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Útdráttur 

Réttmæt krafa fjárfesta, sem greiða fyrir virka eignastýringu, er sú að þeir njóti góðs af hærri 

ávöxtun en markaðsmeðaltalið að teknu tilliti til áhættu. Fræðimenn og fjárfestar hafa svo 

áratugum skiptir brotið heilann um það hvort sú sé raunin. Á íslenskum markaði má áætla að 

97% þess fjármagns sem bundið er í hlutabréfa- og skuldabréfasjóðum sé í virkri stýringu. 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er hvort áðurnefnt hlutfall fjármagns í virkri stýringu 

sé réttlætanlegt með tilliti til ávöxtunar þess. Spurningunni er svarað með því að sannreyna 

hvort fjárfestar í íslenskum hlutabréfa- og skuldabréfasjóðum, sem beita virkri stýringu eigna, 

njóti góðs af áhættuleiðréttri umframávöxtun. Niðurstöður gefa til kynna að fjárfestar hafi 

meiri hag af virkri stýringu við fjárfestingu í hlutabréfasjóðum þar sem hægt var að sýna fram 

á marktækt betri ávöxtun en markaðsmeðaltalið að teknu tilliti til áhættu. Hins vegar gefa 

niðurstöður til kynna að fjárfestar hafi meiri hag af hlutlausri stýringu við fjárfestingu í 

skuldabréfasjóðum þar sem hægt var að sýna fram á marktækt verri ávöxtun en 

markaðsmeðaltalið að teknu tilliti til áhættu. Þegar horft er til framtíðar benda niðurstöður 

enn fremur til þess að áhættuleiðrétt umframávöxtun hlutabréfasjóða sé hverfandi, sem 

höfundar rekja til aukinnar skilvirkni á íslenskum hlutabréfamarkaði.  
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1. Inngangur 

Undanfarin ár hefur hlutlaus eignastýring verið í mikilli uppsveiflu á heimsmörkuðum 

(Investment Company Institute, 2015). Almennir fjárfestar og fagfjárfestar flykkjast að 

verðbréfa-, fjárfestingar- og kauphallarsjóðum sem beita hlutlausri fjárfestingarstefnu og 

sætta sig þar með við markaðsávöxtun samhliða lágmörkun kostnaðar.  

Þessi staðreynd er einkar áhugaverð í því samhengi að hlutlaus stýring hefur staðið fjárfestum 

til boða allt frá 8. áratug 20. aldar. Forsögu hlutlausrar stýringar má rekja aftur til kenningar 

Harry Markowitz, sem markaði upphafið af nýklassísku fjármálafræðinni (Markowitz, 1952). 

Nýklassíska fjármálafræðin fylgdi skrifum Harry Markowitz eftir með hinu víðfræga CAPM-

líkani og sér í lagi með kenningu Eugene Fama um skilvirka markaði. Á skilvirkum markaði 

eru allar tiltækar upplýsingar fólgnar í verði verðbréfa og þar af leiðandi eru nær engar líkur á 

að fjárfestum takist að ávaxta fjárfestingu betur en markaðurinn til lengdar (Fama, 1965). Það 

sem hafði ef til vill hvað mest áhrif á mótun hlutlausrar stýringar voru rannsóknir fræðimanna 

sem sýndu fram á vangetu fjárfesta til að ná betri árangri en markaðsmeðaltalið. Það var því 

að mestu leyti nýklassíska fjármálafræðin, og þá einkum tilgátan um skilvirka markaði, sem 

mótaði grunn hlutlausrar stýringar og í kjölfarið komu fyrstu vísitölusjóðirnir fram á 

áðurnefndum 8. áratug 20. aldar.  

Hafsjór af rannsóknum tileinkuðum virkri eignastýringu hafa verið framkvæmdar á stærstu 

fjármálamörkuðum heims. Flestar þeirra eru samhljóða um að sjóðir sem beita virkri stýringu 

eignasafna ná almennt áhættuleiðréttri ávöxtun umfram markaðsávöxtun (hér eftir nefnt 

umframávöxtun) (M. Jensen, 1967). Hvort það sé meginástæða þess að fjárfestar flykkjast að 

hlutlausri stýringu eða hvort fjárfestar hafi gefist upp á að leita uppi umframávöxtun vegna 

eigin reynslu skal ekki getið.  

Á íslenskum markaði má áætla að rúmlega 97% þess fjármagns sem fjárfestar hafa falið 

íslenskum hluta- og skuldabréfasjóðum sé í virkri stýringu. Heildareignir íslenskra hluta- og 

skuldabréfasjóða námu í árslok 2015 tæplega 420,3 milljörðum króna og því auðsýnt að 

miklir hagsmunir eru í höndum sjóðsstjóra sem beita virkri stýringu (Seðlabanki Íslands, 

2016).  

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka hvort hátt hlutfall fjármagns í virkri stýringu 

íslenskra hlutabréfa- og skuldabréfasjóða sé réttlætanlegt með tilliti til ávöxtunar þess. 
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Viðfangsefni ritgerðarinnar felur þannig í sér að lagt verði mat á hvort frammistaða virkra 

hlutabréfa- og skuldabréfasjóða sé marktækt betri en hlutlaus vísitöluviðmið. 

1.1 Rannsóknarspurning 

Til þess að rannsaka réttmæti hás hlutfalls fjármagns hlutabréfa- og skuldabréfasjóða í virkri 

stýringu hafa eftirfarandi tilgátur verið settar fram. 

• Tilgáta 1: Meirihluti íslenskra hlutabréfasjóða í virkri stýringu skila umframávöxtun. 

• Tilgáta 2: Meirihluti íslenskra skuldabréfasjóða með langan meðallíftíma í virkri 

stýringu skila umframávöxtun. 

• Tilgáta 3: Meirihluti íslenskra hluta- og skuldabréfasjóða með langan meðallíftíma ná 

að tímasetja markaðinn1 .   

Með því að sannreyna ofangreindar tilgátur mun í ritgerðin verða leitast við að svara 

spurningunni hvort íslenskir fjárfestar ættu í auknum mæli að færa fjármagn sitt yfir í 

hlutlausa stýringu en niðurstöður verða jafnframt bornar saman við fyrri rannsóknir á 

erlendum mörkuðum. 

1.2 Aðferðafræði 

Ritgerð þessi er smíðuð í kringum þrjár áðurnefndar megintilgátur rannsóknarinnar, sem eru 

sannreyndar með aðskildum hætti í niðurstöðum. Fyrst er sannreynt hvort íslenskir 

hlutabréfasjóðir nái að sigra hlutlaus viðmið sín, því næst er sannreynt hvort íslenskir 

skuldabréfasjóðir með langan meðallíftíma nái að sigra hlutlaus viðmið sín og að lokum er 

sannreynt hvort íslenskir hlutabréfa- og skuldabréfasjóðir nái að tímasetja hlutabréfa- og 

skuldamarkaðinn.  

Gagnaöflun fól í sér söfnun gagna um alla starfrækta hluta- og skuldabréfasjóði svo unnt væri 

að skilgreina þýði og velja sjóði sem beita virkri stýringu í úrtak rannsóknar. Enn fremur fól 

gagnaöflun í sér söfnun gagna yfir sögulega ávöxtun sjóða, hlutlausra vísitöluviðmiða og 

áhættulausrar ávöxtunar frá upphafi árs 2010 til loka árs 2015. Þessi sögulegu gögn yfir 

ávöxtun eru svo notuð til útreiknings á árangursmælikvörðum. 

                                                
1 Tímasetning markaðar felst í að sjóðsstjóri nái umframávöxtun bæði í þenslu og samdrætti.   
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Árangur íslenskra hluta- og skuldabréfasjóða í virkri stýringu er rannsakaður með 

einþáttalíkani Jensen’s alfa, fjölþáttalíkani Treynor og Mazuy, Sharpe hlutfalli og 

hlutfallslegum styrk. Öllum árangursmælikvörðum er beitt á gögn yfir vikulega ávöxtun.  

Allar aðhvarfsgreiningar, línulegar sem og ólínulegar, eru framkvæmdar með innbyggðu 

aðhvarfsgreiningartóli Microsoft Excel. Áreiðanleiki niðurstaðna verður kannaður með 

Durbin-Watson prófun fyrir mögulegri sjálffylgni, ásamt Whtie prófun fyrir mögulegri 

misdreifni.  

Yfirlit yfir uppsetningu ritgerðar má sjá á mynd 1-1. 

 

Mynd 1-1: Uppsetning ritgerðar 

8. Ályktanir

Ættu íslenskir fjárfestar í auknum mæli að færa fjármagn sitt úr virkri stýringu?

7. Niðurstöður

Hlutabréfasjóðir Skuldabréfasjóðir Tímasetning markaðar

6. Aðferð og gagnaöflun

Hlutabréfasjóðir Skuldabréfasóðir Tímabil Ávöxtun Viðmið Traustleiki

5. Árangursmælikvarðar

Sharpe Modigliani Tímasetning Jensen's alfa Hlutfallslegur s.

4. Stjórnun eignasafna

Hlutlaus stýring Virk stýring Virk vs. hlutlaus

3. Nýklassíksa fjármálafræðin

Eignasafnakenningin CAPM-líkanið Skilvirkir markaðir

2. Verðbréfasjóðir

Regluverk sjóða Kostnaður

1. Inngangur

Kynning Rannsóknarspurning Aðferðarfræði Takmarkanir
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1.3 Takmarkanir 

Undirliggjandi forsenda Jensen’s alfa líkansins sem rannsóknin styðst við er að ávöxtun sjóða 

sé skýrð með einni útskýringarbreytu, þ.e. markaðsávöxtun. Því er horft framhjá rannsókn 

Fama og French (1993) sem leggur til að bætt sé við útskýringarbreytu fyrir smæðarálag og 

virðisálag til að auka útskýringarmátt.  

Þessi nálgun er valin vegna fárra verðbréfa sem skráð eru á íslenskan hlutabréfamarkað. 

Útskýringarbreytur fyrir smæðarálag og virðisálag hefðu því þurft að vera smíðaðar af 

höfundum þar sem engar vísitölur eru til staðar til að byggja útskýringarbreyturnar á, líkt og 

lagt er til af Fama og French (1993). Samkvæmt Bodie, Kane og Marcus (2014) er Jensen’s 

alfa líkanið enn mest notaða nálgunin við árangursmat í fjármálafræðunum.  

Rannsókn þessarar ritgerðar snýr að því að meta árangur virkrar sjóðsstýringar gagnvart 

hlutlausri sjóðsstýringu. Hins vegar eru úrvalsvísitölur fyrir markaðsávöxtun notaðar sem 

staðgengill hlutlausrar stýringar. Af því leiðir að ekki er gerður beinn samanburður á virkri og 

hlutlausri stýringu heldur er gert ráð fyrir að fjárfestar gætu fangað markaðsávöxtun með 

fjárfestingu í hlutlausum sjóðum. 
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2. Verðbréfasjóðir 

Verðbréfasjóður safnar fjármagni frá mörgum fjárfestum og nýtir þannig kosti 

stærðarhagkvæmni í kaupum og sölu ásamt þekkingu fagaðila við val verðbréfa. Erfitt getur 

verið fyrir einstaka fjárfesta að kynna sér fjárfestingakosti og setja saman fjölbreytt eignasafn 

án þess að eyða miklum tíma og kostnaði í viðskiptin. Þannig geta fjárfestar slegið saman 

fjármagni og fengið fagaðila til að velja fyrir sig verðbréf, samhliða því að skipta á milli sín 

viðskiptakostnaði. Tíðkast hefur að sjóðir séu kenndir við banka eða verðbréfafélag en til að 

tryggja hlutlausan rekstur er sjálfstætt starfandi félag skipað utan um daglegan rekstur sjóða. 

Sökum þess að mikið af fjármagni í sjóðum kemur frá almennum fjárfestum hafa flest lönd 

sett stranga löggjöf utan um rekstur þeirra sem tryggja á fjárfestavernd. Ísland er þar ekki 

undanskilið en hér á landi hafa verið sett lög um flokkun sjóða og koma þar fram 

mismunandi reglur sem um þá gilda. 

2.1 Regluverk verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóða 

Samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði má 

flokka sjóði í þrjá grunnflokka: verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. 

Starfsheimildir þessara sjóða takmarkast við fjárfestingar í tilteknum fjármálagerningum 

ásamt viðtöku fjár frá almenningi, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna.  

Regluverk verðbréfasjóðs og fjárfestingarsjóðs er að mörgu leyti líkt. Sjóðirnir eru ætlaðir 

öllum fjárfestum, þ.e. almennum fjárfestum ásamt fagfjárfestum. Fjárfestingarheimild þeirra 

takmarkast við fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum og peningamarkaðsgerningum sem 

ganga kaupum og sölum á virkum verðbréfamarkaði. Þar er átt við viðurkenndan 

verðbréfamarkað sem Fjármálaeftirlitið metur gildan hvort heldur sem hann er staðsettur hér 

á landi eða erlendis. Einnig er heimilt að fjárfesta í skírteinum annarra verðbréfasjóða ásamt 

innlánum fjármálafyrirtækja. Sjóðunum er heimilt að taka stöðu í afleiðum bæði innan sem 

utan skipulagðs verðbréfamarkaðar. Helsti munur á regluverki verðbréfasjóðs og 

fjárfestingarsjóðs er sá að regluverk verðbréfajóðs byggir á tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins nr. 2009/65/EB um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum (UCITS 

tilskipunin) en hún veitir þeim meðal annars heimild til markaðssetningar innan Evrópska 

efnahagssvæðisins. Einnig má benda á að fjárfestingarheimildir fjárfestingasjóðs eru heldur 

rýmri. Fjárfestingarsjóður má til að mynda fjárfesta í hlutdeildarskírteinum annarra 
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fjárfestingarsjóða og stunda skortsöluviðskipti sem leiðir til aukinnar samþjöppunar í 

eignasafni (Lög um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, 2011).  

Regluverk fagfjárfestasjóðs er aftur á móti frábrugðið því sem á við um verðbréfasjóð og 

fjárfestingarsjóð. Fagfjárfestasjóður er einungis ætlaður þeim sem flokkast samkvæmt lögum 

sem fagfjárfestir. Slíkum sjóði er óheimilt að taka við fé frá almenningi, markaðssetja sig eða 

kynna. Þar sem sjóðurinn er einungis ætlaður fagfjárfestum hefur hann mjög rúma 

fjárfestingarheimild en litlar hömlur eru settar á slíkan sjóð í lögum (Lög um verðbréfasjóði, 

fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, 2011).  

2.1.1 Tegundir sjóða  

Þrátt fyrir að íslensk löggjöf flokki sjóði niður eftir fjárfestingarheimildum er almennt fjallað 

um sjóði eftir tegund en ekki flokkun löggjafar. Tegund sjóðs ákvarðast af skilgreindri 

fjárfestingarstefnu. Þannig getur tegund sjóðs heyrt undir alla þá flokka sem fjallað er um í 

lögum nr. 128/2011, en felist fjárfestingarstefna hans í fjárfestingu í hlutabréfum er slíkur 

sjóður yfirleitt flokkaður sem hlutabréfasjóður. Helstu tegundir sjóða samkvæmt 

fjárfestingarstefnu eru: vogunarsjóðir, hlutabréfasjóðir, blandaðir sjóðir, skuldabréfasjóðir og 

peningamarkaðssjóðir. Mynd 2-1 sýnir markaðshlutdeild hverrar tegundar fyrir sig í árslok 

2015 en nánari skilgreiningu á hverri tegund má sjá á næstu síðu (Seðlabanki Íslands, e.d.).  

 

 

Heimild: Seðlabanki Íslands, 2016 
Mynd 2-1:  Markaðshlutdeild eftir tegund sjóða 

Blandaðir sjóðir Hlutabréfasjóðir Skuldabréfajsóðir
Peningamarkaðssjóðir Vogunarsjóðir Aðrir sjóðir
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2.1.1.1 Vogunarsjóður 

Vogunarsjóður er sérhæfður fjárfestingarsjóður sem fellur ekki undir hinar hefðbundnu 

lagalegu takmarkanir þegar kemur að fjárfestingum. Slíkur sjóður hefur rýmri 

fjárfestingarheimild og neytendavernd er mun minni heldur en hjá öðrum sjóðum. Þetta opnar 

á möguleika um auknar fjárfestingaraðferðir, til að mynda með skortstöðum, skuldsetningum 

og afleiðum, sem aðrir sjóðir geta ekki nýtt sér í sama mæli.  

2.1.1.2 Hlutabréfasjóður 

Hlutabréfasjóður er sjóður sem setur sér fjárfestingarstefnu um að fjárfesta aðallega í 

hlutabréfum. Slíkir sjóðir geta fylgt tveimur mismunandi fjárfestingaraðferðum,  annars vegar 

virkri stýringu eignasafns og hins vegar hlutlausri stýringu eignasafns. Virði hlutabréfasjóðs 

fer eftir ávöxtun sjóðsins en hún ræðst af arðgreiðslum og verðbreytingum á eignum sjóðsins 

(„Áhættuþættir - Landsbankinn“, e.d.).  

2.1.1.3 Blandaður sjóður 

Blandaður sjóður hefur sett sér fjárfestingarstefnu um að fjárfesta jöfnum höndum í 

skuldabréfum og hlutabréfum. Hver sjóður skilgreinir enn fremur nákvæmari 

fjárfestingarstefnu um hver markhlutföll hvors verðbréfaflokks skuli vera. Tilgangur 

blandaðs sjóðs er að auka áhættudreifingu eignasafns með kaupum á fleiri en einum flokki 

fjármálagerninga („Áhættuþættir - Landsbankinn“, e.d.).  

2.1.1.4 Skuldabréfasjóður 

Skuldabréfasjóður hefur sett sér fjárfestingarstefnu um að fjárfesta aðallega í útgefnum 

skuldabréfum. Virði skuldabréfasjóðs ræðst af þeim afborgunum og vöxtum sem innheimtast 

af bréfunum ásamt þeim verðbreytingum sem eiga sér stað þegar bréfin ganga kaupum og 

sölu („Áhættuþættir - Landsbankinn“, e.d.). 

2.1.1.5 Peningamarkaðssjóður 

Peningamarkaðssjóður hefur sett sér fjárfestingarstefnu um að fjárfesta í 

peningamarkaðsgerningum, þ.e. flokkum auðseljanlegra fjármálagerninga sem viðskipti fara 

venjulega fram með á skammtímamarkaði. Fjárfesting felur í sér kaup og sölu á víxlum ríkis- 

og sveitarfélaga, innlánsskírteinum og viðskiptabréfum að undanskildum greiðsluskjölum 

(Seðlabanki Íslands, e.d.). 
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2.2 Kostnaður  

Með fjárfestingu í sjóðum komast fjárfestar hjá viðskipta- og leitarkostnaði sem fellur til við 

að koma upp vel áhættudreifðu eignasafni. Fjárfestingar í sjóðum hafa þó í för með sér ýmsan 

annan kostnað sem mikilvægt er að huga að. Ástæða þess er að til lengri tíma getur kostnaður 

haft stórvægileg áhrif á ávöxtun. Sú ályktun kynni að vera dregin að sjóðsstjóri 

kostnaðarsamari sjóðs væri sennilega með meiri sérfræðiþekkingu og betur til þess fallinn að 

skila hærri ávöxtun. Slík ályktun er aftur á móti ekki í samræmi við rannsóknir þar sem 

almenn niðurstaða hefur verið að lítil, engin sem og neikvæð fylgni er á milli kostnaðar sjóðs 

og frammistöðu hans (Grinblatt og Titman, 1994). Til eru ótal margar útfærslur af kostnaði 

sjóða en algengast er að skipta kostnaði við fjárfestingu niður í þrjá flokka: kostnað við kaup, 

umsýsluþóknun og kostnað við sölu. 

2.2.1 Kostnaður við kaup 

Kostnaður við kaup, einnig þekktur sem söluþóknun eða munur á kaup- og sölugengi, er 

upphafsgjald sem fellur til við kaup á hlutdeildarskírteini. Kostnaður við kaup kemur því til 

lækkunar á höfuðstóli fjárfestingar. Sem dæmi má nefna að fyrir hverjar 1.000 kr., sem 

fjárfest er í sjóði sem innheimtir 3% í kostnað við kaup, renna 30 kr. í söluþóknun og 970 kr. 

í fjárfestingu í sjóði á dagslokagengi. Af því leiðir að fjárfestir þarfnast 3,1% uppsafnaðrar 

ávöxtunar til þess að vega upp kostnaðinn og koma í veg fyrir neikvæða ávöxtun. Kostnaður 

við kaup er ýmist notaður til þess að greiða rekstraraðila eða öðrum söluaðila þóknun fyrir að 

koma á viðskiptum en í öðrum tilfellum rennur kostnaðurinn beint inn í sjóðinn svo 

núverandi fjárfestar beri ekki kostnað af innstreymi fjármagns. Kostnað við kaup má almennt 

meðhöndla sem einskiptiskostnað og fer hann hlutfallslega lækkandi með vaxandi líftíma 

fjárfestingar.  

2.2.2 Umsýsluþóknun 

Umsýsluþóknun er óbeinn kostnaður sem eigendur hlutdeildarskírteina greiða á ársgrundvelli 

til rekstraraðila sjóðs. Umsýsluþóknun er almennt ákveðið hlutfall af eignum, reiknað á 

ársgrundvelli, sem kemur daglega til lækkunar á gengi sjóðs og því til lækkunar á ávöxtun. 

Umsýsluþóknanir eru til þess fallnar að standa straum af rekstrarkostnaði og greiðast því 

almennt til rekstrarfélags viðkomandi sjóðs. Mynd 2-2 sýnir einfalda mynd af því hvernig 
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umsýsluþóknanir koma til lækkunar á ávöxtun til lengri tíma þegar gert er ráð fyrir 6% árlegri 

ávöxtun á 100.000 kr. fjárfestingu.  

 

Mynd 2-2:  Skýringarmynd á áhrifum umsýsluþóknunar yfir líftíma fjárfestingar  

2.2.3 Kostnaður við sölu 

Kostnaður við sölu, einnig þekktur sem innlausnargjald, er gjald sem fellur til við sölu á 

hlutdeildarskírteini. Kostnaður við sölu kemur því til lækkunar á sölugengi og þar með þeirri 

ávöxtun sem hlotist hefur yfir líftíma fjárfestingarinnar. Erlendis er algengt að sjóðir 

innheimti innlausnargjald sem fer stiglækkandi með líftíma fjárfestingar. Sem dæmi gæti 

sjóður innheimt 5% innlausnargjald sem lækkar um 1% á ári. Ef fjárfest væri til þriggja ára 

væri innlausnargjaldið þá 2% við sölu en 0% ef fjárfest er til 5 ára eða lengur. Hægt er að líta 

á slík innlausnargjöld sem “seinkaðar söluþóknanir”, sbr. umfjöllun um kostnað við kaup. 

Kostnaður við sölu er til þess fallinn að draga úr freistni eigenda hlutdeildarskírteina til að 

innleysa bréf sín.  

Af ofangreindu má sjá að kostnaður getur verið margvíslegur og hvernig hvert prósent getur 

haft mikil áhrif á heildarávöxtun fjárfestingar yfir tíma. Mikilvægt er því að hafa í huga þann 

kostnað sem sjóður innheimtir samhliða fjárfestingu.  
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3. Nýklassíska fjármálafræðin 

Viðfangsefni ritgerðarinnar felur í sér að leggja mat á hvort ávöxtun virkra sjóða sé marktækt 

betri en þeirra hlutlausu. Við matið eru notaðir árangursmælikvarðar sem byggja á 

kenningum nýklassísku fjármálafræðinnar. Þar af leiðandi er mikilvægt að átta sig á þeim 

kenningum, hvernig þær þróuðust og hvaða vandkvæði hrjá þær, enda byggir réttmæti 

niðurstaðna á því að yfirfæra megi kenningarnar yfir á íslenskan verðbréfamarkað. 

3.1 Eignasafnskenning Markowitz 

Grunninn að fræðikenningum á sviði eignastýringar lagði Harry Markowitz árið (1952) með 

greininni Portfolio Selction, sem varpaði ljósi á kosti samsetningar fjölbreytts eignasafns. 

Markowitz setti þar fram í fyrsta sinn tölulegan mælikvarða á áhættu. Á þessum tíma byggðu 

fjárfestingaraðferðir á hugmyndum John B. Williams (1938) um vænt virði arðgreiðslna, 

betur þekkt sem arðgreiðslulíkanið. Williams staðhæfði að fjárfestar hámarki ávöxtun sína 

með vali á hlutabréfum með hæsta núvirði framtíðartekna. Uppspretta kenningar Markowitz 

byggir á aðferðafræði arðgreiðslulíkansins. Samkvæmt arðgreiðslulíkaninu hafa fjárfestar 

einungis áhuga á væntu virði hlutabréfa og engu öðru. Sé forsendan ekki rofin leiðir það í ljós 

að fjárfestar hámarka hagnað með fjárfestingu í tilteknu verðbréfi, en ekki með samsetningu 

verðbréfasafns. Hægt er að leiða þetta út á einfaldan hátt.  

Látum N tákna fjölda hlutabréfa og rit vænta ávöxtun hverrar krónu sem fjárfest hefur verið í 

hlutabréfi i, á tíma t.  Þá er dit ávöxtunarkrafan sem notuð er til núvirðingar og Xi er sú 

fjárhæð sem fjárfest er fyrir í hlutabréfi i. Að lokum er til einföldunar gert ráð fyrir að 

skortsala sé óheimil en þá er vitað að Xi ≥ 0. Núvirt vænt ávöxtun verðbréfasafns verður:  

R = d$%r$%

'

$()

*

%()

X 

= X$

'

$()

d$%r$%

*

%()

 

R$ = d%r$%		

*

%()
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Ri er núvirt ávöxtun af hlutabréfi i og þannig fæst vænt ávöxtun eignasafns: R=ΣXiRi. Gert er 

ráð fyrir að fjárfestir fjármagni ekki viðbótarkaup með lántöku og er þá vitað að ΣXi=1. 

Hámörkun R er náð þegar Xi=1 fyrir i með hæsta Ri. Markowitz vissi að þetta var ekki raunin 

meðal fjárfesta. Fjárfestar kaupa hlutabréf í mörgum fyrirtækjum í þeirri von að dreifa áhættu 

af einstaka fyrirtækjum í verðbréfasafni. Algengur misskilningur er að Markowitz hafi fundið 

upp áhættudreifingu en svo var ekki. Það sem Markowitz gerði var að útskýra hvers vegna 

fjárfestar dreifa áhættu og hvernig má gera það á sem skilvirkastan hátt. Undirstöðuatriði 

kenningarinnar er að fjárfestar séu áhættufælnir og hugsi einungis um kaup eigna út frá 

væntri ávöxtun og áhættu (Markowitz, 1952).   

Hugmyndir Markowitz byggja á að hægt sé að skilgreina áhættu á stærðfræðilegan hátt. 

Þannig má skilgreina áhættu hlutabréfs með staðalfráviki, þ.e. hversu mikið ávöxtun 

hlutabréfs sveiflast um meðaltal sitt. Mælingar á staðalfráviki verðbréfasafns verða aðeins 

flóknari þar sem flökt eigna innan safnsins hafa áhrif á mælinguna. Þar af leiðandi þarf að 

taka tillit til samdreifni (e. Covariance) milli einstakra bréfa safnsins, þ.e. hversu mikið þau 

fylgjast að. Upplýsingar um verðbréfasafn velta því á þremur stærðum: væntri ávöxtun, 

staðalfráviki og samdreifni. Til einföldunar skulum við ímynda okkur eignasafn með tveimur 

eignum, A og B, en þá má rita jöfnur væntrar ávöxtunar, staðalfráviks og samdreifni upp á 

eftirfarandi hátt: 

Þessar þrjár jöfnur væntrar ávöxtunar eru grunnstoðin í stjórnun eignasafna og út frá þeim og 

staðalfráviki er mögulegt að leiða út mengi mögulegra fjárfestingakosta. Mengið lýsir þá 

öllum mögulegum samsetningum eigna í eignasafni líkt og sjá má á mynd 6 á milli punktanna 

Vænt ávöxtun:  

Rp = XARA + XBRB 

Þar sem:   
 

RP   vænt ávöxtun af safninu  

RA   vænt ávöxtun af eign A 

RB   vænt ávöxtun af eign B 

XA   vigt á eign A í safni 

XB   vigt á eign B í safni  

Samdreifni: 

σAB = σAσBρAB 

Þar sem: 

σAB samdreifni 

ρAB	fylgnin á milli A og B 

σA		staðalfrávikið á eign A 

σB		staðalfrávikið á eign B 

 

Staðalfrávik: 
 

σP = (XA
2σA

2 + XB
2σB

2 + 2XAXBσA,B)
0,5 

Þar sem: 

σP  staðalfrávik  

σA
2   dreifni á eign A 

σB
2   dreifni á eign B 

XA  vigt á eign A í safni 

XB   vigt á eign B í safni 

σAB  samdreifni milli A og B 
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A og B. Sú samsetning eignasafns sem hefur lægsta staðalfrávik er áhættuminnsta samsetning 

eignasafns (MVP, e. Mean variance portfolio). Fyrir ofan þann punkt liggur framfall 

skilvirkra fjárfestingakosta. Skilvirkni safnanna felst í að ekki er hægt að auka ávöxtun nema 

með því að auka áhættu í leiðinni og að sama skapi er ekki hægt að minnka ávöxtun án þess 

að áhætta minnki. Þá liggja samsetningar óskilvirkra eignasafna fyrir neðan áhættuminnsta 

safnið. Óskilvirkni safnanna orsakast af því að hægt er að finna samsetningu eignasafns á 

framfallinu sem hefur sömu áhættu en hærri vænta ávöxtun. Á mynd 3-1 má sjá mengi 

fjárfestingakosta og hvernig það skiptist í skilvirk og óskilvirk eignasöfn hvort sínu megin 

við áhættuminnsta eignasafnið (Markowitz, 1952).  

 

Mynd 3-1: Framfall Markowitz m.v tvær eignir í eignasafni 

Kosturinn við samsetningu eignasafns felur í sér að áhætta safnsins getur orðið minni en sú 

áhætta sem áhættuminnsta eign safnsins felur í sér. Tökum sem dæmi fjárfestingu í eignunum 

A og B með fylgnina mínus einn sín á milli. Þá sést út frá jöfnu samdreifni og staðalfráviks 

að engin áhætta er af fjárfestingunni. Ef fylgni á milli eignanna væri hins vegar einn þá hefur 

engin áhættudreifing átt sér stað. Á mynd 3-2 má sjá fjóra framfallsferla milli eigna A og B. 

Kemur þar skýrt fram hvernig áhætta eignasafnsins minnkar samhliða fylgninni á milli eigna. 

Markowitz leiddi þannig út að ekki er nóg að velja margar eignir saman til þess að áhætta 

minnki heldur þarf að huga að fylgni milli eignanna.  
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Mynd 3-2:  Skýringarmynd á áhættudreifingu milli tveggja eigna. Á myndinni má sjá hvernig áhætta minnkar samhliða 
minni fylgni milli eigna 

3.1.1 Hagkvæmasta eignasafnið  

Líkt og sýnt hefur verið fram á liggja öll skilvirk eignasöfn á framfalli Markowitz. Hins vegar 

kann eitt eignasafn að vera skilvirkara en önnur í þeim skilningi að vænt ávöxtun er 

hámörkuð með tilliti til áhættu. William F. Sharpe (1964) setti fram kenningu í Journal of 

Finance sem skilgreindi hvernig eitt eignasafn gæti verið hagkvæmara en annað. Til að 

útskýra hagkvæmustu eignasamsetningu á einfaldan hátt skulum við gera ráð fyrir að 

fjárfestir geti lánað og fengið lánað á sömu vöxtum. Hugsum um þessi lán sem ríkisvíxla en 

þeir eru almennt skilgreindir sem áhættulaus eign. Gerum enn fremur ráð fyrir að fjárfestir 

hafi áhuga á að fjárfesta hluta af höfuðstól í eignasafni A og lána eða fá lánað á áhættulausum 

vöxtum. Látum X tákna hlutfall af höfuðstól sem fjárfest er í eignasafni A. Þar sem X er 

hlutfall höfuðstóls sem fjárfest er í eignasafni A þá verður (1-X) hlutfall höfuðstóls sem 

fjárfest er á áhættulausum vöxtum. 

Vænt ávöxtun eignasafns: 

E(;) = 1 − X R> + XR? 

Staðalfrávik eignasafns: 

σ@ = ((1 − X)Aσ>A + XAσ?A + 2X>X?σ>,?)B,C 
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En þar sem áhættulausa eignin hefur σ = 0 þá fæst: 

σ@ = (X?Aσ?A )B,C 

X =
σ@
σ?

 

 

Með því að stinga X inn í jöfnu væntrar ávöxtunar fæst: 

E(;) = r> + (
R?-R>
σ?

)σ@ 

 

Úr verður jafna beinnar línu þar sem skurðpunktur við y-ás endurspeglar áhættulausa vexti. 

Hámörkun væntrar ávöxtunar með tilliti til áhættu fer því fram þar sem línan myndar snertil 

við framfallið. Mynd 3-3 sýnir línuna sem Sharpe skilgreindi sem Capital Allocation Line 

(CAL) ásamt snertli við framfallið sem endurspeglar hagkvæmustu eignasamsetningu 

áhættusamra eigna (O). CAL sýnir því allar mögulegar samsetningar af fjárfestingum í 

hagkvæmasta eignasafninu (O) og áhættulausri eign. Þar með geta fjárfestar dregið úr áhættu 

með því að auka vigt á áhættulausu eigninni og að sama skapi aukið áhættu með lántöku til 

fjárfestinga í hagkvæmasta eignasafninu (O). 

 

Mynd 3-3: Hagkvæmasta safn áhættusamra eigna 
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3.2 CAPM-líkanið  

CAPM-líkanið var kynnt til sögunnar af þeim Jack Treynor (1961), William F. Sharpe 

(1964), John Litner (1965) og Jan Mossin (1966) en CAPM byggir á kenningum áðurnefnds 

Harry Markowitz (1952) um áhættudreifingu og lágmarksdreifni. Í þessum kafla verður farið 

yfir hvernig CAPM-líkanið leit dagsins ljós, á hvaða forsendum það hvílir og hvernig það 

hefur þróast frá fyrstu birtingu. 

3.2.1 Forsendur CAPM-líkansins  

CAPM-líkanið hvílir á eftirfarandi grunnforsendum: 

1. Fjárfestar eru áhættufælnir og meta eignasöfn eingöngu út frá væntri ávöxtun og 

staðalfráviki ávöxtunar yfir sama tíma.  

2. Fjármálamarkaðir eru fullkomnir á þann hátt að það er enginn viðskiptakostnaður, 

engar takmarkanir eru á skortsölu, upplýsingar eru kostnaðarlausar og aðgengilegar 

öllum. Ásamt því bjóðast fjárfestum sömu kjör við bæði lánveitingu og lántöku á 

áhættulausum vöxtum.  

3. Fjárfestum standa öllum til boða sömu fjárfestingarkostir. 

4. Fjárfestar leggja ávallt sama mat á vænta ávöxtun, staðalfrávik ávöxtunar og fylgni á 

milli einstakra eigna. Enn fremur hámarka allir fjárfestar ávöxtun með tilliti til áhættu 

og beita því líkani Markowitz við val á eignasöfnum.  

(Sharpe, 1964) 

3.2.2 Útleiðsla CAPM-líkansins 

Fyrsta skref við útleiðslu á CAPM-líkaninu felur í sér sönnun þess að hagkvæmasta eignasafn 

áhættusamra eigna (O) sé í raun markaðssafnið (M), sem skilgreint er sem safn allra skráðra 

hlutabréfa sem vegin eru saman út frá markaðsvirði þeirra. Byggt á ofangreindum forsendum 

gat William F. Sharpe (1964) sýnt fram á að fjárfestum stendur öllum til boða sama 

framfallið, líkt og það sem sýnt er á mynd 3-4. Af því leiðir að fjárfestar munu allir kjósa 

hagkvæmasta eignasafn áhættusamra eigna (O) og því ætti jafnvægi á verðbréfamarkaði að 

myndast þegar hagkvæmasta eignasafnið (O) endurspeglar markaðssafnið (M).  
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Mynd 3-4: Markaðssafnið 

Markaðssafnið (M) er það safn sem hefur hæsta mögulega Sharpe hlutfallið, sem er skilgreint 

sem hallatala markaðslínunnar (CML). Það er því ómögulegt að nálgast hærra Sharpe hlutfall 

með því að velja saman áhættusamar eignir í öðrum hlutföllum en hlutföll eignanna á 

markaði. Út frá þeirri forsendu verður áhættuálag áhættusamrar eignar að fullnægja 

eftirfarandi sambandi: E E -	rF	 = 	β(EH-rF	), þar sem E E  táknar vænta ávöxtun 

áhættusamrar eignar, EH táknar vænta ávöxtun markaðssafnsins, rF	 táknar áhættulausa 

ávöxtun og β táknar næmni verðbreytinga áhættusömu eignarinnar gagnvart markaðssafninu.  

Nú hefur verið leitt út einfaldasta form CAPM-líkansins, en með eftirfarandi jöfnu má reikna 

vænta ávöxtun og þannig verðleggja allar áhættusamar eignir: 

E E = rF	 + 	β(EH-rF	) 

3.2.3 CAPM-líkanið brotið upp 

3.2.3.1 Beta   

CAPM-líkanið setur fram nýtt mat á áhættu, en í stað þess að notast við staðalfrávik við mat á 

áhættu er notast við mælikvarðann betu. Til þess að átta sig betur á hvernig beta 

mælikvarðinn er frábrugðinn staðalfráviki er vert að líta á mynd 3-5, sem sýnir samband 

áhættu og fjölda verðbréfa í eignasafni. Sá hluti áhættu sem hægt er að minnka allverulega 

með fjárfestingu í mörgum verðbréfum nefnist sérstök áhætta eða fyrirtækjaáhætta. Þar er 
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um að ræða þá áhættu sem tengist rekstri einstaks fyrirtækis eða þess geira sem það starfar 

innan. Sú áhætta sem ekki er hægt að komast undan með neinum hætti nefnist 

markaðsáhætta. Hún stafar beinlínis af kerfisbundinni óvissu. Í því samhengi er meðal annars 

átt við efnahagslega þætti, svo sem verðbólgu og vaxtastig.  

 

Mynd 3-5: Áhættudreifing samhliða fjölda eigna í eignasafni  

Áhættumælikvarðinn beta mælir, ólíkt staðalfráviki, einungis þá markaðsáhættu sem stafar af 

fjárfestingu í tilteknu verðbréfi eða eignasafni. Betagildið er fengið með því að meta næmni 

ávöxtunar gagnvart ávöxtun markaðarins en jafna betagildis er eftirfarandi: 

βI = 	
Cov RI, RH	

σHA
 

Í jöfnunni táknar 𝐶𝑜𝑣(𝑅Q, 𝑅R	) samdreifni á milli ávöxtunar fjárfestingar og ávöxtunar 

markaðarins og 𝜎RA  táknar dreifni markaðsávöxtunar. Í rannsókn þessarar ritgerðar munu 

betagildi hins vegar vera fundin með notkun línulegrar aðhvarfsgreiningar. Þegar línulegri 

aðhvarfsgreiningu er beitt endurspeglar hallatala aðhvarfslínunnar betagildið og er hún jafnan 

rituð á eftirfarandi hátt: 
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3.2.3.2 Áhættulaus ávöxtun   

Með áhættulausri eign er átt við eign þar sem raunveruleg ávöxtun er ávallt jöfn væntri 

ávöxtun. Þar af leiðandi verður dreifni raunverulegrar ávöxtunar í kringum vænta ávöxtun 

engin og staðalfrávik er því jafnt og núll. 

Almennt þarf eign að uppfylla tvö skilyrði til að ofangreind fullyrðing haldi. Í fyrsta lagi má 

eignin ekki bera neina vanskilaáhættu. Í stórum dráttum útilokar skilyrðið öll verðbréf sem 

gefin eru út af einkareknum fyrirtækjum og eftir standa því einungis verðbréf með 

ríkisábyrgð. Í öðru lagi má eignin ekki bera neina endurfjárfestingaráhættu. Með 

endurfjárfestingaráhættu er átt við áhættu af því að ekki takist að endurfjárfesta 

höfuðstólsútborgun á sömu kjörum og áður. Þá ber einnig að gæta þess að líftími mats á 

áhættulausri ávöxtun samsvari líftíma fjárfestinga.  

Til þess að unnt sé að uppfylla skilyrðin tíðkast almennt að notast við ávöxtunarkröfu 

ríkistryggðra eingreiðslubréfa sem staðgengil áhættulausrar ávöxtunar. Slík bréf eru þó í 

flestum tilfellum einungis gefin út til skamms tíma og því þarf að leiðrétta ávöxtunarkröfu 

ríkistryggðra skuldabréfa með vaxtamiðum svo unnt sé að útiloka endurfjárfestingaráhættu, 

sé líftíminn lengri (Damodaran, 2008).  

3.2.3.3 Markaðsáhættuálag   

Markaðsáhættuálag er sú ávöxtunarkrafa sem fjárfestar gera til fjárfestingar umfram 

áhættulausa ávöxtun. Við mat á markaðsáhættuálagi er almennt notast við þrjár aðferðir. 

Fyrsta aðferðin er að notast við söguleg gögn um ávöxtun hlutabréfa umfram áhættulausa 

ávöxtun til langs tíma. Meginástæða þess að söguleg gögn til langs tíma verða fyrir valinu er 

einkum sú að langt tímabil, t.d 25-50 ár, lágmarkar staðalskekkju matsins. Önnur aðferðin 

felur í sér að leggja mat á framtíðarávöxtun hlutabréfa umfram áhættulausa ávöxtun byggt á 

núverandi markaðsvöxtum eða markaðsverði hlutabréfa. Þriðja aðferðin felur í sér að 

framkvæma könnun meðal fjárfesta og sjóðsstjóra til að leggja heildstætt mat á væntingar 

markaðsaðila um vænta ávöxtun hlutabréfa umfram áhættulausa ávöxtun (Damodaran, 2008).  

3.2.4 Niðurstaða CAPM 

Niðurstaða CAPM-líkansins er sú að línulegt samband sé á milli áhættu í formi betu og 

væntrar ávöxtunar. Mynd 3-6 varpar ljósi á hvernig áhættusamar eignir eru verðlagðar 

samkvæmt CAPM-líkaninu. Allar þær eignir sem liggja á áhættu- og ávöxtunarferlinum eru 
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rétt verðlagðar samkvæmt líkaninu. Verðbréf (U) er undirverðlagt þar sem það hefur hærri 

vænta ávöxtun en til þess er krafist. Að sama skapi er verðbréf (Y) yfirverðlagt þar sem það 

hefur lægri vænta ávöxtun en til þess er krafist. Ef framangreind niðurstaða CAPM-líkansins 

stenst munu þessir fjárfestingarkostir ekki standa lengi til boða þar sem fjárfestar munu 

skortselja (Y) og kaupa (U) þangað til jafnvægi myndast. Fjárfestar ættu því allir að enda 

með verðbréfasöfn sem staðsett eru einhvers staðar á áhættu- og ávöxtunarferlinum (Sharpe, 

1964). 

 
Mynd 3-6: Áhættu- og ávöxtunarferillinn  

3.2.5 Rannsóknir og þróun CAPM-líkansins 

Allt frá fyrstu birtingu hefur CAPM-líkanið verið mikið á milli tannanna hjá bæði 

fræðimönnum og fjárfestum en skiptar skoðanir eru um það hvort líkanið eigi sér stoð á 

raunverulegum fjármálamörkuðum.   

Fyrsta rannsóknin sem styður við CAPM-líkanið var birt árið 2006 af þeim Black, Jensen og 

Scholes. Beittu þeir þversniðsgreiningu (e. cross-sectional analysis) fyrstir fræðimanna en 

rannsóknin einskorðaðist við áhættu- og ávöxtunarferil CAPM-líkansins. Úrtak 

rannsóknarinnar voru öll hlutabréf skráð í kauphöll New York (NYSE) á árunum 1926-1965. 

Til að byrja með voru betagildi fundin með línulegri aðhvarfsgreiningu á mánaðarlegri 

ávöxtun hvers hlutabréfs við mánaðarlega ávöxtun vísitölu í fjögur ár. Að því loknu voru tíu 

eignasöfn smíðuð út frá betagildum og fylgst með mánaðarlegri ávöxtun hvers eignasafns 

fimmta árið. Ferlið var svo endurtekið út rannsóknartímabilið. Að lokum voru betagildi borin 
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saman við meðalávöxtun eignasafna til þess að unnt væri að leggja mat á áhættu- og 

ávöxtunarferilinn. Niðurstaðan lofaði góðu fyrir CAPM-líkanið þar sem hægt var að sýna 

fram á jákvætt línulegt samband á milli betagildis og ávöxtunar (M.C. Jensen, Black og 

Scholes, 2006). Sambærilega niðurstöðu má finna í grein Fama og MacBeth (1974) þar sem 

söguleg betagildi voru notuð til þess að meta vænta framtíðarávöxtun.  

CAPM-líkanið hefur einnig hlotið mikla gagnrýni. Richard Roll (1977) hélt því fram að 

rannsóknir fræðimanna á CAPM-líkaninu væru aðferðafræðilega rangar á þann hátt að 

markaðssafnið, sem fræðimenn notuðust við, væri ekki hið sanna markaðssafn. Hið sanna 

markaðssafn innihéldi allar eignir sem mögulegt væri að fjárfesta í, svo sem fasteignir, 

hrávörur, mannauð o.s.frv. Notkun á hlutabréfavísitölum sem staðgengil fyrir markaðssafnið 

leiði því af sér niðurstöður sem eru ekki til þess fallnar að sanna eða afsanna tilveru CAPM-

líkansins. Enn fremur hélt Roll því fram að ómögulegt væri að leggja mat á hið sanna 

markaðssafn.  

Banz (1981) var fyrstur fræðimanna til að andmæla útskýringarmætti betagildis. 

Fullyrðinguna sannreyndi hann með eftirfarandi jöfnu: 

rW = 	 γB +	γ)bW +	γAψW +	εW 

Í jöfnunni táknar 𝑟] vænta umframávöxtun eignasafns, 𝛾B táknar vænta ávöxtun áhættulausrar 

eignar, 𝛾) táknar áhættuálag fyrir hverja einingu af beta áhættu, 𝑏] táknar mat á betu 

eignasafns 𝑝, 𝛾A	táknar áhættuálag vegna stærðar og 𝜓] táknar stærð eignasafns 𝑝. 

Samkvæmt CAPM-líkaninu ætti 𝛾A ekki að vera tölfræðilega frábrugðið 0, þar sem betagildið 

er eina útskýringabreyta líkansins. Hins vegar gáfu niðurstöður til kynna að tölfræðilega 

marktækt samband væri til staðar á milli áhættuálags vegna stærðar og væntrar ávöxtunar.  

Fama og French (1992) fullyrtu að CAPM-líkanið næði engan veginn að leggja mat á vænta 

ávöxtun. Því lögðu Fama og French til þriggja þátta líkan sem kynnir tvær nýjar 

útskýringarbreytur sem auka eigi útskýringarmátt:  

E E = rF	 + 	β EH-rF	 + 	βA SMB +	βd HML  
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Þar sem fyrstu liðirnir rF	 + 	β EH-rF	  tákna hið hefðbundna CAPM-líkan og SMB  táknar 

smæðarálag, en það er fengið með því að leggja mat á sögulega umframávöxtun sem 

fjárfestar hafa fengið af hlutabréfum með lágt markaðsvirði. Jákvætt SMB  í gefnum mánuði 

gefur því til kynna að hlutabréf með lágt markaðsvirði hafi skilað ávöxtun umfram hlutabréf 

með hátt markaðsvirði. Að sama skapi táknar neikvætt SMB  að hlutabréf með hátt 

markaðsvirði hafi skilað umframávöxtun. HML  táknar virðisálag, en það er fengið með því 

að leggja mat á sögulega umframávöxtun sem fjárfestar hafa fengið af hlutabréfum með lág 

V/I hlutföll (verð sem hlutfall af innra virði). Jákvætt HML  í gefnum mánuði gefur því til 

kynna að hlutabréf með lág V/I hlutföll hafi skilað ávöxtun umfram hlutabréf með há V/I 

hlutföll. Að sama skapi táknar neikvætt (HML) að hlutabréf með há V/I hlutföll hafi skilað 

umframávöxtun. Fisher Black (1993) gagnrýndi rannsókn Fama og French ásamt 

rannsóknum annarra fræðimanna sem unnu að smíðum fjölþáttalíkana þar sem í raun væri 

verið að rýna í söguleg gögn í leit að einhverjum breytum til að auka útskýringarmátt. Enn 

fremur benti Fisher Black á að slík aðferðafræði gæti sýnt fram á niðurstöður sem væru 

einfaldlega tilkomnar vegna tilviljunar. Samt sem áður hafa frekari rannsóknir Fama og 

French staðfest útskýringarmátt þríþáttalíkans þeirra á ávöxtun.  

David W. Mullins (1982)  lagði heildstætt mat á virkni CAPM-líkansins. Niðurstöður hans 

voru að CAPM-líkanið væri ófullkomið, en hins vegar væri það mikilvæg viðbót við 

verkfærakistu fjárfesta. Enn fremur hélt hann því fram að jafnvel þó forsendur líkansins væru 

fræðilegar og óraunhæfar þá væri nauðsynlegt að einfalda raunveruleikann til þess að smíða 

heildstæð líkön innan fjármálafræðinnar.  

3.2.5.1 CAPM-líkanið á íslenskum markaði 

Stefán B. Gunnlaugsson (2005) framkvæmdi rannsókn á réttmæti CAPM-líkansins á 

íslenskum hlutabréfamarkaði. Til rannsóknar voru öll hlutabréf skráð á íslenskum markaði á 

tímabilinu janúar 1999 til maí 2004. Niðurstöður gáfu til kynna að CAPM-líkanið virkaði vel 

á íslenskum markaði og í raun mun betur en á erlendum mörkuðum. Sýnt var fram á sterkt 

samband á milli betagildis og ávöxtunar sem undirstrikar útskýringarmátt CAPM-líkansins. 

Einnig var hægt að sýna fram á að ekkert samband væri til staðar á milli fyrirtækjaáhættu og 

ávöxtunar sem undirstrikar enn fremur útskýringarmátt líkansins. Hins vegar er vert að benda 

á að rannsóknartímabilið var stutt sem dregur verulega úr nákvæmni rannsóknarinnar. 

Aukinheldur er núverandi hlutabréfamarkaður verulega frábrugðinn því sem hann var á 

árunum 1999-2004.   
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3.3 Skilvirkir markaðir   

Uppruna kenningarinnar um skilvirka markaði má rekja aftur til bókarinnar “Calcul des 

chances et philosphie de la bourse” sem stærðfræðingurinn Jules Regnault gaf út árið 1863. 

Með rökfræðina að vopni hélt Jules því fram að markaðsverð verðbréfs á hverjum tíma 

endurspeglaði þekkingu mannfjöldans. Á þeim forsendum hélt hann því fram að eina leiðin 

til að hagnast væri að búa yfir upplýsingum sem enginn annar byggi yfir. Skilvirkni markaða 

ætti því að verða til þess að verð fylgdu slembirölti en þá kenningu byggði hann á rannsókn á 

verði franskra og breskra skuldabréfa (Jovanovic og Gall, 2001). 

Þrátt fyrir skrif Jules Regnault er kenningin um skilvirka markaði almennt rakin aftur til 

rannsókna Paul Anthony Samuelson og Eugene Fama árið 1965. Þótt ótrúlegt megi virðast þá 

þróuðu þeir samtímis, og óháð hvorum öðrum, sömu undirstöðuhugmyndafræðina um 

skilvirkni markaðarins út frá tveimur ólíkum sjónarhornum.  

Í grein sinni Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly (1965), sem byggð var 

á verðum á stöðluðum framvirkum samningum á hrávörum, komst Paul Samuelson að þeirri 

niðurstöðu að verð framtíðar væri óhlutdrægt, byggt á öllum tiltækum upplýsingum. 

Vangaveltur um verð ættu því að vera „sanngjarn leikur” þar sem væntur ávinningur samsvari 

ávöxtunarkröfu. Eugene Fama (1965) lagði fyrstur formlega til hugtakið „skilvirkur 

markaður”, en á slíkum mörkuðum mun samkeppni leiða af sér rétt mat á innra virði 

verðbréfa í ljósi allra tiltækra upplýsinga. Euguene Fama hefur frá birtingu greinarinnar leitt 

veginn í rannsóknum á skilvirkni markaða og hlaut minningarverðlaun Nóbels í hagfræði 

fyrir framlag sitt til fjármálafræðinnar árið 2013 (Fama, 1991).  

Kenningin um skilvirka markaði spannar yfir 150 ára tímabil og er talin vera ein mest 

rannsakaða kenning fjármálafræðinnar frá upphafi (Elton, Gruber, Brown og Goetzmann, 

2009). Í einfaldri mynd felst það í kenningunni að verð verðbréfs endurspegli allar 

tiltækilegar upplýsingar um hagrænt virði þess. Markaður þar sem verð endurspegla að fullu 

allar tiltækar upplýsingar er því sagður vera skilvirkur. Séu markaðir skilvirkir ætti að vera 

ómögulegt fyrir fjárfesta, þar með talið sjóðsstjóra, að sigra markaðinn stöðugt eða til lengri 

tíma.  
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3.3.1 Form af skilvirkni 

Fræðimenn hafa sammælst um að mismunandi tegundir upplýsinga kalli á að gera 

greinarmun á milli stigs skilvikni á mörkuðum, háð því hvað meint er með „allar tiltækar 

upplýsingar”. Því lögðu (Malkiel og Fama, 1970) fram kenningar um eftirfarandi þrjú stig af 

skilvirkni:  

Veikt form. Verð endurspeglar að fullu allar sögulegar upplýsingar um m.a. verð og veltu. Á 

slíkum markaði geta markaðsaðilar ekki lagt mat á undirverðlögð verðbréf og sigrað 

markaðinn með því að greina söguleg gögn. Meginástæða þess að slíkar markaðsaðstæður eru 

taldar vera óskilvirkar er sú að sögulegar upplýsingar eru auðfundnar og aðgengilegar. Því 

ætti enginn að geta grætt á upplýsingum sem allir aðilar á markaði hafa í höndum sér. Af því 

leiðir að ómögulegt er að ná fram umframávöxtun með því að beita tæknigreiningu á slíkum 

markaði. Fræðimenn hafa beitt ýmsum nálgunum til þess að sýna fram á að markaðir séu að 

minnsta kosti skilvirkir samkvæmt skilgreiningu veiks forms (Crack og Ledoit, 1996). Bruno 

H. Solnik (1973) sýndi meðal annars fram á að sjálffylgni daglegrar ávöxtunar á níu stærstu 

hlutabréfamörkuðum Evrópu væri nær engin.  

Hálfsterkt form. Verð endurspeglar allar tiltækar opinberar upplýsingar. Með öllum 

opinberum upplýsingum er ekki einungis átt við söguleg gögn heldur einnig horfur til 

framtíðar. Slíkar upplýsingar gætu meðal annars verið afkomu- og arðgreiðslutilkynningar, 

tilkynningar um samruna og yfirtökur og væntingar til efnahagslegra þátta, svo sem vaxta og 

verðbólgu. Af því leiðir að ómögulegt er að ná fram umframávöxtun með því að beita 

grunngreiningu á slíkum markaði. Fræðimenn hafa almennt sýnt fram á hálfsterkt form af 

skilvirkni með því að rannsaka hvort markaðir bregðist hratt og rétt við nýjum upplýsingum 

sem eru til þess fallnar að hafa áhrif á verð (Keown og Pinkerton, 1981).  

Sterkt form. Verð endurspegla allar tiltækar upplýsingar, þ.á m. innherjaupplýsingar. Af því 

leiðir að ómögulegt er að ná fram umframávöxtun jafnvel þó viðskipti séu framkvæmd á 

grundvelli upplýsinga sem enginn annar býr yfir. Fræðimönnum hefur ekki tekist að sýna 

afgerandi niðurstöður á sterku formi af skilvirkni en það er einkum þess vegna sem 

innherjaviðskipti eru refsiverð í flestum löndum, þar með talið Íslandi, sbr. 123. gr. laga nr. 

108/2007 um verðbréfaviðskipti.  
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3.3.2 Skilvirkni íslensks markaðar 

Sigurður Óli Hákonarson (1999) framkvæmdi atburðarannsókn á skilvirkni íslensks 

hlutabréfamarkaðar með tilliti til uppgjörstilkynninga. Niðurstöður gáfu til kynna að íslenskur 

hlutabréfamarkaður bregðist rétt við uppgjörstilkynningum á viðeigandi viðskiptadegi.  

Úlf Níelsson (2003) framkvæmdi veigamikla rannsókn á skilvirkni íslensks 

hlutabréfamarkaðar en rannsóknin afmarkaðist við bankageirann. Rannsökuð voru áhrif 

fréttaflutnings á hlutabréfamarkað, þ.e. áhrif þeirra á ávöxtun, veltu og fjölda viðskipta. 

Notast var við CAPM-líkanið til að leggja grunnlínu fyrir ávöxtun og var línulegri 

aðhvarfsgreiningu beitt til að leggja mat á áhrif frétta á ávöxtun. Niðurstöður gáfu til kynna 

að hlutabréfamarkaður væri skilvirkur á þeim forsendum að hann bregst skjótt og rökrétt við 

fréttum miðað við upplýsingagildi þeirra. Ingi K. Pálsson, Katrín Ólafsdóttir og Kári 

Sigurðsson (2005) beittu sambærilegri aðferðafræði þar sem til skoðunar voru tilkynningar á 

samrunum og yfirtökum í Kauphöll Íslands á tímabilinu 1996-2005. Niðurstöður þeirra bentu 

einnig til þess að hlutabréfamarkaður bregðist skjótt við nýjum upplýsingum með 

verðbreytingum. Rannsóknir þessar eru sambærilegar þeim rannsóknum sem erlendir 

fræðimenn hafa beitt til þess að sýna fram á hálfsterkt form af markaðsskilvirkni (Keown og 

Pinkerton, 1981). 

Rannsókn Hildar A. Hjartardóttur, Jóhönnu K. Pálsdóttur og Guðrúnar Johnsen (2008) gefur 

til kynna að ekki sé hægt að staðfesta skilvirkni íslensks verðbréfamarkaðar en í rannsókninni 

var fjárfestingafélagið Exista tekið til ítarlegrar skoðunar. Rannsóknin var framkvæmd á þann 

hátt að útbúið var hermisafn sem endurspeglaði undirliggjandi eignir eignasafns Exista. Á 

skilvirkum mörkuðum telst eðlilegt að verð undirliggjandi eigna í eignasafni sé sambærilegt 

verði á eignasafni, líkt og í tilfelli Exista. Rannsakendur komust hins vegar að þeirri 

niðurstöðu að verð Exista í Kauphöll Íslands væri verulega frábrugðið verði á undirliggjandi 

eignum og drógu því í efa fyrri rannsóknir sem sýnt höfðu fram á skilvirkni.  

Að því sem höfundar komast næst hafa engar formlegar rannsóknir verið framkvæmdar á 

skilvirkni íslensks verðbréfamarkaðar frá árinu 2008. Því verður að teljast ómögulegt að 

leggja mat á skilvirkni íslenskra verðbréfamarkaða eftir bankahrunið þar sem þeir eru 

verulega frábrugðnir því sem þeir voru á tímum fyrri rannsókna.  
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4. Árangursmælikvarðar 

Við mat á árangri sjóða er ekki fullnægjandi lausn að bera saman nafnávöxtun þeirra heldur 

þarf að leggja mat á hver ávöxtunin er með tilliti til áhættu. Líkt og Markowitz og Sharpe 

sýndu fram á þá er iðulega hægt að ná fram hærri ávöxtun með fjárfestingu í hagkvæmasta 

eignasafninu samhliða lántöku á áhættulausum vöxtum. Þar af leiðandi mun mat 

rannsóknarinnar byggja á áhættuleiðréttum mælikvörðum en í þessum kafla verður 

aðferðafræði þeirra kynnt.   

4.1 Sharpe hlutfallið 

William F. Sharpe (1966) setti fram mælikvarða á áhættuleiðrétta ávöxtun eignasafns. 

Mælikvarðinn metur hlutfall ávöxtunar umfram áhættulausa ávöxtun og heildaráhættu 

eignasafns, mælt með staðalfráviki. Tíðkast hefur að tala um niðurstöður mælikvarðans sem 

Sharpe hlutfall eignasafns en það er reiknað með eftirfarandi jöfnu:  

Sharpe ≡ 	
rW − rF
σW

 

Niðurstaða jöfnunnar stendur ekki sjálfstæð heldur er hún metin með hliðsjón af öðru 

sambærilegu eignasafni. Kostirnir við notkun Sharpe hlutfallsins eru að hlutfallið mælir 

heildaráhættu og hentar bæði við samanburð gagnvart fjölbreyttum eignasöfnum ásamt 

eignasafni þar sem áhætta einstakra eigna er mikil. Aftur á móti ber að varast samanburð á 

Sharpe hlutföllum á mislöngum tímabilum þar sem ávöxtun umfram áhættulausa ávöxtun 

eykst hraðar heldur en staðalfrávik.  

4.2 Modigliani mælikvarðinn (M2) 

Modigliani mælikvarðinn (M2) var settur fram af ættingjunum Franco Modigliani og Leah 

Modigliani og af því er nafnið M2 komið. M2 mælikvarðinn er nátengdur Sharpe hlutfallinu 

og mælir áhættuleiðrétta ávöxtun eignasafns. M2 fæst með eftirfarandi jöfnu:  

M2	 ≡
rk − rF
σW

σH +	rF − rH 



 29 

Kostur M2 umfram Sharpe hlutfallið er að niðurstaðan getur staðið sjálfstæð, þ.e. ekki þarf að 

styðjast við samanburðargögn. Framsetning Modigliani mælikvarðans felur í sér að finna 

hver ávöxtun eignasafns er þegar áhætta þess er sú sama og af markaðssafninu. Framkvæmd 

þess felur í sér tilbúning á nýju eignasafni (P*) sem er samblanda af áhættulausri eign og 

upphaflega eignasafninu (P). Vænt ávöxtun nýja eignasafnsins er í framhaldinu dregin frá 

væntri ávöxtun markaðssafnsins (M – P*)  og þannig er M2 leitt út. Þar af leiðandi segir 

Modigliani mælikvarðinn til um ávöxtun eignasafns umfram markaðssafnið líkt og sjá má á 

mynd 4-1 en þar er sú ávöxtun neikvæð.  

 

Mynd 4-1: Myndræn framsetning útleiðslu á Modigliani mælikvarðanum 
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4.3 Jensen’s alfa 

Árið 1967 kynnti Michael C. Jensen til sögunnar árangursmælikvarðann Jensen’s alfa (𝛼). Í 

dag er 𝛼 einn þekktasti mælikvarði á árangur eignasafna (Bodie, Kane og Marcus, 2011), en 

Jensen aðhvarfsgreiningin er eftirfarandi: 

rW% −	rF% = α + 	β rn% −	rF% +	ϵ% 
 

α = rW% −	rF% − β rn% −	rF% +	ϵ% 

Þar sem: 

rW%: Ávöxtun eignasafns sjóðs á tíma t 

rn%: Ávöxtun viðmiðs á tíma t 

rF%: Áhættulaus ávöxtun á tíma t 

β: Mat á markaðsáhættu eignasafns sjóðs 

ϵ%: skekkja á tíma t 

Mynd 4-2 sýnir hvernig lagt er mat á 	𝛼 með línulegri aðhvarfsgreiningu þar sem áhættuálag 

eignasafns er háð breytu og áhættuálag viðmiðs er óháð breyta. Jensen’s alfa verður því 

skurðpunktur aðhvarfslínunnar við y-ás og beta endurspeglar hallatölu aðhvarfslínunnar.  

 

Mynd 4-2: Myndræn framsetning á Jensen’s alfa aðhvarfsgreiningu 

-2

0

2

4

6

-1 0.5 2 3.5 5

R
p 

-R
f

Rm - Rf

α = 0 α > 0 α < 0



 31 

Jensen’s alfa líkanið er að fullu byggt á CAPM-líkaninu og því gerir það ráð fyrir að 

eignasöfn séu vel áhættudreifð á þann hátt að sértækri áhættu er eytt. Enn fremur eru 

forsendur líkansins þær sömu og forsendur CAPM.  

Sé mat á alfa jákvætt og tölfræðilega frábrugðið 0, er það túlkað svo að eignasafn hafi skilað 

umframávöxtun. Sé mat á alfa hins vegar neikvætt og tölfræðilega frábrugðið 0, er það túlkað 

svo að eignasafn hafi skilað neikvæðri umframávöxtun. Sé mat á alfa ekki tölfræðilega 

marktækt er það túlkað svo að eignasafn hafi skilað hlutlausri umframávöxtun. 

4.4 Tímasetning markaðar 

Jensen’s alfa líkanið gengur út frá því að eina leið eignasafns til þess að skila umframávöxtun 

sé með fjárfestingu í verðbréfum sem skila umframávöxtun. Sé 𝛼 sjóðs jákvætt ætti það að 

gefa til kynna að sjóðsstjóri sé gæddur hæfileika til að velja „ réttu” verðbréfin. Hins vegar er 

hægt að ná fram umframávöxtun með því að tímasetja markaðinn og því lögðu Treynor og 

Mazuy (1966) til eftirfarandi líkan: 

rW% −	rF% = α + 	β rn% −	rF% + γ(rn% −	rF%)A +	ϵ% 

Líkanið er algjörlega sambærilegt Jensen’s alfa líkaninu að undanskildum viðbættum 

fernings lið. Í líkaninu endurspeglar α val á réttum verðbréfum á meðan γ endurspeglar 

tímasetningu markaðar. Treynor og Mazuy (1966) halda því fram að ef γ reynist tölfræðilega 

marktækt sé hægt að sýna fram á markvissa tímasetningu eignasafns á markaðnum. Með 

öðrum orðum er ekki einungis hægt að leggja mat á umframávöxtun heldur er einnig hægt að 

átta sig á hvaðan hún er upprunnin. 

Sé mat á γ jákvætt og tölfræðilega frábrugðið 0, er það túlkað svo að sjóðsstjóri nái að 

tímasetja markaðinn þar sem ávöxtun hans er hærri en markaðsávöxtun bæði í þenslu og 

samdrætti. Sé mat á γ neikvætt og tölfræðilega frábrugðið 0, er það túlkað svo að sjóðsstjóri 

nái illa að tímasetja markaðinn þar sem ávöxtun hans er lægri en markaðsávöxtun bæði í 

þenslu og samdrætti. Sé mat á γ ekki tölfræðilega marktækt, er það túlkað svo að um enga 

tímasetningu á markaðnum sé að ræða.  

Mynd 4-3 sýnir hvernig Treynor og Mazuy aðhvarfsgreining lítur út á grafi eftir því hvort um 

sé að ræða hlutlaust, jákvætt eða neikvætt 𝛾	(𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎). 
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Mynd 4-3: Myndræn framsetning á Treynor og Mazuy aðhvarfsgreiningu. Fyrsta línan sýnir fram á enga tímasetningu, 
önnur línan sýnir jákvæða tímasetningu og sú þriðja neikvæða tímasetningu.  
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4.5 Hlutfallslegur styrkur 

Ein allra einfaldasta árangursmæling á sjóðum er einfalt línurit sem sýnir ávöxtun út frá 

vísitölu á fyrirfram skilgreindu tímabili. Myndræn framsetning varpar ljósi á bæði 

heildarávöxtun og þróun hennar yfir ákveðið tímabil ásamt því að vera auðskiljanlegur 

mælikvarði fyrir almenna fjárfesta. Vísitölur fyrir ávöxtun geta því auðveldlega verið bornar 

saman á milli einstakra sjóða ásamt vísitöluviðmiði. Engar leiðréttingar eru gerðar fyrir 

áhættu en hægt er að meta áhættu út frá sveiflum vísitölu yfir skilgreint tímabil. Þegar lagt er 

mat á ávöxtun sjóða með vísitölu ber að varast að nota of stutt tímabil og setja þar með of 

mikið vægi á skammtímaávöxtun. Einnig ber að varast að vísitölur taki mismunandi 

grunngildi í upphafi tímabils til að ganga úr skugga um að vísitölur séu að fullu 

samanburðarhæfar. 

Við árangurmælingu á sjóðum er vísitölusamanburður oft vandmeðfarinn. Þegar vísitölur 

taka að fjarlægjast hvor aðra sökum uppsafnaðrar ávöxtunar reynist oft á tíðum erfitt að bera 

saman hvernig þær fylgjast að. Með notkun hlutfallslegs styrks, sem er mælikvarði á 

verðþróun á milli tveggja eigna, er hægt að komast hjá áðurnefndum vandamálum við 

samanburð. Hlutfallslegur styrkur er fenginn með því að deila verði á einni eign með verði á 

annarri eign Til dæmis ef verð á eign A er 7 kr. og verð á eign B er 25 kr. þá er hlutfallslegur 

styrkur eignar A gagnvart eign B 0,28.  

Þegar árangur virkrar sjóðsstýringar er metinn út frá vísitölu yfir ávöxtun getur reynst vel að 

notast við hlutfallslegan styrk sjóða gagnvart markaðsvísitölu. Ef hlutfallslegur styrkur sjóðs 

gagnvart markaðsvísitölu er stöðugt vaxandi, eða liggur stöðugt yfir grunnlínu 

markaðsvísiölu yfir skilgreint tímabil, ætti það að gefa til kynna að sjóður hafi markvisst 

ávaxtað fjármuni umfram markaðinn (Sigurður B. Stefánsson, munnleg heimild). Mynd 4-4 

sýnir hvernig lagt er mat á hlutfallslegan styrk á myndrænan hátt. 

 
Mynd 4-4: Skýringarmynd á hvernig hlutfallslegur styrkur sjóðs er áætlaður  
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5. Stjórnun eignasafna 

Stjórnun eignasafna skiptist í tvær aðferðir; virka stýringu og hlutlausa stýringu. Mikill 

ágreiningur er á milli þátttakenda á fjármálamarkaði um hvor leiðin sé árangursríkari. Í 

þessum kafla verður farið yfir grundvallarþætti í aðferðafræði hlutlausrar og virkrar 

eignastýringar og í lok kaflans verður hlutlaus stýring borin saman við virka stýringu.  

5.1 Hlutlaus stýring eignasafna 
Hlutlaus stýring eignasafna mótaðist á 6. og 7. áratug 20. aldar með tilkomu nýklassísku 

fjármálafræðinnar. Áðurnefnd kenning William F. Sharpe (1964) sýndi þá fram á hvernig 

hagkvæmasta samsetning eignasafns er í raun fjárfesting í markaðssafninu og Eugene Fama 

(1970) lagði fram kenningu um skilvirkni verðbréfamarkaða sem felur í sér að samkeppni 

leiði til rétts mats á innra virði verðbréfa. Haldi forsendur nýklassísku fjármálafræðinnar er 

engin leið fyrir fjárfesti að skila stöðugri umframávöxtun. Það má því segja að forsendur 

hlutlausrar eignastýringar standi og falli með nýklassísku fjármálafræðinni. Þrátt fyrir að 

fjárfestar voru farnir að huga að hlutlausri stýringu í kringum 1950 var það ekki fyrr en 1976 

sem John C. Bogle stofnaði fyrsta hlutlausa eignastýringarsjóðinn sem opinn var almenningi. 

Sá sjóður er enn starfræktur í dag og er kenndur við rekstrarfélag sitt Vanguard Group, 

stærsta rekstrarfélag verðbréfasjóða í heiminum (Pavia, 2015; Bogle, 2011).   

Aðferðafræði hlutlausrar eignastýringar er í grunninn fremur einföld. Hún felur í sér að kaupa 

aðild að öllum skráðum verðbréfum í hlutfalli við stærð þeirra á markaði. Segjum að 

markaðsverðmæti hlutabréfs A sé fimm prósent af heildarverðmæti markaðarins. Þá mun 

vísitölusjóður fjárfesta fyrir fimm prósent af eignum sínum í hlutabréfi A. Kostir hlutlausrar 

stýringar eru að lítil fyrirhöfn fylgir vali og eftirfylgni með fjárfestingu. Algengasta 

fyrirmynd hlutlausrar stýringar er vísitölusjóður og tilgangur hans er að endurspegla fyrirfram 

ákveðna vísitölu. Vísitölusjóði er ætlað að fylgja vísitölu á sem nákvæmastan hátt samhliða 

því að lágmarka kostnað fjárfesta. Þar af leiðandi myndast ákveðinn fórnarkostnaður á milli 

lágs viðskiptakostnaðar og nákvæmni í eftirfylgni. Algengar ákvarðanir sem sjóðsstjórar 

vísitölusjóða standa frammi fyrir eru því hvort kaupa eigi öll hlutabréf á markaðnum og 

þannig hámarka eftirfylgni eða hvort skynsamlegra sé að halda viðskiptakostnaði niðri og 

sniðganga þau verðbréf sem hafa litla markaðsvigt. Einnig þarf sjóðsstjóri vísitölusjóðs að 

taka ákvörðun um hversu oft hann kýs að uppfæra safnið sitt miðað við ný hlutföll 
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markaðarins. Þá þarf aftur að meta hvort skynsamlegra sé að uppfæra vigtirnar sjaldnar og 

spara viðskiptakostnað eða hvort eigi að uppfæra safnið oft og ná nákvæmari eftirfylgni 

(Elton o.fl., 2009).  

5.2 Virk stýring eignasafna 
Virk stýring eignasafna færir í not grunngreiningu, tæknigreiningu, hagspár og dómgreind 

sjóðsstjóra til fjárfestingaákvarðana. Fjárfestar sem aðhyllast virka sjóðsstýringu eru andvígir 

kenningu Eugene Fama (1970) um skilvirka markaði og álíta að hægt sé að skila ávöxtun 

umfram markaðinn til lengri tíma. Það má því segja að virk eignastýring feli í sér að skila 

umframávöxtun miðað við fyrirfram ákveðið viðmið með markvissri stýringu eignasafns. 

Viðmiðin eru yfirleitt ákveðin út frá samanburðarvísitölu, t.d OMXI 8 hér á Íslandi. Til eru 

ótal aðferðir sem beita má við virka stýringu en yfirleitt er hægt að raða þeim niður í þrjá 

flokka (Elton o.fl., 2009).  

Fyrst eru það sjóðsstjórar sem einbeita sé að því að tímasetja markaðinn. Reynt er að leggja 

mat á vænt efnahagsástand og uppfæra áhættu eignasafns í samræmi við væntingar. Sé það 

mat sjóðsstjóra að efnahagurinn stefni í samdrátt þá fjárfestir hann í eignum sem hafa lágt 

betagildi, og öfugt ef hann sér fyrir þenslu. Reynist sjóðsstjóri sannspár ætti eignasafn hans 

að lækka minna en vísitala í samdrætti og hækka umfram vísitölu í þenslu. Þannig ætti 

markmið um umframávöxtun miðað við tilsett viðmið að nást. Þá má geta þess að aðferðin er 

mun algengari í stýringu skuldabréfasjóða heldur en hlutabréfasjóða.  

Annar flokkurinn eru sjóðsstjórar sem einblína á val á réttum verðbréfum. Slík 

fjárfestingaraðferð byggir aðallega á niðurstöðum grunngreiningar þar sem innra virði er 

borið saman við markaðsverð. Sjóðsstjóri leggur þannig mat á hvort ákveðið verðbréf sé yfir- 

eða undirverðlagt á markaði. Fylgjendur þessarar aðferðar trúa því að markaðurinn geti verið 

óskilvirkur til skamms tíma en til langs tíma litið treysta þeir á skilvirkni markaðarins. Í þessu 

samhengi er áhugavert að minnast setningar hagfræðingsins John Maynard Keynes sem hann 

lét falla þegar hann hafði brennt sig illa á trú sinni gagnvart skilvirkni markaðarins (Camerer 

og Fehr, 2006).  

„Markaðir geta haldist óskilvirkir lengur en þú helst greiðslufær” 

- John Maynard Keynes 
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Þriðji flokkurinn felur í sér að sjóðsstjórar horfa til mismunandi atvinnugreina. Aðferðin felur 

í sér grunngreiningu á mismunandi atvinnugreinum. Að auki er horft til efnahagsástands og 

mat lagt á hvaða atvinnugrein er talin vera líklegust til að skila ávöxtun. Í kjölfarið fjárfesta 

sjóðsstjórar í verðbréfum allra fyrirtækja í atvinnugreininni. Þannig tryggja þeir að áhættu 

einstaka fyrirtækja sé útrýmt og árangur eignasafnsins fylgi árangri atvinnugreinarinnar í 

heild.  

Þessir þrír flokkar marka ramma utan um þær fjárfestingarleiðir sem sjóðsstjórar og fjárfestar 

beita í virkri stýringu. Sumir sjóðsstjórar kjósa jafnvel að blanda aðferðum saman til að fá 

sem besta yfirsýn á markaðsaðstæður. Til viðbótar er vert að minnast á tvær 

fjárfestingaraðferðir sem hafa verið vinsælar á meðal sjóðsstjóra á heimsmörkuðum. Þetta eru 

mótstraums- og momentumaðferð og hafa rannsóknir fræðimanna sýnt fram á hagnýtingu 

þeirra (Lakonishok, Shleifer og Vishny, 1994; Grinblatt, Titman og Wermers, 1994; Griffin, 

Xiuqing Ji og Martin, 2003). 

5.2.1 Mótstraumsaðferðin  

Mótstraumsaðferðin er oft kennd við David Dreman en árið 1982 gaf hann út bókina 

Constraian Investment Strategy sem var fyrsti ritaði leiðarvísirinn um beitingu aðferðarinnar. 

Mótstraumsaðferðin byggir á þeirri trú að hjarðhegðun markaðarins leiði til ósamræmis í 

markaðsverði. Þetta er algengt þegar slæmar fréttir berast af fyrirtæki og fjárfestar vilja hoppa 

af lestinni samtímis. Leiðir það til þess að lækkun markaðsverðs verður mun meiri en efni 

standa til. Mótstraumsfjárfestar sjá leik á borði að fara gegn markaðnum og kaupa í 

fyrirtækinu í þeirri von að markaðurinn aðlagist réttu verði (Dreman, 2008). Grunnur að 

ávöxtun mótstraumsaðferðarinnar byggir á öfgafullum viðbrögðum fjárfesta. Rannsóknir hafa 

stutt við þann grun og sýnt fram á sterk tengsl milli öfgafullra viðbragða og fréttaflutnings. 

Þá virðast öfgafull viðbrögð vegna neikvæðra frétta vera meiri þegar uppsveifla ríkir í 

hagkerfinu en minni vegna góðra frétta í niðursveiflu (De BONDT og Thaler, 1985; K. 

Daniel, Hirshleifer og Subrahmanyam, 1998; Veronesi, 1999). Þar sem almennt virðist sem 

fjárfestar geri meira úr atburðum en efni standa til ættu tækifæri mótstraumsfjárfestis að vera 

til staðar. Lakonishok, Shleifer og Vishny (1994) sýndu fram á að aðferðin skili marktækri 

umframávöxtun sem megi rekja til órökrænnar hugsunar á markaði en ekki aukinnar áhættu 

sem aðferðin hefur í föl með sér.  
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Sjóðsstjórar verða samt sem áður að varast að oftúlka ofangreindar niðurstöður þar sem erfitt 

getur verið að beita aðferðinni. Aðferðin felur í sér að fara á móti markaðnum og getur verið 

erfitt fyrir sjóðsstjóra að standa með sannfæringu sinni meðan beðið er eftir að markaðir 

aðlagist réttu verði. Þá er einnig mikilvægt að gengið sé úr skugga um að rekstrargrunnur 

fyrirtækis sé sterkur og geti staðið af sér slæmar aðstæður. Aðferðin hefur einnig hlotið 

gagnrýni fræðimanna þar sem hún er talin brjóta í bága við veikt form skilvirkni.   

5.2.2 Momentumaðferðin 

Momentumaðferðin var fyrst kynnt af Narsimhan Jegadeesh og Sheridan Titman (1993). 

Fjárfestingarstefnan byggist á síendurtekinni fjárfestingu í verðbréfum sem hafa staðið sig vel 

og skortsölu í þeim sem hafa staðið sig illa yfir þriggja til tólf mánaða tímabil. Þannig fylgja 

momentumfjárfestar markaðslínunni og umframávöxtun næst þegar markaðurinn er á leiðinni 

upp eða niður yfir tímabil fjárfestingarinnar. Aftur á móti er ávöxtun minni en 

markaðsávöxtun ef markaðurinn sveiflast milli uppsveiflu yfir í niðursveiflu, eða öfugt. 

Algengur misskilningur er að skilgreina hlutabréf sem hafa staðið sig vel einungis út frá 

hækkun verðs í kauphöll. Mikilvægt er að huga jafnframt að undirstöðuatriðum rekstrar líkt 

og ársfjórðungslegri tekjuaukningu á hlut.  

Grinblatt, Titman og Wermers (1994) sýndu fram á í rannsókn sinni að 77% bandarískra 

sjóða beita momentumleiðinni í þeim skilningi að þeir kaupa í þeim félögum sem hafa skilað 

góðum árangri. Aftur á móti létu flestir þessara sjóða hjá líða að skortselja þau félög sem 

skiluðu dræmum árangri. Árangursmælingar sýndu þá fram á að meðalávöxtun þessara sjóða 

skilaði marktækt betri árangri en hjá þeim sjóðum sem beittu ekki momentumleiðinni. 

Niðurstöður rannsóknar Ginblatt, Titman og Wermers eru þá í samræmi við rannsókn (Griffin 

o.fl., 2003) sem greindi ávöxtun momentumaðferðarinnar á helstu mörkuðum heims. Þar kom 

fram að momentumaðferðin skilaði marktækri umframávöxtun bæði þegar efnahagsaðstæður 

voru góðar og slæmar. Fremur stöðug upp- eða niðursveifla eru því aðstæður sem 

momentumaðferðin þrífst vel í. Aftur á móti þá hefur verið rannsakað að ávöxtun 

momentumaðferðarinnar er undir markaðsávöxtun þegar markaðurinn sveiflast á milli upp- 

og niðursveiflu. Þar af leiðandi hentar aðferðin illa þegar markaðir eru óstöðugir og sveiflur 

miklar (K. D. Daniel og Moskowitz, 2013; Tom Hancock, 2010).  
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5.3 Hlutlaus eða virk eignastýring 

Nú þegar farið hefur verið yfir hlutlausa og virka eignastýringu er vert að leita svara hvor 

þeirra sé ákjósanlegri kostur. Lengi hefur ríkt ágreiningur milli fylgjenda hlutlausrar og 

virkrar eignastýringar og skiptast fjárfestar í tvo hópa þegar kemur að því að svara þessari 

einföldu spurningu, en ætla má að þessi ágreiningur komi seint til með að leysast á þann hátt 

að menn verði sammála um hvor aðferðin skili betri árangri. 

5.3.1 Akademískar rannsóknir 

Jensen (1968) var fyrstur fræðimanna til að nýta CAPM-líkanið við árangursmat á 

sjóðsstýringu. Jensen byggði rannsókn sína á 115 bandarískum verðbréfasjóðum á árunum 

1945-1964. Niðurstöður Jensen sýndu fram á að verðbréfasjóðir nái að meðaltali ekki að spá 

nægilega til um ávöxtun verðbréfa svo hægt sé að skila ávöxtun umfram hlutlaus viðmið. 

Fullyrti Jensen að niðurstaða hans héldi jafnvel þó ekki væri tekið tillit til umsýsluþóknana.  

Grinblatt og Titman, (1989) rannsökuðu ársfjórðungslega ávöxtun bandarískra verðbréfasjóða 

á árunum 1975-1984. Niðurstaða þeirra varð sú að fyrir kostnað gætu sumir sjóðir skilað 

tölfræðilega marktækri umframávöxtun. Grinblatt og Titman komust hins vegar að því að 

umframávöxtunina mætti að mestu leyti rekja til sjóða með framsæknar fjárfestingarstefnur 

og lítil eignasöfn. Slíkir sjóðir fela í sér háan kostnað sem veldur því að umframávöxtun 

þurrkast út. Því töldu Grinblatt og Titmann að fjárfestar gætu ekki notið ágóða þess að velja 

bestu sjóðina.  

Malkiel (1995)  byggði rannsókn sína á öllum bandarískum hlutabréfasjóðum árið 1995. Það 

að taka alla sjóði til rannsóknar kemur í veg fyrir mögulegt brotfall sem eykur nákvæmni 

rannsóknarinnar. Malkiel komst að sambærilegri niðurstöðu og áðurnefndir fræðimenn þar 

sem í heildina litið ná verðbréfasjóðir ekki að skila umframávöxtun jafnvel þótt kostnaður sé 

útilokaður. Vegna þessa dró Malkiel þá ályktun að það reynist fjárfestum hagstæðara að verja 

fjármunum sínum í vísitölusjóði sem lágmarka kostnað í stað þess að reyna að leggja mat á 

sjóði sem eru líklegir til þess að skila umframávöxtun.  

Fama og French (2010) beittu þriggja þátta líkani sínu til þess að greina árangur bandarískra 

sjóða á árunum 1984 til 2006. Niðurstöður Fama og French voru þær að sé tekið tillit til 

kostnaðar þá skila hlutabréfasjóðir að meðaltali 0,83% lægri ávöxtun en hlutlaus viðmið 

þeirra.  
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Þar sem rannsóknir fræðimanna á árangri sjóða hlaupa á hundruðum er vert að líta á 

neðangreinda töflu til einföldunar. Tafla 5-1 sýnir fjölda rannsókna þar sem notast er við 

mismunandi aðferðir, tímabil og úrtök við að leggja mat á árangur virkrar sjóðsstýringar. 

Tafla 5-1 (A) sýnir að sé tekið tillit til kostnaðar þá nái hlutabréfasjóðir ekki að skila 

umframávöxtun samkvæmt rannsóknum og er alfa að meðaltali -0,97%. Tafla 5-1 (B) sýnir 

fram á að sé kostnaði sleppt ná hlutabréfasjóðir að skila umframávöxtun og er alfa að 

meðaltali 1,16%. Þessar niðurstöður eru nokkuð áhugaverðar þar sem þær gefa til kynna að 

hlutabréfasjóðir búi yfir getu til að skila umframávöxtun en ekki nægilega mikilli til að vega 

upp kostnað. Tafla 5-1 (C) sýnir að niðurstöður fræðimanna varðandi tímasetningu á markaði 

eru nokkuð frábrugðnar á milli rannsókna. Niðurstöður rannsóknanna eru túlkaðar á þann veg 

að þó svo að sjóðir mælist með jákvæða tímasetningu þá þarf það ekki endilega að 

endurspegla jákvætt alfa. Tafla 5-1 (D) sýnir fram á að virk eignastýring skili neikvæðri 

umframávöxtun meðal skuldabréfasjóða.  

Tafla 5-1: Samantekt á niðurstöðum alþjóðlegra rannsókna á árangri virkrar eignastýringar 

A. Ávöxtun hlutabréfasjóða að frádregnum kostnaði Árangur (α) % 

Jensen (1968) 
  

-1,10 
Lehman og Modest (1987) 

 
Neikvætt 

Gruber (1996) 
  

-0,65 
Elton, Gruber og Blake (1996) 

 
-0,91 

Ferson og Schadt (1996) 
 

0,24 
Carhart (1997) 

  
-1,98 

Fama og French (2010) 
 

-0,83 
   

B. Ávöxtun hlutabréfa án kostnaðar Árangur (α) % 
Grinblatt og Titman (1993) 

 
2,00 

Daniel, Grinblatt, Titman og Wermers (1997) 0,77 
Wermers (2002) 

  
0,71 

    
C. Tímasetning markaðar     Niðurstaða 

Busse (1999) 
  

Tímasetning 
Becker, Person, Myers, og Schill (1999) Engin tímasetning 
Bollen og Busse (2001) 

  
Tímasetning 

Kaplan og Sensoy (2005) 
  

Tímasetning 
Elton, Gruber og Blake (2011) 

  
Engin tímasetning 

    
D. Skuldabréfasjóðir     Árangur (α) % 

Elton, Gruber og Blake (1995) -0,75 til -1,30 
Chen, Ferson og Peters (2010) 

  
-0,70 
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Niðurstöður fræðimanna eru því tiltölulega samhljóma á þann hátt að sé tekið tillit til 

kostnaðar sem greiddur er fyrir virka stýringu, eins og eðlilegast er, nái þeir ekki að skila 

umframávöxtun og því ætti hlutlaus stýring að vera ákjósanlegri kostur fyrir almenna 

fjárfesta til lengri tíma litið. 

5.3.2 Fjárfestar 

Byggt á niðurstöðum áðurnefndra rannsókna mætti áætla að fjárfestar verji fé sínu í sjóði sem 

beita hlutlausri stýringu fremur en virkri, en svo er ekki raunin. Mynd 5-1 sýnir eignir 

hlutlausra hlutabréfasjóða gagnvart heildareignum hlutabréfasjóða á bandarískum markaði. 

Mynd 5-1 ætti því að endurspegla markaðshlutdeild hlutlausrar stýringar, en sjá má að hún er 

rétt um 20,2% í lok árs 2014. Þrátt fyrir að hlutlaus stýring njóti töluvert minni 

markaðshlutdeildar er þróunin henni í hag undanfarin 14 ár. Þróunin gefur til kynna að 

bandarískir fjárfestar virðast í auknum mæli færa fjármagn sitt yfir í hlutlausa sjóðsstýringu.  

 

Þrátt fyrir að flest rök bendi til þess að hlutlaus stýring skili hærri ávöxtun er ágreiningurinn 

ekki þar með leystur. Það að virk stýring skili að meðaltali neikvæðri umframávöxtun er 

almennt viðurkennd staðreynd meðal fjárfesta. Ágreiningurinn liggur aftur á móti ekki í 

meðaltalinu heldur í því að fjárfestar trúa að þeir geti valið „réttan” sjóðsstjóra. Í þessu 

samhengi komst Charlie Munger svo að orði að ein af þeim spurningum sem gerir lífið 

áhugavert er að finna sjóðsstjóra sem mun skila öruggri ávöxtun umfram meðaltal 
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16.4%
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Mynd 5-1: Markaðshlutdeild hlutlausrar stýringar hlutabréfasjóða á bandarískum markaði 

Heimild: Investment Company Institute, 2015 
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markaðarins. Það helsta sem fjárfestar geta í raun byggt ákvörðun sína á er fyrrum 

frammistaða sjóðs. John C. Bogle sýndi hins vegar fram á að yfirleitt er ekki hægt að velja 

„rétta” sjóðsstjórann út frá sögulegum gögnum. Athugað var hvort áratuga frammistaða 309 

hlutabréfasjóða myndi passa við frammistöðu þeirra áratuginn á eftir. Þar kom í ljós að þeir 

tuttugu sjóðir sem voru með hæstu ávöxtunina fyrri áratuginn náðu að meðaltali 142. sæti 

seinni áratuginn. Hins vegar voru þeir fjárfestar sem völdu réttan sjóðsstjóra verðlaunaðir 

með 1,2% umframávöxtun á ári, sem er töluverður munur á 20 ára tímabili. Niðurstöður 

Bogle bera vott um að tölfræðilegar líkur fjárfestis eru með fjárfestingu í vísitölusjóði. Aftur 

á móti þá virðist umframhagnaður þeirra sjóða sem ná fram hagstæðari ávöxtun en 

vísitölusjóðir heilla fjárfesta. Þá ríkir viðhorf meðal fjárfesta í virkum sjóðum um að þeir geti 

komið auga á þann sjóðsstjóra sem vinnur vísitöluna. Það má því segja að þetta viðhorf sé 

líflína virkrar sjóðsstýringar (Elton o.fl., 2009). 
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6. Aðferð og gagnaöflun 
Líkt og nú hefur komið fram byggja árangursmælikvarðar á ákveðnum forsendum. Aftur á 

móti getur verið álitamál hvaða forsendur eru notaðar sem inntök í jöfnur þær sem reikna 

árangurinn út. Í þessum kafla verður leitast við að útskýra hvernig gagnaöflun fór fram ásamt 

því að rökstyðja val á inntökum í árangursmælikvarða. Í lok kaflans er farið yfir 

traustleikaprófanir sem framkvæmdar voru á gögnum. 

6.1 Hlutabréfasjóðir 
Hlutabréfasjóðir voru valdir í útrak rannsóknar út frá eftirfarandi skilyrðum: 

1. Sjóðurinn hefur hlotið staðfestingu Fjármálaeftirlitsins. 

2. Sjóðurinn er verðbréfasjóður eða fjárfestingasjóður. 

3. Sjóðurinn fjárfestir eingöngu í íslenskum hlutabréfum, fjárfestingarstefna gefur til 

kynna að um hreinræktaðan hlutabréfasjóð sé að ræða og fjárfestingarheimild kveður 

á um að heimilt sé að verja 100% af eignum í hlutabréf. 

4. Sjóðurinn beitir virkri stýringu eigna. 

5. Sjóðurinn hefur verið starftækur í a.m.k. eitt ár. 

6. Sjóðurinn er ekki kauphallarsjóður. 

Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingasjóði og 

fagfjárfestasjóði, skal Fjármálaeftirlitið birta skrá yfir verðbréfasjóði, fjárfestingasjóði og 

fagfjárfestasjóði opinberlega. Í rannsókn þessarar ritgerðar var skrá Fjármálaeftirlitsins því 

notuð við skilgreiningu á þýði og val hlutabréfsjóða í úrtak. Tafla 6-1 sýnir hvernig úrtak 8 

hlutabréfasjóða í virkri stýringu var smíðað út frá ofangreindum skilyrðum.  

Tafla 6-1: Val hlutabréfasjóða í úrtak  

Val hlutabréfasjóða í úrtak Skilyrði Fjöldi sjóða 
Verðbréfa-, fjárfestinga og fagfjárfestasjóðir (1) 188 
- Fagfjárfestasjóðir2 (2) -85 
- Skuldabréfa-, peningamarkaðs-, blandaðir- og aðrir sjóðir (3) -92 
- Vísitölusjóðir (4) -2 
- Starfandi lengur en 1 ár (5) -0 
- Kauphallarsjóðir (6) -1 
Úrtak Hlutabréfasjóða # 8 

Heimild:  Fjármálaeftirlitið - Skrá yfir verðbréfasjóði, fjárfestingasjóði og fagfjárfestasjóði 
                                                
2 Fagfjárfestasjóðir eru undanskildir vegna dræms aðgengis að nauðsynlegum gögnum fyrir 
rannsóknina. Ekki var hægt að nálgast þessi gögn hjá viðeigandi rekstrarfélögum, 
Fjármálaeftirlitnu né Seðlabanka Íslands. 
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Tafla 6-2 sýnir að hlutabréfasjóðir úrtaks endurspegla 81,3% af heildarmarkaðsvirði íslenskra 

hlutabréfasjóða. Úrtakið nær því til stórs hluta þess fjármagns sem er í íslenksum 

hlutabréfasjóðum og eykur það áreiðanleika rannsóknarinnar.  

Tafla 6-2: Yfirlit yfir stærð úrtaks hlutabréfasjóða 

Yfirlit yfir stærð úrtaks hlutabréfasjóða Markaðsvirði 
Hlutabréfasjóðir 115.945 
Úrtak Hlutabréfasjóða 94.216 
      % hlutfall 81,3% 

Heimild:  Seðlabankinn - Hagtölur 

Tafla 6-3 sýnir endanlegt úrtak hlutabréfasjóða í virkri stýringu, tilheyrandi rekstrarfélög og 

stærð, bæði í krónum og sem hlutfall af úrtaki. Sjá má að hlutabréfasjóðir Stefnis, 

Íslandssjóða og Landsbréfa eru stærstu sjóðir úrtaksins með rétt um 85,5 milljarða í virkri 

stýringu sem samsvarar 87,6% af markaðsvirði sjóða úrtaksins. Töluverður munur er því á 

stærð sjóða úrtaksins en vert er að nefna að Stefnir, Íslandssjóðir og Landsbréf eru 

dótturfélög stærstu banka landsins; Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans.  

Tafla 6-3: Úrtak hlutabréfasjóða  

Rekstrarfélag Hlutabréfasjóður 
Markaðsvirði 

(millj. kr.) 
Hlutfall % 

Alda sjóðir hf. Alda Hlutabréf 1.100 1,2 
GAM Management hf. GAMMA Equity fund 2.100 2,2 
Íslandssjóðir hf. IS Hlutabréfasjóðurinn 12.442 13,2 
Júpíter rekstrarfélag hf. Innlend hlutabréf 6.748 7,2 
Landsbréf hf. Landsbréf - Úrvalsbréf 14.792 15,7 
Landsbréf hf. Öndvegisbréf 8.694 9,2 
Rekstrarfélag Virðingar hf. Virðing Íslensk hlutabréf 1.741 1,8 
Stefnir hf. Stefnir ÍS-15 46.600 49,5 
  Σ      94.216 100 

  
Heimild:  Seðlabankinn - Hagtölur 

Það að fjárfestingarstefnur og fjárfestingarheimildir sjóða úrtaks séu áþekkar eykur 

áreiðanleika niðurstaðna, líkt og Cesari og Panetta (2002) kveða á um. Því voru 

fjárfestingarstefnur og fjárfestingarheimildir sjóða úrtaksins greindar svo unnt væri að ganga 

úr skugga um að þær væru samanburðarhæfar. 



 44 

6.2 Skuldabréfasjóðir 

Skuldabréfasjóðir voru valdir í úrtak rannsóknar út frá eftirfarandi skilyrðum: 

1. Sjóðurinn hefur hlotið staðfestingu Fjármálaeftirlitsins. 

2. Sjóðurinn er verðbréfasjóður eða fjárfestingarsjóður. 

3. Sjóðurinn fjárfestir eingöngu í íslenskum skuldabréfum með ríkisábyrgð. 

4. Meðallíftími eignasafns sjóðsins er að lágmarki sex ár samkvæmt fjárfestingarstefnu. 

5. Sjóðurinn beitir virkri stýringu eigna. 

6. Sjóðurinn hefur verið starftækur í a.m.k. eitt ár. 

Skrá Fjármálaeftirlitsins var að sama skapi notuð við skilgreiningu á þýði og vali 

skuldabréfasjóða í úrtak. Tafla 6-4 sýnir hvernig úrtak 8 skuldabréfasjóða í virkri stýringu var 

smíðað út frá ofangreindum skilyrðum. Meginforsenda þess að einungis eru teknir til 

skoðunar skuldabréfasjóðir með meðallíftíma eignasafns yfir sex árum er að þeir sjóðir fela í 

sér meiri áhættu ásamt meiri sveiflum í ávöxtun og því mestur hvati fyrir fjárfesta að greiða 

fyrir virka stýringu í slíkum sjóðum. 

Tafla 6-4: Val skuldabréfasjóða í úrtak 

Val á úrtaki skuldabréfasjóða Skilyrði Fjöldi sjóða 
Verðbréfa-, fjárfestinga og fagfjárfestasjóðir (1) 188 
- Fagfjárfestasjóðir (2) -85 
- Hlutabréfa-, peningamarkaðs-, blandaðir- og aðrir sjóðir (3) -66 
- Meðallíftími < 6 ár (4) -28 
- Vísitölusjóðir (5) -1 
- Starfandi lengur en 1 ár (6) 0 
Úrtak Skuldabréfasjóða # 8 

Heimild:  Fjármálaeftirlitið - Skrá yfir verðbréfasjóði, fjárfestingasjóði og fagfjárfestasjóði 

Tafla 6-5 sýnir að skuldabréfasjóðir úrtaks endurspegla 21,1% af heildarmarkaðsvirði 

íslenskra skuldabréfasjóða. Það að einungis eru teknir skuldabréfasjóðir með langan 

meðallíftíma í úrtak verður þess valdur að úrtakið fangar minni hluta af því fjármagni sem 

bundið er í íslenskum skuldabréfasjóðum en annars væri. Hófsemdar verður því að gæta við 

alhæfingu yfir alla skuldabréfasjóði, þó svo að úrtakið sé ríflega 65 milljarðar króna að stærð.  
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Tafla 6-5: Yfirlit yfir stærð úrtaks skuldabréfasjóða 

Yfirlit yfir stærð úrtaks skuldabréfasjóða Markaðsvirði (millj. kr) 

Skuldabréfasjóðir  304.340 

Úrtak Skuldabréfasjóða 64.199 

      % hlutfall 21,1% 
Heimild:  Seðlabankinn - Hagtölur 

Tafla 6-6 sýnir endanlegt úrtak skuldabréfasjóða í virkri stýringu, tilheyrandi rekstrarfélög og 

stærð, bæði í krónum og sem hlutfall af úrtaki. Líkt og í tilfelli úrtaks hlutabréfasjóða eru 

Stefnir, Íslandssjóðir og Landsbréf stærstu sjóðir úrtaksins með rétt um 61,1 milljarða í virkri 

stýringu sem samsvarar 95,1% af markaðsvirði sjóða úrtaksins.  

Tafla 6-6: Úrtak skuldabréfasjóða 

Rekstrarfélag  Skuldabréfasjóður 
Markaðsvirði 

(millj. kr.) 
Hlutfall % 

Alda sjóðir hf. Alda Ríkisverðbréf Löng 556 0,9 
Íslandssjóðir hf. IS Löng Ríkisskuldabréf - Sjóður 7 21.093 32,9 
Landsbréf hf. Landsbréf - Sparibréf Plús 6.817 10,6 
Landsbréf hf. Landsbréf - Sparibréf Verðtryggð 11.250 17,5 
Rekstrarfélag Virðingar hf. Virðing - Ríkisbréf langur 915 1,4 
Stefnir hf. Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur 14.300 22,3 
Stefnir hf. Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð 7.600 11,8 
Íslensk Verðbréf hf. IV Ríkisskuldabréfasjóður 1.668 2,6 
  Σ       64.199 100 

 
 

Heimild:  Seðlabankinn - Hagtölur 

6.3 Tímabil 

Rannsóknartímabil sem spannar sex ár (1. janúar 2010 – 1. janúar 2016) er valið vegna 

fórnarkostnaðar á milli gæða gagna og lengdar tímabils. Ef allt væri eins og best yrði á kosið 

hefði tímabil sem spannar 10-20 ár orðið fyrir valinu þar sem það er þekkt lengd tímabils í 

erlendum rannsóknum og þar með væri samanburður niðurstaðna við erlendar rannsóknir 

nákvæmari (Jensen, 1968; Grinblatt og Titman, 1989). Efnahagshrunið 2008 olli því hins 

vegar að íslenskur hlutabréfamarkaður þurrkaðist nær út samhliða gjaldþrotum og 

afskráningum skráðra félaga. Mynd 6-1 sýnir hvernig efnahagshrunið hafði áhrif á 

heildarverðmæti eigna íslenskra hlutabréfasjóða og nettó fjárflæði, eða sölu umfram innlausn 

hlutdeildarskírteina. Árið 2008 lækkaði heildarverðmæti eigna íslenskra hlutabréfasjóða um 

80,2% ásamt því að nettó fjárflæði var neikvætt um tæpa 12,3 milljarða. Atburðarásin varð 
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því til þess að rekstrarumhverfi og fjárfestingakostir íslenskra hlutabréfasjóða gjörbreyttust 

en sú staðreynd er meginforsenda þess að ekki var talið ákjósanlegt að lengja 

rannsóknartímabilið. Einnig dregur sex ára rannsóknartímabil úr hættu á brottfalli þar sem þó 

nokkrir sjóðir fóru í slitameðferð í kjölfar efnahagshrunsins. Á mynd 6-1 má sjá 

upphafsdagsetningu rannsóknar (grár punktur) ásamt þróun heildarverðmætis eigna og hreint 

fjárflæði á rannsóknartímabilinu.  

 
Heimild:  Seðlabankinn - Hagtölur 

Mynd 6-1: Þróun á heildarverðmæti eigna íslenskra hlutabréfasjóða 
 

Mynd 6-2 sýnir að sama skapi hvernig efnahagshrunið hafði áhrif á heildarverðmæti íslenskra 

skuldabréfasjóða og nettó fjárflæði, eða sölu umfram innlausn hlutdeildarskírteina. Árið 2008 

lækkaði heildarverðmæti eigna íslenskra skuldabréfasjóða um 70,0% ásamt því að hreint 

fjárflæði var neikvætt um 69,5 milljarða.  

 
Heimild:  Seðlabankinn - Hagtölur 

Mynd 6-2: Þróun á heildarverðmæti eigna íslenskra skuldabréfasjóða 
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6.4 Útreikningar á ávöxtun  

Við útreikning á ávöxtun er notast við samfellda ávöxtun sem er þekkt aðferðafræði við 

rannsóknir sem þessar innan fjármálafræðinnar (Hudson og Gregoriou, 2010). Í rannsókn 

þessarar ritgerðar er ávöxtun reiknuð vikulega yfir rannsóknartímabilið með notkun 

eftirfarandi jöfnu: 

Ávöxtun% = 	 ln(
Gengi%
	Gengi%|)

) 

Ávöxtun mæld með mismuni á náttúrulegum logra verðbréfs í lok tímabils og upphafi 

tímabils samsvarar um það bil einfaldri ávöxtun1. Athuga verður þó að það á einungis við 

þegar prósentubreytingar eru lágar. Rozeff og Kinney (1976) leggja til að svo lengi sem 

prósentubreytingar eru lægri en 15% sé munurinn á samfelldri ávöxtun og einfaldri ávöxtun 

óverulegur. Helsti kostur samfelldrar ávöxtunar umfram einfalda ávöxtun í rannsóknum er að 

samfelld ávöxtun er samhverf. Þar af leiðandi er samlagning, margföldun og deiling möguleg 

við útreikninga á meðalávöxtun, uppsafnaðri ávöxtun ásamt umbreytingu vikulegrar 

ávöxtunar yfir á ársgrunvöll. Mynd 6-3 sýnir stöplarit yfir vikulega ávöxtun OMXI 8 

vísitölunnar á rannsóknartímabilinu. Þar kemur fram að vikuleg ávöxtun liggur á bilinu -6,5% 

til 4,5% ásamt því að 88% af mælingum liggja á bilinu -2,5% til 2,5%. Tíðar mælingar á 

ávöxtun eða með vikulegu millibili gera það að verkum að mæld samfelld ávöxtun samsvarar 

um það bil einfaldri ávöxtun. 

 

Heimild: NASDAQ OMX NORDIC - Indexes 

Mynd 6-3: Dreifing vikulegrar ávöxtunar OMXI 8 yfir rannsóknartímabilið 
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6.5 Áhættulaus ávöxtun 

Líkt og áður hefur verið farið yfir er áhættulaus ávöxtun fræðileg ávöxtun sem vænt er af 

áhættulausri fjárfestingu (Bodie, Kane og Marcus, 2014). Skilyrði þess að ávöxtun geti talist 

að öllu leyti áhættulaus eru ströng og vandfundin á raunverulegum fjármálamörkuðum. Við 

akademískar rannsóknir er almennt lagt mat á áhættulausa ávöxtun með notkun staðgengils 

sem kemst næst því að vera áhættulaus. Í rannsókn þessarar ritgerðar er notast við REIBOR 

(e. Reykjavík Interbank Offered Rate) millibankavexti til einnar viku2 sem staðgengil 

áhættulausrar ávöxtunar, þar sem gjalddagi þeirra samsvarar tíðni mælinga á ávöxtun 

hlutabréfasjóða.  

REIBOR vextir fyrir rannsóknartímabilið voru fengnir úr gagnagrunni DataMarket en 

Seðlabanki Íslands útvegar og sér um birtingu gagnanna. REIBOR vextir eru birtir daglega á 

ársgrundvelli og var þeim umbreytt í samfellda vikulega vexti með eftirfarandi jöfnu. 

Áhættulaus	ávöxtun% = 	
ln(1 + REIBOR)

52  

 

6.6 Val á viðmiði 

Til þess að svara spurningunni hvort íslenskir sjóðsstjórar skili ávöxtun umfram 

markaðsávöxtun er val á viðmiði mikilvægur þáttur. Við val á viðmiði var stuðst við 

aðferðafræði Morningstar3. Sú aðferðafræði ákvarðar viðmið út frá tveimur lykilþáttum. 

Annars vegar er stuðst við það viðmið sem sjóðir skilgreina sér og hins vegar það viðmið sem 

hefur hæsta útskýringarmátt ávöxtunar sjóða. Við ákvörðun á útskýringarmætti viðmiðs er 

notast við hæsta leiðrétta skýringarhlutfall út frá aðhvarfsgreiningu minnstu kvaðrata (OLS 

aðhvarfsgreining) (Morningstar Inc, 2009).  

                                                
2 REIBOR til einnar viku, auðkenni: REIBOR S/W 
3 Morningstar er alþjóðleg upplýsingaveita sem sérhæfir sig í fjárfestingarrannsóknum á sviði 
sjóðsstýringar. 
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6.6.1 Hlutabréfasjóðir 

Við val á viðmiði fyrir hlutabréfasjóði var talið réttmætast að notast við vísitölur Kauphallar 

Íslands (NASDAQ OMX Iceland) þar sem þær eru reiknaðar samkvæmt alþjóðlegri 

aðferðafræði NASDAQ og því vel til þess fallnar að endurspegla markaðsávöxtun. Kauphöll 

Íslands reiknar og birtir 15 vísitölur fyrir íslenskan hlutabréfamarkað en þær helstu eru OMXI 

8 og OMXI ALL. OMXI 8 vísitalan er skilgreind sem úrvalsvísitala íslensks 

hlutabréfamarkaðar. Munurinn á milli þessara tveggja vísitalna liggur í því að OMXI ALL 

inniheldur öll félög sem skráð eru á íslenskum hlutabréfamarkaði á meðan OMXI 8 vísitalan 

samanstendur af þeim átta félögum sem hafa mestan seljanleika eða veltu, en hlutfallsvigt 

félaga innan vísitölunnar ræðst af markaðsverðmæti. Báðar vísitölur eru birtar á grundvelli 

heildarávöxtunar og verðávöxtunar. Í rannsókn þessari er notast við vísitölu heildarávöxtunar 

þar sem greiðsluflæði, til að mynda arðgreiðslur, eru endurfjárfestar í vísitölunni. 

Undirliggjandi ástæða þess er að íslenskir hlutabréfasjóðir endurfjárfesta í arðgreiðslum og 

koma þær því til hækkunar á ávöxtun hlutdeildarskírteina. Þróun ávöxtunar á vísitölunum á 

rannsóknartímabilinu má sjá á mynd 6-4 og tafla 6-7 sýnir þau félög sem mynda vísitölurnar 

þann 3. mars 2016.  

 
Heimild: NASDAQ OMX NORDIC - Indexes 

Mynd 6-4: Þróun hlutabréfavísitalna yfir rannsóknartímabil  
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Tafla 6-7: Félög innan hlutabréfavísitalna í árslok 2015 

Hlutabréf Auðkenni OMXI 8 OMXI ALL 
BankNordik P/F BNORDIK 

 
x 

Eik fasteignafélag hf. EIK 
 

x 
Eimskipafélag Íslands hf. EIM x x 
Fjarskipti hf. VOICE 

 
x 

Hagar hf. HAGA 
 

x 
HB Grandi hf. GRND x x 
Icelandair Group hf. ICEAIR x x 

Marel hf. MARL x x 
N1 hf. N1 x x 
Nýherji hf. NYHR 

 
x 

Össur hf. OSSRu 
 

x 
Reginn hf. REGINN 

 
x 

Reitir fasteignafélag hf. REITIR x x 
Síminn hf. SIMINN x x 
Sjóvá-Almennar tryggingar hf. SJOVA 

 
x 

Tryggingarmiðstöðin hf. TM 
 

x 
Vátryggingafálag Íslands hf. VIS x x 

Heimild: Nasdaq Nordic Reports - Statistics 

Árangursmælingar á hlutabréfasjóðum munu notast við OMXI 8 vísitöluna sem staðgengil 

fyrir hlutlausa stýringu. Ástæða þess er að flestir íslenskra hlutabréfasjóða skilgreina það sem 

viðmið sitt en líkt og aðferðafræði Morningstar gefur til kynna að þá er það ein leið til að 

velja viðmið fyrir mælingu. Önnur leið er að athuga hversu sterkur útskýringarmáttur 

vísitölunnar er. Líkt og sjá má í töflu 6-8 er útskýringarmáttur OMXI ALL örlítið meiri 

heldur en útskýringarmáttur OMXI 8 vísitölunnar. Munurinn er aftur á móti fremur lítill og 

ekki víst að hann vegi nógu mikið til að réttlæta val á OMXI ALL vísitölunni. Huga verður 

að tilgangi rannsóknarinnar en hann er að meta hvort virk eignastýring hafi skilað markvisst 

betri árangri en sú hlutlausa. Líkt og fjallað var um í kaflanum um stjórnun eignasafna þá 

felst ákveðinn fórnarkostnaður í því að velja á milli nákvæmni í eftirfylgni og 

viðskiptakostnaðar. Sé munur á kaup- og sölugengi borinn saman milli verðbréfa innan 

OMXI 8 og þeirra verðbréfa sem einungis falla undir OMXI ALL vísitöluna kemur í ljós að 

töluverður mismunur er þar á. Meðalmismunur kaup- og sölugengis árið 2015 var 0,91% 

innan OMXI 8 og 1,71% fyrir félög eingöngu innan OMXI ALL („Statistics - Nasdaq Nordic 

Reports“, e.d.). Þar sem þessi munur er fremur mikill er litið svo á að OMXI 8 vísitalan 

endurspegli betur raunverulegan fjárfestingarkost hlutlausra fjárfesta, vegna þess að hár 

viðskiptakostnaður felst í fjárfestingu í öllum verðbréfum markaðarins.   
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Tafla 6-8: Munur á skýringarmætti vísitalna 

  OMXI 8 GI OMXI ALL GI 
Alda - Hlutabréf 91,48% 87,68% 
Gamma – Equity fund 69,46% 54,43% 
Íslandssjóðir hlutabréf 77,85% 77,53% 
Júpíter – Innlend hlutabréf 66,47% 74,71% 
Landsbréf - Öndvegisbréf 77,17% 87,73% 
Landsbréf - Úrvalsbréf 72,48% 73,73% 
Stefnir - ÍS-15 80,02% 78,82% 
Virðing – Íslensk hlutabréf 72,79% 74,07% 
Meðaltal 76,01% 76,09% 

6.6.2 Skuldabréfasjóðir 

Val á viðmiði í tilfelli skuldabréfasjóða stendur á milli þriggja vísitalna: Aðalvísitölunnar 

(NOMXIBB) sem samanstendur af verðtryggðum og óverðtryggðum ríkisskuldabréfum, 

óverðtryggðu vísitölunnar (NOMXINOM) sem samanstendur einungis af óverðtryggðum 

skuldabréfum og verðtryggðu vísitölunnar (NOMXIREAL) sem samanstendur einungis af 

verðtryggðum skuldabréfum. Allar vísitölurnar eru markaðsvirðisvegnar og er ætlað að meta 

heildarávöxtun ríkistryggða skuldabréfamarkaðarins en það þýðir að vaxtagreiðslur, 

verðbætur og afborganir eru endurfjárfestar í vísitölunni. Gengisþróun vísitalnanna má sjá á 

mynd 6-5.  

 

Heimild: NASDAQ OMX NORDIC - Indexes 
Mynd 6-5: Þróun skuldabréfavísitalna yfir rannsóknartímabil 
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Ákvörðun á viðeigandi vísitölu felur í sér mat á eignasöfnum sjóðanna. Flestir sjóðir 

rannsóknarinnar hafa skilgreint sér blandaða fjárfestingarstefnu í bæði verðtryggðum og 

óverðtryggðum bréfum. Þar af leiðandi er talið viðeigandi að samanburður þeirra sjóða sé 

gerður við aðalvísitöluna (NOMXIBB). Til viðbótar við þessa sjóði inniheldur rannsóknin 

einnig tvo sjóði með skilgreinda fjárfestingarstefnu í verðtryggðum bréfum. Telst viðeigandi 

að þeir sjóðir verði bornir saman við verðtryggðu vísitöluna (NOMXIREAL). 

6.7 Nákvæmni 

Jensen’s alfa er einföld línuleg aðhvarfsgreining þar sem línulegt samband er metið með 

aðferð minnstu kvaðrata (e. ordinary least squares, OLS). Summa leyfaliða myndar þannig 

bestu línu í gegnum gagnapunkta líkansins. Til þess að ná óskekktri mælingu þurfa ákveðin 

skilyrði að vera uppfyllt sem eru yfirleitt skilgreind sem besti óbjagaði línulegi metillinn (e. 

best linear unbiased estimator, BLUE). BLUE skilgreiningin skilgreinir tíu skilyrði 

óskekktrar mælingar. Þessi tíu skilyrði eru mismikilvæg fyrir árangursmælingar en þau sem 

skipta hvað mestu máli eru skilyrðin um fjarveru sjálffylgni og fjarveru misdreifni. 

Afleiðingarnar af sjálffylgni og misdreifni eru sambærilegar. Stuðlar aðhvarfsgreiningarinnar 

haldast óskekktir en áhrifin koma fram í rangri staðalskekkju aðhvarfsgreiningarinnar. Þetta 

hefur bein áhrif á t-gildið og þar af leiðandi p-gildið, sem er notað til að ákvarða marktekt 

niðurstaðn?a rannsóknarinnar. Til að mynda leiðir jákvæð samfylgni til minni staðalskekkju 

OLS aðhvarfsgreiningarinnar en efni standa til. Þetta leiðir til þess að t-gildi og p-gildi verða 

röng og hætta er á að sannri núll tilgátu (e. type 1 error) verði ranglega hafnað. Vegna 

framangreinds er mikilvægur þáttur í rannsóknarferlinu að gera prófanir á sjálffylgni og 

misdreifni þar sem það hjálpar til við skilning á marktekt aðhvarfsgreiningarinnar og 

niðurstöðum á alfa stuðli sjóða (Gujarati og Porter, 2009). 

6.7.1 Prófun á sjálffylgni (e. Autocorrelation) 

Sjálffylgni ávöxtunarraðar á sér stað þegar þráleitni myndast í gögnunum. Líkur á sjálffylgni 

milli leyfaliða aukast í samræmi við þéttleika mælinga. Þar sem rannsókn á Jensen’s alfa 

notast við vikulegar mælingar er talið mikilvægt að prófa fyrir sjálffylgni.  

Við prófun á sjálffylgni ávöxtunarraða er notast við Durbin-Watson prófun. Prófunin byggir á 

d-gildi sem fæst með eftirfarandi jöfnu:  
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Í jöfnunni er T fjöldi athugana og et stendur fyrir leyfalið á tíma t.  

D-gildið liggur ávallt á milli 0 og 4, þar sem 0 stendur fyrir hæsta stig jákvæðrar sjálffylgni, 

og 4 hæsta stig neikvæðrar sjálffylgni. Til að ákvarða hvort sjálffylgni eigi sér stað eru efri og 

neðri höfnunarmörk prófsins skilgreind samkvæmt staðlaðri Durbin-Watson töflu. 

Skilgreining á efri og neðri mörkum prófsins fer eftir fjölda athugana og marktektarstigi.  

Í þessari rannsókn getur fjöldi athugana verið misjafn enda spanna ekki allir sjóðirnir sama 

tímabil. Þá miðast höfnunargildið við 5% marktektarmörk og má sjá niðurstöður Durbin-

Watson prófsins fyrir OMXI 8 GI, aðalvísitölunni og verðtryggðu vísitölunni í töflu 6-9 og 6-

10 

Tafla 6-9:  Durbin-Watson prófun á sjálffylgni hlutabréfasjóða 
* Hægt að hafna sjálffylgni við 5% marktektarmörk 

Hlutabréfasjóður DW DL DU 4-DL 4-DU 
Alda Hlutabréf *1,91 1,70 1,73 2,30 2,27 
GAMMA Equity fund 1,54 1,71 1,74 2,29 2,26 
Júpíter Innlend hlutabréf *2,13 1,75 1,77 2,25 2,23 
IS Hlutabréfasjóðurinn *2,08 1,81 1,83 2,19 2,17 
Landsbréf - Úrvalsbréf *2,19 1,81 1,83 2,19 2,17 
Öndvegisbréf *2,07 1,73 1,75 2,27 2,25 
Stefnir ÍS-15 *2,19 1,81 1,83 2,19 2,17 
Virðing Íslensk hlutabréf *2,02 1,75 1,77 2,24 2,23 

 

Tafla 6-10: Durbin-Watson prófun á sjálffylgni skuldabréfasjóða 
* Hægt að hafna sjálffylgni við 5% marktektarmörk 

Skuldabréfasjóður DW DL DU 4-DL 4-DU 
ALDA Ríkisverðbréf *2,11 1,70 1,73 2,30 2,27 
Landsbréf - sparibréf plús *2,11 1,81 1,83 2,19 2,17 
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður *2,12 1,81 1,83 2,19 2,17 
Virðing ríkisverðbréf-langur *2,03 1,74 1,76 2,26 2,24 
ÍV Ríkisskuldabréfasjóður *2,22 1,81 1,83 2,19 2,17 
IS Löng ríkisskuldabréf *2,02 1,81 1,83 2,19 2,17 
Landsbréf - sparibréf verðtryggð 2,37 1,80 1,81 2,20 2,19 
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð 2,32 1,81 1,83 2,19 2,17 
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Prófun á sjálffylgni samkvæmt Durbin-Watson aðferðinni skiptist í tvo hluta; jákvæða og 

neikvæða sjálffylgni. Hvert próf hefur þá þrjár niðurstöður: sjálffylgni er staðfest, hafnað eða 

að ekki er hægt að segja til um niðurstöðurnar.   

Þetta merkir að þegar prófað er fyrir jákvæðri sjálffylgni þá er d borið saman við efri (U) og 

neðri (L) höfnunarmörk.  

• Ef d < dL, vísbendingar um jákvæða sjálffylgni milli leyfaliða.  

• Ef d > du, engar vísbendingar um jákvæða sjálffylgni á milli leyfaliða.  

• Ef dL < d < du, niðurstöður eru ófullnægjandi.  

Þegar prófað er fyrir neikvæðri sjálffylgni er (4 – d) borið saman við efri (U) og neðri (L) 

höfnunarmörk.  

• Ef (4 – d) < dL, vísbendingar um neikvæða sjálffylgni milli leyfaliða.  

• Ef (4 – d) > du, engar vísbendingar um neikvæða sjálffylgni á milli leyfaliða.  

• Ef dL < (4 – d) < du, niðurstöður eru ófullnægjandi.  

Líkt og kemur fram í töflu 10 uppfylla flestir hlutabréfasjóðirnir skilyrðið um enga 

sjálffylgni, hvorki jákvæða né neikvæða, fyrir utan GAMMA Equity þar sem vísbendingar 

eru um jákvæða sjálffylgni milli leyfaliða. Prófun á sjálffylgni skuldabréfasjóða sýnir að tveir 

af sjóðunum brjóta skilyrðið um enga sjálffylgni. Landsbréf – sparibréf plús sjóðurinn og 

Stefnir - verðtryggð ríkisbréf sýna ummerki um jákvæða sjálffylgni milli leyfaliða. Jákvæð 

sjálffylgni merkir að skekkja getur verið í útreikningum leyfaliða og þar með t- og p-gildi. 

Vegna þess ber að varast túlkun á marktektarstigi þessara sjóða í Jensen’s alfa niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

6.7.2 Prófun á Misdreifni (e. Heteroscedasticity) 

Annað skilyrði þess að OLS aðhvarfsgreiningin sé BLUE er jöfn dreifni milli leyfaliða. Þetta 

einkenni er þekkt sem einsleitni (e. Homoscedasticity). Sé dreifni leyfaliða ekki jöfn er talað 

um misdreifni í staðalskekkju jöfnunnar. Líkt og í tilfelli sjálffylgni leiðir misdreifni til 

rangrar staðalskekkju sem getur leitt til þess að t-gildi og p-gildi verði röng og hætta á að 

núlltilgátu verði ranglega hafnað eða hún ranglega samþykkt. Misdreifni er aftur á móti mun 

algengari í þversniðsgögnum heldur en tímaröðum líkt og þessi rannsókn notast við. Eins og 

nefnt hefur verið spanna sjóðir rannsóknarinnar ekki allir sama tímabil. Þeir yngstu hafa 
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aukinheldur ekki verið starfandi nema í rúmlega eitt og hálft ár. Vegna þessa geta einstaka 

gildi í ávöxtunarrunum haft mikil áhrif og ef mörg öfgagildi eru til staðar er hætta á að 

misdreifni aukist. Við prófun á misdreifni er notast við White prófið. Prófið gengur út á að 

hefja leyfaliði upp í annað veldi og framkvæma aðhvarfsgreiningu þar sem kannað er hvort 

fylgni sé milli leyfaliða og ávöxtunar sjóða. Við prófun er sett fram núlltilgátan um að 

misdreifni sé milli leyfaliða og gagntilgátan er að einsleitni sé milli leyfaliða.  

Tafla 6-11: Misdreifni prófun hlutabréfasjóða 

Hlutabréfasjóður p-gildi 
Alda - Hlutabréf 0,02 
GAMMA - Equity fund 0,02 
Íslandssjóðir - Hlutabréfasjóðurinn 0,00 
Júpíter - Innlend hlutabréf 0,08 

Landsbréf - Úrvalsbréf 0,00 
Stefnir - ÍS-15 0,00 
Virðing Íslensk hlutabréf 0,13 
Öndvegisbréf 0,74 

 

Prófun á misdreifni leiddi í ljós að ávöxtunarrunur tveggja hlutabréfasjóða brutu skilyrði um 

einsleitni. Af þessum ástæðum ber að varast túlkun á marktektarstigi þessara sjóða í 

niðurstöðum aðhvarfsgreiningarinnar þar sem t-gildin og p-gildin geta verið skekkt.  

White prófun var einnig framkvæmd til að kanna nákvæmni á ávöxtunarrunum 

skuldabréfasjóða. Niðurstöður prófsins má sjá í töflu 6-12.  

Tafla 6-12: Misdreifni prófun skuldabréfasjóða 

Skuldabréfasjóður p-gildi 
ALDA - Ríkisverðbréf 0,01 
Landsbréf - Sparibréf plús 0,00 
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður 0,00 
Virðing - Ríkisverðbréf-langur 0,03 

ÍV-  Ríkisskuldabréfasjóður 0,00 
IS - Löng ríkisskuldabréf 0,01 
Landsbréf - sparibréf verðtryggð 0,00 
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð 0,00 

Við prófun á misdreifni skuldabréfasjóða kom í ljós að ávöxtunarrunur allra sjóðanna 

standast kröfur um einsleitni milli leyfaliða. Þar af leiðandi má gera ráð fyrir að gögnin séu 

traust og ekki beri að varast ranga túlkun vegna brots á einsleitni milli leyfaliða.  
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7. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar kynntar og notaðar sem grundvöllur til að 

sannreyna tilgátur rannsóknarinnar. Fyrst verður sannreynt hvort íslenskir hlutabréfasjóðir nái 

að skila umframávöxtun (tilgáta 1) en það er gert með eftirfarandi árangursmælikvörðum: 

Sharpe hlutfall, Modigliani M2, Jensen‘s alfa og hlutfallslegum styrk. Því næst verður 

sannreynt hvort íslenskir skuldabréfasjóðir nái að skila umframávöxtun (tilgáta 2) en það er 

gert með árangursmælikvarða Jensen‘s alfa og hlutfallslegum styrk. Að lokum verður 

sannreynt hvort íslenskir hlutabréfa- og skuldabréfasjóðir nái að tímasetja markaði (tilgáta 3) 

en það er gert með fjölþáttalíkani Treynor og Mazuy.  

7.1 Árangursmæling hlutabréfasjóða 

7.1.1 Sharpe hlutfall  

Í þessum hluta hefur ávöxtun hlutabréfasjóða verið leiðrétt fyrir áhættu, mælda með 

staðalfráviki samkvæmt aðferðafræði Sharpe (1966). Tölugildi Sharpe hlutfalls, verðlaun á 

hverja einingu af áhættu, hefur lítið upplýsingagildi nema við samanburð. Af þessari ástæðu 

sýnir tafla 7-1 Sharpe hlutföll hlutabréfasjóða samanborið við Sharpe hlutfall OMXI 8 

viðmiðs ásamt forsendum útreiknings. Sharpe hlutföll í töflu 7-1 eru reiknuð fyrir 

rannsóknartímabilið í heild en þar sem einungis þrír sjóðir voru starfandi allt tímabilið ber að 

varast samanburð á milli einstaka sjóða þar sem tímabil mælinga er ekki sambærilegt fyrir 

alla hlutabréfasjóði úrtaksins. Niðurstöður eru á þann veg að allir sjóðir úrtaksins skila hærri 

Sharpe hlutföllum en vísitöluviðmið á viðeigandi tímabili.  
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Tafla 7-1: Sharpe hlutföll hlutabréfasjóða yfir rannsóknartímabilið 

Hlutabréfasjóður Sharpe 
(YTM4) 

Sharpe 
OMXI 8 

Árleg 
ávöxtun 

Árlegt 
staðalfrávik 

Upphafs-
dagsetning 

Virðing - Íslensk hlutabréf 1,96 1,02 25,3% 10,3% 14.05.12 

Landsbréf - Öndvegisbréf 1,93 1,49 25,1% 10,3% 10.12.12 

Júpíter - Innlend hlutabréf 1,91 1,00 25,8% 10,8% 21.05.12 

IS Hlutabréfasjóðurinn 1,69 0,83 22,4% 10,2% 04.01.10 

Alda Hlutabréf 1,68 1,51 25,0% 11,8% 24.06.13 

GAMMA Equity fund 1,59 1,14 20,1% 9,4% 08.04.13 

Stefnir ÍS-15 1,35 0,83 20,4% 11,3% 04.01.10 

Landsbréf - Úrvalsbréf 1,21 0,83 19,7% 12,0% 04.01.10 

Í töflu 15 hafa Sharpe hlutföll verið reiknuð fyrir hvert ár rannsóknartímabilsins. Tafla 7-2 

sýnir því árleg Sharpe hlutföll samanborið við vísitöluviðmið. Af því leiðir að samanburður á 

milli einstaka sjóða úrtaksins er réttmætur. Niðurstöður sýna að Sharpe hlutföll 

hlutabréfasjóða eru að meðaltali hærri en Sharpe hlutfall vísitöluviðmiðs á öllum árum 

rannsóknartímabilsins að undanskildu árinu 2015. Enn fremur má sjá að Sharpe hlutföll 

hlutabréfasjóða eru töluvert hærri en Sharpe hlutfall vísitöluviðmiðs, sem gefur til kynna að 

hlutabréfasjóðir skili töluvert betri áhættuleiðréttri ávöxtun en vísitöluviðmið. Sjóður 

Landsbréfa, Landsbréf  - Úrvalsbréf er hinsvegar eini sjóður úrtaksins sem nær að skila hærra 

Sharpe hlutfalli en vísitöluviðmið á öllum árum rannsóknartímabilsins.  

Tafla 7-2: Sharpe hlutföll hlutabréfasjóða fyrir hvert ár 

Hlutabréfasjóður 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Alda Hlutabréf 

    
0,29 3,01 

GAMMA Equity fund 
    

- 0,16 2,94 
IS Hlutabréfasjóðurinn 1,12 1,12 2,05 2,61 0,21 3,43 
Júpíter - Innlend hlutabréf  

  
2,37 1,11 3,16 

Landsbréf - Úrvalsbréf 0,98 - 0,04 1,61 1,81 0,23 3,86 
Landsbréf - Öndvegisbréf  

  
1,84 0,54 4,00 

Virðing Íslensk hlutabréf 
   

2,22 1,25 3,75 
Stefnir ÍS-15 0,70 0,01 1,70 2,36 0,42 3,48 
Meðaltal 0,93 0,36 1,79 2,20 0,49 3,45 
Miðgildi 0,98 0,01 1,70 2,29 0,36 3,46 
OMXI8 GI 0,51 - 0,38 0,91 0,99 0,18 3,74 

 

                                                
4 YTM: Sharpe hlutfall sjóðs reiknað frá upphafi til loka rannsóknartímabilsins, eða frá 
stofnun sjóðs til loka rannsóknartímabilsins hvort sem lengur reynist. 
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7.1.2 Modigliani  

Í þessum hluta niðurstaðna hefur ávöxtun hlutabréfasjóða verið leiðrétt fyrir áhættu, mælda 

með staðalfráviki samkvæmt aðferðafræði Franco Modigliani og Leah Modigliani (M2). M2 

mælikvarðinn sýnir því ávöxtun hlutabréfasjóða þegar áhætta þeirra er sú sama og áhætta 

vísitöluviðmiðs. M2 segir því til um áhættuleiðrétta ávöxtun hlutabréfasjóða umfram 

markaðsávöxtun og því hefur M2 meira upplýsingagildi ásamt því að ekki þarf að styðjast við 

samanburð við greiningu. Tafla 7-3 sýnir niðurstöður M2 mælinga fyrir hvert ár 

rannsóknartímabilsins. Niðurstöður eru sambærilegar niðurstöðum Sharpe hlutfalls þar sem 

áhættuleiðrétt ávöxtun umfram markaðsávöxtun er að meðtaltali jákvæð á öllum árum 

rannsóknartímabilsins að undanskildu árinu 2015. Enn fremur má sjá að töluverður munur er 

á áhættuleiðréttri umframávöxtun einstakra sjóða, en helst ber að nefna að stærstu 

hlutabréfasjóðir úrtaksins, IS Hlutabréfasjóðurinn, Landsbréf, Úrvalsbréf og Stefnir ÍS-15, 

sýna töluverða en jafnframt nokkuð stöðuga umframávöxtun.  

Tafla 7-3: Niðurstöður M2 mælinga birtar sem prósenta 

Hlutabréfasjóður 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Alda Hlutabréf 

    
1,4 - 6,2 

GAMMA Equity fund 
    

- 4,5 - 6,7 
IS Hlutabréfasjóðurinn 9,9 19,2 11,0 21,3 0,4 - 2,9 
Júpíter - Innlend hlutabréf  

  
18,3 12,2 - 5,4 

Landsbréf - Úrvalsbréf 7,6 4,3 6,7 10,8 0,7 1,1 
Landsbréf - Öndvegisbréf  

  
11,2 4,7 2,0 

Virðing Íslensk hlutabréf 
   

16,3 14,0 0,0 
Stefnir ÍS-15 3,1 5,0 7,6 18,0 3,1 - 2,5 
Meðaltal 6,8 9,5 8,5 16,0 4,0 - 2,6 

Mynd 7-1 dregur saman meðaltal áhættuleiðréttrar umframávöxtunar hlutabréfasjóða á 

rannsóknartímabilinu. Á fyrstu þremur árum rannsóknartímabilsins er umframávöxtun í 

kringum 7,5% en árið 2013 er öfgakennt þar sem hún hækkar snögglega upp í 16% að 

meðaltali. Á árinu 2014 tekur umframávöxtun að lækka töluvert áður en hún tekur neikvætt 

gildi í fyrsta sinn á rannsóknartímabilinu árið 2015. Þegar litið er á heildarmyndina sýna 

íslenskir hlutabréfasjóðir fram á töluverða umframávöxtun samkvæmt mælikvarða M2 á 

rannsóknartímabilinu þó leitnin sé niðurhallandi.  
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Mynd 7-1: Þróun á meðaltali M2 yfir rannsóknartímabilið 

7.1.3 Jensen’s alfa 

Í þessum hluta er lagt mat á ávöxtun hlutabréfasjóða umfram viðmiðið OMXI8 GI, 

samkvæmt aðferðafræði Michael C. Jensen (1967). Mat á ávöxtun er leiðrétt fyrir 

kerfisbundna áhættu mælda með betu. Alfa gildi hvers sjóðs endurspeglar þar af leiðandi 

umframávöxtun hans fram yfir OMXI8 viðmiðið. Tafla 7-4 greinir frá niðurstöðum alfa 

útleiðslu fyrir íslenska hlutabréfasjóði og eru niðurstöður umframávöxtunar birtar á 

ársgrundvelli.  

Tafla 7-4: Niðurstaða Jensen's alfa aðhvarfsgreiningar yfir rannsóknartímabilið 
*** 1% marktektarmörk, ** 5% marktektarmörk, * 10% marktektarmörk 

 Hlutabréfasjóðir α  % β R2 
Alda Hlutabréf 3,85  0,92 0,92 
GAMMA Equity fund *6,12 ***0,68 0,69 
Júpíter innlend hlutabréf ***11,77 ***0,74 0,66 
IS Hlutabréfasjóðurinn ***9,78 ***0,72 0,78 
Landsbréf - Úrvalsbréf **6,03 ***0,81 0,72 
Öndvegisbréf **6,44 ***0,76 0,77 
Stefnir ÍS-15 ***6,88 ***0,80 0,80 
Virðing Íslensk hlutabréf ***11,23 ***0,74 0,73 
Sameiginlegt alfa (e. Joint test) ***7,24 ***0,79 0,74 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýna fram á að allir sjóðirnir mælast með jákvætt alfa yfir 

rannsóknartímabilið. Marktæk alfa gildi, miðað við 5% marktektarstig, mælist hjá sex sjóðum 

af átta. Til viðbótar þá er sameiginlegt alfa gildi sjóða 7,24% og endurspeglar það vænta 

umframávöxtun gagnvart almennri fjárfestingu í virkum hlutabréfasjóði. Þessar niðurstöður 
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benda til þess að meðal sjóðsstjóranum hefur tekist að setja saman eignasafn sem skilar hærri 

ávöxtun en markaðurinn án þess að áhætta sé aukin. Niðurstaðan hefur engan samhljóm með 

rannsóknum erlendra fræðimanna þar sem almennt er talið að sjóðsstjórar nái ekki 

umframávöxtun. Grinblatt og Titman (1993) sýndu þó fram á marktæka 2% umframávöxtun 

sjóða en í flestum tilvikum ná fjárfestar ekki að njóta góðs af þeirri ávöxtun sökum 

viðskiptakostnaðar. Niðurstaðan fer þá einnig í bága við kenningu Eugene Fama (1965) um 

skilvirkni markaðar en ef markaður telst skilvirkur mun samkeppni leiða af sér rétt mat á 

innra virði hlutabréfa í ljósi allra tiltækra upplýsinga. Í kjölfarið er vert að líta á fyrri hluta 

rannsóknartímabilsins en þá var hlutabréfamarkaðurinn bæði grunnur af fjárfestingarkostum 

og fjárfestum. Endurspeglast það í því að á rannsóknartímabilinu hafa 14 ný félög verið skráð 

á aðallista kauphallarinnar, sem samanstendur nú af samtals 17 félögum. Til viðbótar við það 

hafa 5 nýir hlutabréfasjóðir sprottið upp og mætti því ganga út frá því að samkeppni á 

íslenskum fjármálamarkaði sé að aukast. Vegna þessa er áhugavert að brjóta niðurstöður 

aðhvarfsgreiningar upp á ár og skoða betur hvernig þróunin er. Niðurstöður árlegrar 

aðhvarfsgreiningar á hlutabréfasjóðum má sjá í töflu 7-5.   

Tafla 7-5: Niðurstöður Jensen’s alfa brotnar upp á ár 
*** 1% marktektarmörk, ** 5% marktektarmörk, * 10% marktektarmörk 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015 
Alda Hlutabréf 

    
1,57 - 5,43 3,85 

GAMMA Equity fund 
    

- 2,56 - 3,16 *6,12 
Júpíter innlend hlutabréf 

   

***20,82 10,31 0,21 ***11,77 
IS Hlutabréfasjóðurinn 7,34 **13,43 **9,02 ***20,35 0,48 - 1,40 ***9,78 
Landsbréf - Úrvalsbréf 10,97 3,18 6,37 **9,81 0,70 3,16 **6,03 
Öndvegisbréf 

   

**10,92 4,26 5,58 **6,44 
Stefnir ÍS-15 3,70 3,31 **7,31 ***18,16 2,98 0,13 ***6,88 
Virðing Íslensk hlutabréf 

   

**18,58 *10,35 0,21 ***11,23 
Sameiginlegt alfa  7,34 *6,64 ***7,57 ***16,21 2,44 0,03 ***7,24 

Skýrari yfirlitsmynd á alfa gildi sjóða fæst með uppbrotinu. Á fyrstu þremur árum 

rannsóknartímabilsins er alfa gildi sjóða hátt. Á þeim tíma er markaður aftur á móti mjög 

grunnur og gera má ráð fyrir að efnahagslegur óstöðugleiki sé mikill á þessum árum. Árið 

2013 markar í framhaldinu toppinn í alfa gildum og bendir til að hátt alfa gildi 

rannsóknarinnar sé að stórum hluta drifið áfram af því ári. Eftir árið 2013 er leitnin niður á 

við og samhljómur við erlendar rannsóknir orðinn meiri.   



 61 

7.1.4 Hlutfallslegur styrkur 

Í þessum hluta niðurstaðna hafa engar áhættuleiðréttingar verið gerðar á ávöxtun 

hlutabréfasjóða en notast er við myndræna framsetningu á hlutfallslegum styrk til að leggja 

mat á umframávöxtun hlutabréfasjóða. Mynd 7-2 sýnir ávöxtun úrtaks hlutabréfasjóða ásamt 

OMXI 8 vísitölunni yfir rannsóknartímabilið. Allar vísitölur taka grunngildið 100 í upphafi 

tímabils en þeir sjóðir sem eru ekki starftækir allt tímabilið taka grunngildið 100 við stofnun, 

sem veldur því að samanburður á þeim sjóðum og OMXI 8 vísitölu er ekki á jöfnum 

grundvelli. Mynd 7-2 sýnir að allir hlutabréfasjóðir úrtaks sem eru starfræktir yfir allt 

rannsóknartímabilið skila ávöxtun sem er töluvert umfram OMXI 8 viðmið. Enn fremur er 

fylgni ávöxtunar allra hlutabréfasjóða að meðtaltali 0,82% við ávöxtun OMXI 8 vísitölu.  

 

Heimild: NASDAQ OMX NORDIC - Indexes 
Mynd 7-2: Þróun hlutabréfasjóða samhliða viðmiði yfir rannsóknartímabilið 
 

Mynd 7-3 sýnir síðan hlutfallslegan styrk sjóða gagnvart OMXI 8 viðmiði. Hlutfallslegur 

styrkur er stilltur á grunngildið 1 í upphafi tímabils, eða við stofnun, hvort sem fyrr reynist. 

Þar sést að hlutfallslegur styrkur hlutabréfasjóða fer lækkandi á fyrrihluta árs 2010 áður en 

stöðugur vöxtur tekur við, fram til síðla árs 2014, þegar hann tekur að lækka aftur. Þegar litið 

er á rannsóknartímabilið í heild liggur hlutfallslegur styrkur allra hlutabréfasjóða stöðugt yfir 

upphafsgildi sínu ásamt því að sýna merki um töluverðan vöxt yfir bróðurpart tímabilsins. 

Því rennur mælikvarði hlutfallslegs styrks frekari stoðum undir getu hlutabréfasjóða til að 

sigra OMXI 8 vísitölu og þar með markaðsávöxtun.   
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Heimild: NASDAQ OMX NORDIC - Indexes 
Mynd 7-3: Hlutfallslegur styrkur hlutabréfasjóða á móti OMXI 8 GI 
 

7.2 Árangursmæling skuldabréfasjóða 

Árangursmælingar skuldabréfasjóða munu einungis styðjast við Jensen’s alfa 

árangursmælikvarðann. Ástæða þess er að rannsóknir á frammistöðu skuldabréfasjóða eru 

tiltölulega nýjar af nálinni en í þeim hefur almennt ekki tíðkast að notast við Sharpe eða M2 

árangursmælikvarðana. Þá er Jensens’s alfa eitt mest notaði árangursmælikvarðinn og ekki er 

talið að niðurstöður hans einar og sér muni koma niður á réttmæti rannsóknar á 

skuldabréfasjóðum.  

7.2.1 Jensen‘s alfa  

Í þessum hluta rannsóknarinnar verður lagt mat á umframávöxtun skuldabréfasjóða 

samkvæmt aðferðafræði Michael C. Jensen (1967). Líkt og í tilviki hlutabréfasjóða byggist 

mat ávöxtunar á leiðréttingu fyrir kerfisbundna áhættu sem mæld er með beta gildi. Alfa gildi 

hvers skuldabréfasjóðs endurspeglar þar af leiðandi umframávöxtun miðað við tilsett viðmið 

en þau eru aðalvísitalan og verðtryggða skuldabréfavísitalan. Í töflu 7-6 birtast helstu 

niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sjóðunum.  
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Tafla 7-6: Niðurstöður Jensen's alfa skuldabréfasjóða yfir rannsóknartímabilið 
*** 1% marktektarmörk, ** 5% marktektarmörk, * 10% marktektarmörk 

Skuldabréfasjóðir α % β R2 
ALDA Ríkisverðbréf *- 0,80 ***1,06 0,98 
Landsbréf - sparibréf plús - 0,97 ***0,99 0,91 
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður **- 0,90 ***1,06 0,97 
Virðing ríkisverðbréf-langur ***- 1,58 ***1,03 0,97 
ÍV Ríkisskuldabréfasjóður *- 1,00 ***1,03 0,95 
IS Löng ríkisskuldabréf **- 1,45 ***1,02 0,94 
Landsbréf - sparibréf verðtryggð ***- 1,08 ***0,97 0,98 
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð ***- 1,07 ***0,97 0,99 
Sameiginlegt alfa  ***- 1,05 ***1,01 0,96 
 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýna að allir skuldabréfasjóðirnir mælast með neikvætt alfa. 

Marktækt neikvætt alfa, miðað við 5% marktektarstig, mælist hjá sex af þeim átta sjóðum 

sem til rannsóknar voru. Sameiginlegt alfa gildi er neikvætt um -1,05% og endurspeglar það 

vænta ávöxtun miðað við almenna fjárfestingu í skuldabréfasjóðum. Samræmi virðist vera í 

niðurstöðum milli sjóða að því leyti að enginn sjóður mældist óvenju hár eða lár. Þar af 

leiðandi má álykta að sjóðsstjórum skuldabréfasjóða á Íslandi hafi mistekist að setja saman 

eignasafn sem er til þess fallið að skila áhættuleiðréttri umframávöxtun. Gengisrunur eru 

birtar með leiðréttingu fyrir umsýslukostnaði en hann er á bilinu 0,8 – 1,0% hjá sjóðunum. 

Þar af leiðandi virðast sjóðirnir vera að skila ávöxtun í kring um markaðsávöxtun en 

viðbótarkostnaður vegna virkrar stýringar dregur vænta ávöxtun niður. Sé litið á niðurstöður í 

samanburði við akademískar rannsóknir er mikill samhljómur meðal þeirra. Almennt séð 

sýna akademískar rannsóknir fram á að sjóðir mælist með neikvætt alfa. Rannsóknir þeirra 

Elton, Gruber og Blake (1995) ásamt Corner og Rodriguez (2006) gáfu til kynna að virkir 

skuldabréfasjóðir mælist iðulega með alfa á bilinu -0,75 til -1,3%, sem rímar við niðurstöður 

þessarar rannsóknar. Ekki var þörf á uppbroti niðurstaðna eftir árum, líkt og í tilviki 

hlutabréfasjóða, þar sem niðurstöður eru í samræmi við það sem búast mátti við og engin 

öfgagildi voru í niðurstöðum. 

7.2.2 Hlutfallslegur styrkur 

Í þessum hluta niðurstaðna hafa engar áhættuleiðréttingar verið gerðar á ávöxtun 

skuldabréfasjóða en notast er við myndræna framsetningu á hlutfallslegum styrk til að leggja 

mat á umframávöxtun þeirra sjóða. Mynd 7-4 sýnir ávöxtun úrtaks skuldabréfasjóða með 

blandaða fjárfestingastefnu ásamt viðeigandi NOMXIBB vísitölu yfir rannsóknartímabilið. 
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Mynd 7-5 sýnir að sama skapi ávöxtun úrtaks skuldabréfasjóða með verðtryggða 

fjárfestingarstefnu ásamt viðeigandi NOMXIREAL vísitölu yfir rannsóknartímabilið. Myndir 

7-4 og 7-5 sýna að þeir sjóðir sem eru starfræktir yfir allt rannsóknartímabilið ná illa að halda 

í við markaðsávöxtun og skila allir neikvæðri umframávöxtun yfir tímabilið. 

 

Heimild: NASDAQ OMX NORDIC - Indexes 
Mynd 7-4: Þróun skuldabréfasjóða samhliða NOMXIBB 
 

 

Heimild: NASDAQ OMX NORDIC - Indexes 
Mynd 7-5: Þróun verðtryggðra sjóða samhliða NOMXIREAL 
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Mynd 7-6 sýnir síðan hlutfallslegan styrk skuldabréfasjóða með blandaða fjárfestingastefnu 

gagnvart NOMXIBB viðmiði. Hlutfallslegur styrkur er stilltur í grunngildið 1 í upphafi 

tímabils eða við stofnun hvort sem fyrr reynist. Á myndinni sést að hlutfallslegur styrkur 

flestra blandaðra skuldabréfasjóða fer lækkandi á árinu 2010 gagnvart NOMXIBB, en tekur 

að vinna á fram til ársloka 2012, áður en hann tekur að lækka nokkuð stöðugt fram til loka árs 

2015. Mælikvarði hlutfallslegs styrks rennir frekari stoðum undir vangetu blandaðra 

skuldabréfasjóða til að sigra NOMXIBB vísitölu og þar með markaðsávöxtun.  

 

Heimild: NASDAQ OMX NORDIC - Indexes 
Mynd 7-6: Hlutfallslegur styrkur skuldabréfasjóða á móti NOMXIBB 
 

Mynd 7-7 sýnir hlutfallslegan styrk skuldabréfasjóða með vertryggða fjárfestingarstefnu 

gagnvart NOMXIREAL viðmiði. Hlutfallslegur styrkur er að sama skapi stilltur í grunngildið 

1 í upphafi tímabils. Mynd 7-7 sýnir að hlutfallslegur styrkur verðtryggðra skuldabréfasjóða 

fer stöðugt lækkandi yfir allt rannsóknartímabilið. Mælikvarði hlutfallslegs styrks sýnir því 

fram á töluverða vangetu verðtryggðra skuldabréfasjóða til að sigra NOMXIREAL vísitölu 

og þar með markaðsávöxtun.  
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Heimild: NASDAQ OMX NORDIC - Indexes 
Mynd 7-7: Hlutfallslegur styrkur verðtryggðra sjóða á móti NOMXIREAL 

7.3 Tímasetning markaða 

Í þessum hluta verður lagt mat á hæfni sjóðsstjóra við tímasetningu á markaði samkvæmt 

aðferðafræði Treynor og Mazuy (1966). Nýtt mat verður lagt á alfa og beta gildu ásamt því 

að meta nýjan stuðul, gamma. Þar af leiðandi ætti aðhvarfsgreining að sýna hvort hæfni 

sjóðsstjóra felist í vali á réttum verðbréfum, tímasetningu á markaði eða hvoru tveggja.  
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aðhvarfsgreiningar Treynor og Mazuy fyrir hlutabréfasjóði má sjá í töflu 7-7.  
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Tafla 7-7: Niðurstöður aðhvarfsgreiningar Treynor og Mazuy á tímasetningu hlutabréfasjóða 
*** 1% marktektarmörk, ** 5% marktektarmörk, * 10% marktektarmörk 

Hlutabréfasjóðir α % β γ R2 
Alda Hlutabréf 3,00 ***0,91 0,70 0,80 
GAMMA Equity fund *6,54 ***0,68 - 0,33 0,69 
Júpíter innlend hlutabréf **9,12 ***0,73 1,97 0,66 
IS Hlutabréfasjóðurinn **5,22 ***0,72 ***2,83 0,79 
Landsbréf - Úrvalsbréf 6,15 ***0,81 - 0,07 0,72 
Öndvegisbréf 5,12 ***0,75 1,01 0,77 
Stefnir ÍS-15 2,15 ***0,81 ***2,93 0,81 
Virðing Íslensk hlutabréf **10,49 ***0,73 0,55 0,73 
Sameiginlegt próf ***5,71 ***0,77 ***1,51 0,75 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á tímasetningu markaðar sýna fram á að sex af átta sjóðum 

mælast með jákvæða tímasetningu á markaði. Hins vegar eru einungis tveir sjóðanna með 

marktækt jákvæða tímasetningu. Ástæða þess að einungis tveir sjóðir mælast marktækir getur 

verið sú að Treynor og Mazuy aðhvarfsgreiningin þarfnast yfirleitt mun fleiri gagnapunkta 

heldur en t.d Jensen’s alfa aðhvarfsgreining. Eins og sést þá hafa þeir sjóðir sem mælast 

marktækir báðir verið starfandi allt rannsóknartímabilið. Þegar sameiginlegt próf er gert á 

öllum sjóðum úrtaksins eykst fjöldi gagnapunkta og samhliða því ætti staðalskekkja að 

minnka. Af þessum ástæðum er mun líklegra að niðurstöður verði marktækar. Niðurstöður 

sameiginlegrar prófunar sýnir fram á jákvæða tímasetningu hjá sjóðsstjórum og hefur alfa 

gildi frá Jensen’s aðhvarfsgreiningunni lækkað úr 7,24% niður í 5,71%. Mismunurinn er 

1,53% sem túlka má sem hæfni sjóðsstjóra við tímasetningu á móti þeim 5,71% sem rekja má 

til hæfni þeirra til að velja réttu hlutabréfin. Fjárfestingarheimildir hlutabréfasjóða úrtaksins 

kveða á um að heimilt sé að fjárfesta í innlánum fjármálafyrirtækja eða 

peningamarkaðsskjölum, allt frá 10-50% af heildareignum. Því gæti tímasetning á markaði 

verið tilkomin vegna uppfærslu hlutabréfasjóða á vigtum hlutabréfa og innlána eftir 

væntingum til hlutabréfamarkaðar. Enn fremur gæti tímasetning á markaði verið tilkomin 

vegna uppfærslu hlutabréfasjóða á betu eignasafna eftir væntingum til hlutabréfamarkaðar. 

Hófsemdar verður þó að gæta við túlkun fyrir einstaka sjóði þar sem einungis tveir sjóðir 

sýna fram á tölfræðilega marktæka tímasetningu á hlutabréfamarkaði. 
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7.3.2 Skuldabréfasjóðir 

Línuleg Jensen’s alfa aðhvarfsgreining sýndi fram á neikvæða umframávöxtun 

skuldabréfasjóða. Því er vert að vita hvort það sé tilkomið vegna dræms vals á skuldabréfum 

til kaupa eða dræmrar tímasetningar á markaði. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar Treynor og 

Mazuy fyrir skuldabréfasjóði má sjá í töflu 7-8.   

Tafla 7-8: Niðurstöður aðhvarfsgreiningar Treynor og Mazuy á tímasetningu skuldabréfasjóða 
*** 1% marktektarmörk, ** 5% marktektarmörk, * 10% marktektarmörk 

Skuldabréfasjóðir α % β γ R2 
ALDA Ríkisverðbréf - 0,36 ***1,05 **- 2,74 0,98 
Landsbréf - sparibréf plús 0,02 ***0,97 ***- 3,02 0,92 
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður ***- 1,23 ***1,07 **0,99 0,98 
Virðing ríkisverðbréf-langur ***- 1,67 ***1,03 0,49 0,97 
ÍV Ríkisskuldabréfasjóður ***- 1,92 ***1,04 ***2,82 0,95 
IS Löng ríkisskuldabréf ***- 2,05 ***1,03 ***1,84 0,94 
Landsbréf - sparibréf verðtryggð - 0,50 ***0,97 *- 1,41 0,98 
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggt - 0,88 ***0,97 *- 0,48 0,99 

Sameiginlegt alfa ***- 1,10 ***1,01 0,005 0,96 

 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á tímasetningu markaðar sýna fram á að fjórir af átta sjóðum 

mælast með neikvæða tímasetningu á markaði. Samhliða mælast fjórir af átta sjóðum með 

jákvæða tímasetningu á markaði. Hægt er að sýna fram á tölfræðilega marktækt mat á γ hjá 

öllum sjóðum að undanskildum einum, hvort sem um er að ræða jákvætt eða neikvætt 

samband. Sveiflur í ávöxtun skuldabréfasjóða eru töluvert lægri en hjá hlutabréfasjóðum. Þar 

af leiðandi er staðalskekkja matsins lægri sem verður þess valdandi að auðveldara en ella er 

að sýna fram á marktækar niðurstöður. Niðurstaða sameiginlegrar prófunar gefur til kynna að 

skuldabréfasjóðir séu með jákvæða tímasetningu og hefur alfa frá Jensen’s alfa 

aðhvarfsgreiningunni lækkað úr -1,05% niður í -1,10%. Munurinn er því lítill eða 0,05%. 

Einnig er stuðull tímasetningar ómarktækur og niðurstöður sameiginlegrar prófunar því að 

sama skapi ómarktækar. Leiða má líkur að því að sú niðurstaða sé tilkomin vegna þess að 

skuldabréfasjóðir skiptast til helminga við mat á jákvæðum og neikvæðum stuðlum á 

tímasetningu. Hins vegar eru niðurstöður fyrir einstaka sjóði réttmætar í þeim tilfellum þar 

sem stuðlar eru tölfræðilega marktækir.  
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7.4 Samantekt niðurstaðna 

Tilgáta 1: staðfest: Meirihluti íslenskra hlutabréfasjóða í virkri stýringu skila 

umframávöxtun. 

Tilgátu 1 hefur verið staðfest með útreikningum á Sharpe hlutfalli, M2, Jensen’s alfa og 

hlutfallslegum styrk. Einróma niðurstöður þessarar rannsóknar eru að virkir hlutabréfasjóðir 

hafa skilað marktækt betri ávöxtun (7,24% á ársgrundvelli) heldur en hlutlaust viðmið á 

rannsóknartímabilinu. 

Tilgáta 2: hafnað: Meirihluti íslenskra skuldabréfasjóða með langan meðallíftíma í virkri 

stýringu skila umframávöxtun. 

Tilgáta 2 hefur verið hafnað með útreikningum á hlutfallslegum styrk og Jensen’s alfa. 

Samræmi er á milli prófana um að virkir skuldabréfasjóðir skili marktækt verri ávöxtun 

heldur en tilsett viðmið. Sýndi Jensen’s alfa aðhvarfsgreining á sögulegum gögnum fram á að 

fjárfesting í virkum skuldabréfasjóðum hafi skilað að meðaltali -1,05% verri ávöxtun en ef 

fjárfest hefði verið í hlutlausu viðmiði. Þar sem gengisrunur eru leiðréttar fyrir 

umsýslukostnaði má líta svo á að flestir virkir hlutabréfasjóðir eru með sambærilega ávöxtun 

og hlutlaust viðmið fyrir kostnað. Aftur á móti þá dregur viðbótarkostnaður virkrar 

sjóðsstýringar ávöxtun þessara sjóða niður fyrir markaðsávöxtun.  

Niðurstaðan er metin sterk vegna mikils útskýringarmátts aðhvarfsgreiningar á 

skuldabréfasjóðum. R2 mældist að meðaltali um 96,34% og þar af leiðandi fátt sem líkanið 

nær ekki að útskýra. Ásamt því eru niðurstöður aðhvarfsgreiningar studdar með myndrænni 

framsetningu á hlutfallslegum styrk sjóðanna.  

Tilgáta 3: hafnað: Meirihluti íslenskra hluta- og skuldabréfasjóða með langan meðallíftíma 

ná að tímasetja markaðinn.  

Tilgáta 3 hefur verið hafnað með líkani Treynor og Mazuy á þeirri forsendu að niðurstöður 

eru ósannfærandi. Ekki tókst með marktækum hætti að sýna fram á tímasetningu hlutabréfa- 

og skuldabréfasjóða á markaði. Niðurstöður sýndu fram á að allir hlutabréfasjóðir úrtaks 

mældust með jákvæðan stuðul tímasetningar og sameiginleg prófun gaf til kynna að um 

marktæka niðurstöðu væri að ræða. Þrátt fyrir það er ekki talið réttmætt að staðfesta tilgátuna 

fyrir hlutabréfasjóði þar sem einungis var hægt að sýna fram á marktæka stuðla tímasetningar 
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fyrir tvo af átta hlutabréfasjóðum úrtaks. Niðurstöður fyrir skuldabréfasjóði leiddu í ljós að 

skuldabréfasjóðir skiptast til helminga við mat á jákvæðum og neikvæðum stuðlum fyrir 

tímasetningu. Vegna þessarar skiptingar er ekki talið réttmætt að leggja heildstætt mat á 

niðurstöður fyrir skuldabréfasjóði. Þrátt fyrir það eru niðurstöður fyrir einstaka 

skuldabréfasjóði marktækar fyrir sjö af átta sjóðum og hafa því töluvert upplýsingagildi fyrir 

þá sjóði.  
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8. Ályktanir 

8.1 Ættu fjárfestar í íslenskum hlutabréfasjóðum í auknum mæli að 

færa fjármagn sitt úr virkri stýringu?  

Niðurstöður benda til þess að fjárfestar hefðu ekki haft meiri hag af hlutlausri stýringu á 

tímabilinu 2010 til 2015. Svo virðist sem sjóðsstjórar íslenskra hlutabréfasjóða hafi náð með 

nokkuð markvissum hætti að sigra hlutlaust OMXI 8 vísitöluviðmið markaðsávöxtunar. 

Þessar niðurstöður hafa engan samhljóm með áðurnefndum rannsóknum á erlendum 

mörkuðum sem sýna fram á vangetu hlutabréfasjóða í virkri stýringu við að ná jákvæðri 

umframávöxtun. 

Mynd 8-1 sýnir heildarmarkaðsvirði íslensks hlutabréfamarkaðar í lok árs 2015 í samanburði 

við erlenda markaði. Myndin sýnir að stærð íslensks hlutabréfamarkaðar er smár í 

samanburði við stærstu hlutabréfamarkaði heims þar sem flestar sambærilegar rannsóknir 

fræðimanna hafa verið framkvæmdar. Færa má rök fyrir því að þessi stærðarmunur leiði til 

þess að niðurstöður séu ekki að fullu samanburðarhæfar við niðurstöður erlenda rannsókna. 

Þá er sett spurningarmerki við það hvort ætla megi að íslenskur hlutabréfamarkaður, sem er 

til að mynda 0,05% af stærð NYSE, verði álitinn álíka skilvirkur.  

 

Heimild:  World Federation of Exchanges 
Mynd 8-1: Stærð íslensks hlutabréfamarkaðar í samanburði við erlenda hlutabréfamarkaði 
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Það sem var hins vegar áhugaverðast við niðurstöður rannsóknar á hlutabréfasjóðum var 

þróun umframávöxtunar yfir rannsóknartímabilið. Niðurstöður benda til þess að 

umframávöxtun, og þar með geta hlutabréfasjóða til að sigra hlutlaust viðmið, virðist minnka 

eftir því sem líður á rannsóknartímabilið. Sú staðreynd skiptir máli fyrir fjárfesta í íslenskum 

hlutabréfasjóðum þegar horft er fram á veginn.  

Eins og áður hefur verið nefnt byggja forsendur hlutlausrar stýringar á því að markaður sé 

skilvirkur. Samkvæmt Fama og French (2010) mun samkeppni á markaði leiða til að 

markaðsverð endurspegli innra virði verðbréfa út frá öllum tiltækum upplýsingum. Því er vert 

að greina þróun umframávöxtunar yfir rannsóknartímabilið út frá sjónarmiði um skilvirkni 

íslensks hlutabréfamarkaðar.  

Fyrst er vert að líta til þróunar á stærð íslensks hlutabréfamarkaðar frá upphafi 

rannsóknartímabils. Í ársbyrjun 2010 var óvissa á íslenskum hlutabréfamarkaði veruleg. 

Afskráningar og gjaldþrot félaga urðu til þess að Kauphöll Íslands þurfti að veita undanþágur 

frá skilyrðum sínum á inntöku í úrvalsvísitölu. Íslenskur hlutabréfamarkaður var því orðinn 

grunnur af fjárfestingakostum og voru það einkum færeysk félög sem mynduðu úrvalsvísitölu 

Kauphallar Íslands. Því má álykta að íslenskur hlutabréfamarkaður hafi verið lítt skilvirkur í 

upphafi rannsóknartímabilsins. Endurreisa þurfti íslenskan hlutabréfamarkað nánast frá 

grunni en segja má að sú endurreisn hafi ekki hafist fyrr en fyrsta nýskráningin átti sé stað 

hinn 16. desember 2011, þegar Hagar voru skráðir á markað. Mynd 8-2 sýnir nýskráningar á 

aðallista Kauphallar Íslands á rannsóknartímabilinu. Alls hafa 12 félög verið nýskráð á 

hlutabréfamarkað á rannsóknartímabilinu, þar á meðal nokkur af stærstu hlutafélögum 

landsins. Sú þróun á umframávöxtun sem niðurstöður rannsóknar gáfu til kynna mætti e.t.v 

rekja til aukinnar skilvirkni á hlutabréfamarkaði samhliða stækkun hans. 

 

Heimild: Nasdaq Nordic Reports - Statistics 
Mynd 8-2: Nýskráningar á aðallista Kauphallar á rannsóknartímabili  
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Samhliða nýskráningum hafa viðskipti á hlutabréfamarkaði aukist verulega. Mynd 8-3 sýnir 

heildarveltu á íslenskum hlutabréfamarkaði á rannsóknartímabilinu. Sjá má að heildarvelta 

hefur tæplega sextánfaldast frá upphafi rannsóknartímabils til loka þess. Leiða má líkur að 

því að sú staðreynd hafi töluvert að segja hvað varðar þróun umframávöxtunar 

hlutabréfasjóða. Þá er átt við að aukin velta endurspegli aukna samkeppni á 

hlutabréfamarkaði og leiði af sér skilvirkari markað, sem gerir sjóðsstjórum erfiðara en áður 

að skila umframávöxtun. 

 

Heimild: Nasdaq Nordic Reports - Statistics 
Mynd 8-3: Þróun á heildarveltu á hlutabréfamarkaði yfir rannsóknartímabil 

 

8.2 Ættu fjárfestar í íslenskum skuldabréfasjóðum með langan 

meðallíftíma í auknum mæli af færa fjármagn sitt úr virkri stýringu? 

Niðurstöður úr mati á ávöxtun skuldabréfasjóða sýndu fram á marktækt neikvæða ávöxtun 

umfram hlutlaust viðmið. Sjóðsstjórum skuldabréfasjóða hefur því mistekist að setja saman 

eignasafn sem hefur áhættuleiðrétta umframávöxtun. Þá virðist sem neikvæð umframávöxtun 

sjóðanna sé að miklu leyti tilkomin vegna umsýslukostnaðar. Rannsóknir fræðimanna á 

erlendum skuldabréfamörkuðum hafa einnig sýnt fram á neikvæða ávöxtun umfram viðmið. 

Ólíkt rannsókn á hlutabréfasjóðum er samhljómur með niðurstöðum fræðimanna varðandi 

skuldabréfasjóði. Hvað veldur þessu ósamræmi milli hlutabréfa- og skuldabréfsjóða getur 

verið erfitt að segja til um en mögulega má rekja muninn til skilvirkni og stærðar markaðar.  

24
59

82

204

292

392

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mlja. kr



 74 

Eins og komið hefur fram leiðir samkeppni á markaði til skilvirkni og á skilvirkum markaði 

ættu fjárfestar ekki að geta ávaxtað fé umfram markaðsávöxtun til lengri tíma. Samkeppni á 

mörkuðum ræðst af eftirspurn á markaði en hana má mæla með veltu bréfa (veltu íslenska 

skuldabréfamarkaðarins fyrir rannsóknartímabilið má sjá á mynd 8-4). Samanburður milli ára 

á veltu sýnir að yfir rannsóknartímabilið hefur þróunin verið niður á við frá árinu 2010. 

Mikilvægari þáttur í rökstuðningi fyrir skilvirkni er aftur á móti hversu stöðug þróunin hefur 

verið. Á mynd 8-4 sést að mun minni sveiflur eru í veltu á skuldabréfamarkaði í samanburði 

við hlutabréfamarkaðinn. Líklegra er að samkeppni leiði af sér rétta verðmyndun skuldabréfa 

og þar af leiðandi ættu sjóðsstjórar ekki að geta náð umframávöxtun líkt og niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til.  

 

Heimild: Nasdaq Nordic Reports - Statistics 
Mynd 8-4: Þróun á heildarveltu á skuldabréfamarkaði yfir rannsóknartímabil 

 

Annar mögulegur áhrifaþáttur í mismun rannsókna á milli skuldabréfa og hlutabréfa er stærð 

markaðar. Sé heildarvelta borin saman á milli skuldabréfa og hlutabréfa sést að markaður 

með skuldabréf er mun stærri en markaður með hlutabréf , sbr. mynd 8-5. Þá er einnig mun 

meira úrval á skuldabréfamarkaði heldur en á hlutabréfamarkaði. Til að mynda voru skráð 

skuldabréf 183 í árslok 2015 á móti 17 hlutafélögum á aðallista kauphallarinnar.  
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Heimild: Nasdaq Nordic Reports - Statistics 
Mynd 8-5: Heildarvelta á íslenskum hluta- og skuldabréfamarkaði á rannsóknartímabili 

 

Hvort skilvirkni og stærð skuldabréfamarkaðar í samanburði við hlutabréfamarkaðinn valdi 

þessum mikla mun í niðurstöðum er ómögulegt að fullyrða um. Aftur á móti gefa þessi atriði 

vísbendingar um að skuldabréfamarkaðurinn hafi verið þroskaðri á tímabilinu og þar af 

leiðandi samanburðarhæfari gagnvart erlendum mörkuðum. 

Hér að ofan hefur spurningunni um hvort virk eða hlutlaus sjóðsstýring sé betri kostur á 

skuldabréfamörkuðum verið svarað eins framarlega og unnt er. Samt sem áður er áhugavert 

að skoða til hliðsjónar þann hlutlausa skuldabréfasjóð (GAMMA Index) sem stendur 

almennum fjárfestum til boða. Ef samhliða greining á Jensen’s alfa er gerð á honum mælist 

sjóðurinn með marktækt neikvæða umframávöxtun um -0,71%. Þrátt fyrir að niðurstaðan sé 

enn neikvæð þá er hún betri niðurstaða en hjá „besta” virka skuldabréfasjóðnum sem mældist 

með  -0,80% nafn ávöxtun. Þá var vænt umframávöxtun fjárfestis neikvæð um -1,05% við 

almenna fjárfestingu í virkum skuldabréfasjóð. Þar af leiðandi virðist nokkuð ljóst að hlutlaus 

stýring skuldabréfa sé betri fjárfestingarkostur heldur en virk. Í dag er um 99,2% af fjármagni 

skuldabréfasjóða í virkri stýringu. Þar af leiðandi mætti draga þá ályktun að skynsamur 

fjárfestir myndi setja fjármuni sína í hlutlausa stýringu þar sem það hefur skilað marktækt 

betri árangri undanfarin ár.  
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11. Viðaukar 

11.1 Viðauki A – Gögn og Útreikningar 

Hér má nálgast Excel skjalið sem notað var við útreikninga rannsóknar. Þar má sjá hvernig 

útreikningur á helstu niðurstöðum var framkvæmdur.  

https://drive.google.com/open?id=0B8soKB46JxOdMmFHYnJqUXB4U3c 

 

 


