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Útdráttur  
Einsleitar niðurstöður fræðimanna á sögulegum árangri virkra verðbréfasjóða sýna að marktæk 

umframávöxtun þeirra yfir viðmiðunarvísitölur er fátíð. Í ljósi þess hafa vinsældir hlutlausra 

verðbréfasjóða aukist sem að hluta til má rekja til lægri kostnaðar þeirra en virku sjóðana. Um 

það hvort skynsamlegt sé að beita virkri stýringu eignasafna hafa fræðimenn og fjárfestar deilt 

í gegnum tíðina. Fyrri rannsónir sýna þó að aðferðir virðisfjárfesta af Graham-skólanum hafa í 

gegnum tíðina sigrað markaðinn. Þessi rannsókn kannar árangur virðisaðferðar Joel Greenblatt 

á hlutabréfamörkuðum Norðurlandanna yfir fimm ára tímabil frá árinu 2011 til 2016. Aðferðin 

gengur út á að raða hlutabréfum eftir hlutföllum megindlegrar grunngreiningar. Ýmsar 

forsendur liggja að baki rannsóknarinnar en eðli máls samkvæmt þurfti að aðlaga 

aðferðafræðina að smærri mörkuðum en þeim sem fyrri rannsóknir náðu til. Niðurstöður sýndu 

að öll þrjú eignasöfn aðferðarinnar skiluðu marktækri umframávöxtun yfir viðmiðunarvísitölur 

að teknu tilliti til áhættu en umframávöxtun eignasafnanna þriggja var ekki útskýrð með 

aukinni áhættutöku yfir tímabilið. 

 

 

 

 

  



	

	

Formáli  
Rannsóknarverkefni þetta er B.Sc. verkefni í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík sem 

unnið var á vorönn 2016. Við framkvæmd rannsóknarinnar hafði höfundur aðgang að 

gagnaveitunni Thomson Reuters Datastream og er það leiðbeinanda verkefnisins, Má 

Wolfgang Mixa  og velvilja hans að þakka. Vill undirritaður þakka honum kærlega fyrir góða 

leiðsögn og enn fremur ánægjulegt samstarf síðastliðna mánuði.   
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Orðalisti   
Ávöxtun eignasafna má reikna á nokkra vegu. Í ljósi þess er gerður greinarmunur á því um 

hvers konar ávöxtun ræðir, þegar talað verður um ávöxtun síðar í þessari rannsókn hér að neðan 

sem:  

 

Einföld meðaltalsávöxtun = Ávöxtun reiknuð yfir tímabil með einföldu eða hreinu meðaltali  

(e. arithmetic mean) þar sem ávöxtun hvers árs er deilt með fjölda ára.  

 

Geómetrísk meðaltalsávöxtun = Ávöxtun reiknuð yfir tímabil með geómetrísku eða 

rúmfræðilegu meðaltali (e. geometric mean). Munurinn á geómetrísku meðaltali og einföldu 

meðaltali er sá að það geómetríska er tímavigtað og tekur tillit til vaxtavaxta. Formúlan er 

eftirfarandi:   

Rúmfræðilegt meðaltal = 1 + 𝑟1 + 1 + 𝑟2 + 1 + 𝑟3&  – 1 

 

Þar sem: 

n = fjöldi tímabila, 

r = ávöxtun yfir tímabilið.   
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1. Inngangur  
1.1. Bakgrunnur og tildrög rannsóknar 
Mismunandi aðferðum má beita við verðbréfaval en í grunninn standa tvær leiðir fjárfestum til 

boða við eignastýringu, sú hlutlausa og sú virka. Sögulega og til langs tíma hafa virkir 

verðbréfa- og fjárfestingasjóðir átt afar erfitt með að skila hærri ávöxtunum en markaðurinn og 

þeir vísitölusjóðir sem hann elta. Meðal ástæðna þess er hár kostnaður virka sjóða og lágur 

kostnaður vísitölusjóða eins og Bogle (1999) og Ferri (2002) bentu á.  

 Rannsóknir nóbelsverðlaunahafans Harry Markowitz (1952) um skilvirk eignasöfn, 

forsendan um skilvirkni markaða sem gjarnan er kennd við Eugene Fama (1965) og CAPM 

líkan þeirra Sharpe (1964), Lintner (1965) og Mossin (1966) lögðu grunninn að 

áhættuleiðréttum mælikvarða Jensen (1968), svokölluðu alfa gildi umframávöxtunar. 

Rannsóknir fræðimanna á borð við Elton, Gruber og Blake (1996), Barras, Scaillet og Wermers 

(2010), Fama og French (2010) ásamt mun fleiri rannsóknum hafa leitt það í ljós að jákvætt 

alfa gildi virka sjóða til langs tíma er torsótt og sjaldgæft. Af þeirri ástæðu hefur hlutfall þess 

fjármagns sem fjárfestar verja í vísitölusjóði stóraukist síðastliðinn áratug eins og Svandís R. 

Ríkarðsdóttir og Sigurður B. Stefánsson (2016) sem og Antia (2014) fjalla um.   

Á hinn bóginn staðfesta víðamiklar rannsóknir þeirra Basu (1977), Fama og French 

(1992) og Chan og Lakonishok (2004) svo fáeinir séu nefndir, að fjárfestingaraðferðir 

ídeólógíu Benjamin Graham o.fl. (2006; 2008) sem upprunarlega eru frá árunum 1934 og 1949, 

hafa tilhneigð til þess að skila umframávöxtunum til langs tíma. Er aðferðafræði Graham 

gjarnan nefnd virðisfjárfestingarstefna þar sem virðisfjárfestar kappkosta að kaupa hlutabréf 

með hærra innra virði en skráð markaðsvirði. Til að svo nái fram að ganga þurfa hlutabréfin að 

vera undirverðlögð á markaði sem ógnar kenningun Fama (1965) um skilvirkni markaða.  

 Ýmsir fjárfestar hafa beitt hugmyndafræði Graham við verðbréfaval með góðum 

árangri. Til að mynda kynnti Joel Greenblatt (2006) aðferðarfræði sem þá hafði samfleytt í 16 

ár skilað undraverðri ávöxtun á bandarískum hlutabréfamarkaði. Er aðferðin byggð á grunni 

Graham ásamt því að vera mótuð af síðari forsvarsmönnum virðisfjárfestingarstefnunnar.  

 

Miðar fræðileg umfjöllun rannsóknarinnar út frá því að kanna hvað það er sem einkennir 

virðisfjárfestingarstefnuna og aðferðir þeirra sem henni beita, hvað er það sem gerir aðferð Joel 

Greenblatt að virðisfjárfestingaraðferð og hvaða þættir höfðu áhrif á myndun hennar? Verður 

sú umfjöllun borin saman við fyrri rannsóknir á sviði eignastýringar og verðbréfavals ásamt 



	 2 

aðskilnaði virðisaðferðarinnar við þá fræðilegu þekkingu sem almennt er viðurkennd á sviði 

eignastýringar gefinn gaumur.  

 

1.2. Tilgangur rannsóknar  
Markmið rannsóknarinnar er að kanna með mælikvarða Jensen (1968) hvort virðisaðferð Joel 

Greenblatt (2006) geti, með marktækum hætti, skilað umframávöxtun á hlutabréfamörkuðum 

Norðurlandanna. Samkvæmt Greenblatt (2006) og rannsóknum Ye (2013) og Sareewiwatthana 

(2011) hefur aðferðin skilað afburðar ávöxtunum á þeim hlutabréfamörkuðum sem rannsakaðir 

hafa verið. Hinsvegar hafa fyrri rannsóknir á árangri aðferðarinnar ekki sýnt fram á alfa gildi 

umframávöxtunar sem leiðrétt er fyrir áhættu.  

Ein megináhersla höfundar er að kanna hvort aðferðin sé árangursrík á mörkuðum sem 

standa okkur Íslendingum nær en þeir markaðir sem fyrri rannsóknir náðu til. 

Hlutabréfamarkaðir Svíþjóðar og Norðurlandanna í heild endurspegla stóra markaði með 

mikinn seljanleika. Danskur hlutabréfamarkaður er minni og svipar mögulega til þess íslenska 

ef horft er 15-20 ár fram í tíman. Hlutabréfamarkaðir Svíþjóðar, Danmerkur og 

Norðurlandanna í heild verða því rannsakaðir yfir 5 ára tímabil með aðferðafræði Greenblatt 

sem sniðin verður að smærri mörkuðum en fyrri rannsóknir sem Ye (2013) og Sareewiwatthana 

(2011) framkvæmdu byggða á skrifum Greenblatt (2006).  

Rannsóknarspurningunni ,,hefur virðisaðferð Joel Greenblatt skilað umframávöxtun 

yfir viðmiðunarvísitölur hlutabréfamarkaði Norðurlandanna síðastliðin 5 ár ?” verður svarað 

og núlltilgátan skilgreind: H0 = 𝛼𝑝 ≤ 0 og gagntilgátan: H1 = 𝛼p > 0 fyrir sérhvert eignasafn 

rannsóknarinnar. Verður núlltilgátunni hafnað fyrir hvert eignasafn ef 𝛼𝑝 (umframávöxtun 

eignasafnsins mæld með alfa gildi Jensen (1968)) mælist jákvætt og gagntilgátan samþykkt.  

Uppbygging og kaflaskipting rannsóknarinnar er eftirfarandi: Fyrst er fjallað um 

eignastýringu og fræðilegar aðferðir við frammistöðumat eignasafna. Ásamt því er forsenda 

fræðanna rakin útfrá skilvirkni markaða og líkani CAPM. Því næst hefst umfjöllun um 

virðisfjárfestingarstefnuna þar sem gert verður grein fyrir uppruna og þróun hennar til dagsins 

í dag ásamt aðskilnaði hennar og eignastýringarfræðanna. Jafnframt er fjallað um þróun 

mismunandi virðisaðferða og áhrifaþætti á myndun virðisaðferðar Joel Greenblatt. Þaðan af  er 

upphafleg aðferðafræði Greenblatt kynnt og aðferðafræðin útfærð á hlutabréfmarkaði 

Norðurlandanna og niðurstöður birtar. Rannsóknin endar svo á umræðukafla.    
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2. Eignastýring   
Eignarstýringu er að jafnaði skipt í tvo flokka, hlutlaus  (e. passive) og virk (e. active) 

eignastýring.  

 

2.1. Hlutlaus eignastýring 
Hlutlaus eignastýring er mun einfaldari en sú virka. Markmið hennar er að mynda eignasafn 

sem endurspeglar markaðinn, nánar tiltekið einhvern ákveðinn hlutabréfamarkað. Til þess að 

svo nái fram að ganga eru einstaka hlutabréf í eignasafninu með vægi því sem næst er það sama 

og hlutfall hvers fyrirtækis af markaðsvirði allra fyrirtækja á þessum tiltekna markaði. 

Hlutabréfasjóðir sem beita slíkri aðferð eru kallaðir vísitölusjóðir (e. index funds) (Gylfi 

Magnússon, 2002) 

Vísitölusjóðir eru gjarnan notaðir sem viðmið (e. benchmark) til þess að bera saman 

árangur ákveðinna verðbréfasafna við vísitöluna til þess að meta árangur hvers eignasafns. Líkt 

og neðar verður greint frá er vísitölusjóðurinn Vanguard 500 Index (VFINX) hugsaður til þess 

að endurspegla Standard & Poor (S&P) 500 vísitöluna í Bandaríkjunum, og væri því hægt að 

líta á hann sem viðmið sem fjárfestar gætu svo borið verðbréfasafn sitt saman við (Ferri, 2002).  

 Því er það ekki undir stjórnendum og dómgreind þeirra komið hvaða fjárfestingum 

sjóðurinn fjárfestir í. Þar sem vísitölusjóðir kappkosta við að endurspegla vísitöluna er 

frammistaða þeirra ekki dæmd af háum eða lágum ávöxtunum líkt og flestir aðrir sjóðir. 

Frammistaðan er dæmd út frá því hversu vel þeim tekst að endurspegla vísitöluna sem þeir elta. 

Frávik ávöxtunar (e. tracking error) vísitölusjóða við viðmiðsvísitöluna er óumflýjanlegt eins 

og Frino og Gallagher (2001) bentu á. Almennt er frávik frammistöðunnar upp á 0,25% eða 25 

basis punkta undir eða yfir viðmiðinu talin ásættanlegur árangur (Ferri, 2002). 

Ef skoðaður er vísitölusjóðurinn Vanguard 500 Index Inv (VFINX) sem endurspeglar 

S&P 500 vísitöluna í Bandaríkjunum, er árleg ávöxtun sjóðsins síðastliðin 10 ár til dagsins í 

dag (febrúar 2016) 6,32% fyrir skatta mæld með einföldu meðaltalsávöxtun. Ef skoðuð eru 

lengri tímabil hækkar ávöxtunin og sögulega hefur  árleg ávöxtun framangreinds vísitölusjóðs 

verið sem hér segir:  
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Tafla  1 – Árleg ávöxtun vísitölusjóðsins Vanguard 500. 

Árleg ávöxtun  1 ár 3 ár 5 ár 10 ár 40 ár (frá 
stofnun) 

Fyrir skatta þann 29. Febrúar 2016 -6,32% 10,58% 9,97% 6,32% 10,65% 

Fyrir skatta þann 31. Desember 2015 1,25% 14,95% 12,40% 7,18% 10,84% 
Eftir skatta þann 31. Desember 2015 0,77% 14,43% 11,96% 6,81% - 

 
Heimild: („The Vanguard Fund“, e.d.). 

 
Ef tafla 1 er skoðuð má sjá að 40 ára ávöxtun framangreinds Vanguard vísitölusjóðs frá því að 

fyrrverandi sjóð- og forstjóri Vanguard félagsins John C. Bogle stofnaði sjóðinn 31. ágúst 1976 

er 10,65% fyrir skatta („The Vanguard Fund“, e.d.). Jafnframt hefur sjóðnum tekist að elta 

vísitöluna S&P 500 með góðum árangri sem endurspeglast í litlu fráviki ávöxtunar. Einföld 

meðaltalsávöxtun VFINX síðastliðin 10 ár er 6,32% en 6,44% S&P 500 vísitölunnar sjálfrar 

yfir sama tímabil. Með því að fjárfesta í sjóðnum og beita hlutlausri eignastýringu, geta 

fjárfestar búist við því að ávaxta fjármagn sitt innan ásættanlegra viðmiðunarmarka sem Ferri 

(2002) skilgreindi.   

 
Heimild: (Thomson Reuters Datastream, e.d.). 

Mynd  1 - Þróun gengis S&P 500 vísitölunnar síðastliðin 30 ár leiðrétt fyrir arði og útgáfu jöfnunarhlutabréfa. 

Til langs tíma hefur árleg ávöxtun VFINX verið á bilinu 10-11%. Hvað telst til langs tíma þarf 

hver og einn fjárfestir að gera upp við sig sjálfan en höfundur miðar við 40 ára tímabil. Telur 

hann það við hæfi í fyrsta lagi vegna þess að erfitt getur reynst að fá nákvæma niðurstöðu útfrá 

eldri gögnum. Í öðru lagi ætti 40 ára tímabil að spanna nokkrar hagsveiflur sem gerir það að 

verkum að óvenjuleg ár á fjármálamörkuðum hafa ekki afgerandi áhrif á niðurstöður sem 
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skekkja það sem til eðlilegrar ávöxtunar getur talist. Umrædd 10,65% árleg ávöxtun fyrir skatta 

leiðir til tvöföldunar á höfuðstól á 6,85 árum:  

 

Tvöföldunartími = +, -
+,(/01)

 = +, -	
+, /04,/467

 = 6,85 

 

Þar sem: ln = náttúrulegur lógaritmi,  

v = vextir / 100 (Ásgeir Þórðarson o.fl., 1994, bls. 218) 

 

Margir af þekktustu og reynslumestu fjárfestum heims hafa lýst yfir skoðunum sínum á 

fjárfestingum í vísitölusjóðum. Sem dæmi telja báðir Warren E. Buffett og Charles Munger 

(2016) óskynsemi af fjárfestum að freista gæfunnar með virkri stýringu eignasafna sinna vegna 

sögulegra góðrar ávöxtunar hlutlausrar stýringar. Buffett gekk svo langt að mæla með 

Vanguard 500 sjóðnum á erfðaskrá konu sinnar og telur hann fjárfesta almennt best setta með 

ávöxtun eigna sinna í hlutlausri stýringu hjá Vanguard (Svandís R. Ríkarðsdóttir og Sigurður 

B. Stefánsson, 2016).  

Þrátt fyrir sögulega ávöxtun vísitölunnar S&P 500 og vísitölusjóðsins (VFINX)  er ekki 

hægt að fullyrða að ávöxtunin verði sú sama til frambúðar ef fjárfest er í sjóðnum í dag. Taka 

verður tillit til mismunandi verðlags markaðarins frá upphafi fjárfestingartímabilsins. Robert 

Shiller (2000) sýndi í bók sinni Irrational Exuberance að V/H hlutfall (verð/hagnaður) (e. Price 

to Earnings) bandarísku hlutabréfavísitölunnar S&P 500 í heild hverju sinni gæfi fjárfestum 

glögga mynd af verðlagi markaðarins. Hátt V/H hlutfall táknaði hátt verðlag markaðarins en 

lágt V/H hlutfall lágt verðlag markaðarins. V/H gildi S&P 500 vísitölunnar frá árinu 1976 til 

dagsins í dag má sjá á mynd 2 hér að neðan en hlutfallið er sveifluleiðrétt meðaltalshagnaðar 

10 ára sem og leiðrétt fyrir verðbólgu:  
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Heimild: (Shiller, 2015). 

Mynd  2 - Sögulegt sveifluleiðrétt V/H hlutfall (e. cyclically adjusted P/E ratio) þar sem hagnaður er vegið meðaltal 

síðustu 10 ára, leiðrétt fyrir verðbólgu.                         

Eins og sjá má á mynd 2 hér að ofan var hlutfallið 11,83 árið 1976 en 21,16 árið 2016 eða 40 

árum síðar. Er það vísbending um hærra verðlag markaðarins í dag en árið 1976 þegar ávöxtun 

VFINX hófst sem verið hefur 10,65% fyrir skatta síðan. Því má draga þá ályktun að erfitt gæti 

reynst fjárfestum að ávaxta fjármagn sitt með 10,65% ávöxtun til frambúðar. Hinsvegar eins 

og mynd 2 sýnir, er upphallandi leitni hlutfallsins yfir allt tímabilið til staðar. Bendir það til 

þess að verðlag markaðarins yfir áratugi fari hækkandi. Má því velta fyrir sér hvort að verðlag 

ársins 1976 hafi yfir höfuð verið ódýrt. Eins og sjá má á mynd 2 lækkaði hlutfallið árin eftir 

1976 og komst ekki uppfyrir 11,83 fyrr en árið 1986 eða 10 árum síðar. Vegna hækkandi 

verðlags markaðarins en á sama tíma breytilegu yfir áratugi, geta fjárfestar búist við því 

langtíma ávöxtun hlutlausrar stýringar velti að hluta til á tímasetningu fjárfestingarinnar. Til 

dæmis bendir hlutfall Shiller (2015) til þess að árin 1992-1994 hafi verið hlutfallslega dýrt 

verðlögð en árið 2012 hafi verið ódýrt verðlagt. Höfundur skal því ósagt látið um hvort 

fjárfestar geti með hlutlausri stýringu ávaxtað fjármagn sitt með sambærilegri ávöxtun 

síðastliðinna 40 ára en ljóst er að tímasetning fjárfestingarinnar skiptir máli.  

 Höfundur tók bandaríska vísitölusjóðinn Vanguard 500 (VFINX) sem dæmi vegna 

stærðar hans og áralangrar starfsemi. Umræddur vísitölusjóður endurspeglar einn breiðasta og 

skilvirkasta fjármálamarkað heims. Á síðustu árum hefur Vanguard 500 (VFINX) sjóðurinn 

orðið einn stærsti og farsælasti verðbréfasjóður sögunnar. Því skal hafa í huga að sögulegri 

ávöxtun hans er ekki að dreifa yfir aðra vísitölusjóði annarra landa (Svandís R. Ríkarðsdóttir 

og Sigurður B. Stefánsson, 2016). 
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2.2. Virk eignastýring 
Skipta má aðferðum virkrar eignastýringar í tvo flokka: tímasetning (e. market timing) og 

verðbréfaval (e. security selection). Markmið tímasetningar er að tímasetja kaup og sölu með 

tilliti til þess hvort að vænt gengi hlutabréfa sé á uppleið eða niðurleið. Ef fjárfestar telja verð 

markaðarins hverju sinni endurspegla vænta hækkun er gjarnan fjárfest í hlutabréfum, en við 

vænta lækkun eru hlutabréf seld og skuldabréf keypt. Verðbréfaval snýst um að veðja á ákveðin 

verðbréf innan þess verðbréfaflokks sem verið er að fjárfesta í. Þá er reynt eftir bestu getu að 

koma auga á verðbréf sem eru vanmetin, þ.e. að tiltekin verðbréf séu seld á lægra verði en 

fjárfestir telur raunverulegt verðmæti þeirra vera. Þessar tvær aðferðir leitast við að velja eignir 

sem talið er að betri kaup séu í en öðrum, og gera þannig betur en markaðurinn að jafnaði. 

Gjarnan er það kallað að sigra markaðinn þegar fjárfestir gerir betur en viðmiðsvísitalan (Gylfi 

Magnússon, 2002).  

 Mörgum aðferðum má beita við virka eignastýringu, ólíkt þeirri hlutlausu. Á 

fjármálamörkuðum eru í boði margar útgáfur sjóða sem leggja upp með virka eignastýringu. 

Verðbréfasjóðir sem beita virkri stýringu eiga oftast erfitt með að skila betri ávöxtun en 

viðmiðunarvísitalan (Bogle, 1999).  

Á hverju ári skjóta upp kollinum sjóðsstjórar sem státa sig af mikilli umframávöxtun 

við markaðinn. Langstærsti hluti þessara aðila ná því þó einungis til skamms tíma og fatast 

flugið þegar markaðurinn fer í aðra átt. Fræðimenn hafa leitast í áraraðir með fræðilegum 

rannsóknum eftir megindlegum (e. quantitative) aðferðum til þess að spá fyrir um gengi 

verðbréfasjóða fram í tímann og hefur það einungis leitt til tveggja endanlegra vísbendinga. Í 

fyrsta lagi að ekki sé hægt að bera kennsl á hvaða verðbréfasjóðir það eru sem munu koma til 

með að skila umframávöxtun á næsta ári. Í öðru lagi að verðbréfasjóðir sem krefjast lægri 

þóknunar (e. fees) eru líklegri til þess að skila hærri ávöxtun en þeir verðbréfasjóðir sem 

krefjast hærri þóknunar (Jensen, 1968; Kosowski o.fl., 2006; Cuthbertson, o.fl., 2010).  

 

2.2.1. Fyrir hverja er virk eignastýring?    

Í bók sinni Common Sense on Mutual Funds: New Imperatives for the Intelligent Investor sýndi 

John C. Bogle (1999) fram á að einungis 17% fagaðila í sjóðstýringu (e. money management 

professionals) skiluðu umframávöxtun við S&P 500 vísitöluna á þá liðnum áratug. Jafnframt 

sagði Bogle að 95% sömu aðila væru vongóðir um að sigra markaðinn (skila umframávöxtun) 

næsta áratug. Ennfremur benti Bogle á að yfir 20 ára tímabil frá árinu 1978-1998 hefði vísitalan 

skilað betri ávöxtun en 79% sjóðstjóra opinna hlutabréfabréfasjóða (e. mutual funds). Þá voru 

einungis þeir sjóðir sem lifðu af á tímabilinu teknir með. Fastlega má gera ráð fyrir því að ef 
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þeir sjóðir sem hættu starfsemi á tímabilinu hefðu verið teknir með hefði hlutfallið orðið hærra. 

Lykilástæða hærri ávöxtunar vísitölunnar en annarra má rekja til lægri kostnaðar vísitölusjóða 

og hærri kostnaðar annarra verðbréfasjóða (Bogle, 1999).  

 Á árunum 2008 til 2012 færðu fjárfestar 460 billjónir bandaríkjadala úr virkum 

verðbréfasjóðum yfir í hlutlausa vísitölusjóði. Árið 2013 voru um 27% af eignum 

hlutabréfasjóða á bandaríska markaðnum í hlutlausum vísitölusjóðum. Þessi bylting er að 

stórum hluta John C. Bogle að þakka sem hefur verið einskonar talsmaður vísitölusjóða á 

verðbréfamörkuðum undan farin ár (Antia, 2014; Svandís R. Ríkarðsdóttir og Sigurður B. 

Stefánsson, 2016).  

Eins og Bogle benti á hafa rannsóknir sýnt að kostnaður tengdur sjóðum er sterkasta og 

áreiðanlegasta vísbendingin um frammistöðu þeirra. Á tímabilinu 1951 til 2012 jókst meðal-

kostnaðarhlutfall virkra verðbréfasjóða frá 0,62% upp í 1,15%. Á sama tíma á árunum 1974 til 

2013 lækkaði kostnaðarhlutfall Vanguard VFINX vísitölusjóðsins úr 0,66% í 0,15% (Clark, 

2014).  

Þegar frammistaða virkra verðbréfasjóða er borin saman við vísitölusjóði sem viðmið 

er mikilvægt að rannsaka sjóði sem fjárfesta í sambærilegum eignum og vísitölusjóðurinn. 

Gagnagrunnur Morningstar sýndi fram á 57 mismunandi sjóði sem starfað hafa í að minnsta 

kosti 20 ár og fjárfesta í sambærilegum eignum og vísitölusjóðurinn S&P 500 (VFINX). Að 

meðaltali skilaði vísitölusjóðurinn 2,4% hærri einfaldri meðaltalsávöxtun en virku sjóðirnir 

með tilliti til kostnaðar. Ef fjárfest hefði verið fyrir 10.000$ árið 1981 í vísitölusjóðnum hefði 

upphæðin vaxið í 162.531$ á 20 árum, sem er yfir 50% meira en virku sjóðirnir hefðu skilað 

(Ferri, 2002).  

 
Tafla  2 - Árleg ávöxtun 57 virkra verðbréfasjóða borin saman við ávöxtun vísitölusjóðsins vanguard 500.  

20 ára tímabil til 2001 Vanguard 500 

(VXINV) 

57 virkir 

verðbréfasjóðir 

Vanguard 

500 í röðinni 

Árleg ávöxtun 15,00% 12,60% 9 af 58 

Leiðrétt fyrir umsýsluþóknunum 15,00% 12,50% 9 af 58 

Upphæð ef $10,000 fjárfest í upphafi $162,531 $106,998  
 

Heimild: (Ferri, 2002). 
Af þessum 57 sjóðum voru 48 sjóðir sem skiluðu að meðaltali 2,9% verri ávöxtun en S&P 500 

(VXINV) að frádregnum kostnaði. 8 virkir sjóðir skiluðu betri ávöxtun upp á að meðaltali 1,2% 

og einn sjóður skilaði jafnri ávöxtun og S&P 500 (VXINV) (Ferri, 2002).  
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 Því næst voru 10  árangursmestu virku sjóðirnir skoðaðir nánar. Margir þeirra voru 

stórir þekktir sjóðir sem eru hornsteinar (e. cornerstones) í sögu verðbréfasjóða. Þar má helst 

nefna Fidelity Magellan sjóð sem skilaði hæstu ávöxtuninni á tímabilinu. Á töflu 3 má sjá 5, 

10 og 20 ára ávöxtunarsögu þessa 10 sjóða á tímabilinu 1981-2001. Hún sýnir að jafnvel þó að 

fjárfestir hefði náð að velja einn af þessum 10 sjóðum fyrirfram, þá hefði munurinn á honum 

og vísitölusjóðnum líklega ekki orðið mjög mikill. Yfir 20 ára tímabil var einföld 

meðaltalsávöxtun vísitölusjóðsins 15,0% á móti meðaltals ávöxtun upp á 15,8% af sjóðunum 

10.    

 
Tafla  3 - 10 árangursmestu virku verðbréfasjóðirnir bornir saman við VFINX vísitölusjóðinn, leiðrétt fyrir 

umsýsluþóknanir yfir 20 ára tímabil.  

Nafn verðbréfasjóðs   Billjónir $ 

í sjóðnum 

20 ára 

ávöxtun 

10 ára 

ávöxtun 

5 ára 

ávöxtun 

Fidelity Magellan 79,515 18,00% 12,60% 10,30% 

Amer. Funds invmt. Co. America A 54,008 15,50% 12,50% 11,70% 

Amer. Funds Washington Mutual A 48,135 16,00% 13,50% 10,90% 

Fidelity Contra Fund 32,321 16,00% 14,00% 9,80% 

Fidelity Equity-Income 21,831 14,90% 13,70% 10,10% 

Amer. Funds Fundamental A 19,100 15,80% 13,30% 10,40% 

Putnam Fund for Growth & Inc.. A 19,023 13,80% 11,30% 6,60% 

Vanguard Windsor 16,027 16,60% 14,40% 11,00% 

Fidelity Fund 12,452 15,00% 13,50% 11,20% 

AXP New Dimensions A 12,946 16,00% 11,60% 8,80% 

Meðaltal fyrir "bestu" virku sjóðina 31,536 15,80% 13,00% 10,10% 

Vanguard 500 (VFINX) ávöxtun 73,15 15,00% 12,80% 10,70% 

Vanguard 500 # í röðinni 2 9 7 5 
 

Heimild: (Ferri, 2002). 
 

Eins og bæði Bogle (1999) og Ferri (2002) bentu á hafa verðbréfasjóðir sem krefjast lægri 

þóknunar og gjalda tilhneigingu til þess að skila betri ávöxtun. Þessi kostnaður er hefðbundinn 

kostnaður sjóða svo sem hlutfallslegt gjald (e. expense ratio), umsýsluþóknanir (e. 

commission), markaðs og rekstrarkostnaður (e. 12b-1 fee), fórnarkostnaður reiðufjárbindingar 

(e. cost of holding cash) og viðskiptakostnaður (e. trade cost). Yfir 20 ára tímabil var 

heildarkostnaður vísitölusjóðanna 0,23% á ári að meðaltali en kostnaður 57 virkra 

verðbréfasjóða 2,40% á ári að meðaltali. Einungis lítill hluti þessara 57 sjóða skilaði betri 
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ávöxtun yfir tímabilið eins og áður var nefnt. Styðja því niðurstöður rannsóknar Ferri ályktanir 

hans og Bogle (Ferri, 2002). 

  

2.3 Fræðilegt frammistöðumat  
Meðalávöxtun verðbréfasafns ein og sér yfir ákveðið tímabil tekur ekki tillit til áhættu. Innan 

fjármálafræða er almennt talið að vænt ávöxtun eigna er hærri hjá þeim áhættumeiri en 

áhættuminni. Að meta frammistöðu fjárfestinga eftir meðalávöxtun einni og sér er ekki talið 

marktækt. Taka þarf tillit til áhættu sem tekin var yfir tímabilið sem ávöxtunin spannar. 

Einfaldasta aðferð slíkra athuganna er að bera saman ávöxtun verðbréfasjóða við ákveðið 

viðmið sem ber sambærilega áhættu (Bodie, Kane og Marcus, 2014).  

Hér að neðan verður gert grein fyrir aðferðum sem eru ,,leiðréttar fyrir áhættu‘‘ (e. risk-

adjusted) og er gjarnan beitt við frammistöðumat verðbréfasjóða.  

 

2.3.1. Sharpe hlutfallið (e. Sharpe Ratio) 

William F. Sharpe rannsakaði í grein sinni Mutual Fund Performance (1966) árangur 34 virkra 

verðbréfasjóða á árunum 1954-1963. Sharpe kynnti þar til sögunnar og notaði hlutfall sem 

mælir ávöxtun með tilliti til áhættu (e. reward to variability). Niðurstöður rannsóknar Sharpe 

voru þær að enginn af sjóðunum skilaði umframávöxtun við viðmiðunarvísitöluna Dow-Jones 

Industrail Average yfir tímabilið.  

 

Sharpe hlutfallið:  (𝑟p - 𝑟f)/𝜎𝑝 

Þar sem:  

(𝑟p - 𝑟f) táknar umbun (e. reward) fjárfestis við aukna áhættutöku, skilgreint sem ávöxtun 

eignasafns að frádreginni ávöxtun áhættulausrar eignar.  

𝜎𝑝 = staðalfrávik (e. standard deviation) ávöxtunar eignasafnsins og sýnir áhættu sem fjárfestir 

ber af eignasafninu vegna flökts yfir tímabilið sem til skoðunar er.  

Hlutfallið er því skilgreint sem umbun (ávöxtun) fyrir hverja einingu af áhættu eða 

óstöðugleika í verði (e. variability). Ef hlutfallið er hærra en 1,0 er frammistaða eignasafns 

betri en viðmiðið því sem >1 nemur. Hlutfall upp á 1,1 þýðir því að ef virkur verðbréfasjóður 

er til skoðunar með vísitölusjóð sem viðmið, þá skili hann 10% betri frammistöðu en vísitalan 

(Sharpe, 1966). 

 Hlutfallið varð fljótlega einn þekktasti og mest notaði árangursmælikvarði eignasafna 

(Sharpe, 1994). Enn þann dag í dag beita flestir fagaðilar í greininni hlutfallinu og það kennt í 

öllum helstu bókum um eignastýringu og fjármál. Sharpe hlutfallið er notað með þeirri 
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forsendu að um heilt eignasafn fjárfestis sé að ræða en ekki einstaka eignir eða hluta þess 

(Bodie o.fl.,  2014). 

 

2.3.2. Treynor mælikvarðinn (e. the Treynor Index)  

Sjálfur sagði Sharpe (1966) að hlutfall sitt væri betur til þess fallið að mæla fyrrum 

frammistöðu eignasafna en Treynor hlutfallið, þó það síðara hentaði betur til að spá fyrir um 

framtíðar frammistöðu eignasafna.   

Treynor mælikvarðinn kom fram í greininni How to Rate Management of Investment 

Funds (1965) eftir Jack L. Treynor. Mælikvarðinn er sambærilegur Sharpe hlutfallinu þó að 

nokkur munur sé á þeim. Í stað staðalfráviks sem mælir heildaráhættu (e. total risk) notast 

Treynor mælikvarðinn við betu. Betan (𝛽) sýnir kerfislæga áhættu (e. systematic risk) og 

endurspeglar næmni eignasafnsins við breytingum á markaðsverði. Kerfislæg áhætta er skilyrt 

öllum markaðnum og ekki hægt að útiloka með dreifingu (e. diversification) eignasafnsins en 

samband betu og áhættu verður gerð góð skil síðar í rannsókninni. Góð skilvirkni eignasafna 

með Treynor mælikvarðanum er mæld með háu hlutfalli (>1) líkt og með Sharpe hlutfallinu. 

 

Treynor mælikvarðinn:  (𝑟p - 𝑟f)/𝛽𝑝 

Þar sem:  

(𝑟p - 𝑟f) hefur sömu merkingu og í Sharpe hlutfallinu sem er lýst hér að ofan, 

𝛽𝑝 táknar kerfislæga áhættu eignasafnsins (Treynor, 1965). 

 

Eins og Sharpe (1966) sagði þá hentar Sharpe hlutfallið betur ef verið er að meta frammistöðu 

eignasafnsins í heild. Treynor mælikvarðinn hentar því betur við mat á frammistöðu hluta 

eignasafna fjárfesta eða einstaka eigna þeirra.  

 

2.3.3. Mælikvarði Jensen (e. Jensen’s Alpha)  

Á tímabilinu 1945-1964 rannsakaði Micheal C. Jensen (1968) frammistöðu 115 virkra 

verðbréfasjóða. Rannsókn hans sýndi með marktækum hætti fram á að meðaltali næðu sjóðirnir 

ekki betri frammistöðu en viðmiðunarvísitalan S&P 500. Jafnframt sýndi Jensen að enginn 

sjóður af þeim 115 sem til skoðunar voru náði á tímabilinu betri frammistöðu miðað við áhættu 

en viðmiðunarvísitalan og taldi  hann frammistöðu sjóðanna því ekki réttlæta gjaldtöku þeirra.  

Í rannsókninni birti Jensen líkanið sem nefnt hefur verið eftir honum. Markmið líkansins er að 

skilgreina neikvætt eða jákvætt alfa (e. alpha).  
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Alfa Jensen: 𝛼𝑝 = 	 𝑟p – [𝑟f + 𝛽𝑝	(𝑟𝑚 −	𝑟f)] 

Þar sem: 

𝑟𝑝 táknar vænta ávöxtun eignasafnsins,  

	𝑟f táknar ávöxtun áhættulausrar eignar,   

𝛽𝑝 táknar betu eignasafnsins,  

(𝑟𝑚 − 𝑟f) táknar ávöxtun hlutabréfamarkaðar að frádreginni ávöxtun áhættulausrar eignar yfir 

tímabil (Jensen, 1968).  

 

Með mælikvarðanum er skoðuð meðalávöxtun eignasafns umfram vænta ávöxtun safnsins 

útfrá Capital Asset Pricing Model (CAPM) líkaninu og er skilgreint sem [	rf + 𝛽𝑝	(𝑟𝑚 −	𝑟f)]. 

Nánar verður greint frá CAPM síðar í þessari rannsókn.  

 Jensen (1968) taldi að að meðaltali ættu verðbréfasjóðir að geta búist við niðurstöðunni 

(𝛼) = 0, þ.e. að umframávöxtun eignasafnanna við markaðinn væri engin. Hinsvegar ef 

(𝛼)	kæmi út neikvætt (<0) gætu aðilar ekki beitt virkri eignastýringu við það að sjá fyrir 

undirverðlögð verðbréf ,,nægjanlega vel til þess að réttlæta rannsóknarkostnað, launakostnað 

og umsýsluþóknanir sem viðskiptavinir þeirra greiddu‘‘ (Jensen, 1968, bls. 406).  

 

Aðferðir þessar sem eru ,,leiðréttar fyrir áhættu‘‘ hafa öll sín einkenni og takmörk. Hver 

árangursmælikvarði hefur auk þess sína kosti þrátt fyrir að erfitt getur reynst að birta 

mótsagnarlaust mat frammistöðu því áhætta eignasafna er mismunandi skilgreind eftir 

aðferðum. Framangreindar aðferðir eiga það sameiginlegt að umframávöxtun eignasafna við 

tiltekið viðmið þarfnast jákvæðrar útkomu líkans Jensen (alfa (𝛼)). Vegna þess er alfa mest 

notaði mælikvarði á frammistöðu eignasafna sem fyrir finnst (Bodie o.fl., 2014).  

Nýlegri rannsóknir sem gerðar hafa verið á frammistöðu virkra verðbréfasjóða og 

niðurstöður alfa þeirra (𝛼) má sjá hér að neðan í töflu 4:  

 
  



	 13 

Tafla  4 - Fyrrum rannsóknir fræðimanna á ávöxtun virkra verðbréfasjóða til langs tíma umfram viðmiðunarvísitölu. 

Rannsókn Fjöldi sjóða Tímabil Meðaltals niðurstöður (α) 

(Jensen, 1968) 56 1945-1964 -1,1%  

(Jensen, 1968) 115 1955-1964 -1,1% 

(Elton o.fl., 1996) - - -0,91% 

(Ferson og Schadt, 1996) - - +0,24%  

(Pástor og Stambaugh, 2002) 2609 - -0,86% til -1,25% 

(Kosowski o.fl., 2006) 2172 1975-2002 Neikvætt  

(Barras o.fl., 2010) 1464 1975-2006 -0,48% 

(Fama og French, 2010) 660 - 3156 1984-2006 -0,81% 

(Cuthbertson o.fl., 2010) - - 0,00 

(Elton, Gruber og Blake, 2011) - - Neikvætt  

 

Eins og lesa má úr töflu 4 samræmast niðurstöður nýlegra rannsókna við það sem Sharpe 

(1966), Treynor (1965), Jensen (1968) og Bogle (1999) héldu fram. Virkir verðbréfasjóðir eiga 

afar erfitt með að skila umframávöxtun við markaðinn í heild. Sharpe og Jensen bentu á að 

kostnaður sjóðanna þurrkaði út umframávöxtunina eins og bæði Bogle (1999) og Ferri (2002) 

vildu meina.  

 Við það má bæta að Vanguard 500 (VXINV) S&P 500 vísitölusjóðurinn skilaði á 

árunum 1984 – 2006 alfa (α) mjög nálægt núlli, nánar til tekið á bilinu -0,16% upp í 0,08%. 

Gefur það til kynna að sá vísitölusjóður endurspegli ávöxtun markaðarins vel eftir að tekið 

hefur verið tillit til kostnaðar, þar með töldum viðskiptakostnað. Verður það að teljast ansi góð 

niðurstaða þar sem að einn helsti galli vísitölusjóða er kostnaðurinn við sjóðinn, þrátt fyrir að 

hann sé miklu lægri en kostnaður annarra sjóða. Það gerir ávöxtun fjárfesta alltaf örlítið lægri 

en ávöxtun vísitölunnar sjálfrar og virðist það hafa afar lítil áhrif í þessu tilviki (Fama og 

French, 2010).   
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3. Forsendur fræðanna og skilvirkni markaða (e. market 

efficiency)  
 

3.1. Skilvirkni markaða (e. market efficiency) 
Þegar talað er um skilvirkni hlutabréfamarkaða er átt við það hversu áreiðanlega markaðsverð 

eigna endurspegli opinberar upplýsingar. Mismunandi aðferðum má beita við að prófa 

skilvirkni hlutabréfamarkaða, margar þeirra byggjast á tölfræðilegum athugunum hvort að 

markaðsverð fylgir ófyrirsjáanlegu ráfi, eða hvort hægt sé að spá fyrir um þróun verðs á betri 

hátt en markaðurinn gerir (Gylfi Magnússon, 2002).  

Fyrir kenninguna um skilvirka markaði beittu tæknigreinendur (e. chartists) gjarnan 

mismunandi aðferðum við að lesa í verðsveiflur tiltekna eigna á markaði sem vísbendingu um 

framtíðarverð þeirra. Eugene Fama (1965) sýndi að slík iðja væri gagnslaus með tilliti til þess 

hvort aðilar gætu nýtt sér það til að stuðla að umframávöxtun. Fama sýndi fram á að allar 

tiltækar upplýsingar um eignir á markaði ættu að leiða út raunverulegt virði eignarinnar í formi 

markaðsverðs. Lagði hann til hugtakið skilvirkur markaður og hefur hugtakið síðan þá verið 

kennt við hann.  

Það voru svo Burton Malkiel og Fama (1970) sem rýmkuðu skýringuna á ,,tiltækum 

upplýsingum‘‘ í þrjú eftirfarandi form á skilvirkni:  

 

3.1.1.1. Lítil Skilvirkni (e. weak form efficiency) 

Markaðsverð endurspeglar einungis upplýsingar um gömul verð, veltu og aðra slíkar 

upplýsingar, sem hægt er að nálgast með mjög lítilli fyrirhöfn. Það er því ekki til þess fallið að 

skila umframávöxtun að rýna í söguleg verð hlutabréfa og spá fyrir um framtíðarverð þeirra út 

frá því (Fama, 1965; Gylfi Magnússon, 2002; Fabozzi, Jones og Modigliani, 2010).  

 

3.1.1.2. Meðal skilvirkni (e. semi-strong efficiency) 

Markaðsverð endurspeglar allar opinberar upplýsingar. Að beita grunngreiningu við mat 

fjárfestingarkosta er því ekki til þess fallið að sigra markaðinn (Fama, 1965; Gylfi Magnússon, 

2002; Fabozzi o.fl., 2010). 

 

3.1.1.3. Mikil skilvirkni (e. strong efficiency) 
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Markaðsverð endurspeglar allar upplýsingar, hvort sem þær eru opinberar upplýsingar 

aðgengilegar fjárfestum eða innherjaupplýsingar sem fjárfestar hafa ekki (Fama, 1965; Gylfi 

Magnússon, 2002; Fabozzi o.fl., 2010).  

 

Eðlilegt virðist vera að gera ráð fyrir því að markaðsverð endurspegli nær allar opinberar 

upplýsingar. Hafa rannsóknir sýnt fram á það að engin ofangreinda kenninga sé alveg rétt. 

Kostnaðurinn við upplýsingaöflun og greiningu þeirra gerir það að verkum að ekki er 

grundvöllur til viðskipta við þær allar. Upplýsinga er því aflað uns kostnaðurinn af því að afla 

frekari upplýsinga er meiri en væntur hagnaður. Grossmann og Stiglitz (1980) bentu á ef að 

markaðurinn endurspeglaði allar upplýsingar fullkomlega þá hefði enginn þátttakenda á 

markaðinum hvata til að afla upplýsinga. Því myndu upplýsingar hætta að streyma inn á 

markaðinn. Fjárfestar hefðu því hvata til að eyða tíma og vinnu í það að greina og rannsaka 

markaðsupplýsingar einungis ef það skilar þeim hærri ávöxtun af markaðsviðskiptunum   

(Grossman og Stiglitz, 1980; Bodie o.fl. , 2014).  

 Ef að allar upplýsingar um markaðinn liggja fyrir og fjárfestar vinna með sama inntak 

upplýsinga myndu allir aðilar á markaðinum eiga sama safn áhættusamra. Vinnan við að 

rannsaka og verðmeta eignir í þeirri von um að skila betri ávöxtun en markaðurinn er því 

tilgangslaus. Eina leiðin til þess væri að taka aukna áhættu skilgreinda sem dreifni ávöxtunar 

markaðarins að frádreginni ávöxtun áhættulausrar eignar. Er hugmyndafræði þessi byggð á 

líkani Capital Asset Pricing Model (CAPM) sem gert verður grein fyrir hér að neðan.   

 

3.2. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
Með líkani CAPM eða Capital Asset Pricing Model er leitast að spá fyrir um samband áhættu 

og væntrar ávöxtunar eignar. Megináhersla líkansins snýr að því að reikna út hvaða 

ávöxtunarkröfu eðlilegt sé gera til eignar með ákveðna eiginleika. Samband þetta þjónar fyrst 

og fremst tveimur mikilvægum hlutverkum.  Í fyrsta lagi sýnir það viðmið ávöxtunar (e. rate 

of return) við mat mögulegra fjárfestingakosta. Í öðru lagi má áætla fyrir eignir sem ekki hafa 

áður verið seldar á markaði, það sem teldist til eðlilegrar ávöxtunarkröfu (Gylfi Magnússon, 

2002).  

Líkanið er meðal undirstöðuatriða fjármálafræða og var þróað upp úr miðjun sjöunda 

áratug síðustu aldar af þeim William Sharpe (1964), John Lintner (1965) og Jan Mossin (1966). 

CAPM byggir á rannsóknum nóbelsverðlaunahafans Harry Markowitz sem sýndi fram á það 

(1952) að skilvirkt eignasafn er það sem gefur fjárfesti hæstu væntu ávöxtunina E(r) á móti 

heildaráhættu skilgreindri með staðalfráviki 𝜎, eða lægstu áhættuna að gefinni væntri ávöxtun 
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eignasafnsins. Markowitz gerði ráð fyrir því að fjárfestar væru áhættufælnir og vildu lágmarka 

áhættu. Við skoðun væntrar ávöxtunar á y-ás og staðalfráviks á x-ás getur fjárfestir með því að 

draga beina línu fjárfestinga, Capital Allocation Line (CAL) og mynda snertil í framfalli (e. 

efficient frontier) myndað skilvirkt eignasafn áhættusamra eigna (e. efficient risky portfolio) 

táknað P þar sem hæsta vænta ávöxtunin fyrir minnstu áhættutökuna er skilgreind (Bodie o.fl., 

2014; Gylfi Magnússon, 2002; Markowitz, 1952). 

Myndræna framsetningu framangreinds sambands má sjá hér fyrir neðan á mynd 3:  

 

 
Mynd  3 - Samband væntrar ávöxtunar eignasafna og áhættu:  Myndin sýnir  framfall Markowitz, skilvirk eignasafn 

punktsins P og CAL fjárfestingarlínuna. 

Þar sem Rf táknar vænta ávöxtun áhættulausrar eignar, 𝜎 táknar áhættu, E(r) vænta ávöxtun og 

P skilvirkt eignasafn áhættusamra eigna. 

Ýmsar forsendur eru gerðar til þess að leiða út niðurstöður CAPM líkansins (sjá 

viðauka A). Ekki verða forsendur líkansins brotnar til mergjar í þessari rannsókn en í grófum 

dráttum eru nokkrar af forsendunum óraunhæfar. Ef forsendurnar yrðu hinsvegar leiðréttar 

hefði það einungis smávægileg áhrif á líkanið og myndi ekki hafa áhrif á einkennandi 

niðurstöður þess.  

 Ef að allir fjárfestar byggju við sama umhverfi í heimi fjárfestinga og notuðust við sama 

inntak upplýsinga við myndun framfallsins, myndi framfall þeirra allra líta eins út. Því myndu 

allir fjárfestar mynda sama safn áhættusamra eigna (e. risky portfolio) P. Hið svokallaða 

E(Rp)

𝜎p

CAL

Rf 

Framfallið (e. Efficient Frontier)

E(r)

𝜎

P
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markaðssafn (e. market portfolio) er því samansafn allra einsleitra safna áhættusamra eigna. Ef 

að allir fjárfesta kjósa sama safn áhættusamra eigna, þá kjósa þeir markaðssafnið M. 

 Því verður CAL lína hvers fjárfesti fyrir sig byggð á skilvirka eignasafni áhættusamra 

eigna sama lína og Markaðslínan Capital Market Line (CML). Í líkani CAPM er M safnið því 

ákjósanlegasti snertillinn á framfallinu (sjá viðauka B). Það gerist með þeirri forsendu að allar 

mögulegar upplýsingar um eignirnar séu til staðar og aðgengilegar öllum fjárfestum samtímis. 

Standist þetta geta fjárfestar því allt eins sleppt því að rannsaka hlutabréfamarkaðinn og 

myndað skilvirk eignasafn með því einu að eiga markaðssafnið. Því er sú aðferð að fjárfesta í 

vísitölusjóðum sem endurspegla markaðssafnið sú aðferð sem skilar skilvirku eignasafni 

(Bodie o.fl., 2014).  

 Í raunveruleikanum stenst þetta vitanlega ekki. Fagaðilar í sjóðstýringu og 

fjárfestingarstarfssemi beita virkri eignastýringu til þess að reyna sigra vísitöluna eins og áður 

hefur verið fjallað um. Hinsvegar, eins og Bodie o.fl. (2014) bentu á, þá er eðlilegt að fjárfestar 

gætu litið á markaðssafnið sem fyrstu vísbendingu hins skilvirka eignasafns áhættusamra 

eigna. Það samræmist því sem áður var sýnt í þessari rannsókn hve erfitt reynist aðilum að skila 

umframávöxtun við vísitöluna til langs tíma.  

Í líkani CAPM er ekki gerð sú forsenda að allir fjárfestar séu áhættufælnir líkt og 

Markowitz gerði og er líkanið því ekki sértækt fyrir tiltekinn hóp fjárfesta heldur af almenni 

nálgun. Þegar CAPM er notað skiptir staðalfrávik ávöxtunar sem Markowitz skilgreindi á x-ás 

litlu máli. Hins vegar skiptir miklu máli hvaða áhrif eignin hefur á kerfislæga áhættu (e. 

systematic risk) verðbréfasafnsins. Við útreikning ávöxtunarkröfu eignar með líkaninu er 

áhætta táknuð með betu (𝛽). Betan táknar framlag tilteknar eignar til dreifni safnsins í heild. 

Dreifni ávöxtunar er því mælikvarði áhættu í stað heildaráhættu táknuð með staðalfráviki eins 

og Markowitz sýndi áður.  

CAPM líkanið:  𝐸(𝑟𝑥) = 	𝑟f +	𝛽𝑥	[	(𝑟𝑚 − 	𝑟f )] 

Þar sem:  

𝐸 𝑟𝑥  táknar vænta ávöxtun eignar,  

𝑟f táknar ávöxtun áhættulausrar eignar,  

𝛽𝑥 dreifni eignarinnar eða áhættu,  

[(𝑟𝑚 − 	𝑟f)] táknar ávöxtun hlutabréfamarkaðar að frádreginni ávöxtun áhættulausrar eignar 

eða svokallaða áhættuálag (e. risk premium).  

 

Ávöxtunarkröfu tiltekinnar eignar má reikna út með líkani CAPM hér að ofan. Ávöxtunarkrafa 

eignar segir mikið til um mat aðila á verðmæti eignar og er lykilatriði í útreikningi á verðmæti 
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hennar. Verðmæti eignasafnsins í heild má því finna með vigt hverrar eignar og eiginleikum 

þess sem af safninu sem: 

𝐸(𝑟𝑝) = 	𝑟f +	𝛽𝑝	[(𝑟𝑚 − 	𝑟f ) ] 

Þar sem: 

(𝑟𝑝) táknar ávöxtun eignasafnsins,  

𝛽𝑝 táknar dreifni ávöxtunar eða áhættu eignasafnsins í heild (Bodie o.fl., 2014).  

 

3.3. Áhættumælikvarðinn beta  
Eins og komið hefur verið inn á er CAPM líkanið eitt af undirstöðuatriðum fjármálafræðanna 

og er bæði kennt og notað af fagaðilum innan fjármálanna um heim allan. 

Kostnaður eigin fjár sem leggur grundvöll að ávöxtunarkröfu eigna skiptir miklu máli 

við verðmat eigna. Eftir áratugi af rannsóknum hefur ekki enn komist á samhljóða álit aðila um 

sæmandi aðferð við mat kostnaðar eigin fjár. Rannsókn Kolouchová og Novák (2010) yfir 

tímabilið 1997 til 2009 sýndi að vinsælasti og mest notaði mælikvarðinn væri líkan CAPM.  

Jafnframt er líkanið kennt í fjármála- og verðmatsfræðum helstu háskóla heims og byggir á 

fræðilegum rannsóknum nóbelsverðlaunahafa og er því almennt viðurkennt innan 

fjármálafræðanna. Enn fremur notast alfa Jensen (𝛼) við CAPM líkanið og er það eins og áður 

var greint frá mest notaði mælikvarði á frammistöðu eignasafna sem fyrir finnst. Þrátt fyrir 

misjafnar skoðanir fjárfesta og fræðimanna á líkani CAPM sem síðar verður fjallað nánar um, 

þá er það nokkuð ljóst að líkaninu er beitt innan akademískra fjármálafræða um allan heim 

hvort sem það er við rannsóknir, verðmat eða frammistöðumat eignasafna.  

Eins og fyrr var greint frá er áhætta skilgreind í líkani CAPM sem dreifni ávöxtunar 

táknuð með betu. Betan er fundin:  

𝛽i  = 
ABC(DE,DF)

GH(I)
 

Þar sem: 

𝛽i táknar betu eignar i,  

COV(𝑅𝑖, 𝑅𝑚) táknar samfylgni (e. covariance) í ávöxtun eignar i við ávöxtun markaðarins m, 

𝜎-(𝑀) táknar dreifni ávöxtunar markaðarins.  

 

Fræðilega séð hefur markaðurinn betuna 1 með fullkomna fylgni við sjálfan sig. Hærri betur 

en 1 eru taldar aðgangsharðar (e. aggressive) og eignum með hærri betu en 1 fylgir næmni 

umfram meðaltal (e. above-average sensivity) við markaðssveiflum. Betur undir einum má lýsa 

sem passífum (e. defensive) og endurspegla næmni undir meðaltali við markaðssveiflum. Því 
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sveiflast hlutabréf með betuna 2 tvöfalt meira en markaðurinn að meðaltali, en hlutabréf með 

betuna 0,5 helmingi minna en markaðurinn að meðaltali (Bodie o.fl., 2014).  

 Sharpe (1964) komst að því að eignir á verðbréfamarkaði hefðu í grunninn tvær 

greinilegar áhættur. Önnur þeirra væri kerfislæg áhætta (e. systematic risk) sem síðar þekktist 

undir nafninu beta. Hin áhættan, sértæk áhætta (e. unsystematic risk) er afmörkuð við hverja 

eign og má forðast með dreifðu eignasafni. Meir Statman (1987) sýndi fram á samband 

heildaráhættu mælda með meðaltali staðalfráviks ávöxtunar, og fjölda hlutabréfa í eignasafni. 

Myndræn framsetning niðurstaðna Statman má sjá á mynd 4 hér að neðan en niðurstöður hans 

sýndu að draga má all verulega úr sértækri áhættu með dreifingu eigna eins og Sharpe (1964) 

hafði bent á.  

 
Heimild: (Statman, 1987). 

Mynd  4 - Samband sértækrar áhættu hlutabréfasafna og fjölda hlutabréfa í safni. Sértæk áhætta hlutabréfasafns fer 

minnkandi með fjöldanum.  

Á mynd 4 hér á ofan má sjá að aukning hlutabréfa í eignasafni hefur minnkandi jaðaráhrif á 

lækkun heildaráhættu. Stöðug lækkun verður fram að því að hlutabréf í eignasafni eru orðin 

um það bil 10-12, og lækkar kerfis- og sértæk áhætta (heildaráhætta) mikið hægar eftir það. 

Statman sýndi fram á það að þegar fjöldi hlutabréfa í eignasafni var 20 varð staðalfrávik 

ávöxtunar (heildaráhætta) safnsins um 22,5%. Sértæka áhættan leggst að kerfislægri áhættu og 

myndar lárétta aðfellu sem að ef nægilega mörg bréf eru í safni, útilokar sértæka áhættu og 

skilur eftir einungis kerfislæga áhættu. Kerfislæg áhætta í rannsókn Statman við afar dreift 

eignasafn upp á 1000 eignir í safni mældist 19,2% og myndar heildaráhættu safnsins.  

Ljóst er að sú kerfislæga áhætta, sem fylgir því að vera á markaðinum sjálfum, sem 

mæld er með betu og notuð í líkani CAPM, er ekki hægt að forðast með dreifðu eignasafni. 
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Sharpe sýndi fram á þetta (1964) og gaf til kynna að vænt umframávöxtun verðbréfa væri því 

alfarið undir betu þeirra komið. Á skilvirkum mörkuðum væri því eina leiðin til þess að skila 

umframávöxtun við markaðinn að taka aukna áhættu og kaupa eignir með hærri betu (vænta 

ávöxtun) en markaðurinn sjálfur (Sharpe, 1964).   

 

Á þessu eru skiptar skoðanir meðal fjárfesta og fræðimanna í dag. Ýmsar skoðanir fjárfesta 

hafa verið viðraðar um betu sem áhættumælikvarða. Meðal andmælenda betu, sem greint er frá 

í kafla 4.2., fara þeir sem hafa tileinkað sér virðisfjárfestingarstefnu byggða á hugmyndum 

Benjamin Graham frá árunum 1934 – 1949. Meðal þeirra er Joel Greenblatt en aðferðarfræði 

hans, sem til skoðunar er í þessari rannsókn, er byggð á grundvallarhugmyndum Graham. 

Nánar verður greint frá sjónarmiðum Graham, þróun virðisfjárfestingarstefnunnar og 

aðferðafræði Greenblatt næst í þessari rannsókn.  
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4. Virðisfjárfestingarstefna  
Virðisfjárfestingarstefna er aðferðafræði við fjárfestingar sem þróast hefur að jafnaði 

síðastliðin 80-90 ár. Hvergi er aðferðarfræði virðisfjárfestingar meitluð í stein en í stórum 

dráttum felst hún í því að þeir sem telja sig virðisfjárfesta, kappkosta við að kaupa fyrirtæki á 

verði sem er að þeirra mati lægra en raunverulegt virði fyrirtækisins sjálfs.  

Segja má að Benjamin Graham og David L. Dodd hafi lagt fram grundvallarforsendur 

skynsamrar ákvarðanatöku við fjárfestingar í bók sinni Security Analysis sem fyrst kom út árið 

1934. Bókin er sú fyrsta meðal fræðimanna, sem skilgreinir muninn á fjárfestingum og 

svokallaðri spákaupmennsku sem viðgekkst víða á þeim tíma. Bókin og síðari bækur eftir 

Graham eru taldar meðal áhrifamestu rita um fjármál og fjárfestingar sem skrifaðar hafa verið 

(Kwag og Whi, 2006).  

  Hugmyndafræði Graham og Dodd lagði sérstaka áherslu á og studdist við þrjú 

lykileinkenni fjármálamarkaða sem staðist hafa tímans tönn. Í fyrsta lagi töldu þeir 

markaðsverð verðbréfa fylgja duttlungafullum verðsveiflum sem eru ófyrirsjáanlegar með 

mismunandi einkennum hverju sinni.  Í öðru lagi, að þrátt fyrir ófyrirsjáalegar verðsveiflur 

hlutabréfa á markaði fylgir mörgum skráðum bréfum mikið undirliggjandi efnahagslegt virði 

sem er tiltölulega stöðugt og getur verið mælt með töluverðri nákvæmni. Í þriðja lagi taldi hann 

aðferðina að kaupa einungis hlutabréf þegar að markaðsverð þeirra er umtalsvert lægra en 

útreiknað innra virði til þess fallna að skila yfirburðar niðurstöðum til langs tíma litið 

(Greenwald, Kahn, Sonkin og Biema, 2004; Graham o.fl., 2008). 

Bókin Security Analysis markaði upphaf virðisfjárfestingarstefnunnar og fjallar hún um 

greiningu verðbréfa.  Árið 1949 gaf Benjamin Graham út bókina The Intelligent Investor. Sú 

bók fjallar jafnframt um greiningu verðbréfa en kennir fjárfestum einnig hvernig skuli hegða 

sér á markaðnum og hvaða úrræðum skuli beita við ákveðnar markaðsaðstæður. Það er í þeirri 

bók sem að þekktustu og virtustu hugmyndir Graham litu dagsins ljós.  

 

4.1. Ofurfjárfestarnir af Graham-skólanum 
Bæði Security Analysis (2008) og The Intelligent Investor (2006) voru fyrst gefnar út fyrir tíma 

rannsókna Harry Markowitz (1952)  um samband ávöxtunar og áhættu, CAPM líkan þeirra 

Sharpe (1964), Lintner (1965) og Mossin (1966), kenninguna um skilvirkni markaða og 

frammistöðumælikvarða eignasafna Treynor (1965), Sharpe (1966) og Jensen (1968) ásamt 

öðrum kenningum sem nú mynda kjarna fræðanna um verðbréfaval, eignastýringu og 

fjármálamarkaði. Varla verður minnst á Benjamin Graham og framlög hans til fræðilegrar 



	 22 

þekkingar á verðbréfamarkaði án þess að minnast á hans fremsta nemenda Warren E. Buffett 

sem hefur undanfarna áratugi verið forsvarsmaður hugmyndafæðanna sem Graham skrifaði 

(Svandís R. Ríkarðsdóttir og Sigurður B. Stefánsson, 2016).  

Í grein sinni The Superinvestors of Graham-and-Doddsville (1984) fjallar Warren 

Buffett um árangur verðbréfasafna lærisveina og fyrrum nemenda Graham ásamt yfirliti um 

eigin árangur. Buffett sýndi í greininni nákvæma útlistun á ávöxtunum hvers lærisveins 

Graham fyrir sig og eru heildar niðurstöður verðbréfasjóða þeirra bornar saman við 

viðmiðunarvísitölurnar S&P 500 eða Dow Jones Industrial Average (DJIA) eins og lesa má úr 

töflu 5 hér að neðan. Í greininni skilgreindi Buffett samnemendur sína sem ,,virðisfjárfesta‘‘ 

og kallaði aðferðarfræði þeirra ,,virðisaðferðin‘‘ (Buffett, 1984). 
 

Tafla  5 - Yfirlit yfir ávöxtun lærisveina Benjamin Graham yfir tímabil 17-18 ára að meðaltali sem allir skiluðu 

undraverðri umframávöxtun við viðmiðunarvísitölur. 

Sjóður Sjóðsstjóri Tímabil Árleg ávöxtun 

sjóð 

Árleg Ávöxtun 

viðmiðunarvísitölu 

WJS Limited Partners Walter J. Schloss 1956–1984 21.3% 8.4% (S&P 500) 

Tweedy, Browne Inc. Tom Knapp 1968–1983 20.0% 7.0% (DJIA) 

Buffett Partnership, Ltd. Warren Buffett 1957–1969 29.5% 7.4% (DJIA) 

Sequoia Fund, Inc. William J. Ruane 1970–1984 18.2% 10.0% (S&P 500) 

Charles Munger, Ltd. Charles Munger 1962–1975 19.8% 5.0% (DJIA) 

Pacific Partners, Ltd. Rick Guerin 1965–1983 32.9% 7.8% (S&P 500) 

Perlmeter Investments Ltd. Stan Perlmeter 1965–1983 23.0% 7.0% (DJIA) 
 

Heimild: (Buffett, 1984).  
 

Allar götur síðan hafa nemendur Graham, sem einkenndust af ótrúlegri umframávöxtun við 

viðmiðunarvísitölur verið kallaðir virðisfjárfestar. Fremstur í flokki þeirra fer Buffett sjálfur 

sem gjarnan er talinn fremsti fjárfestir allra tíma. Buffett er sá fjárfestir sem hagnast hefur hvað 

best af fjárfestingum sínum í hlutabréfum af öllum (Sigurður B. Stefánsson, 2003).  

Fjárfestingafélag BuffettBerkshire Hathaway sem hann hefur rekið frá árinu 1964 

ásamt ævilöngum stamstarfsfélaga sínum og einum af lærisveinum Graham, Charles Thomas 

Munger, hefur skilað 20,8% árlegri meðaltals ávöxtun frá því þeir tóku yfir félagið fyrir 52 

árum árið 1964 til loka árs 2015 á meðan árleg  ávöxtun S&P 500 vísitölunnar var 9,7% yfir 

sama tímabil (Buffett, 2016). 

Eins og fram kemur í töflu 5 hér að ofan var ávöxtun ofurfjárfestanna (Schloss, Knapp, 

Ruane, Munger, Guerin og Perlemter) yfir meðaltals tímabil upp á 17-18 ár miklu hærri en 
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ávöxtun viðmiðunarvísitalna. Eins og Buffett (1984) sýndi í áðurnefndri grein þá er augljóst að 

lærisveinar Graham kunnu til verka við verðbréfaval. Hann segir það útilokað að um heppni sé 

að ræða og hefst greinin á tilvitnun í sjálfan Micheal Jensen (1968). Þar skrifar hann í kímni 

um grein Jensen sem áður hafði útskýrt það með einföldu dæmi hvernig einungis heppni, sem 

horfa mætti á í formi leiks sem varpaði hlutkesti (e. flip a coin), myndi með jafn háum líkum 

geta skorið úr um þá sem til langs tíma gætu skilað umframávöxtun við markaðinn eða ekki. 

Buffett segir það útilokað að skýring Jensen nái til lærisveina Graham (Bierig, 2000).  

Buffett (1984) gerir einnig grein fyrir skoðunum sínum á rannsókn Eugene Fama (1965) 

um skilvirkni markaða og niðurstöðum Fama og Malkiel (1970). Telur hann markaðinn 

augljóslega óskilvirkan á köflum og segir það forsenduna fyrir velgengi lærisveina Graham. 

Hann nefnir að virðisfjárfestar kappkosta að finna undirverðlög fyrirtæki á markaðnum byggða 

á hugmyndafræði Graham. Ennfremur bendir Buffett á það að ofangreindir virðisfjárfestar þar 

með talinn hann sjálfur skilji ekki hvernig líkan CAPM standist, sér í lagi það hvernig áhættu 

verðbréfa sé hægt að mæla með betu. Buffett segir virðisfjárfestana ekki skilja hinar nýlegu 

rannsóknir William Sharpe (1964), John Lintner (1965) og Jan Mossin (1966) og niðurstöður 

þeirra sem þóttu og þykja enn byltingarkenndar aðferðir við mat fjárfestingarkosta meðal 

fræðimanna. Hafnar Buffett því algjörlega að virðisfjárfestir telji markaðinn skilvirkan að því 

leyti að ekki sé hægt að beita grunngreiningu við mat undirverðlagðra eigna auk þess að lýsa 

yfir því að virðisfjárfestarnir sniðgangi að öllu leyti líkan CAPM og betu sem 

áhættumælikvarða. Jafnframt gengur hann svo langt að telja helsta styrkleika virðisfjárfestanna 

þann að margir þeirra hefðu aldrei menntað sig í viðskiptaháskólum sem kenndu ,,fræðin‘‘ við 

val fjárfestinga (Buffett, 1984).  

 

Áður fjallaði höfundur um hvernig Bogle (2007), Ferri (2002), Jensen (1968) og fræðilegar 

rannsóknir sem sjá má í töflu 4 sýndu fram á lágt hlutfall aðila sem sigra markaðinn yfir langt 

tímabil. Því þarf að teljast nær útilokað að um hreina tilviljun sé að ræða að lærisveinar Graham 

hafi allir upp á sitt einsdæmi en með sama grunn að vopni náð svona undraverðum árangri við 

verðbréfaval. Aswath Damodaran (2014) prófessor í fjármálum við Stern háskóla tók undir orð 

Buffett og gaf til kynna að aðferðarfræði Benjamin Graham hefði greinilega mótað árangur 

þeirra og væri vissulega sönnun þess að markaðir væru ekki alltaf skilvirkir. 

 Hvað það er sem útskýrir árangur fyrrnefndra ofurfjárfesta og hvaða sameiginlegu 

aðferðum þeir beittu við val verðbréfa mun höfundar gera grein fyrir hér að neðan.  
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4.2. Virðisfjárfestar og beta   
Eins og áður var greint frá taldi Sharpe (1964) að eina leiðin til þess að skila umframávöxtun 

við markaðinn eða viðmiðunarvísitölu væri að taka aukna áhættu og velja eignir með hærri 

betu en markaðurinn sjálfur. Samkvæmt skýringum hans og CAPM líkansins hefðu því 

virðisfjárfestarnir skilað umframávöxtun vegna þess að eignir þeirra voru áhættusamari með 

hærri betu en markaðurinn. Buffett hafnar þessu í margumtalaðri grein sinni (1984) eins og 

gefur að skilja. Áður var sýnt fram á það að verðbréf með hærri betu væru næmari fyrir 

markaðssveiflum. Meðaltals tímabil verðbréfasjóða virðisfjárfestanna fram að 1984 þegar 

Buffett skrifar greinina voru 17-18 ár. Ef virðisfjárfestarnir hefðu eins og líkan CAPM segir, 

stundað það að kaupa verðbréf með hærri betu hefði það komið niður á þeim á svo löngu 

tímabili því að næmnin er ekki einungis meiri við hækkunum á markaðinum, heldur lækkunum 

einnig, sem gæti að hluta til útskýrt hversu erfiðlega umframávöxtun er náð til langs tíma eins 

og rannsóknir í töflu 5 sýndu.  

 Buffett (1984) taldi lykilinn að velgengi ofurfjárfestanna þann að þeir hundsuðu betu 

og beittu öðruvísi aðferðum við mat áhættu. Hann taldi og telur enn að áhættutaka 

virðisfjárfesta sé umtalsvert minni heldur fræðileg áhættutaka mæld með betu. Í umræddri 

grein sinni (1984) sýnir hann máli sínu til stuðnings óvanalega góðan árangur virðisfjárfestanna 

á tímum þegar markaðurinn var á niðurleið, en verðfall verðbréfasjóða allra virðisfjárfestanna 

var miklu minna en markaðurinn eða viðmiðsvísitalan.  

 Sú aðferð að kaupa hlutabréf þegar að útreiknað mat fjárfestis á innra virði þess er lægra 

en markaðsvirði þess er lykilinn að árangri virðisfjárfesta. Aðferðin er einungis möguleg ef að 

markaðurinn er óskilvirkur um tíma og að hægt sé að nýta sér aðskilnað innra virðis og 

markaðsvirði og kaupa undirverðlögð verðbréf. Áhætta og ávöxtun (e. risk and reward) er 

samband með mikla fylgni samkvæmt fræðunum sem áður var greint frá. Hinsvegar sýnir 

Buffett í tilfelli virðisaðferðarinnar hið andstæða (Bierig, 2000). 

Dæmi sem greinir frá þessari skekkju betu sem mælikvarða áhættu og forsenda þess að 

greina undirverðlögð tækifæri er fyrirtækið Washington Post frá árinu 1973. Eftir verðfall 

hlutabréfa fyrirtækisins var heildarverðmæti þess á markaðinum um $80 milljónir 

bandaríkjadollara. Heildareignir fyrirtækisins voru um $400 milljónir sem hæglega hefði verið 

hægt að greiða upp (e. liquidate) til eigenda. Vegna þessa verðfalls bréfanna sem juku flökt 

hlutabréfanna þá jókst beta fyrirtækisins. Hefði þetta verðfall orðið enn dramatískara, og bréfin 

selst til að mynda á $40 milljónir þá hefði þetta aukna tap verðbreytinga aukið betu félagsins 

enn frekar þar sem að flöktið hefði orðið meira. Hlutabréf Washington Post hefðu því verið 
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túlkuð áhættusamari vegna hærri betu  hefði félagið selst á $40 milljónir í stað $80 milljóna 

(Buffett, 1984; Bierig, 2000). 

 

Seth Klarman, stofnandi fjárfestingarfélagsins Baupost Group, skrifaði bókina Margin Of 

Safety: Risk-Averse Value Investing Strategies for the Thoughtful Investor (1991). Í þeirri bók 

lýsti Klarman yfir undrun sinni á því hvernig einstakt hlutfall (beta) geti lýst allri áhættu 

hlutabréfs. Segir hann betu einungis horfa á áhættu hlutabréfs útfrá flökkti fyrrum 

markaðsverðs bréfsins í samfylgni við markaðinn eins og greint var frá í kafla 3.3. Klarman 

telur óraunhæft að einungis útfrá sjónarmiði markaðsverðs og verðbreytinga þess sé hægt að 

mæla áhættu. Taki betan ekki inn mikilvægustu þætti undirliggjandi fjárfestinga eins og 

undirstöðuatriði úr rekstri (e. fundamentals), efnahagslegar horfur fyrirtækisins og sambærileg 

atriði. Klarman bendir enn fremur á það að beta meti líkurnar á verðfalli og verðaukningu 

jafnar. Þannig að hlutabréf með betuna 0,5 hækki helmingi minna en markaðurinn og lækki 

helmingi minna en markaðurinn sömuleiðis eins og áður var greint frá. Þetta segir Klarman 

algjörlega óraunhæft því að fyrrum verðsveiflur bréfa í samfylgni við markað geta engan 

veginn spáð fyrir til langs tíma hvernig frammistaða bréfsins muni verða  um ókomna tíð. Rétt 

er að taka það fram að Seth Klarman er virðisfjárfestir og skrifaði Margin of Safety undir 

miklum áhrifum bæði frá fyrri bókum Benjamin Graham og síðari skrifum Warren E. Buffett 

(Klarman, 1991).  

 Rétt er að gera grein fyrir því að ekki er um eiginlegar rannsóknir Buffett og Klarman 

að ræða, heldur reynsla þeirra af raunverulegum verðbréfamörkuðum. Máli þeirra til stuðnings 

sýndi rannsókn Andrea Frazzini, David Kabiller og Lasse H. Pedersen (2013) fram á umtalsvert 

betri árangur Berkshire Hathaway fjárfestingarfélag Buffett yfir 30 ára tímabil en nokkur annar 

verðbréfasjóður sem til skoðunar var með mælikvarða Jensen (leiðrétt fyrir áhættu). Alfa gildi 

(Jensen, 1968) sjóðs Buffett var hæst allra sjóða yfir tímabil 30 ára, jákvætt og tölfræðilega 

marktækt. Það mætti því segja að Buffett sé yfirburðar sjóðsstjóri samkvæmt 

frammistöðumælikvarða Jensen án þess þó að hann taki nokkuð tillit til fræðanna sem liggja 

þar að baki. Bæði Buffett og Klarman telja fræðina hreinlega ekki standast raunveruleikann 

þegar kemur að sambandi áhættu og ávöxtunar (e. risk and reward).  

Fræðimenn hafa deilt  í gegnum tíðina um hvort beta sé góður mælikvarði á áhættu. 

Akademískar rannsóknir á þessu sviði hafa samræmst því sem Buffett (1984) og Klarman 

(1991) bentu á að hluta til. Edwin J. Elton, Martin J. Gruber og Thomas J. Ulrich (1978) 

rannsökuðu mismunandi líkön við mælikvarða samfylgni verðbréfa við markaðinn til langs 

tíma. Niðurstöður rannsóknarinnar komu fræðimönnum á óvart og reyndist 
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samfylgismælikvarði Markowitz, sem lagði grunninn að líkani CAPM (1952) og sýndi 

samband væntrar ávöxtunar og áhættu á framfalli kom út sem áberandi lélegasti mælikvarðinn 

yfir tímabilið. Árangursríkasta spálíkanið um samfylgni var líkan Blume’s Adjusted Beta sem 

Marshall E. Blume prófessor í fjármálum sýndi í grein sinni On the assessment of risk (1971). 

Líkan Blume er afar einfalt og er sýnt hér að neðan:  

 

Leiðrétt betulíkan Blume: βleiðrétt = (-
P
 βi ) +( /

P
 1) 

 

Þar sem βi táknar hefðbundna betu verðbréfsins sem mynda tvo þriðju hluta leiðréttu betunar 

að viðbættum þriðjungi af 1. Blume vildi meina að betur hefðu með tímanum tilhneigingu til 

að nálgast betu markaðarins (1) og eru betur mismunandi verðbréfa því aðlagaðar að því í líkani 

hans. Í líkaninu lækka hærri betur en 1 nær einum og lægri betur en 1 hækka nær einum. Blume 

taldi betur verðbréfa ekki nægilega marktækar til langs tíma. Samræmist það niðurstöðum 

Elton o.fl. (1978).  

 Rannsókn Andrea Frazzini og Lasse Heje Pedersen, Betting against beta sem birtist í 

Journal of Financial Economics (2014) sýndi það með marktækum hætti að fjárfestar sem 

fylgja líkani CAPM og freista þess að kaupa eignir með hærri betu auka fylgni milli sömu eigna 

og neikvæðs alfa gildi þeirra sem orsakast af hærri eftirspurn eignarinnar sem leiðir til 

hækkunar á markaðsvirði hennar. Rannsóknin var gerð á bandarískum hlutabréfamarkaði, 20 

alþjóðlegum hlutabréfamörkuðum, skuldabréfa- og afleiðumörkuðum sömu landa. Frazzini og 

Pedersen birtu jafnframt aðferð sína við að kaupa eignir með lága betu og taka skortstöðu í 

eignum með háa betu sem skilaði tölfræðilega marktækri umframávöxtun mælda með líkani 

Jensen (1968) um alfa gildi ávöxtunar leiðrétt fyrir áhættu, þvert á það sem Sharpe (1964) taldi 

(Frazzini og Pedersen, 2014). 

Þrátt fyrir að ofangreindar rannsóknir og höfundar þeirra sýni ekki né haldi því fram að 

beta sé ávallt óraunhæfur áhættumælikvarði þá er ljóst að mælikvarðinn er umdeildur og 

mögulega byggður á óraunhæfum skilyrðum.  

Buffett (1984) benti á að á öllum sínum ferli sem fjárfestir hefði hann ekki séð neina 

leitni (e. trend) í því að menn tækju upp aðferðir virðisfjárfestingu sem þá hafði staðið aðilum 

til boða í 50 ár. Ef eitthvað væri þá hefði hinn akademíski heimur fjarlægst 

virðisfjárfestingarstefnuna þrátt fyrir ótrúlegan árangur ofurfjárfestanna sem ekki mætti 

útskýra með heppni. Taldi hann líklegt að þróun akademískrar fjármálafræða yrði á þann veg 

til framtíðar. Ástæður þess telur hann liggja í öfugsnúnum eiginleika mannfólksins að vilja gera 

einfalda hluti flókna. Segir hann aðila innan fjármálafræða ekki tilbúna að endurskoða 
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stærðfræðilega flókin líkön þrátt fyrir að þau standist ekki raunveruleikann vegna þess að það 

virðist sem stolt þeirra sem fræðimanna sé þýðingarmeira en raunverulegar niðurstöður 

fjárfesta með notkun líkana þeirra (Buffett, 1984) 

Höfundur skal ósagt látið um staðhæfingar Buffett en Charles Thomas Munger 

ævilangur samstarfsfélagi Buffett upplýsti árið 1995 að bæði hann og Buffett telji kenninguna 

um skilvirkni markaða um það bil (e. roughly) rétta. Það sé hinsvegar forsenda fyrir 

virðisfjárfestingarstefnunni að þeir telji markaði ekki fullkomlega skilvirka (Bierig, 2000). 

 

4.3. Viðmið Graham  
Bækurnar Security Analysis sem fyrst var gefin út 1934 og The Intelligent Investor 1949 eru 

löngu taldar meðal áhrifamestu rita um fjármál sem skrifaðar hafa verið. Aðal áhersla bókanna 

beggja er takmörkun áhættu í verðbréfavali og hegðun fjárfesta. Sjötta útgáfa bókarinnar 

Security Analysis (2008) inniheldur skýringar þeirra Seth A. Klarman sem áður var greint frá, 

James Grant, Bruce Greenwald og Roger Lowenstein ásamt fleirum. Tilgangur þess er að 

uppfæra lesendur um þróun skrifa Graham sem frá árinu 1934 aðlöguðust mörkuðum hverju 

sinni en viku aldrei frá undirstöðuatriðum. Sömu sögu er að segja um endurbætta útgáfa The 

Intelligent Investor (2006).  

 Í ofangreindum ritum má finna undirstöðuatriðin sem lögðu grunn að virðisaðferðum 

ofurfjárfestanna og síðari fjárfesta. Hér er að neðan verður gert grein fyrir upphaflegum 

grundvallaratriðum virðisaðferðar Graham og þróun hennar síðastliðin 70-80 ár.   

 

4.3.1 Innra virði fyrirtækja    

Í fyrsta kafla Security Analysis er fjallað um innra virði (e. Intrinsic Value) eigna. Eitt það allra 

mikilvægasta við greiningu verðbréfa er að innra virði eignar er ekki hægt að útreikna 

nákvæmlega. Aðilar hafa mismunandi skoðun á innra virði mismunandi eigna. Graham sagði 

,,markmið útreiknings innra virðis er ekki að reikna nákvæmlega upp á ákveðna tölu hvert virði 

eignar sé, heldur að skilgreina verðbil sem telst eðlilegt fyrir tiltekna eign‘‘ (Graham o.fl., 

2008, bls. 66).  

Því ættu greinendur ekki að helga sig smáatriðum og tapa sjónar á stóra samhenginu. 

Graham líkir matinu á innra virði verðbréfa við það að hver og einn ætti að geta séð á hvaða 

aldri tiltekinn kvenmaður sé, en ekki nákvæmt aldursár hennar. Einnig er hægt að vita hvort 

karlmaður sé of þungur án þess að vita nákvæma þyngd hans í kílóum (Graham o.fl., 2008).  

Útreikningur innra virðis felur í sér grunngreiningu (e. fundamental analysis) eignar 

sem felur í sér eigindlega (e. qualatitative) og megindlega (e. quantitative) greiningu. Sú síðari 
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felur í sér tölfræði og tölulegar stærðir til dæmis greiningu rekstrarreiknings og 

efnahagsreiknings og lítur til stærða eins og hagnaðar, tekna, skulda, arðgreiðslna og 

sambærilegra atriða. Eigindleg greining tekur til þátta eins og eðli rekstrar, samkeppnisstöðu 

fyrirtækis, megineinkenna  (e. characteristics), mat á hæfni stjórnenda og að lokum 

framtíðarhorfum fyrirtækisins, atvinnugrein þess og almennum horfum hagkerfisins (Graham 

o.fl., 2008).  

 Graham taldi enga eina leið rétta í mati innra virðis. Grunngreining ætti að gefa 

greinendum þokkalega mynd af eðlilegu verði en með nægilega stóru öryggisbili (e. margin of 

safety) svo greinendur hefðu borð fyrir báru hafi þeir metið ákveðna hluti illa eða gert mistök. 

Graham lagði þó til nokkrar formúlur við mat innra virðis:  

 

Upprunaleg virðisformúla Graham: V = E x (8,5 + 2G) 

Þar sem:  

V = innra virði,  

E = hagnaður á hlut (e. earnings per share),  

G = vaxtastig AAA ríkisskuldabréfa sem síðar hefur verið túlkuð sem vextir áhættulausra eigna 

eða rf (e. risk-free rate).   

 

Graham taldi val fjárfesta standa á milli fjárfestinga í hlutabréfum eða skuldabréfum með hátt 

lánshæfi. Því væri við hæfi að meta vexti skuldabréfanna við mat virði hlutabréfa. Við gerð 

formúlunnar notaði Graham vexti AAA 10 ára ríkisskuldabréfs árið 1962 upp á 4,4% (Graham 

o.fl., 2006).  

 Vegna þess að vaxtastig sveiflaðist þurfti að aðlaga formúluna af því. Graham bætti því 

við og breytti formúlunni:  

IV = Q	R	 S,70-T 	R	U,U
V

 

Þar sem: 

IV = Innra virði,  

Y = Vaxtastig AAA ríkisskuldabréfa, rf.  

 

Til þess að kanna hvort að eign væri undirverðlögð væri hægt að mæla öryggisbil eignarinnar 

(e. the margin of safety) með því að deila innra virðinu með markaðsvirði:  

 

RGV = 	C∗
X
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Þar sem:  

RGV = hlutfallslegt Graham virði (e. relative Graham value),  

V* = útreiknað innra virði, 

P = markaðsverð eignarinnar.  

 

Á þetta er best litið með dæmi. Fyrirtæki skilar hagnaði á hlut upp á $2,78 og áætlaður vöxtur 

hagnaðar er 6%. Markaðsverð þess er 70,55$ á hlut og 10 ára AAA ríkisskuldabréf skilar 

vöxtum upp á 2,53%. Það gefur okkur:  

 

IV = -,YS	R	 S,70/- 	R	U,U
-,7P

 = 99,11$ 

og það gefur öryggisbilið:  

RGV = ZZ,//
Y4,77

  = 1,40 

 

Öryggisbilið (e. the margin of safety) sem hér fæst er jákvætt upp á 40% og á að gefa greinanda 

vísbendingu þess að bréfið sé undirverðlagt á markaði.  

Megináhersla Graham var að forðast tap af fjárfestingum. Þess vegna vildi hann útiloka 

alla áhættu og fjárfesta einungis ef að öryggisbilið væri hátt. Graham horfði fyrst og fremst á 

megindlegar niðurstöður og tók ákvörðun út frá þeim. Með tímanum hefur 

virðisfjárfestingarstefnan þróast í þá átt að meira vægi er sett á eigindlega þætti (Bierig, 2000; 

Graham o.fl., 2006). 

Til þess að aðskilnaður í markaðsverði hlutabréfa og innra virði þeirra getur myndast 

má markaðurinn ekki vera fullkomlega skilvirkur. Það er forsenda virðisfjárfestingarstefnu 

Graham að markaðir séu ekki alltaf skilvirkir. Í 8. Kafla The Intelligent Investor dregur Graham 

(2006) upp skoðanir sínar á markaðsverðum hlutabréfamarkaða. Kallar hann markaðinn Mr. 

Market (herra markaður) og líkir honum við aðila sem á köflum er óeðlilega bjartsýnn eða 

óeðlilega svartsýnn. Fjárfestar skuli því aldrei taka mark á markaðsverði hlutabréfa heldur 

rannsaka innra virði þeirra og kaupa þau bjóðist þau undirverðlög á markaðinum hjá hinum 

óútreiknanlega Mr. Market.  

Taldi Graham að fjárfestar sem nýta sér skapsveiflur markaðarins með því að kaupa 

hlutabréf þegar markaðurinn er óeðlilega svartsýnn og selja hlutabréf þegar markaðurinn er 

óeðlilega bjartsýnn séu til þess fallnir að skila yfirburðar niðurstöðum til langs tíma (Graham 

o.fl., 2006).  
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4.3.2. Megindleg grunngreining (e. quantitative analysis)  

Við grunngreiningu megindlegra þátta skal fjárfestir gera upp við sig hvort hann telji sig 

varasaman/áhættufælinn (e. defensive) eða framtakssaman (e. enterprising). Meginmunur 

þeirra  er að sá varasami er áhættufælnari (Graham o.fl., 2006).  

 Töflur 6 og 7 hér að neðan innihalda atriði sem þurfa að vera uppfyllt samkvæmt 

Graham með tilliti til áhættusækni þegar að verðbréf eru rannsökuð sem fýsilegir 

fjárfestingakostir:  

 
Tafla  6 - Viðmið Graham um verðbréfaval framtakssamra (e. enterprising) fjárfesta.  

 

Heimild: (Graham o.fl., 2006). 

  

Nr.  Atriði Skýring 

1 Fjárhagsstaða 

Veltufjármunir að minnsta kosti. 1,5 sinnum hærri en 

skammtímaskuldir. Heildarskuldir ekki meira en 110% 

veltufjármuna eða veltufjár. 

2 Stöðugleiki hagnaðar Ekki tap af rekstri síðastliðin 5 ár. 

4 Arðgreiðslur Einhverjar  núverandi arðgreiðslur. 

5 
Vöxtur hagnaðar (e. 

earning power) 
Hagnaður síðasta árs hærri en hagnaður fyrir 5 árum. 

6 Hófleg verðlagning 
Markaðsverð lægra en margfeli 1,2 sinnum virði áþreifanlegra 

eigna. 
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Tafla  7 - Viðmið Graham um verðbréfaval áhættufælna (e. defensive) fjárfesta.  

Nr. Atriði Skýring 

1 Nægilega stór fyrirtæki 
Útilokun smárra fyrirtækja sem gætu verið of 

sveiflugjörn. 

2 Sterk fjárhagsstaða 

Langtímaskuld ekki hærri en veltufjármunir eða veltufé 

frá rekstri (e. net working capital). Iðnaðarfyrirtæki (e. 

industrials) ættu að hafa amk. tvöfalt hærri veltufjármuni 

en skammtímaskuldir. 

3 Stöðugleiki hagnaðar Jákvæð útkoma almennra hlutabréfa síðastliðin 10 ár. 

4 Arðgreiðslur Samfelldur arður 20 ár í röð. 

5 
Vöxtur hagnaðar (e. 

earning power) 

Hagnaður á hlut (e. per-share earnings) þarf að hafa 

aukist um þriðjung á síðustu 10 árum, mælt með 3. ára 

meðaltali hagnaðar. 

6 
Hóflegt V/H (e. P/E) 

hlutfall 

Núverandi markaðsverð skal ekki vera hærra en 15 

sinnum meðaltal hagnaðar síðustu 3 ár. 

7 

Hóflegt V/I (e. P/B) 

hlutfall: verð á móti 

eignum 

Núverandi markaðsverð skal ekki vera meira en 1,5 

sinnum bókfært virði síðasta árs. 

8 
Samþætting V/H og V/I 

gilda 

Lægri V/H gildi en 15 gæti heimilað hærra V/I gildi. 

Þumalputtareglan er sú að margfeldi V/H og V/I ætti 

ekki að vera meira en 22,5 (V/H gildið 15 * V/I gildið 

1,5). 
 

Heimild: (Graham o.fl., 2006). 
 

Eins og sjá má í töflum 6 og 7 hér að ofan var Graham var mjög áhættufælinn. Það er auðsýnt 

því jafnvel þeir sem Graham kallaði framtakssama (e. enterprising) fjárfesta eru samt sem áður 

bundnir miklum skorðum yfir því í hverju þeir eigi að fjárfesta samkvæmt honum.  

 

4.3.3. Ódýr verðlagning hlutabréfa  

Með aukinni samkeppni og lögmálinu um minnkandi afrakstur (e. law of diminishing returns) 

mun hagkerfið fletja út of bratta (e. above average) hagnaðarferla fyrirtækja sem gjarnan nást 

til skamms tíma. Byggt á þeim rökum nefnir Graham að áríðandi sé fyrir hlutabréfagreinendur 

að skilja að fyrrum hagnaður fyrirtækja og leitni í hagnaði (e. trend of earnings) sé alls ekki 

komið til með að þróast í sömu átt til framtíðar. Of mikil áhætta sé að leggja áherslu á leitni 

hagnaðar fyrri ára sem áreiðanlega leitni til framtíðar (Graham o.fl., 2008) 
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 Graham taldi hinsvegar árangur af hlutabréfavali alls ekki byggjast á ágiskun (e. 

quesswork). Með því að rannsaka og greina fyrirtækin 5-10 ár aftur í tímann með ofangreindum 

aðferðum væri hægt að komast að ákveðnum viðmiðum sem oftar en ekki reyndust góð 

vísbending inn í framtíðina. Ef greinandi gerði of háar væntingar um hagnaðarvöxt inniheldur 

sú forsenda of stóran þátt verðmatsins. Lykillinn til þess að forðast það væri að ,,borga ekkert 

fyrir fortíðina, og sem minnst fyrir framtíðina‘‘ (Graham o.fl., 2008, bls. 371).  

Með því meinar Graham að ef fjárfestum býðst fyrirtæki sem innihalda viðmiðin sem 

áður var greint frá, á verði bókfærðs eigin fjár (V/I = 1) þá sé það svo gott sem áhættulaus 

fjárfesting. Hinsvegar er ólíklegt að slíkt gerist og er verðlagning slíkra hlutabréfa yfirleitt hærri 

því...  
...einkenni hlutabréfa með góðar framtíðarhorfur er að seljast á hærra verði. Hvernig 
getur fjárfestir skorið úr um hvort verðið sem hann greiðir sé of hátt eða ekki? Við 
teljum að við þeirri spurningu sé ekkert eitt svar. Í raun teljum við að þrátt fyrir að 
aðili vissi nákvæmlega hversu mikið fyrirtæki myndi hagnast á næstu 10 árum, þá 
yrði samt ómögulegt fyrir þann aðila að skilgreina verð hlutabréfa fyrirtækisins í dag 
(Graham o.fl., 2008, bls. 371).  

 

Tvær mögulegar aðferðir eru til að takast á við ofangreint vandamál og fjallar Graham (2008) 

á 372. blaðsíðu Security Analysis um þær. Sú fyrri snýr að því að kaupa einungis hlutabréf 

þegar fjárfestir telji markaðinn almennt yfir höfuð hóflega eða ódýrt verðlagðan. Hin aðferðin 

er að koma auga á undirverðlögð einstök hlutabréf burtséð frá almennri verðlagningu 

markaðarins. Því hærra sem öryggisbilið (e. margin of safety) sé, því minni áhætta sé á bakvið 

kaupin. Graham lagði til einfalda aðferð fyrir einstaka fjárfesta við val verðbréfasafna:   

 
1. Uppbygging verðbréfasafnið á að innihalda fjölbreytt (e. diversified) safn 
hlutabréfa fyrirtækja sem innihalda viðmiðin í töflu 7.   
2. Ákvarða skal eðlilegt virði safnsins útfrá núverandi hagnaði fyrirtækjanna og 
vaxtastigi ríkisskuldabréfa. 
3. Ákvarða hversu mikið tiltekin hlutabréf þurfa að falla í verði svo að þau verði 
spennandi fjárfestingakostir (ef þau eru það ekki nú þegar) og falla inn í skilgreint 
verðbil.  
4. Ákvarða hvenær tiltekin bréf verða orðin yfirverðlögð og á hvaða tímapunkti 
fjárfestir ætli sé að selja þau (Graham o.fl., 2008, bls. 373).  

 

Öndverðaráhersla virðisfjárfestingarstefnunnar er að kaupa hlutabréf á ódýrum verðum eins og 

lesa má út úr ofangreindri umfjöllun.  Eftir grunngreiningu og rannsókn á innra virði hlutabréfa 

þá skuli einungis kaupa þau ódýrt og innan þess öryggisbils sem fjárfestir krefst.  

 Jafnframt lagði Graham mikla áherslu á V/H hlutfall (e. price-earnings ratio) og V/I 

hlutfall (e. price to book-value). Áhersla hans á þessar tvær einföldu kennitölur var áberandi 
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við hlutabréfakaup og er hann þekktur fyrir að kaupa hlutabréf fyrirtækja sem höfðu sterka 

fjárhagsstöðu, sterk undirstöðuatriði (e. fundamentals) og  seldust ódýr samkvæmt 

ofangreindum kennitölum.  Þegar þessar hugmyndir Graham voru skrifaðar 1934 einkenndust 

hlutabréfamarkaðir af spákaupmennsku með lítilli áherslu á verðlagi hlutabréfa eins og Kwag 

og Whi (2006) fjölluðu um. Eru þessi skrif Grahams byltingarkennd rökfærsla inn í fræðiheim 

greiningar hlutabréfa, sem með þessum skrifum varð fyrst að raunverulegri fræði. Vegna þess 

hefur gælunafnið ,,deildarstjórinn á Wall Street‘‘ verið viðriðið við Graham allar götur síðan 

(Sigurður B. Stefánsson, 2003;  Smith, 1972).   

 

4.2.4. Hegðun fjárfesta á markaðinum  

Í Security Analysis sem fjallar að mestu leyti um hina megindlegu þætti grunngreiningar má þó 

reka augun í skoðanir Graham á hegðun fjárfesta á markaði sem The Intelligent Investor kemur 

meira inn á.  

 Graham taldi fjárfesta fyrst og fremst eiga einbeita sér að staðreyndum í stað væntinga 

og spá aðila um framtíðina. Máli því til stuðnings sýnir hann fram á hvernig leitni (e. trend) 

hlutabréfaverða gefi litla sem enga vísbendingu um framtíðarverð sem á þeim tíma var þó 

almennt talið. Samræmist það því sem Eugene Fama (1965) staðfesti um veikt form skilvirkra 

markaða. Slíkt hið sama taldi Graham um óeðlilega (e. abnormally) góðar og slæmar 

markaaðstæður. Fjárfestar þyrftu að skilja það að slíkar aðstæður lifðu aldrei að eilífu því 

leiðréttandi máttur (e. corrective forces) markaðarins hefði tilhneigingu til að kalla aftur fram 

arðsemi þegar hún virðist endanlega glötuð, og leiðrétta (e. reduce) hana þegar hún ætlar upp 

úr öllu valdi að rjúka. Fastlega má gera ráð fyrir því að þessar tilteknu staðhæfingar hafi 

Graham skrifað undir áhrifum Adam Smith og kenningu hans um ,,hina hagrænu hendi‘‘ í 

Auðlegð Þjóðanna frá 1776 (Graham o.fl., 2008).  

 Til þess að slíkt takist krefst umtalsverðar hugrekki. Aðferðin felur almennt í sér að 

kaupa og selja hlutabréf þegar sálfræðilegir og hugrænir þættir vilja gera hið andstæða. Að 

horfa á hlut lækka eftir kaup eða hækka eftir sölu er það sem virðisfjárfestir þarf að þola. Enn 

fremur, er einn mikilvægasti þáttur virðisfjárfesta að geta haldið sig frá markaðinum án þess 

að kaupa hlutabréf svo árum skiptir. Flestir geta stundað virðisfjárfestingarstefnu þangað til að 

það kemur að hugrænum þáttum hennar sem aðskilur virðisfjárfestirinn frá spákaupmanninum 

(Graham o.fl., 2008).  

 Í Áttunda kafla The Intellingent Investor: Fjárfestirinn og markaðssveiflur (e. the 

Investor and Market Fluctuations) gerir Graham ítarlega grein fyrir áhrifum markaðssveiflna á 

skynsemi fjárfesta. Telur hann að skammtímamarkaðssveiflur á milli daga, vikna og mánaða 
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eigi ekki að hafa nein áhrif á ákvarðanatöku fjárfestis. Horfa skuli á hlutabréfakaup til langs 

tíma, svo 5 – 10 árum nemi að minnsta kosti.  

 

4.4. Þróun virðisfjárfestingar 
Eftir að Benjamin Graham lauk skrifum um miðja síðustu öld hafa ofurfjárfestarnir af skóla 

hans, með grunn hans að vopni haldið áfram að þróa virðisaðferðina til dagsins í dag. Fremstur 

í flokki talsmanna virðisstefnunnar fer óumdeilanlega Warren E. Buffett og samstarfsfélagi 

hans Charles Thomas Munger.  

 

4.4.1. Útvíkkjun virðishugtaksins 

Auðsýnt er eftir fyrri umfjöllun miðaði Graham virði hlutabréfa út frá verðlagninu þeirra. Taldi 

Graham að því víðara sem öryggisbilið og ódýrari hlutabréf væru, því minni áhætta og hærri 

væntur ávinningur væri með kaupum þeirra. Með tímanum hefur virðisaðferðin þróast í þá átt 

að verðbréfaval tekur meira mið af væntingum um framtíðina og enn fremur vöxt tekna í 

framtíðinni. Áhersla er lögð á að greiða ekki of dýrt verð fyrir frábær fyrirtæki, í stað þess 

einungis að fjárfesta með því markmiði að takmarka áhættu (Bierig, 2000) 

 Hvað virðisaðferðina og þróun hennar síðasta hálfa áratuginn eða svo varðar þá eru 

nokkrir þættir sem bera af sem gert verður grein fyrir hér að neðan.   

 

4.4.1.1. Berkshire Hathaway  

Upp úr  sjöunda áratug síðustu aldar þróuðu Buffett og Munger með sér vinasamband sem síðar 

(1978) varð til þess að Munger gekk til liðs við fjárfestingafélag Buffett: Berkshire Hathaway 

(Bierig, 2000). Munger hafði djúpstæð áhrif á Buffett og hvatti hann til þess að fjárfesta í 

framúrskarandi fyrirtækjum sem út frá viðskiptalegum sjónarmiðum væri hagstæðara í stað 

þess eins að koma auga á sem ódýrust hlutabréf (Sigurður B. Stefánsson, 2003).   

 Buffett hóf á sjöunda áratugnum að rannsaka hlutabréf meira út frá eigindlegum (e. 

qualitative) sjónarmiðum. Þeir félagar töldu og telja enn að bestu fyrirtækin til að eiga væru 

þau sem til langs tíma gætu skilað hárri ávöxtun eigna og eiginfjár (Buffett, 1992).  

 Leitin að slíkum virðistækifærum krefst þess að fjárfestar uppfærðu viðmið úr töflu 7 

sem Graham hafði lagt fram. Hinir óefnislegu þættir fyrirtækja og innsæi inn í rekstur þeirra 

varð mikilvægur hluti stefnu Berkshire. Graham (2006) hafði áður lagt fram tillöguna um að 

hundsa markaðinn þegar hann væri yfirverðlagður og nýta sér hann ef hann væri 

undirverðlagður, en Buffett og Munger gengu skrefinu lengra (Bierig, 2000).  
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4.4.1.2. Óefnislegt virði fyrirtækja  

Buffett og Munger uppfærðu áherslu Graham á bókfært virði fyrirtækja til eigna sem ekki 

sæjust á efnahagsreikningi. Þeir einbeittu sér að fyrirtækjum sem höfðu sterka stöðu 

megindlegra (e. quantitative) grunnþátta og yfirburðarstöðu eigindlegra (e. qualitative) 

grunnþátta. Dæmi þess má rekja til áttunda áratugarins þegar að Berkshire Hathaway keypti 

allt hlutafé See’s Candy Shops. Hlutabréfin í félaginu litu ekki út fyrir að vera ódýr ef 

megindlegri grunngreiningu var beitt. Buffett og Munger sáu hinsvegar yfirburðar 

samkeppnisforskot félagsins í því að þeir gátu rukkað umtalsvert hærra verð fyrir sambærilegar 

vörur en samkeppnisaðilar sínir, vegna gæða. Stærsta eign See’s Candy væri því fólgin í 

vörumerkinu (e. the brand) og stjórnarháttum félagsins. Robert F. Bierig fjallar um fleiri dæmi 

slíkra yfirtaka Berkshire útfrá heimildum ársskýrslna Berkshire í grein sinni The Evolution of 

the Idea of ,,Value Investing‘‘ (2000).  

 

4.4.1.3. Philip A. Fisher  

Í bók sinni Common Stocks and Uncommon Profits and Other Writings kynnti Philip A. Fisher 

(1958) aðferð sína ,,Scuttlebutt‘‘. Aðferðin fjallar um 15 atriði sem Fisher taldi fyrirtæki þurfa 

að uppfylla áður en að hlutabréf í þeim væru keypt. Aðferðin (sjá viðauka C) einblínir á 

vaxtamöguleika fyrirtækja til framtíðar og hæfni stjórnenda fyrirtækisins. Taldi Fisher 

hlutabréfakaup snúast fyrst og fremst um eigindlegra (e. qualitative) greiningu (Fisher, 1958).  

Fisher hafði umtalsverð áhrif á Buffett og Munger og þróaðist virðisaðferðin meira í átt að 

vaxtarmöguleikum fyrirtækja og er það að miklu leyti Fisher að þakka. Ásamt honum er 

Thomas Rowe Price, gjarnan nefndur faðir vaxtarfjárfestingarinnar, frumkvöðull á sviði 

vaxtarfjárfestingar.  

Price leit á arðsemi eigin fjár (e. return on equity):    

 
Hagnaður
Eigið	fé	

 

og arðsemi eigna (e. return on assets):         
Hagnaður	
Heildareignir

 

 

sem lykilatriði við hlutabréfakaup. Þeir Thomas Rowe Price og Philip A. Fisher áttu það 

sameiginlegt að leggja meiri áherslu á ofangreindar kennitölur en V/H  og V/I gildi (Sigurður 

B. Stefánsson, 2003). 
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4.4.1.4. Sjóðstreymisgreining og ávöxtunarkrafa  

Fyrir tæplega 80 árum síðan sýndi John Burr Williams (1938) í bók sinni The Theory of 

Investment Value að virði sérhvers hlutabréfs, skuldabréfs eða fyrirtækis í heild væri ákvarðað 

útfrá sjóðstreymi eignarinnar sem búast mætti við að til verði á lífsskeiði þess, núvirt til dagsins 

er verðmatið er framkvæmt með viðeigandi ávöxtunarkröfu.  

 Almennt er það viðurkennt meðal virðisfjárfesta í daga að orð Williams haldi. 

Hinsvegar er umdeilt hvaða ávöxtunarkröfu skuli gera til hlutabréfa. Eins og áður hefur komið 

fram miðaði Graham (2008) fjárfestingar í hlutabréfum ávallt við vaxtastig ríkisskuldabréfa 

eða áhættulausrar eignar. Líkan CAPM sem áður var fjallað um og reiknar út ávöxtunarkröfu 

eigin fjár gerir slíkt hið sama, þar er hinsvegar notast við áhættumælikvarða betu sem 

virðisfjárfestar kjósa að sniðganga. 

Warren E. Buffett gaf það út á hluthafafundi Berkshire Hathaway (1998) að 

útreikningur ávöxtunarkröfu virðisfjárfesta fylgdi engu sérstöku líkani. Ávöxtunarkröfu eigna 

reiknuðu þeir útfrá langtíma vaxtastigi bandarískra ríkisskuldabréfa.  Vænt sjóðstreymi eigna 

væri núvirt með vöxtum ríkisbréfanna til dagsins í dag. Sú ávöxtunarkrafa er ekki nægilega há 

ein og sér, en hún er sameiginlegur mælikvarði (e. common yardstick) allra fyrirtækja á 

markaðinum. Útkoma slíkrar núvirðingar gefur of hátt mat innra virðis. Því eftir að núvirt 

sjóðstreymi framtíðar hefur verið reiknað til dagsins er verðmatið er framkvæmt, skal svo 

ákvarða verðbil ,,nægjanlega langt frá því sem núvirt sjóðstreymi út frá ríkisbréfunum gefur, 

með tilliti til raunverulegrar áhættu þess að eiga fyrirtækið‘‘ (Buffett og Munger, 1998).  

Þeir  William Sharpe (1964), John Lintner (1965) og Jan Mossin (1966) beittu 

samskonar rökfræði að viðbættu áhættuálagi hlutabréfa og betu þeirra í líkani CAPM. Eins og 

áður hefur komið fram hafna virðisfjárfestar betu sem áhættumælikvarða vegna langtíma 

sjónarmiða sinna. Akademísk fræði innan fjármálanna hafa ekki náð að þróa líkan sem 

virðisfjárfestar virðast geta hugsað sér. Það sem Buffett og Munger (1998) upplýstu gefur þó 

til kynna að áhættu fyrirtækja er ekki hægt að mæla með hlutfalli eða fasta í ákveðnu líkani.   

 

4.4.2 Virðisfjárfestar nútímans  

Eins og gefur að skilja er engin bókstafleg uppskrift  virðisfjárfestingastefnu. Fjárfestar sem 

beita virðisaðferðinni eru eins margir og þeir eru mismunandi. Það sást strax á þróun 

ofurfjárfestanna af Graham skólanum sem beittu mismunandi aðferðum við fjárfestingar sínar. 

Walter Schloss, sem á 28 ára tímabili frá 1956 – 1984 skilaði 21,3% árlegri ávöxtun (sjá töflu 

5) ,,átti mjög fjölbreytt safn hlutabréfa sem taldi yfir 100 bréf. Út frá tölunum einum og 
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viðmiðum Graham keypti hann undirverðlögð félög og hundsaði markaðsverð. Það var það 

eina sem hann gerði‘‘ (Buffett, 1984, bls. 9).  

 Hlutabréfasafn Charles Munger innihélt örfrá hlutabréf. Hann valdi út þau allra bestu á 

meðal undirverðlagðra hlutabréfa með væntingar um framtíðarvöxt. Safn hans var eins ólíkt 

hlutabréfasafna Wall Street sjóðstjóra eins og hægt var og starfaði þvert á fræðilegar aðferðir 

á þeim tíma. Munger gaf lítið fyrir fræðina og er árangur hans að miklu leyti því að þakka 

(Buffett, 1984, bls. 11).  

 

Í dag hefur fjöldi aðila beitt virðisaðferðinni sem hér hefur verið til umfjöllunar með góðum 

árangri. Ofangreind umfjöllun fjallar að miklu leyti um árangur Warren E. Buffett og Charles 

Thomas Munger sem á sér enga hliðstæðu. Hér að neðan verður greint frá núverandi 

virðisfjárfestum sem hver með sinni aðferð hefur haft áhrif á það sem í dag er skilgreint sem 

,,virðisfjárfesting” (e. value investing).  

 

4.4.2.1. Seth Klarman  

Seth Klarman sem áður var greint frá gaf út bókina Margin of safety: risk-averse value 

investing strategies for the thoughtful investor (1991). Jafnframt hefur Klarman frá árinu 1982 

rekið vogunarsjóðinn (e. hedge funde) Baupost Group. Einungis þrisvar (1988, 2008 og 2015) 

hefur ávöxtun sjóðsins verið neikvæð og sögulega séð er sjóður Klarman einn af fimm 

vogunarsjóðum með lengsta líftímann frá stofnun. Mikil leynd ríkir yfir starfsemi sjóðsins sem 

er löngu hættur að taka við nýjum fjárfestum vegna umframeftirspurnar. Vegna þess er erfitt 

að komast yfir gögn um ávöxtun sjóðsins frá stofnun en frá árinu 2007 hefur markaðsvirði hans 

þrefaldast á meðan S&P 500 vísitalan hefur skilað um 7% árlegri ávöxtun eins og lesa má úr 

töflu 1 (The Economist, 2012).  

 

4.4.2.2. Moanish Pabrai  

Moanish Pabrai gaf út bókina The Dhandho Investor: The Low-Risk Value Method to High 

Returns (2007). Þar lýsir hann virðisaðferð sinni sem líkist að miklu leyti því sem Charles 

Munger stundaði á árunum áður hann gekk til liðs við Berkshire Hathaway. Aðferðin felur í 

sér að kaupa fá hlutabréf sem skila afuburðar ávöxtunum, eru í stöðugum atvinnugreinum sem 

einfalt er að skilja og seljast á lægra verði en útreiknað innra virði. Krefst aðferðin þess að 

markaðsvirði bréfanna sé tímabundið undirverðlagt vegna mismunandi væntinga markaðsaðila 

um framtíð fyrirtækjanna. Frá stofnun sjóðsins árið 2000 er samanlögð heildarávöxtun (e. 

cumulative return) sjóðsins 517% á móti um 43% fyrir S&P 500 vísitöluna (DeMuth, 2013). 
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4.4.2.3. Tweedy Browne Co.  

Einn af ofurfjárfestunum af Graham skólanum, Tom Knapp, gekk til liðs við 

sjóðstýringarfyrirtækið Tweedy Browne árið 1957. Á heimasíðu Tweedy, sem enn er starfandi 

í dag, er það sérstaklega tekið fram að fjárfestingarstefna félagsins er fengin beint úr bókum 

Benjamin Graham. Félagið rekur marga sjóði sem leggja mikla áherslu á virði, sem dæmi má 

nefna Tweedy, Browne Global Value Fund og High Dividend Yield Value Fund. 

Fjárfestingarstefnan og stjórnarfar félagsins er undir miklum áhrifum Berkshire Hathaway 

(„About Tweedy, Browne‘‘, e.d.) 

 Tweedy, Browne Global Value Fund skilaði yfir 20 ára tímabil fram að 31. Mars 2015 

10,08% árlegri meðaltals ávöxtun, boriði saman við 6,89% árlega meðaltalsávöxtun MSCI 

heimsvísitölunnar („Tweedy, Browne Fund Inc. Annual Report 2015‘‘, 2015).  

 

4.4.2.4 Joel Greenblatt  

Við Columbia Háskóla í Bandaríkjunum starfar Joel Greenblatt sem aðjúnkt (e. adjunct 

professor) en hefur jafnframt frá árinu 1985 stýrt verðbréfasjóðnum Gotham Capital. Frá árinu 

1985 til 1995 skilaði sjóðurinn árlegri meðaltalsávöxtun upp á 50,0% (Greenblatt, 1999).  

Yfir 21 árs tímabil á árunum 1985 til 2006 skilaði sjóðurinn árlegri meðaltalsávöxtun 

upp á rúmlega 40%. Árangur Greenblatt er undraverður og setur hann á stall meðal allra 

farsælustu sjóðstjóra sögunnar („Joel Greenblatt: Bio, Quotes, Videos, Net Worth and 

Investment Strategy‘‘, e.d.).  

Greenblatt er gjarnan líkt við sjálfan Warren E. Buffett en Greenblatt hefur ávallt lýst 

yfir aðdáun sinni á honum, Graham og virðisfjárfestingarstefnunni sjálfri. Í bók sinni The Little 

Book that Beats the Market (2006) fjallar Greenblatt um aðferðarfræði sína og kynnir einfalda 

virðisaðferð sína við verðbréfaval ásamt sögulegum niðurstöðum hennar. Nánar verður greint 

frá þeirri aðferðarfræði í kafla 5 og 6.    

 

4.4.3. Akademískar rannsóknir á sviði virðisfjárfestingar   

Eins og nýafstaðin umfjöllun gefur til kynna hafa margir með mismunandi virðisaðferðum náð 

miklum árangri við verðbréfaval. Fræðimenn hafa í gegnum tíðina ekki sparað sér ómakið við 

rannsóknarvinnu ,,virðisfjárfestingar‘‘ (e. value investing) og fjölda rannsóknarniðurstaðna er 

að dreifa um mismunandi rannsóknir mismunandi virðisaðferða. Tafla 8 hér að neðan 

inniheldur yfirlit yfir nokkrar slíkar.   
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Tafla  8 – Akademískar rannsóknir á mismunandi virðisaðferðum byggðar á grundvallaratriðum Benjamin Graham. 

Höfundur Tímabil Skýring 

(Basu, 1977) 
1957 – 

1971 

Sonjey Basu sýndi fram á það sem Benjamin Graham hélt fyrst fram 1934. 

Hlutabréf með lágt V/H hlutfall (e. P/E ratio) skila marktækt hærri ávöxtunum 

en hlutabréf með hátt V/H hlutfall. 

(Ibbotson, 1986) 
1967- 

1984 

Roger Ibbotson raðaði hlutabréfbréfum í flokka eftir V/I hlutfalli (e. P/B 

ratio). Yfir 18 ára tímabilið skiluðu hlutabréf í flokki lægstu  V/I hlutfalla 

14,36% árlegri meðaltals ávöxtun á móti 6,06% ávöxtun hlutabréfa í flokki 

með hæst V/I hlutfallið. 

(Bondt og Thaler, 

1987) 

1932 - 

1977 

Í víðáttumikilli rannsókn Werner F.M. DeBondt og Richard H. Thaler yfir 46 

ára tímabil studdu þeir með marktækum þætti það sem Benjamin Graham hélt 

fram 1934 og 1949. Þeir röðuðu öllum hlutabréfum New York Stock 

Exchange (NYSE) upp og mældu á 4 ára fresti 35 ,,ódýrustu” hlutabréf NYSE 

sem lækkað höfðu mest í verði og 35 ,,dýrustu” hlutabréfin sem hækkað höfðu 

mest í verði. Þau ,,ódýru” skiluðu að meðaltali 17% hærri meðalávöxtun yfir 

tímabilið. Jafnframt skiluðu ,,dýrustu” bréfin 6% lægri ávöxtun en 

viðmiðunarvísitalan S&P 500 yfir tímabilið. 

(Chan, Hamao og 

Lakonishok, 1991) 

1971 - 

1988 

Verðmargfaldararnir hátt H/V hlutfall (e. earnings yield), lágt V/I (e. P/B) og 

lágt verð/sjóðstreymi (e. price to cash flow) skiluðu umframávöxtun við 

viðmiðunarvísitölu (e. above average returns) í rannsókn þeirra Chan o.fl. í 

Japan. Einnig skiluðu andstæður (dýrt verðlögð hlutabréf) ofangreinda 

kennitalna marktækt verri niðurstöðum yfir tímabilið. 

(Lakonishok, 

Shleifer og Vishny, 

1994) 

1994 

Þeir Lakonishok o.fl. rannsökuðu af hverju “virðisfjárfesting” virðist skila 

áberandi hærri niðurstöðum. Sönnunargögn þess efnis að virðisstefnan 

notfærir sér óákjósanlegustu (e. suboptimal) hegðun fjárfesta sem tækifæri, en 

ekki vegna þess að meiri áhætta er tekin yfir tímabilið, voru birtar. 

(Fama og French, 

1992) 

1963-

1990 

Yfirgripsmikil rannsókn þeirra Eugene Fama og Kenneth French spannaði 27 

ára tímabil með gögnum Center for Research in Security Prices. Þeir röðuðu 

hlutabréfum eftir V/I (e. P/B) kennitölunni. Niðurstöður þeirra komu ekki á 

óvart en lægsti flokkur V/I gilda skilaði nær þrefalt hærri ávöxtun en hæsti 

flokkur V/I gilda yfir tímabilið. Jafnframt bentu þeir á að hlutabréf sem fallið 

höfðu í verði fyrir röðun, skiluðu betri ávöxtun en þau hlutabréf sem hækkað 

höfðu í verði fyrir röðun.Studdi niðurstaðan fyrri rannsóknir bæði Ibbotson og 

Bondt og Thaler. 

(Capaul, Rowley 

og Sharpe, 1993) 

1981 – 

1992 

Í greininni International Value and Growth stocks röðuðu 

nóbelsverðlaunahafinn William Sharpe o.fl. hlutabréfum á 6 mánaða fresti upp 

eftir virðisstærðum. Rannsóknin náði til hlutabréfamarkaða Þýskalands, 

Frakklands, Sviss, Bretlands, Japan og Bandaríkjanna. V/I gildið var notað 

sem virðisviðmið og voru hlutabréf röðuð þannig að lægri helmingur V/I 

hlutfallsins var borið saman við hinn helminginn með hærra V/I hlutfall yfir 
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12 ára tímabil 6 mismunandi landa. Ódýrari (lágt V/I) bréfin skiluðu 

marktækri umtalsverðri umframávöxtun með tilliti til áhættu við dýru bréfin 

(hátt V/I) í hverju einasta landi sem rannsóknin náði til. 

(Chan og 

Lakonishok, 2004) 
- 

Louis K.C. Chan og Josef Lakonishok könnuðu það sem aðrar rannsóknir um 

virðis og vaxtarstefnuna höfðu sýnt fram á.  Þeir sýndu fram á að lágt V/I 

hlutfall væri til þess fallið að skila umframávöxtun með tilliti til áhættu. Það 

sem meira er studdu Chan og Lakonishok það sem Lakonishok, Shleifer og 

Vishny sýndu 1994 um að umframávöxtunina væri ekki hægt að útskýra með 

hærri áhættutöku. Töldu þeir hegðunarlega þætti spila þar hlutverk, rétt eins 

og Graham 1934 og 1949. 

(Sareewiwatthana, 

2011) 

1996 – 

2010 

Yfir 15 ára tímabil rannsóknar Paiboon Sareewiwatthana, Value Investing in 

Thailand sýndi hann fram á áberandi betri frammistöðu hlutabréfa með lágt 

V/H gildi og V/I gildi. Ennfremur sýndi hann fram á að aðferðafræði Joel 

Greenblatt, sem til skoðunar er í þessari rannsókn, skilaði 34,29% 

umframávöxtun, tölfræðilegra marktækri, umfram viðmiðsvísitölu Tælands 

SET yfir rannsóknartímabilið. 

(Ye, 2013) 
2006 – 

2011 

Yangxiu Ye rannsakaði yfir 5 ára tímabil þrjár mismunandi virðisaðferðir á 

markaði Shanghai Stock Exchange (SSE). Aðferðirnar þjár voru aðferð 

Benjamin Graham, aðferð Joel Greenblatt og aðferð Peter Lynch. Hlutabréfum 

var raðað upp eftir aðferðum og ávöxtun borin saman við vísitölu SSE. 

Aðferðir Greenblatt og Lynch skiluðu hærri ávöxtun en SSE á árunum 2007 til 

2010 og viðmið Graham, þau sömu og í töflu 7, skiluðu hærri ávöxtun yfir allt 

tímabilið. 
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5. Aðferðafræði Joel Greenblatt 
Eins og lauslega var greint frá í kafla 4.4.2.4 er Joel Greenblatt meðal farsælustu sjóðstjóra og 

fjárfesta okkar tíma. Í bók sinni The Little Book that Beats the Market (2006) fullyrðir 

Greenblatt að neðangreind virðisaðferð hafi skilað honum 30,8% árlegri meðaltalsávöxtun yfir 

16 ára tímabil frá 1988 til 2004. Yfir sama tímabil skilaði S&P 500 vísitalan 12,4% árlegri 

meðaltalsávöxtun.  

 Aðferð Greenblatt snýst um að raða skráðum hlutabréfum eftir grunngreindum 

rekstrartölum og kaupa hlutabréf eftir röðuninni einni. Aðferðin lítur til tveggja hlutfalla og 

hafa þau jafnt vægi við röðun hlutabréfanna. Þessi hlutföll eða kennitölur eru:  

 

1. Arðsemi fjármagns (e. return on capital), skilgreint sem:  

	

EBIT
(Net	Working	Capital + Net	Fixed	Assets) 

 

Þar sem EBIT (hagnaður fyrir vaxtagjöld og skatta) er notað í stað hagnaðar þar sem að 

fyrirtæki eru mismunandi skuldsett og borga mis háa skatta. EBIT sýnir rekstrartekjur burt séð 

frá vaxtagjöldum sem myndast vegna skuldsetningar.  

Hreint veltufé (e. Net Working Capital) er sú upphæð sem félag notar við fjármögnun 

veltufjármuna sinna. Sú stærð að viðbættum breytingum í fastafjármunum (e. Net Fixed Assets) 

sem mælir fjármagnsþörf fastafjármuna til dæmis fasteigna, verksmiðja, tækjabúnaðar og 

sambærilegra þátta, er notuð í stað heildareigna (e. total assets) eða eigin fjár (e. equity) sem 

Thomas Rowe Price og Philip A. Fisher horfðu mikið til við mat hlutabréfa eins greint var frá 

í kafla 4.4.1.3. Markmið Greenblatt er að mæla arðsemi þess fjármagns sem raunverulega er 

notað við sköpun rekstratekna (Greenblatt, 2006).  

 

2. Hagnaðarhlutfall (e. earnings yield), skilgreint sem:  

 

EBIT	 Enterprise	Value	 

 

Þar sem EBIT (hagnaður fyrir vaxtagjöld og skatta) er notað af sömu ástæðu og ofar var greint 

frá. Heildarvirði fyrirtækis (e. Enterprise Value) skilgreint sem markaðsvirði hlutabréfa og 

heildarskulda félagsins er notað í stað markaðsvirði hlutabréfa eins. Greenblatt notast við þetta 

hlutfall í staðin fyrir V/H hlutfall (e. P/E ratio), sem reyndar yrði snúið við í H/V hlutfall ef sú 
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kennitala yrði notuð eins og hagnaðarhlutfall Greenblatt. Meginmarkmið hagnaðarhlutfalls 

hvort sem það er mælt með ofangreindum hætti eða einföldu H/V hlutfalli, er að finna út hversu 

mikið fyrirtæki hagnast sem hlutfall af kaupverði fyrirtækisins. Notast  heildarvirði fyrirtækis 

í stað markaðsvirði hlutabréfa því þar er tekið tillit til verðs greitt fyrir eigið fé eða markaðsvirði 

félags, ásamt skuldunum sem notaðar eru til þess að fjármagna reksturinn.   

 Áður var gert grein fyrir skrifum Benjamin Graham og áherslur hans á að kaupa 

hlutabréf sem seldust ódýrt, sem reynst hefur árangursríkt samkvæmt fyrri rannsóknum (sjá 

töflu 8). Joel Greenblatt er með þessum tveimur hlutföllum að leggja áherslu á að kaupa félög 

þegar þau seljast ódýrt, en á sama tíma eru að skila hárri arðsemi, sem samþættir það sem 

Graham (2008), (2006) og Fisher (1958) ásamt Thomas Rowe Price lögðu áherslu á við val 

verðbréfa. Eftir að ofangreind hlutföll fyrirtækjanna liggja fyrir skal horfa til eftirfarandi 

viðmiða:  

 

- Útiloka skal þau fyrirtæki sem ekki ná markaðsvirði 300 milljón bandaríkjadollara 

(USD) til þess að koma í veg fyrir kaup á of smáum fyrirtækjum.  

- Útiloka öll fjármálafyrirtæki svo sem verðbréfasjóði, banka, lánastofnanir og 

tryggingarfélög úr gagnasafninu einfaldlega vegna þess að ofangreindar 

kennitölur henta illa við mat verðlags og arðsemi þeirra.    

- Setja lágmarks arðsemi fjármagns í 25%, þannig að félög sem ekki skila 25% 

arðsemi samkvæmt kennitölu 1 eru útilokuð úr gagnasafninu.  

 

Eftir að það hefur verið gert skal raða öllum hlutabréfum upp eftir útkomum hlutfallanna. 

Greenblatt sem notaði bandaríska markaðinn, New York Stock Exchange (NYSE) fékk út að 

meðaltali um 3500 hlutabréf sem komu til greina eftir að forsendurnar sem hér að ofan voru 

uppfylltar.   

 Raða skal hlutabréfunum upp þannig að hlutabréf 1 til 3500 fær gildi eftir útkomu 

kennitala 1 og 2. Ef hlutabréf félagsins XYZ skila hárri arðsemi fjármagns (kennitala 1) fá þau 

lágt gildi. Þannig að það hlutabréf með hæstu arðsemina fær gildið 1, og það hlutabréf með 

lægstu arðsemina af öllum sem til skoðunar eru fær gildið 3500. Því hærri arðsemi sem 

hlutabréf hefur, því framar er það í röðinni útfrá kennitölu 1.  

 

Kennitölu 2 (hagnaðarhlutfall) sem er í raun öfugt V/H hlutfall sem mæli hversu hlutfallslega 

,,ódýrt‘‘ hlutabréf er, þá er hærra hagnaðarhlutfall vænlegra en lægra. Öfugt við V/H 

kennitöluna, sem Graham taldi eiga að vera sem lægsta (undir 15), þá á hagnaðarhlutfallið í 
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aðferð Greenblatt að vera sem hæst. Endurspeglar það ,,ódýrari‘‘ hlutabréf, nema með öfugum 

hætti en hið algenga V/H hlutfall. Að sama skapi og með kennitölu 1 fær því hlutabréf sem 

skilar háum hagnaði með tilliti til verðs, lágt gildi. Ef hlutabréf XYZ skila virkilega háum 

hagnaði sem hlutfall af verði fá þau lágt gildi. Af þeim 3500 bréfum fær því ,,hagnaðarmesta‘‘ 

hlutabréfið gildið 1, og það ,,hagnaðarminnsta‘‘ gildið 3500. Því hærri hagnaður sem hlutabréf 

hefur, því framar er það í röðinni útfrá hlutfalli/ kennitölu 2 (Greenblatt, 2006).  

 

Þegar bæði hlutföll fyrirtækjanna hafa verið reiknuð út er 50% vigt lögð á kennitölu 1 og 50% 

vigt lögð á kennitölu 2. Summa beggja hlutfalla er svo fundin og þau hlutabréf með lægsta 

samanlagða gildi hlutfallanna tveggja eru valin til kaupa, skýrist þetta betur með dæmi í næsta 

kafla. Eftirfarandi aðferð beitti Greenblatt við kaupin:  

 

- Þau hlutabréf með lægsta sameiginlega gildi hlutfalls 1 og 2 eru þau hlutabréf sem 

seljast á ódýrasta verðinu með tilliti til arðsemi fyrra árs og skal kaupa.  

- Mynda skal verðbréfasafn úr 20 – 30 efstu (með lægsta gildið) hlutabréfanna og 

kaupa þau með jafna vigt á hvert og eitt þeirra.  

- Þrátt fyrir að rökréttara sé að vigta hvert hlutabréf eftir því hvar á listanum þau 

séu, þá hefur það reynst verr á 16-20 ára tímabili aðferðarinnar.  

- Kaupa skal hlutabréfin og halda þeim í nákvæmlega 1 ár og selja þau svo, sama 

hvort þau hækki í verði eða lækki.  

- Að ári loknu skal endurtaka leikin með því að raða upp öllum hlutabréfum upp á 

nýtt og kaupa þau hagstæðustu nema að hlutabréf sem upp komi á listann þá sé í 

núverandi safni, þá skal halda því áfram í safninu.   

- Þrátt fyrir að hlutabréfin sem til skoðunar séu virðast óspennandi ef rýnt er inn í 

reksturinn frekar, skal aldrei víkja undan kaupum séu þau á listanum (Greenblatt, 

2006). 

 

Greenblatt (2006) bendir á að fyrirtæki sem skila hárri arðsemi fjármagns eða eigna, eru líkleg 

til þess að hafa einhverskonar samkeppnisforskot. Oftar en ekki getur það stuðlað að 

umframávöxtun (e. above-average return) sem samkeppnisaðilar eiga erfitt með að ná. Þeir 

Philip A. Fisher (1958) og Thomas Rowe Price töldu þennan eiginleika fyrirtækja einn þann 

allra mikilvægasta við verðbréfaval. Í ofanálag eru hlutabréf með lágt V/H hlutfall eins fyrri 

rannsóknir í töflu 8 sýndu, til þess fallin að skila hærri ávöxtun en hlutabréf með hátt V/H 

hlutfall.   
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Greenblatt (2006) undir miklum áhrifum Graham og fleiri, hefur með aðferð sinni sameinað 

þessa tvo meginþætti virðisfjárfestingarstefnunnar. Aðferð hans miðar útfrá því að kaupa 

hlutabréf á mjög skynsaman hátt útfrá fyrri fræðum og þróun virðisstefnunnar. Eins og John 

Mihaljevic (2013) bendir á í bók sinni The Manual of Ideas: The Proven Framework for 

Finding the best Value Investments þá samþættir Greenblatt farsælustu grunnviðmið fyrrum 

virðisfjárfesta í aðferð sem finnur hlutabréf sem á þeim tímapunkti sem þau eru keypt, eru 

líkleg til að vera undirverðlögð á markaði.  

 Ennfremur samræmist aðferðin hegðun fjárfesta á markaðinum úr áttunda kafla The 

Intelligent Investor (2006) sem áður var greint frá. Með því að láta tilfinningarnar ekki ráða för 

og leggja heldur áherslu á grunngreind meginatriði úr rekstri forðast fjárfestar með aðferð 

Greenblatt að taka rangar ákvarðanir byggðar á spákaupmennsku (e. speculation).  
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6. Virðisaðferð Joel Greenblatt á hlutabréfamarkaði 

Norðurlandanna.   
Meginmarkmið þessa rannsóknar er er að kanna hvort umrædd virðisaðferð Joel Greenblatt 

geti með tilliti til fræðanna skilað marktækri umframávöxtun á hlutabréfamörkuðum 

Norðurlandanna. Hlutabréfamarkaðir Svíþjóðar og Danmörku voru skoðaðir sérstaklega, en 

markaður allra Norðurlandanna: Íslands, Noregs, Finnlands, Svíþjóðar og Danmörku var 

einnig rannsakaður sérstaklega og borinn saman við vísitölu Norðurlandanna OMX Nordic 40. 

Umframávöxtun aðferðarinnar á þremur mörkuðum var mæld með alfa gildi Jensen (1968) og 

er niðurstaða rannsóknarinnar því þríþætt.  

 

6.1. Forsendur aðferðar rannsóknar  
Rannsókn þessi er unnin með þeirri forsendu að ekki hafi áður sambærileg rannsókn verið 

unnin hér á landi um virðisaðferð Joel Greenblatt á hlutabréfamörkðum Norðurlandanna. Áður 

hefur aðferðin verið prófuð í Bandaríkjunum á markaði New York Stock Exchange 

(Greenblatt, 2006) og rannsökuð á hlutabréfamörkuðum Shanghai (Ye, 2013) og Tælands 

(Sareewiwatthana, 2011) með góðum árangri. 

 Höfundur reyndi eftir fremstu getu að beita sambærilegum aðferðum og Joel Greenblatt 

(2006) lýsti. Hinsvegar er bandaríski hlutabréfamarkaðurinn New York Stock Exchange 

allmiklu stærri en þeir norðlensku. Aðlaga þurfti aðferðina að mörkuðum Norðurlandanna og 

kemur það helst fram í smærra hlutabréfasafni, minni kröfum á arðsemi, lægra 

hagnaðarhlutfalli og minni skilvirkni aðferðarinnar yfir höfuð.  

 

6.1.2. Tímasetning skoðunar  

Rannsókn þessi fór fram á tímabilinu frá febrúar 2016 fram í apríl sama ár. Í ljósi þess að 

niðurstöður rannsóknarinnar fóru að birtast upp úr miðjum mars tók höfundur þá ákvörðun að 

5 ára tímabillið sem hlutabréfasafn aðferðar Joel Greenblatt var til skoðunar yfir, myndi hefjast 

þann 15. mars að ári hverju og enda 15. mars ári síðar og eru ástæður þess nokkrar. 

Í fyrsta lagi var mjög mikilvægt að velja einhvern ákveðinn dag á ári hverju til þess að 

fjöldi daga sem eignum yrði haldið yrði sá sami yfir öll 5 árin. Því er upphafsdagur 

eignasafnsins 15. mars árið 2011 og ávöxtun safnsins skoðuð fram að og meðtöldum 15. mars 

árið 2016. Á þessu tímabili eru fyrirtæki gjarnan búin að skila uppgjörum fyrra rekstrarárs og 

því er unnið með nýuppfærðar árfjórðungsupplýsingar þeirra fyrirtækja sem því hafa lokið.    
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 Í öðru lagi taldi höfundur mikilvægt að forðast það sem Mark Haug og Mark Hirschey 

(2006) rannsökuðu í grein sinni The January Effect eða janúar-áhrifin. Rannsókn þeirra Haug 

og Hirschey sýndi fram á það að fjárfestar mynda gjarnan skattalegt tap til að vega upp á móti 

ávöxtun, sem felst í því að óvenjulega mikið er selt af hlutabréfum í desember mánuði. Hefur 

það lækkandi áhrif á verð hlutabéfanna í desember sem eykur hlutabréfakaup vegna þessa 

verðfalls síðar í janúar og verð þessara tilteknu hlutabréfa hækkar. Sýndu Haug og Hirschey 

fram á það að áhrifin væru stöðug yfir tímabilið 1927-2004 þrátt fyrir tilraunir yfirvalda til 

nýrrar skattalöggjafar og hefðu mest áhrif á  hlutabréfaverð lítilla og meðal-stórra fyrirtækja.  

 15. mars er nægilega fjarri janúar til þess að útiloka fyrrnefnd áhrif. Nýjustu gögn 

rannsóknarinnar um ávöxtun síðasta tímabilsins sem til skoðunar var, 15. mars 2015 til 15. 

mars 2016 eru því ansi ný gögn og þegar rannsókn þessi verður birt verða þau gögn einungis 

um tveggja mánaða gömul.  

 

6.1.1 Gagnaöflun  

Stærstur hluti gagna sem notuð voru í rannsókninni voru fengin úr gagnaveitunni Thomson 

Reuters Datastream. Öll gögn rannsóknarinnar sem ekki sérstaklega er getið heimilda, skal 

ganga út frá að hafi verið sótt í Thomson Reuters Datastream.  

 Fljótlega rakst höfundur á þá staðreynd að hlutföll eða kennitölur Greenblatt sem greint 

var frá í 4. kafla kröfðust sögulegra gagna sem erfitt er að nálgast. Til dæmis reyndist erfitt að 

meta heildarvirði eigin fjár og skulda félaga (e. enterprise value) með einfaldri röðun (e. 

ranking) því að misjafnt var hvort að skuldir félaganna voru skráðar í kauphallir eða ekki. 

Stærðin var því ekki til fyrir öll hlutabréf sem til skoðunar voru. Rannsóknartímabilið sem 

spannaði um 6-8 vikur var of skammur tími til þess að reikna út hlutfallið fyrir öll þau hlutabréf 

sem til skoðunar voru.  

Einnig reyndust gögn um fjármagnsþörf fastafjármuna (e. net fixed assets) eftir 

skilgreiningu Greenblatt ekki alltaf marktæk þegar ársreikningar félaganna yfir sama tímabil 

voru skoðaðir. Hjá stærri fyrirtækjum, eins og í dæmi Hennes & Mauritz (H&M) sem skráð er 

í Sænsku kauphöllinni, samræmdust gögn Thomson Reuters Datastream við ársreikninga 

félagsins. Hinsvegar í smærri félögum, sem uppfylltu þó lágmarksstærð, misræmdust gögn 

ársreikninga og Thomson Reuters Datastream all oft þannig að höfundur mat áreiðanleika 

þeirra ekki fullnægjandi.  Þrátt fyrir þessa erfiðleika gagnaöflunar mælir John Mihaljevic 

(2013) sérstaklega með notkun fjármálaveitunnar Stock Investor of the American Association 

of Individual Investors, við framkvæmd aðferðar Greenblatt en sú gagnaveita notast við gögn 

Thomson Reuters.  
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Joel Greenblatt (2006) var þó meðvitaður um ofangreind atriði þegar hann skrifaði bók 

sína The Little Book that Beats the Market.  Í viðauka bókarinnar tók hann fram sérstakar 

leiðbeiningar um hvernig ætti að beita aðferðinni með notkun fjármálagagnaskrám eða 

gagnaveita. Höfundur mat það sem svo að Mihaljevic (2013) teldi gögn Thomson Reuters henta 

vel við þá útfærslu aðferðarinnar.  

 Fylgdi höfundur leiðbeiningum Greenblatt (2006) nákvæmlega og eru þær eftirfarandi: 

Arðsemi fjármagns (e. return on capital) sem áður var skilgreint sem:  

	

EBIT
(Net	Working	Capital + Net	Fixed	Assets) 

 

Er í staðinn mælt með kennitölunni arðsemi eigna (e. return on assets) að frádreginni 

viðskiptavild (e. goodwill) sem túlka má sem eina algengustu óefnislegu eign fyrirtækja. 

Skoðað var hlutfall síðustu tólf mánaða (e. Trailing Twelve Months), þannig að hlutfallið frá 

15. mars 2011 sem var upphafsdagur tímabilsins sem skoðað var, innihélt gögn síðustu 4 

ársfjórðunga fyrir 15. mars 2011. Hlutfall arðsemi í rannsókninni var því eftirfarandi:  

 

Arðsemi eigna: uvwxvðyz
u{E|}vz{EwxEz~�Eð��E��v�E|}

 

 

Hagnaðarhlutfall (e. Earnings Yield) var áður skilgreint af Greenblatt sem:  

 

EBIT	 Enterprise	Value	 

 

Er í stað þess ofangreinda mælt með áðurnefndu V/H hlutfalli (e. Price to Earnings Ratio). 

Notast var við hlutfall síðustu tólf mánaða (e. Trailing Twelve Months) með sambærilegum 

hætti og fjallað var um við mat arðsemi eigna, og er hlutfallið eftirfarandi:  

 

V/H hlutfall:  Ivz�vð��{zð	á	�|y�	
uvwxvðyz	á	�|y�

 

 

Þetta hlutfall mæli hversu ,,ódýrt‘‘ hlutabréf er og þjónar sama tilgangi og áðurnefnt 

hagnaðarhlutfall Greenblatt. Túlkun þess er þó andstæð, en þau hlutabréf með lægsta gildi V/H 

hlutfalls og sem eru talin ,,ódýr‘‘ fá lágt gildi en þau hlutabréf með hátt V/H hlutfall og sem 

talin eru ,,dýr‘‘  fá hátt gildi (Greenblatt, 2006). 
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Hlutabréf eru því metin útfrá hversu lágt V/H hlutfall þau hafa, og hversu háa arðsemi 

eigna þau hafa. Þau hlutabréf sem skila hárri arðsemi eigna, en mælast með lágt V/H gildi, eru 

talin álitlegir fjárfestingakostir (Greenblatt, 2006).  

Kennitölunum tveimur var raðað upp og gefið gildi. Til að mynda á markaði Svíþjóðar 

þar sem 111 hlutabréf voru til skoðunar, fékk hlutabréfið með lægsta V/H hlutfallið gildið 1, 

og það hlutabréf með hæsta V/H hlutfallið fékk gildið 111. Að sama skapi en öfugt á litið fékk 

það hlutabréf með hæstu arðsemi eigna gildið 1, en hlutabréfið með lægstu arðsemi eigna gildið 

111.  

 

6.1.2. Fjöldi hlutabréfa í eignasafni  

Joel Greenblatt (2006) keypti á bilinu 20 – 30 hlutabréf í eignasafn virðisaðferð sinnar yfir 16 

ára tímabil. Mælir Greenblatt með vel dreifðu eignasafni sérstaklega í ljósi þess að meðaltali 

komu um 3500 hlutabréf til greina í þýði safnsins á bandarískum markaði, eftir að áðurnefndar 

forsendur og viðmið aðferðar hans voru uppfyllt.  

 Meir Statman (1987) sýndi eins og áður kom fram að þegar fjöldi hlutabréfa í safni varð 

10 til 12 varð jaðarlækkun sértækrar áhættu safnsins mjög lítil. Því taldi höfundur þessarar 

rannsóknar að með tilliti til stærðar norðlensku hlutabréfamarkaðanna, samanborna við þann 

bandaríska, að eðlileg stærð norðlensku hlutabréfasafnanna sem til skoðunar eru, innihéldi að 

hámarki 12 hlutabréf í safni.     

 

6.1.3. Mæling ávöxtunar  

Ávöxtun einstaka hlutabréfa eignasafnsins var mæld með geómetrískri ávöxtun mánaðarlegra 

verðbreytinga.  

Geómetrísk ávöxtun = Ln ( T{xwE	�
T{xwE	�~/

 ) 

 

Þar sem gengi t-1 táknar gengi tímabilsins á undan gengi t. Því var til dæmis ávöxtun frá 15. 

mars 2011 fram til 15. apríl 2011 mæld þannig að dagslokaverði hlutabréfs þann 15. apríl var 

deilt með dagslokaverði hlutabréfs þann 15. mars sama ár margfaldað með vigt hlutabréfsins í 

safninu. Með samfelldri ávöxtun (Ln) gildir ekki að ávöxtun safnsins sé vegið meðaltal ávöxtun 

allra hlutabréfa safninu. Því var eitt gengi ávöxtunar allra hlutabréfa safnsins í jafnri vigt yfir 

mánaðar tímabil myndað og lógaritmi tekinn af mismuni milli mánaða. Verðbreyting 

eignasafnsins í heild er því mæld með mánaðarlegu millibili yfir tímabil 60 mánaða.  

Einungis voru verðbreytingar hlutabréfa teknar inn í mælingu ávöxtunar en ekki var 

tekið tillit til arðgreiðslna. Er það sambærileg aðferð og Joel Greenblatt (2006) beitti en hann 
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notaði vísitöluna S&P 500 sem viðmið en hún mælir einungis verðbreytingar (e. price return) 

hlutabréfa og er svokölluð verðvísitala (e. price-index). Aðrar vísitölur, þær sem reikna með 

arði hlutabréfa og mæla heildarávöxtun eru kallaðar vísitölur heildarávöxtunar (e. total-return 

index) (Bodie o.fl., 2014). 

Vísitölur Norðurlandanna sem notast var við sem viðmið eru allar verðvísitölur (e. 

price-index) og miðast öll umræða um vísitölur út frá þeirri forsendu hér eftir.  

 

6.1.4. Áhættulausir vextir  

Millibankavextir landanna sem til skoðunar eru voru notaðir sem vextir áhættulausrar eignar 

(e. risk-free rate) við mælingu umframávöxtunar sem betur er útskýrð í kafla 6.2.1. London 

Interbank Offered Rate (LIBOR) er álitin fremsti kostur (e. premier) skammtímalána á 

evrópskum mörkuðum. Litið er á LIBOR vextina sem viðmið áhættulausra vaxta í margskonar 

viðskiptum og sem grunnvexti hagkerfisins. Hinsvegar eru LIBOR vextir ákvarðaðir af stærstu 

bönkum London og tengdir gjaldmiðli Bandaríkjanna USD (Bodie o.fl., 2014). 

 Því var notast við sambærilega vexti Norðurlandanna í þessari rannsókn eftir gjaldmiðli 

viðkomandi markaðar. Eins mánaðar uppgefnir (e. quoted) millibankavextir þess markaðar 

sem til skoðunar var voru notaðir sem vextir áhættulausrar eignar. Taldi höfundur við hæfi að 

þar sem að ávöxtun var mæld með mánaðarlegu millibili myndu vextir áhættulausrar eignar 

miðast út frá því. Orsakaði það næmara vaxtastig áhættulausra vaxta milli mánaða sem bauðst 

yfir rannsóknartímabilið en ef til dæmis lengri ríkisskuldabréf hefðu verið notuð sem vextir 

áhættulausrar eignar. Er það háð mati fjárfesta hvað þeir telja endurspegla áhættulausa vexti á 

hverjum tímapunkti. Kann að vera að fjárfestar myndu heldur líta á skammtíma ríkisbréf, til 12 

mánaða, sem samræmist lengd tímabilsins sem hverju hlutabréfi er haldið (12 mánuðir), sem 

vexti áhættulausra eigna í stað millibankavaxta, eða jafnvel ríkisskuldabréf með enn lengri 

líftíma eins og 5-10 ár. Höfundur mat þó sem svo að grunnvextir hagkerfa markaðanna væru 

til þess fallnir að gefa sameiginlegan mælikvarða (e. common yardstick) sér í lagi þar sem að 

vaxtastig landa rannsóknartímabilsins var sveiflukennt og þróaðist á flestum mörkuðum eins 

og sjá má í viðauka D yfir í neikvæða vexti. Nánar verður greint frá millibankavöxtum hvers 

markaðar fyrir sig í kaflanum aðferð hér að neðan. Notast var við Euro Interbank Offered Rate 

(EURIBOR),  Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR), Copenhagen Interbank Offered 

Rate (CIBOR), Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR) og Reykjavík Interbank Offered 

Rate (REIBOR).  
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6.2. Aðferð 
Kennitölurnar arðsemi eigna og V/H hlutfall sem nánar var greint frá í kafla 6.1.1. voru sóttar 

með Thomson Reuters Datastream. Hinsvegar komu ekki öll hlutabréf markaðanna til greina 

líkt og viðmið Greenblatt sem fjallað var um í kafla 5 sýndu, en þau viðmið voru aðlöguð að 

hlutabréfamörkuðum Norðurlandanna þar sem:   

 

- Útilokuð voru þau fyrirtæki sem ekki náðu markaðsvirði 300 milljón 

Bandaríkjadollara ($) til þess að koma í veg fyrir kaup á of smáum fyrirtækjum. 

Jafnframt er það lágmarksstærð (e. small-cap) fyrirtækja til að verða gjaldgeng í 

vísitölur Nasdaq  („NASDAQ OMX Nordic - Indexes“, e.d.).  

- Útilokuð voru öll fjármálafyrirtæki svo sem verðbréfasjóðir, bankar, lánastofnanir 

og tryggingarfélög úr gagnasafninu einfaldlega vegna þess að ofangreindar 

kennitölur henta illa við mat verðlags og arðsemi þeirra.    

- Sett var lágmarksprósenta arðsemi eigna í 10%, þannig að félög sem ekki skiluðu 

10% arðsemi samkvæmt kennitölu 1 eru útilokuð úr gagnasafninu og komu ekki til 

greina í eignasafnið.  

- Gagnasöfnin voru skoðuð mjög vel og óeðlilegum gildum kennitalna 1 og 2 eytt. 

Til að mynda voru óeðlilega lágum V/H gildum (til dæmis 0,1 – 2,5) eytt og 

óeðlilega háum V/H gildum ( >150) eytt úr gagnasafninu. Eins og Greenblatt (2006) 

útskýrir er mikilvægt að gagnasafnið innihaldi ekki óeðlilega lág V/H gildi sem 

endurspegla ekki verðlagninu hlutabréfa heldur sérstakar æðstæður fyrirtækja. Til 

dæmis er V/H gildi upp á 0,1- 1,5 strax vísbending um ómarktæk gögn eða 

viðsnúning tapreksturs eftir erfiða tíma eða sambærileg tilvik sem endurspegla ekki 

undirverðlagningu. Það sama gildir um of há V/H gildi en það gefur fljóta 

vísbendingu um mögulega yfirverðlagningu sem aðferðin gengur að hluta til út á 

að forðast.  

 

Eftir að ofangreind viðmið voru uppfyllt var eftirfarandi atriðum fylgt:   

 

- Summa gilda kennitalnanna tveggja, arðsemi eigna og V/H hlutfalls myndaði 

samanlagt gildi hvers hlutabréfs. Myndað var verðbréfasafn 10-12 efstu 

hlutabréfanna í röðinni (með lægst framangreint samanlagt gildi) og hafði hvert 

þeirra jafna vigt (e. weight) í eignasafninu.  



	 51 

- Þau hlutabréf sem í eignasafnið komust, var haldið í nákvæmlega eitt ár og þeim 

svo skipt út fyrir ný hlutabréf sem valin voru með fyrrgreindum hætti og það ferli 

endurtekið yfir tímabilið 15. mars 2011 til 15. mars 2016.  

 

6.2.1 Mæling umframávöxtunar  

Alfa gildi Jensen (1968) sem nánar var greint frá í kafla 2.3.3. var mælt með aðhvarfsgreiningu 

minnstu fervika (e. least-squares regression) þar sem umframávöxtun safnsins yfir ávöxtun 

áhættulausra vaxta, var borin saman við umframávöxtun viðmiðunarvísitölu yfir ávöxtun 

áhættulausra vaxta þess markaðar. Skýrsla Morningstar: („Modern Portfolio Theory (MPT) 

Statistics‘‘, 2007) sýnir hvernig fjárfestingar rannsóknafyrirtækið Morningstar metur alfa gildi 

sjóða og var sú skýrsla notuð sem fyrirmynd.  

Slík aðhvarfsgreining inniheldur bæði háða (e. dependent) og óháða (e. independent) 

breytu. Á punktariti (e. scatter plot)  táknar háða breytan á Y-ás mánaðarlega umframávöxtun 

eignasafnsins yfir áhættulausu vextina, en óháða breytan mánaðarlega umframávöxtun 

viðmiðunarvísitölu yfir áhættulausu vextina á X-ás. Halli (e. slope) línunnar táknar betu 

sjóðsins yfir tímabilið og skurðpunktur (e. intercept) táknar mánaðarlegt alfa gildi 

eignasafnsins (margfaldað með 12 til þess að fá árlegt alfa gildi). Alfa gildið var því mælt: 

 

𝛼m = 𝑅e - β𝐵e 

 

Þar sem 𝛼m táknar mánaðarlegt alfa gildi,  

𝑅e táknar mánaðarlega umframávöxtun eignasafnsins (e. portfolio) yfir áhættulausa vexti, 

𝐵e táknar mánaðarlega umframávöxtun viðmiðsvísitölu (e. benchmark index) yfir sömu 

áhættulausu vextina.   

 

Ofangreind mæling alfa gildis Jensen (1968) er sú sama og áður var greint frá í kafla 2.3.3. 

nema aðsniðin að aðhvarfsgreiningu eignasafna eða sjóða („Modern Portfolio Theory (MPT) 

Statistics‘‘, 2007).  

Styrkur sambands háðu breytunnar (Y-ás) og óháðu breytunnar (X-ás) er mælt með 

skýringarhlutfalli (e. R-Squared). Ef útkoma þess hlutfalls er 100% þá er sambandið það sterkt 

að allir punktar (e. residuals) sem hver táknar mánaðarlega ávöxtun eignasafnsins falla akkúrat 

á aðhvarfslínuna. Útskýrist það best með því að vísitölusjóðir með betu mjög nálægt einum 

munu hafa skýringarhlutfall upp á nær 100%. Hinsvegar táknar lágt skýringarhlutfall að 

hreyfingar eignasafnsins eru í litlu samræmi við hreyfingar vísitölunnar. Skýringarhlutfall (e. 
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R-squared) upp á 50% táknar það að 50% hreyfinga safnsins má útskýra með hreyfingum 

viðmiðsvísitölunnar. Skýringarhlutfallið er því notað til þess að meta marktækni betu 

eignasafnsins og táknar hátt gildi eins og í dæmi vísitölusjóðanna, marktæka betu.   

 

6.2.2 Tölfræðiprófun gagna  

Í aðhvarfsgreiningu, þegar tímarunur gagna (e. times series data) eru notaðar, eins og í tilviki 

þessarar rannsóknar, þarf að kanna hvort gögnin séu gild. Greining minnstu fervika (e. least-

squares regression) gengur út frá því að gögnin fylgi besta línulega óbjagaða metlinum (e. best 

linear unbiased estimator) og endurspegli minnsta meðaltal leifa í öðru veldi (e. mean squared 

error). Ef tölfræðiprófun leiðir í ljós sjálffylgni (e. autocorrelation) og eða misdreifni (e. 

heteroskedasticity) aðhvarfsgreiningar þá fylgir hún ekki lengur besta línulega óbjagaða 

metlinum og túlkun hennar því tvíræð (Newbold, Carlson og Thorne, 2012;  Andrews, 1991).  

 Sjálffylgni orsakast ef leifaliðirnir (e. residuals) raðast  háðir hvor öðrum eða venslaðir 

á milli tímabila, en með Durbin Watson tölfræðiprófun má kanna mögulega sjálffylgni og var 

því prófi beitt á hvert eignasafn fyrir sig.  

Misdreifni orsakast þegar dreifni skekkjuliðanna (e. variance of the errors) er ólík milli 

athuganna en ekki sambærileg, stöðugt og endanleg (e. finite). Orsakar það óskilvirkt mat 

leifaliðanna, sem í tilfelli þessarar rannsóknar er til dæmis alfa gildið (Newbold o.fl., 2012). 

Var því núlltilgátan, að skekkjuliðirnir hafi sambærilega dreifni, könnuð fyrir eignasöfnun.  

 

6.2.3. Svíþjóð 

Samkvæmt Thomson Reuters Datastream var heildarfjöldi skráðra hlutabréfa í Svíþjóð yfir 

tímabilið 525. Lágmarksskilyrði markaðsstærðar upp á $300 milljónir eða 2,25 milljarða 

(2,250,000,000) sænskra króna (SEK) fækkaði hlutabréfum sem til skoðunar voru niður í 111, 

eftir að öll viðmið úr kafla 6.2. voru uppfyllt. Var þeim 111 hlutabréfum raðað upp eftir 

kennitölunum tveimur eins og lýst var að ofan í kafla 6.2.  

 Fjöldi hlutabréfa í safni var 12 og voru hlutabréf valin í safnið á hverju ári og var vigt 

allra hlutabréfanna jöfn, eða 8,33%. Ávöxtun hlutabréfasafnsins var mæld eins og fram kom í 

kafla 6.1.3. og borin saman við viðmiðsvísitöluna OMX Stockholm 30, verðvísitölu sænska 

hlutabréfamarkaðarins. Notaðir voru millibankavextirnir Stockholm Interbank Offered Rate 

(STIBOR) sem vextir áhættulausrar eignar. Þróun STIBOR vaxtanna yfir tímabilið má sjá í 

viðauka D.   
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  Umframávöxtun í formi alfa gildis, beta og tölfræðileg marktækni ávöxtunar var mæld 

með aðhvarfsgreiningu eins og lýst var í kafla 6.2.1. Tölfræðiprófun gagnanna var beitt eins og 

lýst var í kafla 6.2.2.   

 

6.2.4. Danmörk  

Heildarfjöldi skráðra hlutabréfa í Danmörku yfir tímabilið nam 102 hlutabréfum. Einungis 38 

hlutabréf uppfylltu lágmarksskilyrði markaðstærðar upp á $300 milljónir eða um 2 milljarða 

(2,000,000,000) danskra króna (DKK) og önnur viðmið úr kafla 6.2. Gerð var undanþága vegna 

smæðar markaðarins að lágmarkskrafa arðsemi var lækkuð í 5% en of fá hlutabréf uppfylltu 

arðsemiskröfu eigna upp á 10%.   

 Vegna þess að einungis 38 hlutabréf komu til skoðunar tók höfundar þá ákvörðun að 

eignasafnið innihéldi 10 hlutabréf og vigt hvers hlutabréf í safninu því 10%. Er það rökstutt 

meðal annars með þeirri staðreynd að sértæk áhætta safnsins lækkar lítið ef að fleiri 

hlutabréfum yrði bætt við eins og áður var sýnt. Aðallega var þó verið að forðast að einhver 

hluti safnsins innihéldi hlutabréf sem hefðu ekki hagstæð hlutföll kennitalna 1 og 2 eins og 

markmið aðferðarinnar er. Ef viðauki G þar sem eignasafn aðferðarinnar á dönskum markaði 

er skoðuð má sjá að innbyrðis munur V/H hlutfalls og arðsemishlutfalls hlutabréfa 

eignasafnsins er miklu hærri en á mörkuðum Svíþjóðar og Norðurlandanna (sjá viðauka F og 

H), vegna þess að færri hlutabréf voru til skoðunar. Því mat höfundur sem svo, að á svo litlum 

markaði, væri hver aukning hlutabréfs í safnið umfram það tíunda, ekki til þess fallið að bæta 

skilvirkni aðferðarinnar.  

Ávöxtun hlutabréfasafnsins var mæld eins og fram kom í kafla 6.1.3. og borin saman 

við viðmiðsvísitöluna OMX Copenhagen 20, verðvísitölu Danska hlutabréfamarkaðarins. 

Notaðir voru millibankavextirnir Copenhagen Interbank Offered Rate (CIBOR) sem vextir 

áhættulausrar eignar. Þróun CIBOR vaxtanna yfir tímabilið má sjá í viðauka D.  

Umframávöxtun í formi alfa gildis, beta og tölfræðileg marktækni ávöxtunar var mæld 

með aðhvarfsgreiningu eins og lýst var í fyrri kafla 6.2.1. Tölfræðiprófun gagnanna var beitt 

eins og lýst var í kafla 6.2.2.  

  

6.2.5. Norðurlöndin í heild 

Hlutabréfamarkaðir Finnlands, Noregs, Íslands, Danmerkur og Svíþjóðar skiluðu samtals 245 

hlutabréfum sem uppfylltu viðmið kafla 6.2. Var þeim 245 hlutabréfum raðað upp eftir 

kennitölunum tveimur eins og lýst var að ofan í kafla 6.2 
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 Ávöxtun hlutabréfasafnsins var mæld eins og fram kom í kafla 6.1.3. og borin saman 

við viðmiðsvísitöluna OMX Nordic 40, verðvísitölu Norðurlandanna. Notaðir voru 

millibankavextirnir Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) fyrir finnska markaðinn í 

Helsinki,  Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) fyrir þann sænska, Copenhagen 

Interbank Offered Rate (CIBOR) fyrir þann danska, Norwegian Interbank Offered Rate 

(NIBOR) fyrir þann norska í Osló, og Reykjavík Interbank Offered Rate (REIBOR) fyrir þann 

íslenska sem vextir áhættulausrar eignar.   

Hlutdeild hvers lands (frá hvaða markaði hlutabréf var) af eignasafninu í heild réði vigt 

millibankavaxta þess lands af millibankavöxtum hlutabréfasafnsins. Þannig að ef 10% 

hlutabréfasafnsins samanstæði af íslenskum hlutabréfum, væri vigt REIBOR vaxtanna 10% af 

vöxtum áhættulausrar eignar eignasafnsins og svo framvegis. Nánari skýringu þess má sjá í 

viðauka E, en þar er mánaðarlegt gildi útreiknaðra millibankavaxta eða vaxtastig áhættulausrar 

eignar Norðurlanda eignasafnsins sýnt með nákvæmum hætti.  

Umframávöxtun í formi alfa gildis, beta og tölfræðileg marktækni ávöxtunar var mæld 

með aðhvarfsgreiningu eins og lýst var í fyrri kafla 6.2.1. Tölfræðiprófun gagnanna var beitt 

eins og lýst var í kafla 6.2.2.  

 

6.3. Niðurstöður 
Þríþætt niðurstaða rannsóknarinnar sem miðast út frá hverjum markaði fyrir sig verður gerð 

grein fyrir hér að neðan.  

 

6.3.1. Svíþjóð 

Niðurstöður hlutabréfavals sem mynduðu eignasafnið eftir að hlutabréfum var raðað með 

fyrrgreindum hætti má sjá í viðauka F. Alls var hlutabréfum raðað í safnið 5 sinnum yfir 

tímabilið og innihélt safnið 60 hlutabréf. Eins og sjá má í viðauka F er einungis summa gilda 

þeirra hlutabréfa sem komust í safnið sýnd en þarna má sjá yfirlit yfir þau 12 hlutabréf sem 

voru með lægstu summu gildanna tveggja á ári hverju og þar afleiðandi valin í safnið. 

 Á mynd 5 hér að neðan er ávöxtun safnsins yfir rannsóknartímabilið borin saman við 

ávöxtun viðmiðunarvísitölunnar OMX Stockholm 30. Við upphafsdag rannsóknartímabilsins, 

þann 15. mars 2011, var gildi vísitalnanna stillt í 100. Við lokadag rannsóknartímabilsins, þann 

15. mars 2016 var gildi Greenblatt hlutabréfasafnsins 229,24 en gildi OMX Stockholm 30 

131,88.  
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Mynd  5 - Þróun gengis sænska hlutabréfasafns Greenblatt aðferðarinnar, borið saman við gengi 

viðmiðunarvísitölunnar OMX Stockholm 30 yfir rannsóknartímabilið. 

Greenblatt hlutabréfasafnið skilaði yfir tímabilið 16,59% árlegri ávöxtun, mælda með 

geómetrísku meðaltali. Viðmiðunarvísitala Svíþjóðar, OMX Stockholm 30, skilaði yfir 

tímabilið 5,53% árlegri ávöxtun, mælda með geómetrísku meðaltali. Auðsýnt er að ávöxtun 

Greenblatt hlutabréfasafnsins var allmiklu hærri en ávöxtun viðmiðunarvísitölunnar yfir 

tímabilið. 

 Alfa gildi eignasafnsins var kannað með aðhvarfsgreiningu á umframávöxtun 

eignasafnsins yfir áhættulausa ávöxtun, borna saman við umframávöxtun viðmiðunarvísitölu 

yfir áhættulausa ávöxtun. Niðurstaða þeirrar greiningar er sem hér segir:  

 
Tafla  9 - Niðurstöður aðhvarfsgreiningar umframávöxtunar sænska eignasafns Greenblatt aðferðarinnar yfir 

viðmiðunarvísitöluna OMX Stockholm 30. 

Öryggisstig (e. confidence level) 95% 

Alfa gildi (𝛼) (intercept) 1,01% 
Árlegt Alfa gildi (𝛼) 12,08% 
P-gildi 0,0319** 
  
Beta 0,78 
Skýringarhlutfall (e. R-squared) 51,92% 
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Eins og lesa má úr töflu 9 hér að ofan er hægt með 95% vissu að segja að hlutabréfasafn 

Greenblatt aðferðarinnar hafi skilað að meðaltali rúmlega 12% árlegri umframávöxtun við 

viðmiðunarvísitöluna OMX Stockholm 30 yfir rannsóknartímabilið, leiðrétt fyrir áhættutöku, 

mælda með alfa gildi Jensen (α). P-gildi mældist 3,19% sem fellur innan marktektarstigsins 

og ávöxtunin því tölfræðilega marktæk. Ítarlegri útkomu aðhvarfsgreiningarinnar má sjá í 

viðauka I.  
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Mynd  6 - Punktarit (e. scatter plot) leifaliða (e. residuals) 60 mánaðarlegra athuganna umframávöxtunar sænska 

eignasafnsins (Y)  yfir viðmiðunarvísitöluna OMX Stockholm 30. 

Á ofangreindu punktariti sést skurðpunkur (e. intercept) við Y-ás sem sýnir mánaðarlegt alfa 

gildi ávöxtunar sem mældist 0,010063 eða rétt yfir 1%. Halli aðhvarfslínunnar táknar betu 

safnsins upp á 0,78. Samkvæmt því var áhætta eignasafnsins töluvert minni en áhætta 

markaðarins yfir tímabilið þar sem að beta markaðarins er  1.  

Styrkur sambands háðu breytunnar og óháðu breytunnar, eða hlutfall dreifingar 

fylgibreytu (háðu breytunnar) sem frumbreytan (óháða breytan) útskýrði er mælt með skýrðri 

dreifingu (e. R-squared). Mældist skýringarhlutfallið tæplega 52% og gefur það til kynna að 

hreyfingar eignasafnsins voru ekki nema 52% útskýrðar með hreyfingu vísitölunnar (e. index-

related). Eðlilega var sú mikla umframávöxtun sem náðist ekki útskýrð nema að hluta til með 

ávöxtun vísitölunnar. 
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 Áreiðanleika betu eignasafnsins má einnig túlka út frá skýringarhlutfallinu (e. R-

squared) en að jafnaði gefur hátt hlutfall þess til kynna áreiðanlegri betu. Í ljósi 

skýringarhlutfalls upp á tæp 52% er vandmeðfarið að fullyrða að áhætta eignasafnsins yfir 

tímabilið út frá betu upp á 0,78 hafi verið minni en áhætta viðmiðunarvísitölu en vissulega er 

vísbending þess fyrir hendi og p-gildi betunar tölfræðilega marktækt eins og lesa má úr viðauka 

I.  

 

6.3.2. Danmörk 

Niðurstöður hlutabréfavals Danmerkur, þau 10 hlutabréf sem röðuðust í eignasafnið yfir 

tímabilið má sjá í viðauka G en alls innihélt safnið 50 hlutabréf yfir tímabilið. Á mynd 7 hér 

að neðan er ávöxtun safnsins yfir rannsóknartímabilið borin saman við ávöxtun 

viðmiðunarvísitölunnar OMX Copenhagen 20. Við upphafsdag rannsóknartímabilsins, þann 

15. mars 2011, var gildi vísitalnanna stillt í 100. Við lokadag rannsóknartímabilsins, þann 15. 

mars 2016 var gildi Greenblatt hlutabréfasafnsins 296,44 en gildi OMX Stockholm 20: 223,95.  

 

 
Mynd  7 - Þróun gengis danska hlutabréfasafns Greenblatt aðferðarinnar, borið saman við gengi 

viðmiðunarvísitölunnar OMX Copenhagen 20 yfir rannsóknartímabilið. 

Auðsýnt er að ávöxtun Greenblatt hlutabréfasafnsins var töluvert hærri en ávöxtun 

viðmiðunarvísitölunnar yfir tímabilið. Greenblatt hlutabréfasafnið skilaði yfir tímabilið 

21,73% árlegri ávöxtun, mælda með geómetrísku meðaltali. Viðmiðunarvísitala Danmerkur, 
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OMX Copenhagen 20, skilaði yfir tímabilið 16,12% árlegri ávöxtun, mælda með geómetrísku 

meðaltali.  

 Í töflu 10 hér að neðan má sjá niðurstöður aðhvarfsgreiningar á alfa gildi 

umframávöxtunar:   

 
Tafla  10 -  Niðurstöður aðhvarfsgreiningar umframávöxtunar danska eignasafns Greenblatt aðferðarinnar yfir 

viðmiðunarvísitöluna OMX Copenhagen 20.  

Öryggisstig (e. confidence level) 95% 
Alfa (𝛼) (intercept) 0,871% 
Árlegt Alfa (𝛼)  10,45% 
P-gildi 0,0072*** 
		 		
Beta 0,70 
Skýringarhlutfall (e. R-squared) 69,41% 

 

Árlegt alfa gildi (α) hlutabréfasafnsins yfir tímabilið mældist að meðaltali 10,45% tölfræðilega 

marktækt með 95% vissu.  P-gildið: 0,0072 eða 0,72% gerir það að verkum að niðurstöðurnar 

væru marktækar jafnvel við 99% öryggisstig (e. confidence level).  Ítarlegri niðurstöður 

aðhvarfsgreiningar má sjá í viðauka J.  

Umframávöxtunin með tilliti til áhættu er töluvert hærri en mismunur geómetrískar 

ávöxtunar eignasafnsins og viðmiðunarvísitölu. Það segir okkur að þegar beta safnsins er tekin 

með í reikninginn eykst munurinn. Það útskýrist í lægri betu (sjá jöfnu úr kafla 3.3.) 

eignasafnsins en ,,markaðurinn‘‘ yfir tímabilið. Á mynd 8 hér að neðan má sjá skurðpunktinn 

við Y-ás sem sýnir mánaðarlegt alfa gildi ávöxtunar sem mældist 0,008707 eða 0,87%.  
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Mynd  8 - Punktarit (e. scatter plot) leifaliða (e. residuals) 60 athuganna mánaðarlegrar 

umframávöxtunnarumframávöxtunar danska eignasafnsins (Y)  yfir viðmiðunarvísitöluna OMX Copenhagen 40. 

Á ofangreindu punktariti (e. scatter plot) má sjá betu eignasafnsins upp á 0,70 sem halla 

aðhvarfslínunnar.  Útskýrir lægri beta safnsins hátt alfa gildi umframávöxtunar og minni 

áhættutöku eignasafnsins en viðmiðunarvísitalan yfir tímabilið.  

 Áreiðanleiki betunar er öllu hærri en í tilviki Svíþjóðar og skýringarhlutfallið (e. r-

squared) mældist 69,41%. Það að umframávöxtunin skýrist með lægri betu, sem fræðimenn 

telja að endurspegli áhættu eignasafna, er hægt að rökstyðja með nokkuð öruggum hætti og 

umtalsvert betur en í tilviki sænska eignasafnsins. Jafnframt eru hreyfingar eignasafnsins að 

69,41% leyti  útskýrðar með hreyfingum á vísitölunni og styrkur sambandsins því þó nokkuð 

hár. Fylgni eignasafnsins við vísitöluna var 83,55% yfir rannsóknartímabilið en jafnt og þétt 

yfir allt tímabilið sleit ávöxtun eignasafnsins sig frá ávöxtun vísitölunnar, ólíkt því sem gerðist 

í tilfelli sænska eignasafnsins og viðmiðunarvísitölu þess eins og sjá má á mynd 6.  

  

6.3.3. Norðurlöndin í heild  

Hlutabréfamarkaðir Norðurlandanna Finnlands, Noregs, Íslands, Danmerkur og Svíþjóðar 

mynduðu lang stærsta þýði hlutabréfa eða 245 alls. Þau 12 ákjósanlegustu samkvæmt aðferð 

Greenblatt mynduðu hlutabréfasafnið sem innihélt 60 hlutabréf yfir tímabilið. Nöfn einstaka 

hlutabréfa í safninu ásamt hlutföllum sem til skoðunar voru má sjá í viðauka H. 
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 Á mynd 9 hér að neðan er ávöxtun safnsins yfir rannsóknartímabilið borin saman við 

ávöxtun viðmiðunarvísitölunnar OMX Nordic 40. Við upphafsdag rannsóknartímabilsins, 

þann 15. mars 2011, var gildi vísitalnanna stillt í 100. Við lokadag rannsóknartímabilsins, þann 

15. mars 2016 var gildi Greenblatt hlutabréfasafnsins 222,49 en gildi OMX Stockholm 20: 

145,32.  

 
Mynd  9 - Þróun gengis norðlenska hlutabréfasafns Greenblatt aðferðarinnar, borið saman við gengi 

viðmiðunarvísitölunnar OMX Nordic 40 yfir rannsóknartímabilið. 

Greenblatt hlutabréfasafnið skilaði yfir tímabilið 15,99% árlegri ávöxtun, mælda með 

geómetrísku meðaltali. Viðmiðunarvísitala Norðurlandanna, OMX Nordic 40, skilaði yfir 

tímabilið 7,48% árlegri ávöxtun, mælda með geómetrísku meðaltali. 

Eins og mynd 9 sýnir svipar þróun ofangreindra vísitalna til þróunar sænska 

hlutabréfasafnsins og viðmiðsvísitölu þess, OMX Stockholm 20. Öfugt við bæði sænsku og 

dönsku hlutabréfasöfnin þá var ávöxtun norðlenska hlutabréfasafnsins framan af lægri en 

ávöxtun vísitölunnar. Fylgni safnsins fram til ársins 2015 mældist tæp 83,66% en frá upphafi 

árs 2015 út tímabilið mældist fylgnin einungis 53,5%. Það var ekki fyrr en þá, snemma árs 

2015 sem að hlutabréfasafnið byrjaði að skila allmiklu hærri ávöxtun en viðmiðunarvísitalan 

OMX Nordic 40.  

Í töflu 11 hér að neðan má sjá niðurstöður aðhvarfsgreiningar á alfa gildi 

umframávöxtunar:   
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Tafla  11 - Niðurstöður aðhvarfsgreiningar umframávöxtunar norðlenska eignasafns Greenblatt aðferðarinnar yfir 

viðmiðunarvísitöluna OMX Nordic 40. 

Öryggisstig (e. confidence level) 95% 
Alfa (𝛼) (intercept) 0,874% 
Árlegt Alfa (𝛼) 10,48% 
P-gildi 0,0431** 
		 		
Beta 0,69 
Skýringarhlutfall (e. R-squared) 52,82% 

 

Að meðaltali mældist árlegt alfa gildi (α) eignasafnsins 10,48% tölfræðilega marktækt miðað 

við p-gildið 4,31%. Í viðauka K má finna ítarlegri útkomu aðhvarfsgreiningarinnar.  

 Beta eignasafnsins mældist 0,69 sem eins og í bæði tilfelli Svíþjóðar og Danmerkur 

táknar minni áhættutöku eignasafnsins en markaðurinn yfir tímabilið. Á punktaritinu hér að 

neðan má sjá betuna sem halla aðhvarfslínunnar og skurðpunkt mánaðarlegs alfa gildis upp á 

0,874%.  
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Mynd  10 - Punktarit (e. scatter plot) leifaliða (e. residuals) 60 athuganna mánaðarlegrar 

umframávöxtunnarumframávöxtunar norðlenska eignasafnsins (Y)  yfir viðmiðunarvísitöluna OMX nordic 40. 

Eins og í tilviki sænska eignasafnsins er ekki hægt að segja með mikilli vissu að 

umframávöxtun eignasafnsins sé til komin vegna lægri áhættutöku þar sem að áreiðanleiki 
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betunar, túlkaður með skýrðri dreifingu (e. r-squared) mældist einungis 52,82%. Hinsvegar 

gefur skýringarhlutfallið til kynna að hreyfingar hlutabréfasafnsins voru einungis 52,82% 

útskýrðar með hreyfingum í hlutabréfasafni viðmiðunarvísitölu. Er það sameiginlegt meðal 

eignasafnanna þriggja, sérstaklega þó þess sænska og norðlenska, að styrkur sambandsins 

(fylgibreytu og frumbreytu) mældist ekki mjög mikill sem orsakast líklega af mikilli 

umframávöxtun. Ef að hreyfingar viðmiðunarvísitalanna gætu með mikilli vissu (háu 

skýringarhlutfalli) útskýrt hreyfingar eignasafnanna, þá hefði ávöxtun viðmiðunarvísitölu 

samsvarað ávöxtun eignasafnanna og umframávöxtun því lítil sem engin.      

 

Í töflu 12 hér að neðan er svo niðurstöður eignasafna markaðanna þriggja: Svíþjóðar, 

Danmerkur og Norðurlandanna í heild samandregnar í eina töflu.  
 

Tafla  12 - Samandregnar niðurstöður eignasafnanna þriggja yfir rannsóknartímabilið 15. mars 2011 til 15.mars 2016. 

	 Svíþjóð  Danmörk  Norðurlönd í heild 

Fjöldi hlutabréfa í safni á ári 12 10 12 
Árleg ávöxtun safns 16,59% 21,73% 15,99% 
Árleg ávöxtun viðmiðunarvísitölu 5,53% 16,12% 7,48% 
        
Öryggisstig (e. confidence level) 95% 95% 95% 
Alfa (𝛼) (intercept) 1,01% 0,871% 0,874% 
Árlegt Alfa (𝛼) 12,08% 10,45% 10,48% 
P-gildi 0,0319** 0,0072*** 0,0431** 
        
Beta 0,78 0,70 0,69 
Skýringarhlutfall (e. R-squared) 51,92% 69,41% 52,82% 

 

6.4 Niðurstöður tölfræðiprófunar  

6.4.1. Sjálffylgni 

Eins og greint var frá í kafla 6.2.2. var tölfræðiprófunum beitt til þess að kanna forsendur 

aðhvarfsgreininganna og frá því hvort niðurstöður hennar megi túlka á skilvirkan hátt.  

Neðangreind tafla inniheldur niðurstöður Durbin Watson tölfræðiprófunar á sjálffylgni:   
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Tafla  13 - Helstu stærðir og útreikningar Durbin Watson tölfræðiprófunar aðhvarfsgreininganna um könnun 

mögulegrar sjálffylgni eignasafnanna þriggja. 

 Svíþjóð Danmörk Norðurlöndin í heild 
Sum of squared difference of residuals 0,12794 0,07582 0,10984 
Sum of Squared Residual  0,07240 0,03179 0,06143 
Durbin Watson (d) gildi  1,8 2,385 1,79 
n (fjöldi athuganna)  60 60 60 
K (fjöldi óháðra breyta) 1 1 1 
DL 1,55 1,55 1,55 
DU 1,62 1,62 1,62 

  

Almennt getur útkoma prófsins verið á bilinu: 0 ≤	d ≤ 4. Ef við skilgreinum núlltilgátuna: H0: 

p = 0 (engin sjálffylgni) og gagntilgátan H1: Sjálffylgni er til staðar, þá ef að H0 er sönn og 

engin sjálffylgni mælist, þá ætti niðurstaða Durbin Watson prófsins (d) að vera nálægt 2. (d) 

gildi minna en 2 gefur til kynna mögulega jákvæða sjálffylgni, en (d) gildi hærra en 2 gæti 

táknað neikvæða sjálffylgni. Í tilviki bæði Svíþjóðar og Norðurlandanna í heild er (d) gildið 

litlu lægra en tveir og því vísbending um mögulega jákvæða sjálffylgni að ræða.  

Því var kannað hvort jákvæð sjálffylgni væri til staðar. Núlltilgátan var skilgreind: H0: 

Jákvæð sjálffylgni er ekki til staðar, og gagntilgátan: H1: Jákvæð sjálffylgni er til staðar. 

Núlltilgátunni H0 er hafnað ef (d) < dL. Eins og lesa má úr töflu 13, mældist í tilviki Svíþjóðar: 

d(1,8) >  dL(1,55) og í tilviki Norðurlandanna í heild: d(1,79) > dL(1,55). Í báðum tilfellum er 

núlltilgátunni ekki hafnað og jákvæð sjálffylgni því ekki til staðar.  

 

Í tilviki danska eignasafnsins mældist Durbin Watson gildið hærra en 2 eins og sjá má í töflu 

13 og vísbending um mögulega neikvæða sjálffylgni því fyrir hendi. Því var kannað hvort um 

neikvæða sjálffylgni væri að ræða. Núlltilgátan var skilgreind: H0: Jákvæð sjálffylgni er ekki 

til staðar, og gagntilgátan: H1: Jákvæð sjálffylgni er til staðar.  

Núlltilgátunni er hafnað ef d > 4 – dL  og mældist það: d(2,385) < 4 – dL(1,55) , eða 

d(2,385) < 4-dL( 2,45), höfnum við því ekki núlltilgátunni H0 og drögum þá ályktun að jákvæð 

sjálffylgni sé ekki til staðar.  

 

6.4.2. Misdreifni  

Misdreifni (e. heteroscedasticity) má greina með nokkrum aðferðum en samkvæmt Newbold 

o.fl. (2012) er áreiðanleg aðferð að kanna hvort dreifni skekkjuliðanna sé í línulegu sambandi 

við vænt gildi háðu breytunnar og var þeirri aðferð beitt og útskýrt hér að neðan.  
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Tafla  14 - Helstu stærðir og útreikningar tölfræðiprófununar á misdreifni (Heteroscedasticity) eignasafnanna þriggja.  

  Svíþjóð Danmörk Norðurlöndin í heild 
n (fjöldi athuganna)  60 60 60 
Df  1,00 1,00 1,00 
R2 0,527 0,699 0,536 
nR2 (skýringarhlutfall)  31,64 41,96 32,17 

        
Marktektarstig α 5% 5% 5% 

χ2
1,α  (krítískt gildi)   3,841  3,841  3,841 

  

Núlltilgátan er skilgreind sem: H0: skekkjuliðirnir hafa sömu dreifni, og gagntilgátan: H1: 

dreifni skekkjuliðanna er ekki sú sama og háð væntu gildi þeirra.  

Núlltilgátunni er hafnað ef nR2 >  χ2
1,α   þar sem χ2

1,α   táknar krítískt gildi kí-í-öðru 

(e. chi-squared) dreifingar og nR2 skýringarhlutfallið (e. coefficient of determination). Þar sem 

að eignasöfnin innihéldu öll frígráðurnar (df) 1, og marktektarstig rannsóknarinnar var 95% 

eða α = 0,05 þá er krítíska gildi allra eignasafnanna það sama eða 3,841. Hinsvegar er 

skýringarhlutfall þeirra allra mismunandi.  

Í tilfelli sænska eignasafnsins mældist (sjá töflu 14): nR2(31,64) > χ2
1,α(3,841) og 

núlltilgátunni því hafnað og gagntilgátan samþykkt. Í tilfelli danska eignasafnsins mældist 

nR2(41,96) > χ2
1,α(3,841) og núlltilgátunni því hafnað og gagntilgátan samþykkt. Í tilfelli 

norðlenska eignasafnsins er nR2(32,17) > χ2
1,α(3,841) og núlltilgátunni því staðfastlega hafnað 

og gagntilgátan samþykkt eins og fyrir öll eignasöfn rannsóknarinnar. Því er ekki hægt að segja 

að aðhvarfsgreiningarlíkön rannsóknarinnar og skekkjuliðir hennar hafi áþekka eða samleita 

dreifni og því ekki um áhrif misdreifni (e. heteroscedasticity) að ræða í gögnum neinna 

eignasafnanna þriggja sem til skoðunar voru.  

 

Hvorki mældist sjálffylgni né misdreifni í gögnum neinna eignasafna sem til skoðunar voru í 

rannsókninni og því óhætt að draga þá ályktun að gögnin fylgi besta línulega óbjagaða 

meitlinum og endurspegli minnsta meðaltal leifa í öðru veldi. Túlkun aðhvarfsgreininganna 

ætti því að vera ótvíræð og áreiðanleg.  
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7. Umræða 
Verulegur munur mældist á ávöxtun eignasafna virðisaðferðar Joel Greenblatt og 

viðmiðunarvísitölu þeirra þriggja markaða sem til skoðunar voru. Í öllum tilvikunum skilaði 

aðferðin allmiklu hærri ávöxtun en viðmiðunarvísitalan. Ennfremur mældist alfa gildi allra 

eignasafnanna jákvætt og tölfræðilega marktækt. Í ljósi þess var núlltilgátunni H0 = 𝛼𝑝 ≤ 0 

hafnað og gagntilgátan H1 = 𝛼p > 0  samþykkt fyrir öll 3 eignasöfn (p) rannsóknarinnar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar koma ekki á óvart með tilliti til fyrri rannsókna. Þær 

fræðilegu rannsóknir sem birtar voru í töflu 8 sýna bersýnilega fram á að þau grunngreindu 

rekstrarhlutföll sem til skoðunar voru í þessari rannsókn hafa í gegnum tíðina haft tilhneigingu 

til þess að skila afburðar ávöxtun. Einkum samræmast niðurstöðurnar því sem Basu (1977) hélt 

fram um lágt V/H gildi hlutabréfa, því sem Chan, Hamao og Lakonishok (1991) birtu um 

hagnaðarhlutfallið og Chan og Lakonishok (2004) töldu um áhættutöku virðisaðferða. Eiga 

þessa rannsóknir það sameiginlegt að byggja á grunnhugsun Benjamin Graham (2008, 2006) 

við verðbréfaval. 

 Bæði rannsóknir Yangxiu Ye (2013) og Paiboon Sareewiwatthana (2011) sem 

rannsökuðu með keimlíkum hætti aðferð Greenblatt á kínverskan og tælenskan 

hlutabréfamarkað, sýndu fram á marktæka umframávöxtun við viðmiðunarvísitölur. Hvorki Ye 

né Sareewiwatthana könnuðu þó alfa gildi Jensen, sem var þýðingarmikill hluti þessarar 

rannsóknar. Hátt alfa gildi eignasafnanna má því líta á sem einskonar ofanálag niðurstaðna 

asísku rannsakendanna.  

 

Viðmiðunarvísitölurnar þrjár: OMX Stockholm 30, OMX Copenhagen 20 og OMX nordic 40 

voru heilt á litið í hækkunarfasa yfir rannsóknartímabilið. Árlegt alfa gildi bæði sænska 

eignasafnsins (12,08%) og þess norðlenska (10,48%) var umtalsvert hærra en árleg 

meðalávöxtun viðmiðunarvísitalnanna sem í tilviki Svíþjóðar var 5,53% og þeirri norðlensku 

7,48%. Kom það höfundi töluvert á óvart með tilliti til fyrri rannsókna á alfa gildi 

verðbréfasjóða sem lesa má úr töflu 4. 

Eitt helsta vandkvæði rannsóknarinnar er hversu stutt tímabilið rannsóknin spannaði. Í 

kafla 2.3. var greint frá sögulegum erfiðleikum virkra verðbréfasjóða að skila jákvæðri 

umframávöxtun (𝛼) en eins og lesa má úr töflu 4 miðast rannsóknir þess efnis að jafnaði út frá 

tímabilum 10-20 ára. Metur höfundur því svo að þrátt fyrir að rannsókn þessi sýni að veruleg 

umframávöxtun (𝛼) náðist yfir tímabil 5 ára, sé það of skammur fjöldi ára svo hægt sé að draga 

ályktanir um árangur aðferðarinnar til frambúðar. Marktækari niðurstöður fengjust ef að 
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tímabil að minnsta kosti 10 ára yrði skoðað sem næði til bæði hækkunar- og lækkunarfasa 

þeirra hlutabréfamarkaða sem til skoðunar væru.  

 Aftur á móti beitti Yangxiu Ye (2013) keimlíkri aðferð á hlutabréfamarkaði Shanghai. 

Rannsókn hans frá 2006 - 2011 spannaði eitt stormasamasta tímabil í sögu fjármálamarkaða 

sem einkenndust af miklum verðlækkunum hlutabréfa. Til að mynda var árleg lækkun 

hlutabréfavísitölu Shanghai Stock Exchange að meðaltali 37,74% yfir árin 2007 og 2008. 

Eignasafn virðisaðferðar Joel Greenblatt skilaði á sama tíma jákvæðri 3,79% meðaltals 

ávöxtun, tölfræðilega marktækri. Eitt af markmiðum aðferðar Greenblatt er að kaupa ,,ódýrt‘‘ 

verðlögð hlutabréf, byggt á röksemdum Benjamin Graham (2008, 2006) til þess að takmarka 

áhættu. Niðurstöður Yangxiu Ye (2013) gefa því sterklega til kynna að áhættutaka eignasafna 

virðisaðferðar Joel Greenblatt er fremur lítil samanborin við markaðinn, eins og í tilfelli 

þessarar rannsóknar.  

  

Ef litið er til betu Greenblatt hlutabréfasafnanna á þeim þremur mörkuðum sem til skoðunar 

voru mældust þær á bilinu 0,69 – 0,78 (sjá töflu 12). Þrátt fyrir fremur veikan áreiðanleika 

túlkunar tveggja þeirra telur höfundur að hafið sé yfir allan vafa að tilviljun orsaki 

niðurstöðurnar. Alfa gildi allra hlutabréfasafnanna var hærra en mismunur ávöxtunar þess og 

viðmiðunarvísitölu. Þegar leiðrétt er fyrir áhættu safnanna má því undirstrika árangur þeirra. 

 Rétt er að gefa því gaum að aldrei var litið á betu hlutabréfa áður en þau röðuðust í 

safnið. Aðferðin miðar ekki út frá því að auka ávöxtun eignasafnsins með kaupum á 

hlutabréfum með hærri betu. Höfundur telur því nokkuð auðsýnt að ekki sé hægt að útskýra 

umframávöxtun eignasafnanna með því sem William Sharpe (1964) taldi, að umframávöxtun 

við markaðinn næðist einungis með aukinni áhættutöku, sem fæli í sér að velja hlutabréf með 

hærri betu en markaðurinn.  

 Eins og fram kemur í töflu 8 þá birtu Lakonishok, Shleifer og Vishny (1994) 

rannsóknarniðurstöður (e. evidence) þess efnis að virðisaðferðir skiluðu hærri ávöxtunum með 

því að sniðganga óákjósanlega (e. suboptimal) hegðun fjárfesta við kaup og sölu hlutabréfa. 

Nefna þeir hegðunarlega þætti (e. behavioural factors) fjárfesta sem leggja ekki nægilega 

áherslu á staðreyndir eins og grunngreind rekstraratriði, leiða til verri ákvarðanatöku byggða á 

of mikilli bjartsýni eða svartsýni. Sýndu þeir fram á lægri áhættutöku virðisaðferðanna og 

útilokuðu að aukin áhættutaka þeirra væri ástæða umframávöxtunar.  

 Lakonishok o.fl. undirstrikuðu áherslur Graham (2008, 2006) ásamt síðari rannsóknum 

fræðimanna sem sjá má í töflu 8, að byggja ætti verðbréfaval á staðreyndum í stað væntinga, 

óvenjulegir tímar hlutabréfamarkaða taki enda og að þau hlutabréf sem lækkað hafa í verði og 
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seljast ,,ódýrt‘‘ hafa frekar tilhneigingu til þess hækka en þau sem hlutabréf sem hækkað hafa 

mikið í verði og seljast ,,dýrt‘‘.  

 Aðferðafræði Joel Greenblatt sniðgengur einmitt mögulega óákjósanlega (e. 

suboptimal) hegðun sem Lakonishok o.fl. (1994) skilgreindu. Þegar hlutabréfum er raðað eftir 

aðferðinni skal aldrei víkja undan kaupum á þeim hlutabréfum sem mælast með lægstu 

(hagstæðustu) gildin. Til þess að slíkt takist krefst umtalsverðar hugrekki fjárfesta. Almennt 

felur aðferðin í sér að kaupa og eða selja hlutabréf þegar margir þeirra hugrænu þátta sem áður 

hefur verið fjallað um vilja gera hið andstæða. Þau hlutabréf sem aðferðin skilgreinir sem 

ákjósanlegust eru gjarnan hlutabréf sem hafa lækkað mikið í verði og blasa við sem óspennandi 

fjárfestingakostir. 

 Ef valið er af handahófi það hlutabréf sem samkvæmt aðferð Greenblatt var æðra (e. 

superior) öllum öðrum hlutabréfum eftir að tekið var tillit til beggja kennitalna aðferðarinnar 

fáum við út hlutabréf sænska fyrirtækisins Starbreeze AB. Ef niðurstöður verðbréfavals sem 

birt var í viðaukum F, G og H eru skoðaðar sést (sjá viðauka F og H) að þann 15. mars 2015 

að Starbreeze AB mældist með V/H hlutfallið 5,49 og arðsemi eigna upp á 83,50%. Innihalda 

því bæði sænska og norðlenska hlutabréfasafnið hlutabréf Starbreeze AB. Þann 15. mars 2015 

þegar að Starbreeze AB er ,,keypt‘‘ eða valið í hlutabréfasafnið var marksvirði hvers hlutar 

4,94 SEK. Að ári liðnu, þann 15. Mars 2016 þegar að tímabil rannsóknarinnar lauk (og ný 

hlutabréf hefðu orðið valin ef rannsóknin hefði staðið lengur), var markaðsvirði hvers hlutar 

Starbreeze AB 14,40 SEK á hlut. Markaðsvirði hlutanna hafði því nær þrefaldast yfir árs tímabil 

og skilaði eins og gefur til kynna margfaldri umframávöxtun við viðmiðunarvísitölur beggja 

eignasafnanna.  

 Höfundur er með þessu að sýna fram á það með handahófskenndu vali eins hlutabréfs, 

sem samkvæmt aðferðinni var virkilega álitlegt til kaupa, hvernig aðferðin velur hlutabréf sem 

aðrir markaðsaðilar gætu sniðgengið. Frá ágúst mánuði 2014, fram í mars mánuð 2015 þegar 

rannsóknartímabilið hófst höfðu hlutabréf Starbreeze AB lækkað úr 8,00 SEK á hlut í 4,94 SEK 

á hlut. Hvað sem olli þeirri lækkun er eitthvað sem virðisaðferð Joel Greenblatt sniðgengur og 

verður það ekki reifað hér. Staðreynd málsins er sú að hlutabréfin litu einfaldlega út fyrir að 

vera undirverðlögð á þessum tímapunkti samkvæmt virðisaðferð Joel Greenblatt, sem reyndist 

svo rétt. Aftur á móti eru allar líkur á því að markaðsaðilar hafi litið varfærnum augum á kaup 

hlutabréfa Starbreeze AB eftir svo mikla lækkun á skömmum tíma og látið óákjósanlega 

hegðunarþætti sem Lakonishok o.fl. (1994) skilgreindu ráða för.  
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Rannsóknin var takmörkuð að því leytinu til að upprunaleg hlutföll Joel Greenblatt voru ekki 

notuð eins og gert var grein fyrir í kafla gagnaöflunar 6.1.1. Það að meta mismunandi skuldsett 

fyrirtæki útfrá V/H hlutfalli og arðsemi eigna skilar ekki sömu nákvæmni og þau hlutföll sem 

Greenblatt þróaði og notaði upphaflega. Hefði höfundur þurft að mynda teymi rannsakenda við 

útreikning hlutfallanna fyrir slíkan fjölda hlutabréfa sem til skoðunar var. Greenblatt hefur 

sjálfur gefið það út að innan verðbréfasjóðs hans starfi sérstök greiningardeild við útreikning 

hlutfallanna, og ekki sé það æskilegt nema fyrir aðila með sérþekkingu á hlutabréfum eða 

fjármálum að leggja í þá greiningu (Mihaljevic, 2013).  

 Leggur því höfundur til ef að rannsókn þessi yrði endurtekin yrði aukin áhersla lögð á 

einn markað sem innihéldi færri hlutabréf og að 2-3 rannsakendur ynnu saman við útreikning 

stærðanna.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru ónákvæmar að því leytinu að þær taka ekki mið af 

viðskiptakostnaði sem augljóslega fellur til við kaup og sölu hlutabréfa. Í 22. grein fimmta 

kafla laga nr. 110/2007 um kauphallir stendur að fjárfestar geti ekki átt viðskipti á skráðum 

hlutabréfamarkaði nema í gegnum milligönguaðila. (Lög um kauphallir nr. 110/2007). 

 Milligönguaðilinn sem til dæmis getur verið banki, skilgreinir svo ákveðna þóknun sem 

hann hlýtur af viðskiptunum. Er það mismunandi eftir eðli viðskiptanna en í töflu 15 hér að 

neðan er yfirlit kostnaðar viðskiptasóknanna sem eignasöfn Greenblatt aðferðarinnar hefðu 

þurft að standa straum af.  
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Tafla  15 - Yfirlit viðskiptaþóknanna innlendra sem og erlendra banka sem íslenskir eða norðlenskir fjárfestar þyrftu 

að standa straum af ef aðferð Greenblatt væri beitt. 

Innlendir Bankar    Landsbankinn 
Arion 
Banki Íslandsbanki  

Kaupþóknun innlendra hlutabréfa:    1,00% 1,00% 1,00% 
Söluþóknun innlendra hlutabréfa:    1,00% 1,00% 1,00% 
Kaup- og söluþóknun innl. hlutabréfa 
í gegnum netbanka:  0,75% 0,75% 0,75% 
          
Kaup- og söluþóknun  
norðlenskra hlutabréfa:  1,00% 1,00% 1,00% 

  
Lágmarks

-upphæð 1.500.000 ISK 1.200.000 ISK 1.000.000 ISK 
          
Erlendir Bankar    Nordea Danske Bank 
Kaup-og söluþóknanir norðlenskra 
hlutabréfa:    0,20% 0,15% 

  
Lágmarks

-upphæð 225.000 ISK 1.120.000 ISK 
Kaup og söluþóknanir annarra en  
norðlenskra hlutabréfa:  0,20% 0,40% 

  
Lágmarks

-upphæð 225.000 ISK 1.412.000 ISK 
 

Kostnaður eignasafnanna Greenblatt aðferðarinnar yrði ekki sambærilegur kostnaði virka 

verðbréfasjóða. Í fyrsta lagi hlýst ekkert hlutfallslegt árgjald af notkun hugmyndafræðarinnar 

ef einstaklingar eða stofnanir beita aðferðinni sjálfir, engar umsýsluþóknanir falla til ef að 

aðilar sjá sjálfir um kaup og sölu hlutabréfanna einu sinni á ári heldur einungis viðskiptaþóknun 

milligönguaðilans, augljóslega fellur enginn markaðs og rekstrarkostnaður til og 

viðskiptakostnaðurinn (e. trade cost) er því allur falinn í viðskiptaþóknun milligönguaðilans 

sem ofar var greint frá.  

 Sá kostnaður hefur að jafnaði lágmarksupphæð sem lækkar eftir því sem fjárhæðin 

eykst. Þar afleiðandi er hámarksþóknun í dæmi íslenskra banka, þar með talið Landsbankans 

sem er stærsta fjármálafyrirtæki Íslands, 1%. Kostar því 1% af upphæðinni að kaupa 

hlutabréfin einu sinni á ári og 1% að selja þau aftur ári síðar í mesta lagi. Þó eru ákveðin 

lágmarksupphæð viðskipta á norðlenskum hlutabréfum sem í tilfelli íslensku bankanna nær frá 

einni milljón upp í eina og hálfa milljón.  

Ef tafla 15 er skoðuð sést að sænski bankinn Nordea og danski bankinn Danske Bank 

kosta erlend hlutabréfaviðskipti með hagkvæmari hætti en íslensku bankarnir. Líkt og í tilviki 

íslensku bankanna krefjast þeir lágmarksupphæðar viðskiptanna. Óþarfi er að fara út í 

nákvæma útreikninga á viðskiptaþóknun en hún veltur á fjárhæðinni. Fastlega má gera ráð fyrir 

því að þóknun erlendu bankanna aukist úr 0,20% eins og í tilfelli Nordea ef að fjárfestar 
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uppfylla ekki lágmarksupphæð. Ef við gefum okkur það að fjárfestir greiði heila prósentu af 

heildarfjármagni fyrir viðskiptin, þá kosti hann um 2% í allra mesta lagi að eiga viðskiptin 

(kaup- og sölu) árlega í formi viðskiptaþóknunar. Höfundur metur þó svo að 2% sé í allra hæsta 

lagi í tilviki erlendra banka, og að fjárfestar sem yfirhöfuð beittu aðferðarfræði Greenblatt 

hefðu að minsta kosti lágmarksfjárhæðina á milli handanna.  

Því hefur viðskiptaþóknun í hæsta lagi (kaup-og söluþóknun upp á 1%) lítilvæg áhrif á 

umframávöxtun eignasafnanna. Eignasöfnin skiluðu umframvöxtunum (𝛼) upp á 10,45% - 

12,08%, yrði 2% skerðing af þeirri umframávöxtun ekki til þess fallin að gerbreyta 

niðurstöðunum, en drægi þó vissulega úr umframávöxtuninni.  

Með tilliti til væntrar viðskiptakostnaðar er niðurstaðan því þú sama og greint var frá í 

upphafi kaflans, núlltilgátunni er hafnað og gagntilgátan samþykkt fyrir öll þrjú eignasöfn 

rannsóknarinnar.  

 

Rannsóknin innihélt ákvarðanir höfundar sem aðrir kynnu að vefengja. Vera má að 

áhrifamiklar ályktanir höfundar á rannsóknina yrðu öðruvísi metnar ef rannsóknin yrði 

endurtekin af öðrum aðilum. Meðal þeirra má helst nefna:  

 

- Millibankavextir voru notaðir sem vextir áhættulausrar eignar. Eins og fram kom 

í kafla 6.1.4. voru eins mánaðar uppgefnir (e. quoted) vextir notaðir þar sem að 

mæling ávöxtunar var mánaðarleg og vaxtastig því breytilegt á milli mánaða yfir 

tímabilið. Við mat langtímafjárfestinga er hinsvegar oft notast við 10 ára 

ríkisskuldabréf eða sambærilegt, eins og greint var frá áður og kann það vera betra. 

Höfundur mat þó sem svo að uppgefið vaxtastig 10 ára bréfa, sem almennt eru 

hærri en grunnvextir á borð við millibankavexti, gæti breyst með mjög afgerandi 

hætti milli mánaða eða ára í stað þess að þróast jafnt yfir rannsóknartímabilið. 	

- Kennitölurnar sem notaðar voru, V/H hlutfall og arðsemi eigna (e. return on 

assets) voru mældar útfrá fyrri 12 mánuðum (e. trailing twelve months). 

Mihaljevic (2013) stakk upp á nota hlutfall sem innihéldi spá greiningaraðila fram 

á við (e. forward) og bera saman árangurinn. Væri það nytsamlegt upp á 

framtíðarnotkun aðferðarinnar að gera og fróðlegt væri að sjá hvort að of mikil 

bjartsýni eða svartsýni ríkti á meðal greinenda.  	

- Fjöldi hlutabréfa eignasafnanna var alfarið byggt á mati höfundar út frá fyrri 

rannsóknum í samræmi við upprunalegu aðferðarfræði Greenblatt. Má vel færa 
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rök fyrir því að fjöldi hlutabréfa í eignasafninu hafi verið of mikill eða þvert á 

móti of lítill. 	

- Lágmarksarðsemi hlutabréfa var í tilfelli danska markaðarins 5%, en 10% í tilfelli 

hinna tveggja. Þrátt fyrir niðurstöðurnar má færa rök fyrir því að slík arðsemi sé 

ekki nógu há til að verið sé að beita aðferð Greenblatt réttilega. 	

- Viðmiðunarvísitölurnar OMX Stockholm, OMX Copenhagen og OMX nordic 

innihalda hlutabréf með mestu veltu (e. most actively traded) markaðarins á 6 

mánaðar fresti, öll hlutabréf vísitöluna hafa því mjög mikinn seljanleika (e. 

liquidity). Þrátt fyrir að lágmarksstærð hlutabréfa eignasafnanna var 300 milljónir 

bandaríkjadollara tryggir það ekki seljanleika þeirra. Hinsvegar er það sama 

lágmarksstærð og Nasdaq notar, sem eftir það ræðst svo útfrá veltu hvaða 

hlutabréf mynda vísitöluna. Til þess að eignasöfnin séu enn sambærilegri OMX 

vísitölum Nasdaq væri því hægt að kröfu um lágmarksveltu. 	

 

Að mati höfundar er ákveðin takmörkun falin í virðisaðferð Greenblatt að því leytinu til að öll 

hlutabréf eignasafnsins hafa sömu vigt. Fullyrðir Greenblatt (2006) að það hafi yfir tímabil 16-

20 ára skilað betri niðurstöðum en ef vigt bréfanna væri reiknuð eftir hagkvæmni samanlagðra 

gilda hlutfallanna. Höfundur telur þó að með því að skipta eignasöfnunum jafnvel einungis í 

tvo hópa, þannig að í tilviki sænska eignasafnsins í þessari rannsókn fengju fyrstu 6 hlutabréf 

eignasafnsins (þau 6 með lægstu gildi kennitalnanna tveggja) meiri vigt en síðari 6 hlutabréfin, 

sé möguleiki á enn frekari skilvirkni aðferðarinnar.    

 Greenblatt (2006) leit þó á jafna vigt hlutabréfanna sem ákveðið öryggisbil (e. margin 

of safety) sem Graham (2008, 2006) fjallaði ávallt um sem mikilvægt atriði verðbréfavals. Með 

því að velja nægilega mörg hlutabréf í eignasafn, og dreifa vigtinni jafnt á þau sem valin eru, 

gerir aðferðin fjárfestum kleift að hafa rangt fyrir sér því einstaka hlutabréf hafa ekki stórfelld 

áhrif á eignasafnið í heild. Sú áhætta á að hlutabréfin séu ekki undirverðlögð heldur ódýr af 

eðlilegum ástæðum fylgir aðferðinni. Þrátt fyrir hagstætt gildi kennitalnanna tveggja sem 

aðferðin horfir til, er það ekki samasemmerki að hlutabréf sé undirverðlagt, þrátt fyrir að 

töluverðar líkur séu á því samkvæmt niðurstöðum þessarar  sem og fyrri rannsókna. Höfundur 

telur því ekki ástæðu til að leggja of mikla vigt á einstök bréf, en fróðlegt væri að skipta vigt 

eignasafnanna í jafnvel 2-3 hópa eftir röðun gildanna.  

 

Líta má með tvennum hætti á mikilvægi niðurstaðna rannsóknar þessarar. Fræðilegt mikilægi 

niðurstaðnanna er að virðisfjárfestingaraðferð Joel Greenblatt, sem hunsar kenningu (Fama, 
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1965) um skilvirkni markaða, tekur ekki tillit til betu sem áhættumælikvarða og sniðgengur 

það sem þeir William Sharpe (1964), John Lintner (1965) og Jan Mossin (1966) skilgreindu 

sem líkan CAPM, skilaði marktækri umframávöxtun, mælda með Alfa gildi Jensen (1968) á 

öllum þremur mörkuðum sem til skoðunar voru. Ekki hefur slík rannsókn verið framkvæmd á 

mörkuðum Norðurlandanna né samkvæmt bestu vitund höfundar á öðrum mörkuðum. Alfa 

gildi Jensen er almennt viðurkenndur árangursmælikvarði eignasafna og sá mest notaði innan 

akademískra fjármálafræða (Bodie o.fl., 2014).  

 Hagnýtt mikilvægi niðurstaðnanna samræmist fyrri rannsóknum Yanxiu Ye (2013) og 

Paiboon Sareewiwatthana (2011) þar sem að fræðilegu frammistöðumati eignasafnanna er ekki 

beitt heldur eignasöfnin metin útfrá ávöxtuninni einni. Jafnframt má líta til þess að þrátt fyrir 

að einungis 38 hlutabréf danska markaðarins sem uppfylltu skilyrði aðferðarinnar, mældis 

umframávöxtun danska eignasafnsins há. Gefur það ákveðnar vísbendingar þess efnis að 

aðferðinni megi beita á Íslenskum hlutabréfamarkaði í framtíðinni þegar fjöldi skráðra félaga 

eykst en þegar þessi rannsókn er unnin er fjöldi skráðra félaga á Íslenskum hlutabréfamarkaði 

of lítill svo að aðferðin muni reynast árangursrík að mati höfundar. 

Að því sögðu er enn óráðið hvort að aðferðin sé til þess fallin að skila umframávöxtun 

til lengri tíma. Þeirri spurningu verður ekki svarað í þessari rannsókn en þann 15. mars 

síðastliðnum lauk rannsóknartímabilinu sjálfu. Til viðbótar ákvað höfundur að birta þau 

hlutabréf á mörkuðum Norðurlandanna allra, sem raðast hefðu í eignasafn Norðurlandanna 

þann 15. mars 2016 ef rannsókninni hefði verið haldið áfram. Eru þau birt hér að neðan í töflu 

16, en til gamans má geta að tvö íslensk hlutabréf rötuðu inn í eignasafnið.  

 
Tafla  16 - Þau 12 hlutabréf sem saman hefðu myndað norðlenska Greenblatt eignasafnið þann 15. mars síðastliðinn 

og hefði verið haldið fram að 15. mars 2017. 

       
Eignir sem röðuðust í eignasafnið þann 15.03.2016:         

Nafn Fyrirtækis Ticker 
V/H Hlutfall 
15.03.2015 

# Gildi 
V/H 

Arðsemi 
eigna (ROA) 
15.03.2015 

# Gildi 
ROA 

Summa 
Gilda 

P/F Bakkafrost BAKKA.OL 12,19 17 21,55% 12 29 
Besqab publ AB BESQ.ST 10,19 10 13,93% 32 42 
Investment Latour AB LATOb.ST 12,27 18 15,45% 26 44 
Ponsse Oyj PON1V.HE 12,41 19 14,84% 29 48 
Metso Oyj MEO1V.HE 7,02 4 11,07% 48 52 
HB Grandi hf GRND.IC 11,65 13 11,49% 44 57 
Hagar hf HAGA.IC 13,47 29 13,62% 35 64 
Fiskars Oyj Abp FIS1V.HE 18,04 72 44,16% 3 75 
Nolato AB NOLAb.ST 16,13 46 14,43% 31 77 
Concentric AB CONIC.ST 16,61 49 13,41% 36 85 
Mycronic publ AB MYCR.ST 18,20 74 24,41% 11 85 
Salmar ASA SALM.OL 15,77 41 11,27% 45 86 
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9. Viðaukar A til K  
Viðauki A - Forsendur CAPM líkansins 

 

1. Enginn viðskiptakostnaður eins og til dæmis þóknunar og þjónustugjöld 
falla til við kaup og sölu verðbréfa.  

2. Eignir eru óendanlega deilanlegar. 

3. Fjárfestar greiða engann tekjuskatt.  

4. Fjárfestar eru verðtakar (e. price takers).  

5. Fjárfestar taka einunigs mið af væntri ávöxtun og staðalfráviki 
ávöxtunnar.  

6. Markaðir innihalda engar skortsölutakmarkanir.  

7. Ótakmörkuð lántaka og útlánastarfsemi býðst á vöxtum áhættulausrar 
eignar (e. risk free rate). 

8. Væntingar markaðsaðila eru einsleitar (e. homogeneous). 

9. Fjárfestar halda eignum (fjárfestingum) yfir sömu tímalengd.  

10. Allar eignir eru seljanlegar (e. marketable)  
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Viðauki B – Fullkomnlega skilvirkt eignasafns markaðarins M, þar sem allir fjárfestar búa við 

sama umhverfi og inntak upplýsinga við myndun framfallsins.  

 

 
Mynd B - Samband væntrar ávöxtunar eignasafna og áhættu þess. Myndin sýnir framfall Markowitz, skilvirkt eignasafn 

markaðssafnsins M og CAL fjárfestingarlínu markaðarins í heild, CML.  
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Viðauki C - ,,Scuttlebutt‘‘ aðferð Philip A. Fisher úr bók hans Common Stocks and Uncommon 

Profits.  

 

Atriði Skýring 

1 Framleiðir fyrirtækið vörur eða þjónustu sem aukin eftirspurn verður til langs tíma 

og getur salan aukist mikið á næstu árum? 

2 Þegar að núverandi vaxtarmöguleikar fyrirtækisins verða fullreyndir, er 

fyrirtækinu stjórnað af næginlega hæfileikaríku fólki til að endurtaka leikinn? 

3 Hversu áhrifarík er rannsóknar og þróunardeild fyrirtækisins með tilliti til stærðar? 

4 Hefur fyrirtækið framúrskarandi söludeild eða einungis miðlungs góða ? 

5 Er hagnaður fyrirtækisins hlutfallslega mikill ? 

6 Hvað gerir fyrirtælið til þess að auka hagnaðarhlutfall sitt ? 

7 Býr fyrirtækið yfir góðu starfsfólki og heldur góðu sambandi við starfsfólk ? 

8 Býr fyrirtækið yfir framúrskarandi stjórnendasambandi ? 

9 Býr fyrirtælið yfir dýpt stjórnenda ? 

10 Hvernig er staðið af kostnaðargreiningum og reikningsskilaaðferðum ? 

11 Eru einhverjar sérstakar hliðar atvinnugreinarinnar sem fyrirtækið er betra í en 

samkeppnisaðilarnir ? 

12 Eru hagnaðarmarkmið fyrirtækisins til skamms tíma eða langs tíma ? 

13 Má vænta þess á allra næstu árum að áframhaldandi vöxtur krefjist aukin eigin fjár 

eigenda? 

14 Hvernig standast stjórnendur fyrirtækisins þegar óvæntar uppákomur í rekstrinum 

koma upp ? 

15 Eru stjórnendur fyrirtækisins óumdeilanlega heiðarlegir ? 
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Viðauki D – Þróun eins mánaðar millibankavaxta Norðurlandanna, sem notaðir voru sem 
vextir áhættulausrar eignar yfir rannsóknartímabilið.  
		 		 STIBOR	(SEK)	 NIBOR	(NOK)	 REIBOR	(ISK)	 EURIBOR	(EUR)	 CIBOR	(DKK)	
		 		 %	 %	 %	 %	 %	

2011	April	 15/04/11	 2,0582	 2,3950	 4	 1,13	 1,235	
2011	May	 15/05/11	 2,1491	 2,5876	 4	 1,24	 1,2725	
2011	June	 15/06/11	 2,1918	 2,6785	 4	 1,28	 1,2975	
2011	July	 15/07/11	 2,3238	 2,6548	 4	 1,42	 1,535	
2011	August	 15/08/11	 2,3216	 2,8883	 4,5	 1,37	 1,4875	
2011	September	 15/09/11	 2,3212	 2,8764	 4,6	 1,35	 1,27	
2011	October	 15/10/11	 2,3214	 2,8505	 4,6	 1,36	 1,225	
2011	November	 15/11/11	 2,3613	 2,8468	 4,8	 1,23	 1,015	
2011	December	 15/12/11	 2,3933	 2,8381	 4,8	 1,14	 0,8025	
2012	January	 15/01/12	 2,3438	 2,3091	 4,8	 0,84	 0,72	
2012	February	 15/02/12	 2,1567	 2,2567	 4,8	 0,63	 0,714	
2012	March	 15/03/12	 2,0086	 2,0486	 5,1	 0,47	 0,696	
2012	April	 15/04/12	 1,9274	 1,9483	 5,1	 0,41	 0,65	
2012	May	 15/05/12	 1,8909	 1,9425	 5,6	 0,39	 0,6025	
2012	June	 15/06/12	 1,8965	 2,0110	 5,7	 0,38	 0,3025	
2012	July	 15/07/12	 1,8802	 1,9300	 5,8	 0,22	 0,0725	
2012	August	 15/08/12	 1,8322	 1,8630	 5,8	 0,13	 0,0525	
2012	September	 15/09/12	 1,5777	 1,8050	 5,8	 0,12	 0,07	
2012	October	 15/10/12	 1,4214	 1,7783	 6,1	 0,11	 0,096	
2012	November	 15/11/12	 1,4014	 1,8136	 6,1	 0,11	 0,084	
2012	December	 15/12/12	 1,3532	 1,8156	 6,2	 0,11	 0,086	
2013	January	 15/01/13	 1,1685	 1,7968	 6,2	 0,11	 0,092	
2013	February	 15/02/13	 1,1415	 1,8130	 6,2	 0,12	 0,136	
2013	March	 15/03/13	 1,1722	 1,7832	 6,2	 0,12	 0,1125	
2013	April	 15/04/13	 1,1563	 1,7671	 6,2	 0,12	 0,11	
2013	May	 15/05/13	 1,1476	 1,6979	 6,2	 0,11	 0,105	
2013	June	 15/06/13	 1,1629	 1,6595	 6,2	 0,12	 0,1225	
2013	July	 15/07/13	 1,108	 1,6052	 6,2	 0,13	 0,12	
2013	August	 15/08/13	 1,0953	 1,6323	 6,2	 0,13	 0,1225	
2013	September	 15/09/13	 1,1094	 1,6338	 6,2	 0,13	 0,13	
2013	October	 15/10/13	 1,1194	 1,6135	 6,2	 0,13	 0,1275	
2013	November	 15/11/13	 1,1014	 1,6067	 6,2	 0,13	 0,1225	
2013	December	 15/12/13	 0,9436	 1,6067	 6,2	 0,21	 0,1275	
2014	January	 15/01/14	 0,8678	 1,5900	 6,2	 0,22	 0,1375	
2014	February	 15/02/14	 0,8595	 1,6400	 6,2	 0,22	 0,13	
2014	March	 15/03/14	 0,8508	 1,6400	 6,1	 0,23	 0,13	
2014	April	 15/04/14	 0,8195	 1,6800	 6,1	 0,25	 0,1375	
2014	May	 15/05/14	 0,8581	 1,7200	 6	 0,26	 0,2175	
2014	June	 15/06/14	 0,8448	 1,6800	 6,1	 0,15	 0,2375	
2014	July	 15/07/14	 0,443	 1,6200	 6,1	 0,1	 0,2475	
2014	August	 15/08/14	 0,3961	 1,6000	 6,1	 0,09	 0,2375	
2014	September	 15/09/14	 0,3917	 1,5900	 6,1	 0,02	 0,14	
2014	October	 15/10/14	 0,33	 1,5800	 6,1	 0,01	 0,16	
2014	November	 15/11/14	 0,1722	 1,6000	 5,9	 0,01	 0,165	
2014	December	 15/12/14	 0,1619	 1,5000	 5,4	 0,02	 0,185	
2015	January	 15/01/15	 0,1273	 1,4100	 5,4	 0,01	 0,21	
2015	February	 15/02/15	 -0,0291	 1,4300	 5,4	 0	 -0,4575	
2015	March	 15/03/15	 -0,0335	 1,4000	 5,4	 -0,01	 -0,3125	
2015	April	 15/04/15	 -0,1825	 1,4800	 5,4	 -0,03	 -0,27	
2015	May	 15/05/15	 -0,2661	 1,4900	 5,4	 -0,05	 -0,225	
2015	June	 15/06/15	 -0,2775	 1,3000	 6	 -0,06	 -0,265	
2015	July	 15/07/15	 -0,2932	 1,1700	 6	 -0,07	 -0,305	
2015	August	 15/08/15	 -0,3153	 1,1500	 6,4	 -0,09	 -0,1825	
2015	September	 15/09/15	 -0,3614	 1,1200	 6,4	 -0,11	 -0,2025	
2015	October	 15/10/15	 -0,3875	 0,9900	 6,4	 -0,12	 -0,2075	
2015	November	 15/11/15	 -0,3706	 1,0500	 6,6	 -0,14	 -0,2575	
2015	December	 15/12/15	 -0,5711	 1,1800	 6,6	 -0,19	 -0,2875	
2016	January	 15/01/16	 -0,4041	 1,0700	 6,6	 -0,22	 -0,2075	
2016	February	 15/02/16	 -0,5153	 0,9700	 6,6	 -0,25	 -0,2025	
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Viðauki E – Millibankavextir Norðurlandanna, hlutfall hvers markaðar af eignasafni 
Norðurlandanna og útreikningur vaxta sem notaðir voru sem vextir áhættulausrar eignar. 

 

Land	 Gjaldmiðill	 Fjöldi	 Vigt	 Vextir	
Stockholm	 SEK	 23	 38,33%	 STIBOR	
Copenhagen	 DKK	 9	 15,00%	 CIBOR	
Norway,	Oslo		 NOK	 18	 30,00%	 NIBOR	
Finland,	Helsinki	 EUR	 8	 13,33%	 EURIBOR	
Iceland		 ISK	 2	 3,33%	 REIBOR	
		 		 60	 		 		
 

		 		 STIBOR	 NIBOR	 REIBOR	 EURIBOR	 CIBOR	

Mánaðarlegt	
risk	free	
safnsins	

		 		 LN	 LN	 LN	 LN	 LN	 					LN	
2011	April	 15/04/11	 0,001698	 0,001972	 0,003268	 0,000936	 0,001023	 0,001630	
2011	May	 15/05/11	 0,001772	 0,002129	 0,003268	 0,001027	 0,001054	 0,001722	
2011	June	 15/06/11	 0,001807	 0,002203	 0,003268	 0,001060	 0,001074	 0,001765	
2011	July	 15/07/11	 0,001914	 0,002183	 0,003268	 0,001175	 0,001269	 0,001845	
2011	August	 15/08/11	 0,001913	 0,002373	 0,003668	 0,001134	 0,001230	 0,001903	
2011	September	 15/09/11	 0,001912	 0,002363	 0,003748	 0,001117	 0,001052	 0,001874	
2011	October	 15/10/11	 0,001912	 0,002342	 0,003748	 0,001126	 0,001015	 0,001863	
2011	November	 15/11/11	 0,001945	 0,002339	 0,003907	 0,001019	 0,000842	 0,001840	
2011	December	 15/12/11	 0,001971	 0,002332	 0,003907	 0,000945	 0,000666	 0,001811	
2012	January	 15/01/12	 0,001931	 0,001902	 0,003907	 0,000697	 0,000598	 0,001624	
2012	February	 15/02/12	 0,001778	 0,001860	 0,003907	 0,000523	 0,000593	 0,001528	
2012	March	 15/03/12	 0,001657	 0,001690	 0,004145	 0,000391	 0,000578	 0,001419	
2012	April	 15/04/12	 0,001591	 0,001608	 0,004145	 0,000341	 0,000540	 0,001357	
2012	May	 15/05/12	 0,001561	 0,001603	 0,004541	 0,000324	 0,000501	 0,001349	
2012	June	 15/06/12	 0,001566	 0,001659	 0,004620	 0,000316	 0,000252	 0,001332	
2012	July	 15/07/12	 0,001552	 0,001593	 0,004698	 0,000183	 0,000060	 0,001263	
2012	August	 15/08/12	 0,001513	 0,001538	 0,004698	 0,000108	 0,000044	 0,001219	
2012	September	 15/09/12	 0,001304	 0,001491	 0,004698	 0,000100	 0,000058	 0,001126	
2012	October	 15/10/12	 0,001176	 0,001469	 0,004934	 0,000092	 0,000080	 0,001080	
2012	November	 15/11/12	 0,001160	 0,001498	 0,004934	 0,000092	 0,000070	 0,001081	
2012	December	 15/12/12	 0,001120	 0,001499	 0,005013	 0,000092	 0,000072	 0,001069	
2013	January	 15/01/13	 0,000968	 0,001484	 0,005013	 0,000092	 0,000077	 0,001007	
2013	February	 15/02/13	 0,000946	 0,001497	 0,005013	 0,000100	 0,000113	 0,001009	
2013	March	 15/03/13	 0,000971	 0,001473	 0,005013	 0,000100	 0,000094	 0,001009	
2013	April	 15/04/13	 0,000958	 0,001460	 0,005013	 0,000100	 0,000092	 0,000999	
2013	May	 15/05/13	 0,000951	 0,001403	 0,005013	 0,000092	 0,000087	 0,000978	
2013	June	 15/06/13	 0,000963	 0,001372	 0,005013	 0,000100	 0,000102	 0,000977	
2013	July	 15/07/13	 0,000918	 0,001327	 0,005013	 0,000108	 0,000100	 0,000947	
2013	August	 15/08/13	 0,000908	 0,001349	 0,005013	 0,000108	 0,000102	 0,000950	
2013	September	 15/09/13	 0,000919	 0,001351	 0,005013	 0,000108	 0,000108	 0,000955	
2013	October	 15/10/13	 0,000928	 0,001334	 0,005013	 0,000108	 0,000106	 0,000953	
2013	November	 15/11/13	 0,000913	 0,001328	 0,005013	 0,000108	 0,000102	 0,000945	
2013	December	 15/12/13	 0,000783	 0,001328	 0,005013	 0,000175	 0,000106	 0,000905	
2014	January	 15/01/14	 0,000720	 0,001315	 0,005013	 0,000183	 0,000115	 0,000879	
2014	February	 15/02/14	 0,000713	 0,001356	 0,005013	 0,000183	 0,000108	 0,000888	
2014	March	 15/03/14	 0,000706	 0,001356	 0,004934	 0,000191	 0,000108	 0,000884	
2014	April	 15/04/14	 0,000680	 0,001388	 0,004934	 0,000208	 0,000115	 0,000887	
2014	May	 15/05/14	 0,000712	 0,001421	 0,004856	 0,000216	 0,000181	 0,000917	
2014	June	 15/06/14	 0,000701	 0,001388	 0,004934	 0,000125	 0,000198	 0,000896	
2014	July	 15/07/14	 0,000368	 0,001339	 0,004934	 0,000083	 0,000206	 0,000749	
2014	August	 15/08/14	 0,000329	 0,001323	 0,004934	 0,000075	 0,000198	 0,000727	
2014	September	 15/09/14	 0,000326	 0,001315	 0,004934	 0,000017	 0,000117	 0,000703	
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2014	October	 15/10/14	 0,000275	 0,001306	 0,004934	 0,000008	 0,000133	 0,000683	
2014	November	 15/11/14	 0,000143	 0,001323	 0,004777	 0,000008	 0,000137	 0,000633	
2014	December	 15/12/14	 0,000135	 0,001241	 0,004383	 0,000017	 0,000154	 0,000595	
2015	January	 15/01/15	 0,000106	 0,001167	 0,004383	 0,000008	 0,000175	 0,000564	
2015	February	 15/02/15	 -0,000024	 0,001183	 0,004383	 0,000000	 -0,000382	 0,000434	
2015	March	 15/03/15	 -0,000028	 0,001159	 0,004383	 -0,000008	 -0,000261	 0,000443	
2015	April	 15/04/15	 -0,000152	 0,001224	 0,004383	 -0,000025	 -0,000225	 0,000418	
2015	May	 15/05/15	 -0,000222	 0,001233	 0,004383	 -0,000042	 -0,000188	 0,000397	
2015	June	 15/06/15	 -0,000232	 0,001076	 0,004856	 -0,000050	 -0,000221	 0,000356	
2015	July	 15/07/15	 -0,000245	 0,000969	 0,004856	 -0,000058	 -0,000255	 0,000313	
2015	August	 15/08/15	 -0,000263	 0,000953	 0,005170	 -0,000075	 -0,000152	 0,000324	
2015	September	 15/09/15	 -0,000302	 0,000928	 0,005170	 -0,000092	 -0,000169	 0,000298	
2015	October	 15/10/15	 -0,000324	 0,000821	 0,005170	 -0,000100	 -0,000173	 0,000255	
2015	November	 15/11/15	 -0,000309	 0,000870	 0,005326	 -0,000117	 -0,000215	 0,000272	
2015	December	 15/12/15	 -0,000477	 0,000978	 0,005326	 -0,000158	 -0,000240	 0,000231	
2016	January	 15/01/16	 -0,000337	 0,000887	 0,005326	 -0,000184	 -0,000173	 0,000264	
2016	February	 15/02/16	 -0,000431	 0,000804	 0,005326	 -0,000209	 -0,000169	 0,000201	
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VIÐAUKI F – Hlutabréfasafn Greenblatt aðferðarinnar á markaði Svíþjóðar, 12 hlutabréf 

röðuð í safnið á eins árs fresti.  

 
Eignir	sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2011:	 	 	

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	
V/H	Hlutfall	
15.03.2011	 #	Gildi	V/H	

Arðsemi	 eigna	
(ROA)	15.03.2011	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

AF	AB	 AFb.ST	 6,65	 1	 19,92%	 7	 8	
Betsson	AB	 BETSb.ST	 10,33	 7	 24,97%	 4	 11	
Tele2	AB	 TEL2b.ST	 7,07	 2	 14,53%	 11	 13	
Unibet	Group	PLC	 UNIBsdb.ST	 10,49	 8	 13,51%	 15	 23	
KappAhl	publ	AB	 KAHL.ST	 9,89	 6	 11,05%	 20	 26	
Boliden	AB	 BOL.ST	 9,45	 5	 9,96%	 23	 28	
HiQ	International	AB	 HIQ.ST	 13,76	 18	 13,18%	 16	 34	
Swedish	Match	AB	 SWMA.ST	 14,87	 24	 15,77%	 10	 34	
Axfood	AB	 AXFO.ST	 15,31	 26	 11,31%	 18	 44	
Beijer	Alma	AB	 BEIAb.ST	 16,50	 31	 14,05%	 14	 45	
NetEnt	publ	AB	 NETb.ST	 20,29	 45	 47,95%	 1	 46	
H	&	M	Hennes	&	Mauritz	AB	 HMb.ST	 21,03	 48	 35,36%	 2	 50	
		 		 		 		 		 		 	
Eignir	sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2012:	 	 	 	

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	
V/H	Hlutfall	
15.03.2012	 #	Gildi	V/H	

Arðsemi	 eigna	
(ROA)	15.03.2012	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

Betsson	AB	 BETSb.ST	 9,95	 20	 27,00%	 5	 25	
Boliden	AB	 BOL.ST	 8,12	 8	 10,99%	 20	 28	
HiQ	International	AB	 HIQ.ST	 9,00	 14	 14,52%	 14	 28	
OEM	International	AB	 OEMb.ST	 9,24	 16	 12,17%	 17	 33	
Tele2	AB	 TEL2b.ST	 9,31	 17	 12,68%	 16	 33	
Byggmax	Group	AB	 BMAX.ST	 8,84	 11	 10,06%	 25	 36	
Unibet	Group	PLC	 UNIBsdb.ST	 10,50	 25	 14,83%	 13	 38	
Beijer	Alma	AB	 BEIAb.ST	 10,98	 29	 14,86%	 12	 41	
Atlas	Copco	AB	 ATCOa.ST	 13,57	 41	 17,20%	 8	 49	
Hexpol	AB	 HPOLb.ST	 10,83	 27	 10,83%	 23	 50	
Addtech	AB	 ADDTb.ST	 14,54	 44	 13,07%	 15	 59	
NetEnt	publ	AB	 NETb.ST	 20,00	 63	 35,47%	 1	 64	
		 		 		 		 		 		 	
Eignir	sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2013:	 	 	 	

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	
V/H	Hlutfall	
15.03.2013	 #	Gildi	V/H	

Arðsemi	 eigna	
(ROA)	15.03.2013	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

Biogaia	AB	 BIOGb.ST	 9,24	 7	 83,50%	 1	 8	
Holmen	AB	 HOLMb.ST	 8,72	 6	 9,61%	 24	 30	
HiQ	International	AB	 HIQ.ST	 11,84	 21	 15,08%	 9	 30	
OEM	International	AB	 OEMb.ST	 11,15	 18	 12,97%	 14	 32	
Byggmax	Group	AB	 BMAX.ST	 9,80	 11	 9,83%	 22	 33	
Concentric	AB	 CONIC.ST	 10,02	 14	 10,98%	 20	 34	
Addtech	AB	 ADDTb.ST	 11,21	 19	 12,50%	 16	 35	
Atlas	Copco	AB	 ATCOa.ST	 13,57	 31	 18,28%	 7	 38	
Betsson	AB	 BETSb.ST	 14,07	 33	 23,97%	 5	 38	
Lagercrantz	Group	AB	 LAGRb.ST	 10,17	 16	 9,66%	 23	 39	
JM	AB	 JM.ST	 10,05	 15	 9,51%	 26	 41	
Boliden	AB	 BOL.ST	 10,00	 13	 8,98%	 30	 43	
		 		 		 		 		 		 	
Þær	eignir	sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2014:	 	 	 	

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	
V/H	Hlutfall	
15.03.2014	 #	Gildi	V/H	

Arðsemi	 eigna	
(ROA)	15.03.2014	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

ICA	Gruppen	AB	 ICAA.ST	 3,82	 1	 23,30%	 5	 6	
Betsson	AB	 BETSb.ST	 14,65	 13	 18,83%	 7	 20	
Swedish	Match	AB	 SWMA.ST	 15,19	 16	 19,84%	 6	 22	
Addtech	AB	 ADDTb.ST	 13,45	 9	 11,17%	 16	 25	
Nolato	AB	 NOLAb.ST	 12,27	 6	 10,75%	 22	 28	
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Lagercrantz	Group	AB	 LAGRb.ST	 12,48	 7	 10,51%	 23	 30	
OEM	International	AB	 OEMb.ST	 15,43	 17	 11,02%	 17	 34	
Atlas	Copco	AB	 ATCOa.ST	 17,51	 26	 15,40%	 8	 34	
Hexpol	AB	 HPOLb.ST	 17,84	 27	 14,39%	 10	 37	
Investment	Latour	AB	 LATOb.ST	 14,70	 15	 9,78%	 25	 40	
Clas	Ohlson	AB	 CLASb.ST	 16,69	 22	 10,95%	 19	 41	
HiQ	International	AB	 HIQ.ST	 17,86	 28	 12,09%	 14	 42	
		 		 		 		 		 		 	
Eignir	sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2015:	 	 	 	

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	
V/H	Hlutfall	
15.03.2015	 #	Gildi	V/H	

Arðsemi	 eigna	
(ROA)	15.03.2015	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

Starbreeze	AB	 STZEb.ST	 5,49	 1	 85,30%	 1	 2	
Unibet	Group	PLC	 UNIBsdb.ST	 12,51	 5	 28,30%	 5	 10	
Invisio	Communications	AB	 IVSO.ST	 12,60	 7	 22,30%	 7	 14	
Systemair	AB	 SYSR.ST	 12,53	 6	 11,64%	 19	 25	
Betsson	AB	 BETSb.ST	 15,76	 20	 16,28%	 9	 29	
Nolato	AB	 NOLAb.ST	 12,86	 9	 11,57%	 21	 30	
JM	AB	 JM.ST	 14,59	 14	 10,93%	 23	 37	
Byggmax	Group	AB	 BMAX.ST	 14,70	 16	 10,27%	 27	 43	
Beijer	Alma	AB	 BEIAb.ST	 17,22	 32	 12,16%	 16	 48	
Lagercrantz	Group	AB	 LAGRb.ST	 16,26	 25	 10,43%	 26	 51	
Concentric	AB	 CONIC.ST	 16,82	 29	 11,34%	 22	 51	
Addtech	AB	 ADDTb.ST	 16,72	 28	 10,91%	 24	 52	
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Viðauki G - Hlutabréfasafn Greenblatt aðferðarinnar á markaði Danmerkur, 10 hlutabréf röðuð 

í safnið á eins árs fresti.  
	 		
Hlutabréf	sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2011:	 		 		 		 		

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	
V/H	 Hlutfall	
15.03.2011	

#	 Gildi	
V/H	

Arðsemi	
eigna	 (ROA)	
15.03.2011	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

H	Lundbeck	A/S	 LUN.CO	 8,43	 4	 13,82%	 4	 8	
GN	Store	Nord	A/S	 GN.CO	 5,65	 1	 11,25%	 8	 9	
Dampskibsselskabet	Norden	A/S	 DNORD.CO	 6,25	 2	 11,31%	 7	 9	
United	International	Enterprises	Ltd	 UIE.CO	 9,49	 5	 12,91%	 6	 11	
IC	Group	A/S	 IC.CO	 11,83	 6	 11,02%	 9	 15	
Coloplast	A/S	 COLOb.CO	 22,40	 15	 15,23%	 3	 18	
Copenhagen	Airports	A/S	 KBHL.CO	 15,33	 8	 8,41%	 11	 19	
William	Demant	Holding	A/S	 WDH.CO	 24,32	 17	 17,20%	 2	 19	
Novo	Nordisk	A/S	 NOVOb.CO	 25,57	 19	 23,00%	 1	 20	
Royal	Unibrew	A/S	 RBREW.CO	 13,23	 7	 4,57%	 14	 21	
		 		 		 		 		 		 	
Hlutabréf	sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2012:	 		 		 		 	

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	
V/H	 Hlutfall	
15.03.2012	

#	 Gildi	
V/H	

Arðsemi	
eigna	 (ROA)	
15.03.2012	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

Pandora	A/S	 PNDORA.CO	 3,45	 1	 27,55%	 1	 2	
United	International	Enterprises	Ltd	 UIE.CO	 8,55	 4	 14,79%	 5	 9	
H	Lundbeck	A/S	 LUN.CO	 9,28	 5	 12,94%	 8	 13	
Royal	Unibrew	A/S	 RBREW.CO	 10,11	 6	 10,69%	 9	 15	
GN	Store	Nord	A/S	 GN.CO	 11,33	 9	 14,05%	 7	 16	
DFDS	A/S	 DFDS.CO	 7,04	 2	 5,74%	 17	 19	
Coloplast	A/S	 COLOb.CO	 18,55	 18	 20,72%	 3	 21	
Dampskibsselskabet	Norden	A/S	 DNORD.CO	 10,99	 8	 7,11%	 14	 22	
IC	Group	A/S	 IC.CO	 14,00	 13	 10,64%	 10	 23	
Novo	Nordisk	A/S	 NOVOb.CO	 22,01	 21	 26,97%	 2	 23	
		 		 		 		 		 		 	
Hlutabréf	sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2013:	 		 		 		 	

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	
V/H	 Hlutfall	
15.03.2013	

#	 Gildi	
V/H	

Arðsemi	
eigna	 (ROA)	
15.03.2013	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

United	International	Enterprises	Ltd	 UIE.CO	 4,62	 1	 19,88%	 3	 4	
Pandora	A/S	 PNDORA.CO	 13,56	 9	 17,13%	 4	 13	
Copenhagen	Airports	A/S	 KBHL.CO	 9,70	 6	 11,08%	 9	 15	
Royal	Unibrew	A/S	 RBREW.CO	 13,81	 10	 12,31%	 8	 18	
Coloplast	A/S	 COLOb.CO	 23,12	 17	 23,36%	 2	 19	
Novo	Nordisk	A/S	 NOVOb.CO	 23,59	 18	 31,21%	 1	 19	
TDC	A/S	 TDC.CO	 8,49	 3	 5,65%	 17	 20	
IC	Group	A/S	 IC.CO	 11,29	 7	 6,60%	 14	 21	
Ambu	A/S	 AMBUb.CO	 16,05	 13	 10,96%	 10	 23	
H	Lundbeck	A/S	 LUN.CO	 13,95	 11	 6,73%	 13	 24	
		 		 		 		 		 		 	
Hlutabréf	sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2013:	 		 		 		 	

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	
V/H	 Hlutfall	
15.03.2014	

#	 Gildi	
V/H	

Arðsemi	
eigna	 (ROA)	
15.03.2014	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

United	International	Enterprises	Ltd	 UIE.CO	 6,34	 2	 31,33%	 2	 4	
Schouw	&	Co	A/S	 SCHO.CO	 6,18	 1	 6,40%	 11	 12	
Pandora	A/S	 PNDORA.CO	 17,28	 9	 20,33%	 4	 13	
Novo	Nordisk	A/S	 NOVOb.CO	 21,26	 12	 37,33%	 1	 13	
Royal	Unibrew	A/S	 RBREW.CO	 16,08	 7	 11,01%	 8	 15	
IC	Group	A/S	 IC.CO	 13,78	 5	 6,38%	 12	 17	
Copenhagen	Airports	A/S	 KBHL.CO	 22,39	 13	 15,72%	 5	 18	
TDC	A/S	 TDC.CO	 13,74	 4	 5,04%	 16	 20	
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Coloplast	A/S	 COLOb.CO	 24,43	 17	 27,91%	 3	 20	
DSV	A/S	 DSV.CO	 20,05	 11	 6,79%	 10	 21	
		 		 		 		 		 		 	
Hlutabréf		sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2015:	 		 		 		 	

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	
V/H	 Hlutfall	
15.03.2015	

#	 Gildi	
V/H	

Arðsemi	
eigna	 (ROA)	
15.03.2015	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

United	International	Enterprises	Ltd	 UIE.CO	 6,34	 1	 17,83%	 4	 5	
Pandora	A/S	 PNDORA.CO	 20,43	 15	 29,65%	 2	 17	
Per	Aarsleff	A/S	 PAALb.CO	 7,80	 2	 5,38%	 17	 19	
Schouw	&	Co	A/S	 SCHO.CO	 16,09	 5	 6,41%	 14	 19	
William	Demant	Holding	A/S	 WDH.CO	 19,64	 13	 12,38%	 6	 19	
Novo	Nordisk	A/S	 NOVOb.CO	 25,85	 19	 38,64%	 1	 20	
Royal	Unibrew	A/S	 RBREW.CO	 19,33	 12	 9,56%	 9	 21	
IC	Group	A/S	 IC.CO	 18,02	 10	 7,85%	 12	 22	
Rockwool	International	A/S	 ROCKb.CO	 18,03	 11	 6,44%	 13	 24	
Copenhagen	Airports	A/S	 KBHL.CO	 24,57	 17	 9,96%	 8	 25	
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Viðauki H - Hlutabréfasafn Greenblatt aðferðarinnar á markaði Norðurlandanna allra, 12 

hlutabréf röðuð í safnið á eins árs fresti 
Hlutabréf	sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2011:	 		 		 		 		

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	

V/H	
Hlutfall	
15.03.2011	

#	 Gildi	
V/H	

Arðsemi	eigna	
(ROA)	
15.03.2011	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

AF	AB	 AFb.ST	 6,65	 4	 19,92%	 10	 14	
Salmar	ASA	 SALM.OL	 6,69	 5	 19,53%	 11	 16	
Tele2	AB	 TEL2b.ST	 7,07	 6	 14,53%	 21	 27	
Betsson	AB	 BETSb.ST	 10,33	 23	 24,97%	 5	 28	
Leroy	Seafood	Group	ASA	 LSG.OL	 7,56	 9	 13,52%	 26	 35	
GN	Store	Nord	A/S	 GN.CO	 5,65	 1	 11,25%	 37	 38	
Dampskibsselskabet	Norden	A/S	 DNORD.CO	 6,25	 2	 11,31%	 36	 38	
H	Lundbeck	A/S	 LUN.CO	 8,43	 14	 13,82%	 25	 39	
Marine	Harvest	ASA	 MHG.OL	 7,17	 7	 11,70%	 33	 40	
Orion	Oyj	 ORNBV.HE	 12,36	 40	 24,51%	 6	 46	
United	International	Enterprises	Ltd	 UIE.CO	 9,49	 19	 12,91%	 30	 49	
Unibet	Group	PLC	 UNIBsdb.ST	 10,49	 25	 13,51%	 27	 52	
		 		 		 		 		 		 	
Hlutabréf	sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2012:	 		 		 		 	

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	

V/H	
Hlutfall	
15.03.2012	

#	 Gildi	
V/H	

Arðsemi	eigna	
(ROA)	
15.03.2012	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

P/F	Bakkafrost	 BAKKA.OL	 5,28	 1	 21,35%	 10	 11	
Yara	International	ASA	 YAR.OL	 5,72	 3	 15,31%	 21	 24	
Fiskars	Oyj	Abp	 FIS1V.HE	 7,31	 12	 17,19%	 15	 27	
United	International	Enterprises	Ltd	 UIE.CO	 8,55	 21	 14,79%	 25	 46	
Betsson	AB	 BETSb.ST	 9,95	 39	 27,00%	 7	 46	
Orion	Oyj	 ORNBV.HE	 10,04	 44	 28,28%	 5	 49	
HiQ	International	AB	 HIQ.ST	 9,00	 26	 14,52%	 26	 52	
Boliden	AB	 BOL.ST	 8,12	 19	 10,99%	 40	 59	
H	Lundbeck	A/S	 LUN.CO	 9,28	 29	 12,94%	 34	 63	
Tele2	AB	 TEL2b.ST	 9,31	 30	 12,68%	 35	 65	
Nokian	Tyres	plc	 NRE1V.HE	 10,72	 53	 16,94%	 17	 70	
Byggmax	Group	AB	 BMAX.ST	 8,84	 23	 10,06%	 50	 73	
		 		 		 		 		 		 	
Hlutabréf		sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2013:	 		 		 		 	

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	

V/H	
Hlutfall	
15.03.2013	

#	 Gildi	
V/H	

Arðsemi	eigna	
(ROA)	
15.03.2013	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

Biogaia	AB	 BIOGb.ST	 9,24	 18	 83,50%	 1	 19	
Yara	International	ASA	 YAR.OL	 7,34	 7	 15,78%	 17	 24	
Fiskars	Oyj	Abp	 FIS1V.HE	 7,64	 9	 16,03%	 16	 25	
DNO	ASA	 DNO.OL	 9,50	 20	 13,99%	 23	 43	
Statoil	ASA	 STL.OL	 6,42	 1	 10,37%	 45	 46	
Tgs	Nopec	Geophysical	Company	ASA	 TGS.OL	 11,81	 45	 16,33%	 15	 60	
Nokian	Tyres	plc	 NRE1V.HE	 12,25	 50	 18,78%	 12	 62	
Copenhagen	Airports	A/S	 KBHL.CO	 9,70	 24	 11,08%	 39	 63	
HiQ	International	AB	 HIQ.ST	 11,84	 46	 15,08%	 19	 65	
Concentric	AB	 CONIC.ST	 10,02	 28	 10,98%	 40	 68	
P/F	Bakkafrost	 BAKKA.OL	 11,21	 39	 12,77%	 30	 69	
Addtech	AB	 ADDTb.ST	 11,21	 40	 12,50%	 32	 72	
		 		 		 		 		 		 	
	
	
Hlutabréf	sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2014:	 		 		 		 	

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	

V/H	
Hlutfall	
15.03.2014	

#	 Gildi	
V/H	

Arðsemi	eigna	
(ROA)	
15.03.2014	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

United	International	Enterprises	Ltd	 UIE.CO	 6,34	 6	 31,33%	 4	 10	
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P/F	Bakkafrost	 BAKKA.OL	 7,04	 8	 17,76%	 13	 21	
Tgs	Nopec	Geophysical	Company	ASA	 TGS.OL	 10,22	 14	 17,56%	 14	 28	
Hagar	hf	 HAGA.IC	 10,58	 16	 12,90%	 26	 42	
Norway	Royal	Salmon	ASA	 NRSM.OL	 5,32	 1	 10,65%	 42	 43	
Orion	Oyj	 ORNBV.HE	 13,96	 36	 23,07%	 9	 45	
Ekornes	ASA	 EKO.OL	 13,63	 32	 15,62%	 17	 49	
Betsson	AB	 BETSb.ST	 14,65	 39	 18,83%	 12	 51	
Swedish	Match	AB	 SWMA.ST	 15,19	 43	 19,84%	 11	 54	
Addtech	AB	 ADDTb.ST	 13,45	 30	 11,17%	 33	 63	
Nolato	AB	 NOLAb.ST	 12,27	 24	 10,75%	 41	 65	
Lagercrantz	Group	AB	 LAGRb.ST	 12,48	 26	 10,51%	 44	 70	
		 		 		 		 		 		 	
Hlutabréf	sem	röðuðust	í	eignasafnið	þann	15.03.2015:	 		 		 		 	

Nafn	Fyrirtækis	 Ticker	

V/H	
Hlutfall	
15.03.2015	

#	 Gildi	
V/H	

Arðsemi	eigna	
(ROA)	
15.03.2015	 #	Gildi	ROA	

Summa	
Gilda	

Starbreeze	AB	 STZEb.ST	 5,49	 1	 85,30%	 1	 2	
United	International	Enterprises	Ltd	 UIE.CO	 6,34	 2	 17,83%	 14	 16	
P/F	Bakkafrost	 BAKKA.OL	 10,42	 12	 19,27%	 13	 25	
Tgs	Nopec	Geophysical	Company	ASA	 TGS.OL	 10,35	 11	 15,33%	 20	 31	
Unibet	Group	PLC	 UNIBsdb.ST	 12,51	 24	 28,30%	 7	 31	
Invisio	Communications	AB	 IVSO.ST	 12,60	 26	 22,30%	 11	 37	
Salmar	ASA	 SALM.OL	 12,11	 22	 16,62%	 16	 38	
Norway	Royal	Salmon	ASA	 NRSM.OL	 11,07	 15	 12,91%	 26	 41	
Hagar	hf	 HAGA.IC	 12,22	 23	 15,14%	 21	 44	
Ponsse	Oyj	 PON1V.HE	 11,21	 16	 11,62%	 37	 53	
Systemair	AB	 SYSR.ST	 12,53	 25	 11,64%	 35	 60	
Betsson	AB	 BETSb.ST	 15,76	 49	 16,28%	 17	 66	
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Viðauki I – Niðurstöður aðhvarfsgreiningar Svíþjóðar 

 

 
SUMMARY OUTPUT     

      

Regression Statistics     

Multiple R 0,726218     

R Square 0,527393     

Adjusted R Square 0,519244     

Standard Error 0,035331     

Observations 60     

      

ANOVA      

  df SS MS F Significance F 

Regression 1 0,080793 0,080792969 64,7234 5,14675E-11 

Residual 58 0,072400 0,00124828   

Total 59 0,153193       

 

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,010063 0,004576 2,199012 0,031878 0,000903 0,019223 0,000903 0,019223 

X Variable 1 0,777580 0,096653 8,045088 0,000000 0,584108 0,971052 0,584108 0,971052 
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Viðauki J – Niðurstöður aðhvarfsgreiningar Danmörku 

 

 
SUMMARY OUTPUT     

  

Regression Statistics     

Multiple R 0,836243869     

R Square 0,699303808     

Adjusted R Square 0,694119391     

Standard Error 0,023412392     

Observations 60     

      

ANOVA      

  df SS MS F Significance F 

Regression 1 0,073936268 0,073936268 134,8857151 9,09224E-17 

Residual 58 0,031792125 0,00054814   

Total 59 0,105728393       

 

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,008707 0,003124 2,786800 0,007183 0,002453 0,014961 0,002453 0,014961 

X Variable 1 0,695006 0,059842 11,614031 0,000000 0,575219 0,814792 0,575219 0,814792 
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Viðauki K – Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á mörkuðum Norðurlandanna í heild 

 
SUMMARY OUTPUT     

      

Regression Statistics     

Multiple R 0,732227687     

R Square 0,536157386     

Adjusted R Square 0,528160099     

Standard Error 0,032543733     

Observations 60     

      

ANOVA      

  df SS MS F Significance F 

Regression 1 0,071004257 0,071004257 67,04241352 2,96755E-11 

Residual 58 0,061427486 0,001059095   

Total 59 0,132431743       

 

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,008736 0,004225 2,067798 0,043129 0,000279 0,017193 0,000279 0,017193 

X Variable 1 0,689173 0,084169 8,187943 0,000000 0,520690 0,857657 0,520690 0,857657 
 

 

 

 

 


