kostur er sá að skortsala eykur seljanleika hlutabréfa, það er alltaf gott því það 

dregur úr flökti,“ sagði Sigurður. „Þetta þýðir líka að fjárfestar þurfa ekki að færa markaðinn 

mikið til þess að safna miklu af hlutabréfum7.“ Hann bætti einnig við að skortsala væri mjög 

góð leið fyrir langtíma eigendur að fá auka ávöxtun á sín hlutbréf sem annars sitja án vaxta.  

Gallinn við skortsölu hinsvegar að mati Sigurðar er að það er hægt að misnota hana en hægt 

er að setja á reglur sem koma í veg fyrir það.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Hér	  vísar	  Sigurður	  í	  áhrifskostnað	  (e.	  market	  impact	  cost)	  
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„Aðaláhyggjuefnið gagnvart skortsölu er að skortsalar misnota hana með það að leiðarljósi að 

ýta hlutabréfaverði niður,“ sagði Hinrik. Hann bætti einnig við „að ef maður tekur kosti og 

galla og ber þá saman þá er erfitt að segja að skortsala sé neikvæð.“ 

 

Skortsala í dag er leyfð en það þarf að efla hana að mati Sigurðar. Með því að efla hana er 

verið að virkja bæði öflin á markaðnum, þau jákvæðu og neikvæðu. Þá skapast meira 

jafnvægi á milli þeirra. Eins og staðan er í dag á Íslandi og þeim mörkuðum þar sem 

lánamarkaður með hlutabréf er ekki virkur, þá ríkir ekki jafnvægi á milli þeirra sem eru 

jákvæðir í garð hlutabréfaverða og þeirra sem eru neikvæðir. „Þetta myndi einnig auka veltu 

þegar fleiri aðilar geta komið að viðskiptum og sagt sína skoðun með því að selja þegar þeir 

telja ástæðu til. Þetta virkjar verðmyndun á hlutabréfamarkaðinum og gerir hann skilvirkari. 

Seljanleiki á hlutabréfamörkuðum eykst enn frekar með auknum seljanleika. Um leið og 

seljanleiki eykst þá eykst áhugi fólks á að taka þátt í viðskiptum og þá eykst seljanleikinn enn 

frekar.“ (S.S.) 

 

„Ef lífeyrissjóðirnir fengju leyfi til að lána sín bréf þá myndi velta á markaði aukast,“ sagði 

Gauti. „Þá ætti að koma aukin verðmyndun en einnig getur skortsölumarkaður skapað 

vandamál með því auka sveiflurnar á svona litlum markaði eins og á Íslandi.“ 

 

Virkari verðmyndun, virkari markaður, meiri viðskipti með það að leiðarljósi að markaðurinn 

sé upplýstur, er í grunninn jákvæðasti þátturinn við skortsölu, að mati Hinriks. Hann sagði að 

á litlum markaði eins og á Íslandi, væri hættan sú að skortsala gæti stöðvað hækkun eða 

lækkun hlutabréfaverðs sem annars hefði orðið. Í stórum fyrirtækjum erlendis geta skortsalar 

ekki stöðvað hreyfinguna ef það komi jákvæð frétt af fyrirtækinu, en hérna á Íslandi er það 

möguleiki. Dagleg velta er ekki nægjanlega mikil til að stýra verði ef skyndilegt framboð 

hlutabréfa birtist eða eftirspurn á bréfum. En yfir lengra tímabil þá getur skortsala ekki komið 

í veg fyrir jákvæðar hreyfingar ef  raunverulega góðar tölur má finna þar á bak við. Hinrik 

sagði að aukin skortsala myndi minnka vandamálið varðandi óvirka verðmyndun og auka 

veltu. 

 

 

 

 

 



43	  
	  

	  	  
 

10.8. Viðhorf viðmælenda gagnvart skortsölu 

Í þessum kafla voru viðmælendur beðnir um að segja frá þeirra viðhorfi gagnvart skortsölu. 

 

„Í mínum huga er skortsala hinn eðlilegasti hlutur á mörkuðum þar sem þetta er gegnsætt“ 

(J.J.). 

 

Viðhorf Sigurðar gagnvart skortsölu er mjög jákvætt og öðrum fjármálastarfsmönnum sem 

hann sagðist tala við fyndist þetta vera hinn eðlilegasti hlutur. 

 

Sigurður sagði: ,,Annars þá finnst mér þetta vera fullkomlega eðlilegur hlutur” og ,,Ég sé 

ekki brjálaðslega ógn í þessu.” 

 

„Almennt séð þá eru fræðimenn og aðilar sem starfa á markaðnum allir sammála um að 

skortsala sé eðlilegur hlutur af viðskiptalífinu,“ sagði Daníel starfsmaður Kauphallarinnar. 

Hann bætti við að það kæmi ekki gagnrýni á skortsölu frá þeim nema einstökum tilvikum 

eins og í markaðsmisnotkun. En miðað við reynslu erlendra markaða þá er mjög erfitt og 

jafnvel óvinnandi verkefni að fá alla á þá skoðun að skortsala sé eðlileg. Þá á auðvitað að 

vera með virka fræðslu, umræðu byggða á rökum og minna á þetta reglubundið. Við8 viljum 

hafa sem mesta umræðu, hafa hana faglega og opna. Hann segir söguna samt endurtaka sig 

og þegar illar árar þá virðist skortsala vera það versta sem til er, það er mjög erfitt að 

sannfæra fólk, jafnvel eftir hrunið. Það koma inn nýir pistlar um það hvað þetta sé rangt, selja 

eitthvað sem maður á ekki, skemma fyrir öðrum o.s.frv. Afhverju á að leyfa eitthvað sem 

skemmir fyrir öðrum er tilfinningin sem fólk fær gagnvart skortsölu að mati Daníels.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Hér vísar Daníel í sjálfan sig ásamt fleirri fræðimönnum og aðilum sem starfa á 
markaðinum.	  
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11. Samantekt 

Ljóst er að skortsala hefur verið og er stunduð á Íslandi, hvort sem það var fyrir bankahrunið 

eða núna. Reynst getur erfitt að fá lánuð bréf til þess að skortselja. Fjárfestar stunda skortsölu 

út frá nokkrum ástæðum, aðallega til þess að verja sig en einnig eru skortsalar sem skortselja 

til þess að græða. Hins vegar er fróðlegt að sjá hversu margir voru jákvæðir gagnvart því  að  

skortsala væri stunduð á Íslandi en enginn gat sagt hversu mikið af veltunni á 

hlutabréfamarkaði væri skortsala. Svipaða sögu var að segja af verðlagningunni, enginn gaf 

upp sömu töluna varðandi kostnað af því að fá lánuð hlutabréf. Raunvextirnir sem nefndir 

voru, fóru frá 1% og upp í 5% á ársgrundvelli. Það þýðir að erfitt er segja nákvæmlega til um 

hversu mikil eftirspurn og framboð er eftir því að fá lánuð bréf. Þetta er ein ástæða fyrir því 

af hverju það er mikilvægt að koma upp lánamarkaði með hlutabréf á Íslandi, því þá ætti 

verðlagið á markaði að vera gegnsætt og augljóst fyrir öllum fjárfestum. Erfitt getur hins 

vegar reynst að setja upp slíkan lánamarkað þegar lífeyrissjóðum er óheimilt að lána bréf. 

Lífeyrissjóðirnir eru stærstir á hlutabréfamarkaðinum, sem getur leitt til þess að aðrir vilja 

ekki stofna slíkan lánamarkað án þess að hafa þá með. Ef lánamarkaðurinn verður settur upp 

þá er mikilvægt að hafa gott upplýsingaflæði þannig allir aðilar, hvort sem það eru fjárfestar 

eða eftirlitsaðilar, geti fylgst með því hversu mikil skortsala sé í gangi hverju sinni. Einnig er 

mikilvægt fyrir eftirlitsaðila markaðsins að vera upplýstir um fjölda tilvika skortsölu sem á 

sér stað á markaðinum til þess að geta brugðist við ef þeir telja að markaðsmisnotkun eigi sér 

stað. Áhugavert var að sjá hvað margir viðmælendur voru hliðhollir upptikk reglunni í 

Bandaríkjunum og vildu flestir sjá þannig reglugerð á Íslandi. Þá vildu þeir sjá þessa reglu 

hér á landi til þess að verja hlutabréfin gagnvart söluþrýstingi því á litlum markaði eins og á 

Íslandi þá getur það verið auðvelt að mynda slíkan þrýsting.  

Höfundar settu sig einnig í samband við starfsmann Fjármálaeftirlitsins og hann sagði að ef 

lífeyrissjóðum yrði heimilt að lána bréf yrði að setja strangar reglur um þá starfsemi. 

Líklegast yrðu þessar reglur strangar vegna mikilla hagsmuna almennings á starfsemi 

lífeyrissjóðanna. 

Það vakti athygli höfunda hversu mikið viðmælendur sögðu skortölu vera tabú hjá 

lífeyrissjóðunum, eins og kom fram fyrr í ritgerðinni settu höfundar sig í samband við nokkra 

lífeyrissjóði og enginn þeirra vildi veita viðtal um skortsölu, sem virðist endurspegla þá 

skoðun viðmælenda að skortsala sé tabú hjá lífeyrissjóðum. Líklegt verður að telja að 

starfsmenn og sjóðstjórar lífeyrissjóða þekki til skortsölu og áhrif hennar á fjármálamarkaði, 
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en enginn virðist vilja tjá sig opinberlega um það sem ýtir undir það að skortsala sé tabú á 

Íslandi. 

 

Eins og fram hefur komið er skortsala mikilvægur hlutur af eðlilegum fjármálamarkaði þar 

sem hún stuðlar að verðmyndun, eykur auðseljanleika, minnkar kostnað á 

hlutabréfaviðskiptum (bid ask spread og market impact cost), dregur úr flökti og minnkar 

fjármögnunarkostnað. Erfitt er að segja hversu mikil áhrif óskilvirk skortsala hefur á 

hlutabréfamarkaðinn, en miðað við fyrirliggjandi rannsóknir eins og Beber og Pagano, er 

nokkuð víst að þau áhrif eru neikvæð fyrir íslenska markaðinn. 

 

Allir viðmælendur ritgerðarinnar voru á sama máli um að skortsala væru af hinu góða og að 

staða hennar á íslenskum markaði væri ábótavant. Það bendir allt til mikilvægis þess að 

Alþingi taki upp reglugerð ESB um skortsölu og heimili lífeyrissjóðum að lána hlutabréfin 

sín til þess að skilvirkur hlutabréfamarkaður myndist á Íslandi. 
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