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Útdráttur 
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íslenskra félaga á opinberum hlutabréfamarkaði. Áhrifin voru könnuð með því að safna 

gögnum úr Kauphöll Íslands fyrir fimm félög á íslenskum hlutabréfamarkaði og í framhaldi af 

því var framkvæmd atburðarannsókn þar sem skoðað var 11 daga tímabil í kring um 

fréttatilkynningardag. Félögin sem tekin voru til skoðunar voru Hagar, HB Grandi, Icelandair 

Group, Marel og Reginn. 
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hlutlausar fréttir sýndu ekkert sjáanlegt mynstur í umframávöxtun og neikvæðar fréttir leiddu 

almennt til neikvæðrar umframávöxtunar á tilkynningardag. Félögin sýndu ekki öll jafn skýr 
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1 Inngangur 
Efnahagshrunið sem átti sér stað um allan heim árið 2008 hafði mikil áhrif á íslenska 

hlutabréfamarkaðinn. Í kjölfarið á hruninu voru nýskráningar í Kauphöll Íslands nánast engar 

og viðskipti með bréf í lágmarki (Hákon Hrafn Sigurðarson Gröndal, 2014). Síðustu ár hefur 

endurreisn íslenska hlutabréfamarkaðsins átt sér stað, en það má segja að hún hafi byrjað árið 

2011 með skráningu Haga í Kauphöll Íslands (Magnús Harðarson, NASDAQ, munnleg 

heimild, tölvupóstur, 25. nóvember 2016). Undanfarin ár hafa nýskráningar í Kauphöllina verið 

töluverðar og viðskipti með bréf aukist mikið. Mikilvægi og umfang íslenska 

hlutabréfamarkaðarins í íslensku hagkerfi er því orðið langtum meira núna en það var á fyrstu 

árunum eftir hrun. 

Þetta endurspeglast í markaðsvirði allra skráðra fyrirtækja í Kauphöllinni, sem er nú 

orðið rétt rúmlega 900 milljarðar króna, en það nemur um 45% af vergri landsframleiðslu 

Íslands ársins 2014 (Hagstofa Íslands, 2015; „Keldan“, e.d.). Það sem átti sér stað rétt fyrir 

hrun, var að markaðsvirði skráðra félaga í Kauphöllinni var komið verulega fram úr vergri 

landsframleiðslu Íslands, en m.a. hefur fjárfestirinn frægi Warren Buffett haft orð á því að 

þegar virði hlutabréfa á markaði er orðið meira en landsframleiðslan ber að hafa varann á við 

kaup á hlutabréfum. Sama gerðist fyrir hrun í Bandaríkjunum, þar sem skráð markaðsvirði allra 

fyrirtækja á markaði var orðið 135% af vergri landsframleiðslu þeirra, rétt áður en 

húsnæðisbólan sprakk. Þessi mælikvarði stingur í stúf við fullyrðingar sem hafa verið á kreiki 

um að það sé að eiga sér stað bóla á íslenskum hlutabréfamarkaði, en við fullyrðum þó ekki 

um það hér þar sem mun fleiri þættir geta spilað þar inn í (Már Wolfgang Mixa, 2014). 

Veltan hefur einnig aukist umtalsvert á seinustu tveimur árum, en heildarvelta á 

íslenskum hlutabréfamarkaði var um 292 milljarðar árið 2014, rúmlega 392 milljarðar árið 

2015 og frá janúar til júní 2016 var veltan tæplega 290 milljarðar (Magnús Harðarson, 

NASDAQ, munnleg heimild, tölvupóstur, 25. nóvember 2016). Skráð félög á markaði fara 

einnig að nálgast fjölda ársins 2007, en þá voru 23 félög skráð á markað. Í dag er staðan þannig 

að 17 félög eru skráð á íslenska markaðinn. 

Með auknum umsvifum hlutabréfamarkaða vakna ýmsar spurningar. Með hliðsjón af 

reynslu manna á árunum fyrir hrun er vert að skoða hvort að íslenskur hlutabréfamarkaður sé 

skilvirkur. Þá er átt við hversu fljótt markaðurinn bregst við nýjum upplýsingum, en viðbrögðin 

koma gjarnan fram í hækkun eða lækkun hlutabréfaverðs eftir ákveðnar tilkynningar eða 

atburði, eftir því hvort um er að ræða jákvæða eða neikvæða atburði.  
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Í þessu samhengi er líklega frægasta skilgreiningin á skilvirkni markaða The Efficient 

Market Hypothesis, sem skilgreinir þrjá mismunandi möguleika á skilvirkum mörkuðum, en 

þeir eru veikt form, meðalsterkt form og sterkt form (Fama, 1970). 

Munur á milli tegundanna snýr að því hversu auðveldlega fjárfestar geta nálgast 

upplýsingar um félög og hversu miklu munar á milli þekkingar innherja á stöðu félaga og 

almennra fjárfesta. 

Mælingar á skilvirkni markaða veita því vísbendingar um hvort að innherjaviðskipti 

séu að eiga sér stað á markaðnum, því ef að verð hlutabréfa byrjar að hækka innan ákveðins 

tímaramma fyrir tilkynningu frá fyrirtækinu, gæti það bent til þess að upplýsingaleki sé til 

staðar, þar sem menn eru þá hugsanlega byrjaðir að kaupa bréf áður en að upplýsingar eru 

opinberaðar í von um að hagnast á væntanlegri hækkun. 

Í þessari rannsókn verður leitast við að varpa ljósi á hver staðan er á íslenskum 

hlutabréfamarkaði með tilliti til skilvirkni og áhrifa fréttatilkynninga á hlutabréfaverð og hvort 

hægt sé að koma auga á hvort upplýsingaleki eigi sér almennt stað hjá þeim fyrirtækjum sem 

eru skráð á íslenskan markað. Íslenski markaðurinn er mjög lítill í alþjóðlegu samhengi og 

viðskiptalífið á Íslandi hefur víðtækar tengingar inn á markaðinn sem gæti haft einhver áhrif á 

verð hlutabréfa. 

Rannsóknarspurningin sem höfundar munu reyna að svara er eftirfarandi: 

„Hver eru skammtímaáhrif fréttatilkynninga á hlutabréfaverð íslenskra félaga í 

Kauphöllinni?”.  

Þessa ritgerð má brjóta niður í þrjá mismunandi hluta. Fyrst verður farið yfir þær 

skilgreiningar og hugtök sem koma við sögu þegar fjallað er um hlutabréf, viðskipti á 

hlutabréfamarkaði, skilvirkan markað og aðrar rannsóknir sem hafa veitt upplýsingar um 

stöðuna fram til dagsins í dag. Eftir það verður farið í aðferðafræðina á bakvið atburðarannsókn 

og val á félögum. Þriðji hluti ritgerðarinnar mun svo fjalla um hver skammtímaáhrif 

fréttatilkynninga frá fyrirtækjum eru á hlutabréfaverð þeirra og hversu skilvirkur íslenskur 

markaður getur talist þegar tekið er mið af því, en gögn verða skoðuð og greind frá árinu 2014 

og fram til ársins 2016. Tekin verða fyrir fimm stór fyrirtæki á íslenskum markaði í 

mismunandi viðskiptageirum. Þessi félög eru: 

1. Hagar  

2. HB Grandi  

3. Icelandair  

4. Marel  

5. Reginn  
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Félögin verða síðan notuð sem úrtak fyrir markaðinn í heild sinni og ályktanir dregnar um 

skilvirkni hans og áhrif frétta á hann út frá niðurstöðum atburðarannsóknarinnar. 

Markmiðið er nánar tiltekið að skoða hvaða áhrif tilkynningar frá fyrirtækjunum 

sjálfum (e. firm specific news) hafa á hlutabréfaverð þeirra á markaði, hversu mikil áhrifin eru 

af þeim tilkynningum og hvort munur sé á viðbrögðum fjárfesta við jákvæðum, hlutlausum og 

neikvæðum tilkynningum og hvort hægt sé að koma auga á hversu lengi fjárfestar eru að 

bregðast við fréttunum. 

Gagnagreining og vinnsla mun vera framkvæmd með atburðarannsókn þar sem greind 

verða áhrif fréttatilkynninga í formi umframávöxtunar á þeim dögum sem fréttatilkynningar 

bera upp. Notast verður við aðferðir Simon Benninga (Benninga, 2014, bls. 331–357) við 

rannsóknina en nánar er skýrt frá því í kafla 5 um aðferðafræði rannsóknarinnar. 

Skilgreindur verður gluggi sem spannar 5 daga fyrir tilkynningu, tilkynningardaginn 

sjálfan og 5 daga eftir tilkynningu, þar sem skoðuð verður raunávöxtun samanborið við vænta 

ávöxtun sem mun verða áætluð með notkun CAPM líkansins og viðbrögð greind yfir það 

tímabil. Undir lok ritgerðarinnar verður fjallað um helstu niðurstöður og þær bornar saman við 

það sem áður hefur komið fram í svipuðum rannsóknum og tengingu þar á milli og farið yfir 

mögulegar frekari rannsóknir á þessu sviði.   

  



 
 

4 
 

2 Hlutabréfamarkaðir 
 Hlutabréf eru staðfesting á eignarhaldi á hlut í félögum og veitir eigendum þeirra rétt á 

hluta af arðgreiðslum sem fyrirtæki geta ákveðið að greiða út í samræmi við hversu stóran hlut 

í fyrirtækinu fjárfestar eiga. Þau veita einnig atkvæðisrétt á aðalfundum félaga þar sem t.d. er 

kosið til stjórnar eða aðrar ákvarðanir teknar sem varða hluthafana. Þar er gengið út frá hversu 

stóran hlut af félaginu viðkomandi aðili eða félag á þegar það ákvarðast hvað atkvæði þeirra 

vega þungt. Þau veita einnig fjárfestum rétt á hlut af útistandandi eigin fé félags ef það yrði 

gert upp. Í þessari ritgerð er um að ræða hlutabréf félaga sem eru skráð á almennan markað. 

Eftirspurn eftir bréfunum ræður hvert verð þeirra verður og hefur það almennt gengið þannig 

fyrir sig á opnum markaði að þegar fyrirtæki gengur vel, þá eykst eftirspurn eftir bréfum þess 

og verðið hækkar og svo öfugt. Það hefur í för með sér að svokallað markaðsvirði félagsins 

hækkar, en markaðsvirði félaga er skilgreint sem fjöldi útistandandi bréfa margfaldað með virði 

hvers bréfs fyrir sig (Fabozzi, Modigliani og Jones, 2010, bls. 335). 

 Annað sem á sér stað hjá skráðum félögum, er að allar upplýsingar um rekstur þeirra 

eru gerðar opinberar, en aðgengi að upplýsingum er grundvallaratriði fyrir fjárfesta til þess að 

geta tekið upplýsta ákvörðun áður en þeir kaupa eða selja hlutabréf. Félagið þarf samkvæmt 

lögum að uppfylla svokallaða upplýsingaskyldu og er almenna reglan sú að birta skuli allar 

upplýsingar opinberlega sem teljast verðmótandi eins fljótt og auðið er (NASDAQ OMX 

Iceland hf, 2010). 

  

2.1 Útgáfa hlutabréfa á almennan markað 

Það geta ýmsar ástæður legið að baki því að fyrirtæki vilji skrá sig á hlutabréfamarkað. 

Félög geta sótt í nýtt fjármagn með útgáfu hlutabréfa sem og að eigendur félaganna geta á 

þennan máta losað um eignarhald sitt í þeim og uppskorið eftir því. Ef að mikil eftirspurn er 

eftir bréfum félagsins þegar það hefur útboð og eftir að það kemur á markað, mun virði 

bréfanna aukast í takt við það. Eigendur félagsins hafa þannig mögulega lagt inn ákveðið 

fjármagn við stofnun félagsins og hafa svo í gegnum vinnu sína aukið virði þess ef að aðilar á 

markaði eru tilbúnir að greiða hærra verð fyrir hluta af félaginu og verðmæti þess eykst. Á 

þann hátt getur skráning félags í Kauphöll verið virðisaukandi fyrir félagið sjálft sem og 

stofnendur þess. 

Frekari ávinningar geta þó falist í því að skrá félag á markað. Við það geta félög öðlast 

ákveðinn gæðastimpil, þar sem strangari reglur og kröfur eru þá sett á félögin hvað varðar 
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upplýsingaskyldu o.fl, en einnig koma þar líka fleiri aðilar að borðinu sem geta haft áhrif á 

hvaða ákvarðanir eru teknar varðandi rekstur þess (NASDAQ OMX Iceland hf, 2010). 

Þetta býður einnig upp á að hlutabréf í félaginu verðleggist á réttu verði, þar sem fleiri aðilar 

geta stundað viðskipti með bréfin og verð þeirra getur þá endurspeglast enn frekar í framboði 

og eftirspurn markaðarins þegar fleiri fjárfestar hafa tök á að vinna úr þeim upplýsingum sem 

eru til staðar. 

Ýmsar ástæður geta legið að baki því að félög skrái sig á opinberan hlutabréfamarkað 

og eru nokkrir þættir sem spila þar inn í, m.a. stærð, umfang, fjármögnunarþörf og fleira. 

Pagano, Panetta og Zingales (1998) komust þannig að því að tengsl eru á milli þess hversu 

líklegt er að félag skrái sig á markað eftir því hvert hlutfallið er orðið á milli bókfærðs virðis 

félags og markaðsvirðis svipaðra félaga á opinberum hlutabréfamarkaði. Niðurstaða þeirra 

benti til að ein breyting í staðalfráviki hlutfallsins auki líkur á hlutafjárútboði um 25%. Aðrar 

breytur sem höfðu áhrif á líkur félags að skrá sig á markað voru m.a. stærð þess, hvort það hafi 

upplifað hraðan vöxt og hvort hagnaður hafi verið mikill, en félög sem upplifa eitthvað af 

þessum þáttum virðast ráðast fyrr í hlutfjárútboð en önnur.  Annað sem að Pagano og félagar 

(1998) komust að var að félög virðast fá betri lánakjör hjá bönkum eftir að hafa tekið skrefið 

yfir á opinberan hlutabréfamarkað og að þau fjármagni sig í gegnum fleiri banka en einn. Þessi 

áhrif geta verið tilkomin vegna meira upplýsingaflæðis frá fyrirtækinu, sem eykur traust og 

gerir fjárfestum og fleirum kleift að líta ítarlega yfir rekstur félagsins en einnig vegna sterkari 

samningsstöðu fyrirtækja þar sem aðgangur að fjármagni eykst þegar hægt er að bjóða mörgum 

einstaklingum lítinn hluta af fyrirtækinu í stað þess að taka á sig skuldbindingar gagnvart 

einungis einum aðila. 

Það sem á sér einnig stað þegar félag fer á markað er að ávöxtunarkrafa fjárfesta lækkar, 

þar sem hver og einn fjárfestir er aðeins með lítinn hluta af fé sínu bundinn í fyrirtækinu, öfugt 

við það sem tíðkast þegar félög eru í einkaeigu og fáir fjárfestar koma að fjármögnuninni en í 

þeim aðstæðum er algengt að ávöxtunarkrafa þeirra sé hærri vegna þess að eignadreifing þeirra 

er minni og áhættan fyrir hvern fjárfesti þar af leiðandi hærri en ella (Chemmanur og Fulghieri, 

1999). Þessir aðilar sem eiga stóran hlut í fyrirtækinu hafa einnig meiri áhrif á ákvarðanatöku 

stjórnar þar sem atkvæðisréttur þeirra er töluvert meiri en þegar margir aðilar eiga minni hlut í 

félaginu, sem getur komið félaginu í erfiðari samningsstöðu. 

Þá býður skráning í Kauphöll upp á meira aðhald með starfseminni, þar sem gegnsæi 

eykst og gagnrýni á stjórnunarhætti og annað kemur inn í félagið frá utanaðkomandi aðilum og 

fjárfestum. Aukið aðhald og athygli fleiri fjárfesta hefur einnig leitt af sér hærra verð hlutabréfa 

(Chemmanur og Fulghieri, 1999). 
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2.2 Upplýsingaskyldan 

Nokkur af skilyrðum þess að markaður geti talist skilvirkur eru að það sé til staðar 

seljanleiki, góð upplýsingagjöf og vandaðir viðskiptahættir. Eitt mikilvægasta skilyrðið verður 

þó að teljast að tryggt sé að fjárfestar komi að viðskiptum sínum við sama borð, en verðmyndun 

byggist að mjög stórum hluta á væntingum fjárfesta um framtíð fyrirtækja og spilar 

upplýsingagjöf þar stórt hlutverk. Það þarf því að vera greiður og skýr aðgangur að 

upplýsingum, en einnig þurfa fyrirtæki að gefa út nýjar upplýsingar sem geta haft áhrif á verðið 

án tafar og á grundvelli þar sem allir geta nálgast upplýsingarnar á sama tíma, til dæmis svo að 

ekki eigi sér stað ólögleg innherjaviðskipti (NASDAQ OMX Iceland hf, 2010).  

Upplýsingaskyldunni má skipta í reglubundna og atviksbundna upplýsingaskyldu. 

Reglubundin skylda á við um atburði eins og birtingu ársreikninga og árshlutareikninga, 

ákvarðanir hluthafafunda, reglulega uppfærslu gagna eða tölfræði o.fl. (NASDAQ OMX 

Iceland hf, 2010). Atviksbundin upplýsingaskylda á svo við um birtingu mikilvægra 

upplýsinga sem að geta á einhvern hátt haft verðmótandi áhrif á hlutabréf félags. Þetta geta t.d. 

verið ákvarðanir eða óvænt atvik sem eiga sér stað innan félagsins eða ófyrirséðir atburðir sem 

tengjast því beint og geta þannig haft verðmótandi áhrif (NASDAQ OMX Iceland hf, 2010). 

Þegar óvíst er hvort upplýsingar þurfi að vera birtar, t.d. þegar félag er nýtt á markaði 

eða einhver vafi leikur á um hvort þær gætu verið verðmótandi hefur þumalputtareglan verið 

að leyfa markaðnum að njóta vafans og birta þar með upplýsingarnar (NASDAQ OMX Iceland 

hf, 2010). 

 

2.3 Skilvirkni hlutabréfamarkaða 

Kenningin um skilvirkni hlutabréfamarkaða var fyrst sett fram á sjöunda áratugnum af 

þeim Paul Samuelson og Eugene F. Fama (Lo, 2007). Fama og Samuelson unnu hvor að sinni 

rannsókn og fóru mjög ólíkar leiðir í átt sinni að niðurstöðu sem gaf svo af sér kenninguna um 

skilvirka markaði. Í grein sem Samuelson gaf út (1965) þar sem kenningin um skilvirka 

markaði var fyrst opinberuð segir Samuelson að ekki sé hægt að spá fyrir um hækkun hlutabréfa 

ef hækkun á þeim sé þegar viðbúin, þ.e. ef að verðið endurspeglar allar upplýsingar og 

væntingar fjárfesta. Það sem keyrði Samuelson í átt að kenningunni um skilvirka markaði var 

upprunalega áhugi hans á tímabundnu verði á vörum sem hægt var að geyma en virði þeirra 

minnkaði með tímanum.  

Fama nálgaðist efnið á mjög ólíkan hátt en niðurstaða hans var sú sama og Samuelson. 

Leið Fama að kenningunni hófst með áhuga hans á tölfræðilegum eiginleikum hlutabréfa og 
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áhuga hans til þess að leysa ágreining sem lengi verið uppi um það hvort ætti að verðleggja 

hlutabréf eftir grunngreiningu (e. fundamental analysis) eða tæknigreiningu (e. technical 

analysis) (Lo, 2007). 

Þrátt fyrir þessa mjög svo ólíku nálgun þá enduðu þeir með sömu niðurstöðu. Það má 

því segja að Fama og Samuelson hafi í sitthvoru lagi smíðað kenninguna um skilvirkni 

markaða. 

 Kenningin um skilvirka markaði fékk mikinn hljómgrunn á meðal fræðimanna fyrstu 

árin eftir að hún kom fram á sjónarsviðið (Shleifer, 2000). Fræðimenn og sérfræðingar kepptust 

um að setja fram sannanir sem studdu tilvist kenningarinnar. Menn voru almennt sammála um 

það á þessum tímum að hlutabréfamarkaðir væru skilvirkir og ekkert hafði komið fram sem 

studdi annað.  

 Síðustu áratugi hefur kenningin þó sætt töluverðri gagnrýni. Nýjar rannsóknir á verði 

hlutabréfa hafa varpað ljósi á nýjar staðreyndir sem veikja þær sannanir sem stuðningsmenn 

kenningarinnar hafa stuðst við. Í ljósi þessara nýju staðreynda hafa kenningar um 

atferlisfjármál komið fram á sjónarsviðið (Shleifer, 2000). Nánar verður fjallað um 

atferlisfjármál í 3. kafla ritgerðarinnar. 

Í grein eftir Fama kemur fram að kenningin um skilvirka markaði byggist á því að verð 

hlutabréfa endurspeglist í öllum þeim opinberu upplýsingum sem til eru (1970). Þannig geta 

fjárfestar fjárfest í hlutabréfum með þeirri vissu að verð hlutabréfanna endurspegli allar þær 

upplýsingar sem til eru um viðkomandi bréf. Hækkun eða lækkun á bréfum á því ekki að koma 

fjárfestum á óvart þar sem allir hafa sama aðgengi að upplýsingum.  

Eins og áður kom fram er hægt að skipta skilvirkni markaða í þrjá mismunandi flokka; 

veikt form, meðalsterkt form og sterkt form. Skilgreiningin á þeim er sem hér segir (Bodie, 

Kane og Marcus, 2014): 

• Veikt form: Samkvæmt kenningunni þá endurspeglar verð hlutabréfa allar þær 

sögulegu upplýsingar sem hægt er að nálgast eins og verð hlutabéfanna, veltu bréfanna 

og þær skortstöður sem teknar hafa verið gegn bréfunum. Samkvæmt kenningunni er 

greining á sögulegri stefnu á verði hlutabréfa gagnlaus. Sögulegt verð hlutabréfanna er 

aðgengilegt almenningi og hægt að nálgast það án kostnaðar. Kenningin segir að ef slík 

greining væri áreiðanleg vísbending um gengi hlutabréfanna væru allir fjárfestar búnir 

að læra að notfæra sér hana. Þannig myndu vísbendingarnar missa gildi sitt þar sem að 

allir kynnu að þekkja þær en þá myndi kauptilboð væntanlega samstundis hækka verð 

hlutabréfa. 
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• Meðalsterkt form: Samkvæmt kenningunni þá endurspeglar verð hlutabréfa allar þær 

sögulegu upplýsingar sem koma fram í veika forminu auk allra opinberra upplýsinga 

um félagið. Þessar upplýsingar eru t.d. afkomuspá félagsins, vöruframboð, gæði 

stjórnenda, einkaleyfi í eigu félagsins og bókhaldsaðferðir. Ef fjárfestir býr yfir öllum 

þessum upplýsingum má búast við að það endurspeglist í verði hlutabréfanna. 

• Sterkt form: Samkvæmt kenningunni um sterkt form endurspeglar verð hlutabréfanna 

allar þær opinberu upplýsingar sem til eru um félagið auk upplýsinga sem eingöngu eru 

aðgengilegar innherjum. Einhverjir myndu gagnrýna kenninguna og segja að innherjar 

hafi aðgang að upplýsingum nógu löngu áður en þær eru gerðar opinberar til að geta 

grætt á viðskiptum með bréfin. Ef kenningin héldi gæti enginn grætt á þessum 

upplýsingum og verð bréfanna endurspeglaði allar þessar upplýsingar.   

 

2.4 Íslenski hlutabréfamarkaðurinn 

Í samanburði við nágrannaþjóðir okkar verður að segjast að íslenski hlutabréfamarkaðurinn er 

í raun kornungur. Saga íslenskra hlutafélaga nær tvær og hálfa öld aftur í tímann en viðskipti 

með bréf hófust ekki af alvöru fyrr en fyrir um 30 árum síðan (Gylfi Magnússon, 2007).  

Þó að stutt sé síðan viðskipti með hlutabréf hófust þá höfðu verið gerðar ýmsar tilraunir 

til hlutabréfaviðskipta fram að því. Á öðrum áratug 20. aldar reyndi Sveinn Björnsson, sem 

síðar varð forseti Íslands, án árangurs að koma á viðskiptum með veðskuldabréf Landsbankans. 

(Gylfi Magnússon, 2007).   

Fyrirtækið Kauphöllin var stofnað árið 1934 af Stefáni Bjarnasyni. Kauphöllin var ekki 

eiginleg kauphöll eins og við þekkjum hana í dag. Fyrirtækið varð aldrei mjög stórt í sniðum 

en hafði milligöngu með ýmis verðbréf, bæði hlutabréf og skuldabréf, og starfaði til ársins 

1981 (Gylfi Magnússon, 2007). 

Árið 1942 hóf Landsbankinn sjálfur starfrækslu kaupþings sem var rekið undir heitinu 

Kaupþing Landsbankans (Gylfi Magnússon, 2007). Í árslok 1944 hætti starfsemi kaupþingsins 

og Landsbankinn lagði það af. 

Eftir að Kaupþing Landsbankans lagðist af kom reglulega til tals að opna kauphöll á 

Íslandi. Árið 1961 fékk Seðlabankinnn til þess heimild en ekkert varð úr opnun hennar í 

kjölfarið á því, þar sem viðskipti með hlutabréf voru lítil á þessum tíma (Gylfi Magnússon, 

2007).  

Árið 1985 voru fyrstu verðbréfasjóðirnir á Íslandi stofnaðir. Fjárfestingafélag Íslands, 

Kaupþing, Ávöxtun og Verðbréfamarkaður Iðnaðarbankans voru meðal frumkvöðla í rekstri 
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verðbréfasjóða hér á landi (Eggert Þór Bernharðsson, 2004). Þessir verðbréfasjóðir uxu hratt á 

seinni hluta níunda áratugarins en auk reksturs verðbréfasjóða buðu verðbréfafyrirtækin einnig 

upp á ráðgjöf, fjárvörslu og miðlun á verðbréfum. Í kjölfarið á stofnun verðbréfasjóðanna var 

Verðbréfaþing Íslands stofnað. Við stofnun Verðbéfaþings Íslands varð til skipulagður 

markaður með verðbréf á Íslandi. Í kerfi þingsins skráðu aðilar þingsins kaup- og sölutilboð í 

skráð bréf, skoðuðu tilboð annarra og áttu viðskipti með bréfin (Eggert Þór Bernharðsson, 

2004). Markaðurinn líktist að einhverju leyti kauphöll en var ólíkur á mörgum 

sviðum.  Útgefendur hlutabréfa höfðu engar skyldur gagnvart markaðnum eins og við þekkjum 

í dag og þau hlutafélög sem verslað var með á markaði þurftu ekki að gefa frekari upplýsingar 

um rekstur sinn en önnur hlutafélög í einkaeigu. Viðskipti innherja voru heldur hvergi 

tilkynningarskyld og erfitt var að nálgast upplýsingar um helstu hluthafa (Gylfi Magnússon, 

2007). 

Fyrsta skráning hlutafélags í Kauphöllina var ekki fyrr en árið 1990. Olís var þá fyrsta 

félagið sem skráð var í Kauphöllina og síðan þá hefur fyrirtækjum fjölgað ár frá ári, ef frá eru 

talin árin í kringum íslenska efnahagshrunið (Gylfi Magnússon, 2007). 

Árið 2007 voru 23 félög skráð í Kauphöll Íslands. Í kjölfar hrunsins voru afskráningar 

úr henni tíðar og í dag eru aðeins fimm félög af þessum 23 sem skráð voru fyrir hrun enn skráð 

í Kauphöllina (Magnús Harðarson, NASDAQ, munnleg heimild, tölvupóstur, 25. nóvember 

2016). Árið 2011 hófst endurreisn íslenska hlutabréfamarkaðarins með skráningu Haga í 

Kauphöllina. Frá skráningu Haga hafa 12 félög verið skráð á markað  og í dag eru þau 17 í 

heild sinni á aðalmarkaði. Samhliða fjölgun félaga í Kauphöllinni hafa viðskipti með bréf 

félaga skráð í hana aukist til muna. Velta viðskipta með bréf félaganna var um 290 milljarðar 

árið 2014. Árið 2015 jókst veltan gífurlega frá árinu áður og fór upp í um það bil 390 milljarða. 

Í ár virðist stefna í frekari aukningu frá árinu 2015, en á tímabilinu janúar til júní 2016 var 

heildarveltan orðin 290 milljarðar (Magnús Harðarson, NASDAQ, 25. nóvember 2016).  

  



 
 

10 
 

3 Atferli í fjármálum 
Allir fjárfestar sem taka þátt í viðskiptum á hlutabréfamörkuðum vita að sálfræði spilar stórt 

hlutverk þegar kemur að ákvarðanatöku um kaup á hlutabréfum (Alajbeg, Bubaš og Šonje, 

2012). Of mikið öryggi (e. over confidence), hjarðhegðun (e. imitation), von, ótti og fleiri 

sálfræðileg dæmi geta útskýrt af hverju fjárfestar taka óskynsamlegar ákvarðanir við 

fjárfestingar sem skapa óeðlileg frávik á hlutabréfamörkuðum. Dæmi um óeðlilegt frávik er 

þegar aukning verður á kaupum á hlutabréfum í kjölfar fréttatilkynningar um útgefanda 

hlutabréfs sem hefur áhrif á verð bréfanna (Alajbeg o.fl., 2012). 

 Hægt er að skipta rannsóknum á atferli í fjármálum upp í tvo flokka sem innihalda svo 

fleiri undirflokka (Bodie o.fl., 2014). Fyrri flokkurinn fjallar um það þegar fjárfestar virðast 

ekki meðtaka upplýsingar rétt sem orsakar ranga líkindadreifingu (e. probability distribution) 

um ávöxtun bréfa í framtíðinni. Seinni flokkurinn fjallar um að fjárfestar, þrátt fyrir 

upplýsingar um líkindadreifingu, taki rangar ákvarðanir um kaup á hlutabréfum. 

 Í fyrri flokknum eru skilgreindir fjórir undirflokkar sem helstu orsakir 

upplýsingamisræmis. 

1. Spádómsvillur (e. forecasting errors): Fjárfestar leggja of mikla áherslu á 

nýliðna atburði þegar spáð er fyrir um gengi hlutabréfa. 

2. Of mikið öryggi (e. overconfidence): Fólk á það til að hafa of mikla trú á eigin 

hæfileikum sem getur leitt af sér slæmar fjárfestingar. 

3. Íhaldssemi (e. conservatism): Fjárfestar eru of seinir að enduskoða álit sitt á 

bréfum í kjölfar frétta eða nýrra atburða. Þetta getur haft í för með sér að 

fjárfestar bregðast minna við fréttum en þeir ættu í raun að gera sem þýðir að 

verð bréfanna endurspeglar ekki að fullu þær opinberu upplýsingar sem eru til 

staðar. 

4. Vanáætlun sýnisstærðar og og tákngerving (e. sample size neglect and 

representativeness): Fólk tekur ekki tillit til stærðar sýnis og áætlar að lítið sýni 

sé jafn lýsandi og stórt sýni með tilliti til heildarinnar. Dæmi: Félag skilar af sér 

góðum hagnaði í ársfjórðungskýrslu tvisvar í röð sem leiðir til þess að fjárfestar 

fara að endurskoða spá sína um framtíðar velgengni og kaupa í félaginu með 

því að byggja á nýtilkominni velgengni. Þetta keyrir verðið á hlutabréfunum 

upp og verða þau í einhverjum tilvikum yfirverðlögð. Markaðurinn sér svo 

sjálfur um að leiðrétta þessa of háu verðlagningu. 
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 Í seinni flokknum eru skilgreindir fjórir undirflokkar sem helstu orsakir atferlisbjögunar 

(e. behavioral bias) 

1. Framsetning (e. framing): Ákvarðanir virðast vera teknar út frá því hvernig 

upplýsingar eru settar fram. Einstaklingur gæti til dæmis hafnað því að taka þátt 

í veðmáli ef líkurnar á því að hann myndi tapa væru settar fram en gæti 

hugsanlega samþykkt að taka þátt í veðmálinu ef líkurnar á gróða væru settar 

fram. 

2. Hugarbókhald (e. mental accounting): Hugarbókhald er ákveðið form 

framsetningar. Fjárfestir getur til dæmis verið mjög áhættusækinn við eigin 

fjárfestingar en mjög áhættufælinn þegar fjárfesta á með peninga sem ætlaðir 

eru til að fjármagna háskólanám barna hans. 

3. Iðrunarfælni (e. regret avoidance): Einstaklingar sem taka ákvarðanir sem enda 

illa sjá frekar eftir þeim ef að ákvörðunin var óhefðbundin. Fjárfestir sem 

fjárfestir í vísitölusjóði og tapar á því mun líklega kenna óheppni um á meðan 

að fjárfestir sem fjárfestir í nýsköpunarfyrirtæki og tapar á því mun líklega 

kenna slæmri ákvarðanatöku um og iðrast meira. 

4. Viðhorf (e. affect): Fjárfestar taka ákvörðun út frá því viðhorfi sem þeir hafa til 

ákveðins félags. Fjárfestir gæti því ákveðið að fjárfesta í einu félagi umfram 

öðru vegna þess að honum líkar betur varan sem það félag framleiðir. 

Hérna hafa verið kynntar helstu kenningar atferlisfjármála sem gott er að hafa í huga þegar 

skoðaðar eru sveiflur á verði hlutabréfa í sögulegu samhengi. 
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4 Áhrif frétta á gengi hlutabréfa 

4.1 Erlendar rannsóknir 

Fjöldi rannsókna hafa verið framkvæmdar sem skoða áhrif frétta á gengi hlutabréfa. Árið 1969 

kom út rannsókn þar sem skoðuð voru áhrif tilkynninga um jöfnunarhlutabréf (e. stock split) 

(Fama, Fisher, Jensen og Roll, 1969). Þar var niðurstaðan sú að markaðir bregðast hratt við 

nýjum upplýsingum og teljist því skilvirkir.  

Ayrer, Upper og Werner rannsökuðu hvernig áhrif fréttatilkynninga hafa mismunandi 

áhrif á gengi hlutabréfa félaga í mismunandi atvinnugeirum (2001).  Þar var sýnt fram á að í 

uppsveiflu hefðu jákvæðar tilkynningar meiri áhrif á ný fyrirtæki en þær höfðu á eldri fyrirtæki. 

Það sama er hægt að segja í niðursveiflu þar sem sýnt var fram á að neikvæðar fréttir hafa 

töluvert meiri áhrif á gengi hlutabréfa nýrra fyrirtækja en þær hafa á eldri og reyndari fyrirtæki. 

Einnig sýndi rannsóknin fram á að fjárfestar virðast bregðast meira við fréttum sem staðfesta 

þeirra skoðun á markaðnum frekar en fréttum sem eru þvert á þeirra skoðanir.  

Í grein sem Burton G. Malkiel (1989) birti kemst hann að þeirri niðurstöu að 

hlutabréfamarkaðurinn sé í raun ótrúlega skilvirkur. Að hans mati bregst markaðurinn svo fljótt 

við nýjum upplýsingum að eignasafn sem er valið handahófskennt og með óvirkri 

eignastýringu getur skilað jafngóðri, ef ekki betri ávöxtun en eignasafn valið og stýrt af 

sérfræðingum. Í annari grein sem Malkiel (2003) birti nokkru seinna fjallar hann um það að 

kenningin um skilvirka markaði (e. efficient market hypothesis) sem áður fyrr hafi verið 

almennt viðurkennd af sérfræðingum hafi í seinni tíð verið gagnrýnd í auknum mæli af 

fræðimönnum og sérfræðingum. Malkiel fer í greininni yfir þá gagnrýni sem kenningin um 

skilvirka markaði hefur mátt þola og þá trú að gengi hlutabréfa sé að einhverju leyti 

fyrirsjáanlegt. Í greininni kemst Malkiel að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að það komi tímabil 

þar sem að á einhverjum tímapunkti geti gengi markaða verið fyrirsjáanlegt er ekki hægt að 

horfa framhjá þeirri staðreynd að markaðurinn er í raun skilvirkur og bregðist hratt við nýjum 

upplýsingum sem endurspeglast í verði hlutabréfa.  

Í rannsókn sem framkvæmd var af Alajbeg, Bubas og Sonje (2012) kemur fram að ekki 

sé hægt að afsanna eða sanna kenninguna með tölulegum sögulegum gögnum þar sem að ekki 

sé tekinn inn í þær rannsóknir ýmis tilfallinn kostnaður við viðskiptin. 

Grossman og Stiglitz (1980) framkvæmdu rannsókn sem sýndi fram á að skilvirkni 

markaða væri í raun ómöguleg. Þar segja þeir að eina leiðin fyrir upplýsta fjárfesta að fá 

ávöxtun á viðskiptum sé að þeir taki stöðu á markaðnum sem er betri en sú sem óupplýstir 

fjárfestar taka. Ef allir fjárfestar hafa jafnan aðgang að upplýsingum og ekkert þarf að hafa fyrir 
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því að afla þeirra þá munu fjárfestar hætta að afla upplýsinga um markaðinn. Ef markaðurinn 

er skilvirkur mun verð bréfanna endurspegla allar opinberar upplýsingar og sú umfram vinna 

sem fjárfestar leggja í upplýsingaöflun mun ekki skila þeim neinni ávöxtun umfram þá sem 

óupplýstir fjárfestar afla.  

 

4.2 Innlendar rannsóknir 

Ekki hafa verið framkvæmdar margar rannsóknir á skilvirkni íslenska hlutabréfamarkaðarins 

til þessa. Sigurður Óli Hákonarsson (1999) skrifaði B.Sc. ritgerð í hagfræði þar sem að hann 

rannsakaði áhrif afkomutilkynninga á verð hlutabréfa á tímabilinu 1996 til 1999. Niðurstaða 

Sigurðar var sú að skilvirkni íslenska hlutabréfamarkaðarins hafði aukist á tímabilinu. 
Úlf V. Níelsson (2003) rannsakaði skilvirkni íslenska hlutabréfamarkaðarins á 

tímabilinu 2000-2002. Rannsókn Úlf er álík þeirri rannsókn sem höfundar framkvæmdu að því 

leyti að hann skoðar hvernig allar fréttatilkynningar sem varða tiltekið félag hafa áhrif á 

ávöxtun bréfa þess. Rannsókn Úlf er því ólík hefbundinni atburðarannsókn líkt og Sigurður 

framkvæmdi að því leyti að ekki eru skoðuð áhrif tiltekinna frétta heldur eru skoðaðar allar 

fréttir sem varða fyrirtækið. Úlf kemst að þeirri niðurstöðu að fréttir virðast hafa marktæk áhrif 

á ávöxtun hlutabréfa. Úlf kemst einnig að þeirri niðurstöðu að markaðurinn bregðist aðeins við 

þýðingarmiklum fréttum sem snerta beint rekstur viðkomandi félags en hann bregðist ekki við 

litlum og ómarkverðum fréttum. Samkvæmt rannsókn Úlf bregst markaðurinn því almennt við 

fréttatilkynningum á skilvirkan hátt á tímabilinu 2000-2002.  

Hákon HS Gröndal (2014) framkvæmdi rannsókn á skilvirkni íslenska 

hlutabréfamarkaðarins á tímabilinu 2011-2014. Hákon kemst að þeirri niðurstöðu að íslenski 

hlutabréfamarkaðurinn geti talist nokkuð skilvirkur á tímabilinu en kemst einnig að því að 

einhver viðskipti með bréfin virðast eiga sér stað áður en hinn almenni fjárfestir geti stundað 

viðskipti með bréfin á grundvelli nýrra upplýsinga. Það er því einhver möguleiki á því að 

innherjasvik séu að eiga sér stað. Hann kemst einnig að því að áhrif neikvæðra frétta virðast 

vera meiri en áhrif jákvæðra, en neikvæð umframávöxtun á tilkynningardegi neikvæðra frétta 

er meiri en jákvæð umframávöxtun á tilkynningardegi jákvæðra frétta. Neikvæðar fréttir hafa 

einnig í för með sér töluvert meiri lækkun daginn eftir neikvæða tilkynningu, en jákvæð 

umframávöxtun er einnig meiri daginn eftir tilkynningu heldur en á daginn sjálfan. 

Hákon skoðaði markaðinn í heild sinni og greindi því ekki áhrif á sérstök félög og hvort 

einhver munur væri á milli. Í þessari rannsókn verður meðal annars leitast eftir því að sjá hvort 

að sjáanlegur munur sé á viðbrögðum við tilkynningum milli fyrirtækja og hvort að munur sé 
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á áhrifum eftir eðli fréttatilkynninganna sjálfra, það er að segja hvort um er að ræða afkomuspá, 

niðurstöður ársfjórðunga eða annað. 

Í rannsókn sem gerð var um skammtímaáhrif af samrunum og yfirtökum á íslenskum 

markaði (Ingi Kristinn Pálsson, Katrín Ólafsdóttir og Kári Sigurðsson, 2007) fyrir tímabilið 

1996-2005 var niðurstaðan sú að markaðurinn bregðist almennt jákvætt við fréttum af slíkum 

viðskiptum. Rannsóknin leiddi í ljós að hlutabréfaverð á íslenskum markaði hækkaði að 

meðaltali um 7% þegar um meiriháttar samruna eða yfirtöku var að ræða. Minni samrunar eða 

yfirtökur höfðu óveruleg áhrif á verð hlutabréfa á markaði. 

Þessar þrjár eldri rannsóknir eiga það allar sameiginlegt að benda til skilvirkni íslenska 

hlutabréfamarkaðarins. 

  



 
 

15 
 

5 Aðferðafræði 

5.1 Atburðarannsókn 

Ein af þeim leiðum sem notaðar hafa verið til að meta hvernig markaðir bregðast við nýjum 

upplýsingum er atburðarannsókn (e. event study). Skoðað er gengi hlutabréfa dagana í kringum 

tilkynningar og hvort að áhrif á gengi bréfa séu greinileg um leið og tilkynningin er gerð 

opinber. Einnig eru skoðaðar hreyfingar á gengi bréfanna dagana fyrir og eftir tilkynningu til 

að gera grein fyrir hvort að einhver óútskýrð hreyfing eigi sér stað á því tímabili. Erfitt getur 

verið að útskýra slíkar hreyfingar en ef hreyfing er á bréfunum dagana fyrir tilkynningu getur 

verið um spákaupmennsku að ræða. Einnig getur verið að innherjar sem hafa aðgang að 

upplýsingum áður en þær eru gerðar opinberar byrji að stunda viðskipti með bréfin, á 

grundvelli upplýsinganna, áður en markaðurinn nær að bregðast við tilkynningunni. 

Svokallaður leki á markaðsmótandi upplýsingum getur því verið orsök fyrir hreyfingu bréfanna 

dagana fyrir tilkynningu. Einnig gefur atburðarannsókn góða vísbendingu um það hvort að 

viðbrögð markaðsins séu of ýkt sem og það hvort að töf sé á viðbrögðunum, en ef að áberandi 

umframávöxtun á sér stað á dögunum eftir fréttatilkynningu bendir það til þess að 

markaðsaðilar séu lengur að bregðast við fréttunum heldur en það sem gæti talist skilvirkt. 

Atburðarannsókn samanstendur af  þremur tímabilum. Þessi tímabil eru 

áætlunartímabil (e. estimation window), atburðatímabil (e. event window) og eftir 

atburðartímabil (e. post-event window) sem á ekki við í þessari rannsókn, en dæmi um þetta 

má sjá á mynd 1.  

 

Mynd 1: Tímabil atburðarannsóknar 
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Atburður er skilgreindur sem sá tímapunktur sem félag gefur út tilkynningu eða frétt. 

Ef við erum til dæmis að skoða áhrif frétta og tilkynninga á ávöxtun hlutabréfa þá er 

atburðardagur sá dagur sem við höfum mestan áhuga á. 

Atburðaglugginn hefst yfirleitt nokkrum viðskiptadögum fyrir atburðardaginn sjálfann. 

Lengd atburðagluggans í okkar tilviki er 5 dagar fyrir og eftir atburð. Þetta gerir okkur meðal 

annars kleift að greina hvort að upplýsingaleki eigi sér stað áður en tilkynning er gerð opinber.  

 Áætlunarglugginn er notaður til að áætla eðlilega ávöxtun bréfana með tilliti til vísitölu 

ef engin atburður hefði átt sér stað. Lengd áætlunargluggans er yfirleitt 252 viðskiptadagar. Ef 

úrtakið sem tekið er inniheldur ekki þennan fjölda daga verður að taka ákvörðun um það hvort 

að fjöldi atburða sé nægilegur til að skila markverðum niðurstöðum. Áætlunarglugginn sem er 

valin á að endurspegla hreyfingu bréfana án allra vandamála, þ.e. endurspegla eðlilega 

hreyfingu á gengi bréfanna. 

 

5.2 Gögn  

Gögnum um verð á hlutabréfum í lok dags félaganna Hagar, HB Grandi, Icelandair Group, 

Marel og Reginn voru fengin frá Kauphöll Íslands yfir tímabilið 01.06.2013 – 31.05.2014 og 

yfir tímabilið 02.06.2014 - 01.06.2016. Einnig var fengið úr Kauphöllinni yfirlit yfir breytingar 

í vísitölunni OMXI8 yfir sömu tímabil, en það er nauðsynlegt til þess að geta notað CAPM 

formúluna við útreikninga á væntri ávöxtun (e. expected returns).  

 

5.3 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðbrögð fjárfesta við fréttatilkynningum. Til þess 

framkvæmdu höfundar atburðarannsókn (e. event study), en þær hafa verið mikið notaðar bæði 

til þess að kanna skammtíma- sem og langtímaviðbrögð við atburðum sem geta talist 

verðmótandi fyrir hlutabréf. Hér verður leitast við að kanna hvort að umfram ávöxtun (e. 

abnormal return) eigi sér stað í daglegu verði hlutabréfa á degi fréttatilkynninga. Einnig verður 

skoðað hvort að ávöxtunin geti talist óeðlileg degi fyrir tilkynningu sem gæti gefið til kynna 

að um innherjasvik væri að ræða þar sem upplýsingar berast til einhverra fjárfesta áður en þær 

eru gerðar opinberar, eða hvort að markaðurinn sé yfir höfuð lengi að bregðast við fréttum, en 

þá kæmi fram óeðlileg ávöxtun á dögunum eftir atburðinn.  

 Umfram ávöxtun er reiknuð sem ávöxtun hlutabréfaverðs að frádreginni væntri ávöxtun 

sem fengin er með hjálp CAPM formúlunnar, þar sem notast er við næmni félaganna við 
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ávöxtun markaðarins til þess að reikna út vænta ávöxtun. Einnig verður sýnd samanlögð 

meðalumframávöxtun sem getur gefið betri mynd af heildaráhrifum atburða.  

 Við útreikninga var einnig notast við daglega ávöxtun hlutabréfaverðs, en hún er fundin 

með eftirfarandi jöfnu: 

 

𝐷á = ln
𝑣'
𝑣'()

 

Þar sem: 

• Dá = dagleg ávöxtun,  

• vn = verð á degi n og  

• vn-1 = verð á degi n-1.  

 

Þegar búið var að finna daglega ávöxtun fyrir öll félög sem og OMXI8 vísitöluna, var notast 

við línulega aðhvarfsgreininu (e. linear regression) til þess að finna næmni bréfanna við vísitölu 

markaðarins (e. beta) svo hægt væri að reikna út vænta ávöxtun fyrir tímabilið. 

 

5.4 CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

Capital Asset Pricing Model er verðmatslíkan sem notað er til að áætla vænta ávöxtun 

hlutabréfa yfir atburðagluggann. Vænt ávöxtun líkansins miðast við það að enginn atburður 

eigi sér stað á tilkynningardegi og kemur þar CAPM líkanið að notun þar sem reiknuð er út 

vænt ávöxtun félagsins fyrir dagsetninguna miðað við ávöxtun markaðarins og söguleg gögn 

notuð til útreikninga á þeim stuðlum sem eru nauðsynlegir til þess. Fundin er hallatala og 

skurðpunktur hvers félags fyrir sig við markaðinn og línuleg jafna fengin út úr þeim 

niðurstöðum. Stuðlar fyrir hvert félag eru svo notaðir til útreikninga á væntri ávöxtun fyrir 

hverja dagsetningu þegar fréttatilkynningu ber upp og fyrir þá 5 daga fyrir og eftir 

tilkynninguna.  
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 Hefðbundnu formúluna fyrir CAPM má sjá hér: 

 

𝑟+ = 𝑟, + 𝛽+ ∗ (𝑟1 − 𝑟,) 

Þar sem: 

𝑟+ = vænt ávöxtun hlutabréfs 

𝑟, = áhættulausir vextir (e. risk free rate) 

𝛽+ = næmni hlutabréfs við markaðinn 

𝑟1 = ávöxtun hlutabréfamarkaðar 

 

5.5 Fréttaflutningur 

Þegar atburðarannsóknin er framkvæmd er stuðst við fréttir og tilkynningar sem birtast í 

Kauphöll Íslands. Fréttir og tilkynningar eru flokkaðar eftir því hvort þær eru jákvæðar, 

neikvæðar eða hlutlausar og eingöngu eru skoðaðar þær fréttir og tilkynningar sem tengjast 

þeim félögum sem eru viðfangsefni þessarar rannsóknar. 

 Til að komast hjá því að huglægt mat höfunda hafi áhrif á flokkun frétta er mikilvægt 

að flokkunin sé byggð á almennt viðurkenndum hagfræðilegum kenningum. Í þessari rannsókn 

var stuðst við flokkunarreglur sem Úlf Viðar Níelsson (2003) setti fram í grein sinni sem birtist 

í fjármálatíðindum Seðlabankans. Með þessum flokkunarreglum er betur komist hjá huglægu 

mati við flokkunina. 

 Jákvæðar fréttir samkvæmt þeim flokkunarreglum sem stuðst er við teljast m.a. þær 

sem að greina frá bættri afkomu fyrirtækja frá fyrra ári, bættum afkomuspám, kaupum félags á 

eigin bréfum sem og ákvarðanir um að greiða út arð sem er hærri en greiddur var árið áður. 

Það telst til hlutlausra frétta þegar tilkynningar eru gefnar út um mannabreytingar innan 

fyrirtækis, skipulagsbreytingar á rekstri o.fl. sem ekki er hægt að óumdeilanlega skipta í 

jákvæða eða neikvæða frétt. Neikvæðar fréttir teljast svo þær sem að greina frá verri afkomu 

en árið áður, þegar afkomuspá lækkar eða ákvörðun um arðgreiðslur fyrir árið eru lægri en árið 

áður. Aðrar fréttatilkynningar frá fyrirtækjunum sjálfum geta svo verið flokkaðar í jákvæðar 

eða neikvæðar eftir innihaldi ef að þeir geta talist óumdeilanlega jákvæðar eða neikvæðar, t.d. 

ef að óvæntar uppákomur hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á rekstur félaga eins og verkföll og 

annað í þeim dúr.  

 Í þeim tilvikum þar sem fréttir koma fram rétt fyrir lokun markaða getur verið að 

markaðurinn hafi ekki tíma til að bregðast við fréttinni og áhrifin komi því ekki fyllilega fram 

fyrr en á næsta viðskiptadegi. Ákveðið var að ef frétt birtist það seint á daginn að 30 mínútur 
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eða minna væru til lokunar markaða myndi sú frétt færast yfir á næsta viðskiptadag (Úlf Viðar 

Níelsson, 2003).  

 Þegar settar hafa verið flokkunarreglur er hægt að hefjast handa við að athuga áhrif 

frétta á gengi hlutabréfa. Skoðuð voru áhrif frétta og tilkynninga á einstök félög og viðbrögð 

markaðarins þannig greind og lagt mat á það hvort að viðbrögðin geti talist eðlileg. 

 Eðlileg viðbröð eru þannig skilgreind sem jákvæð umframávöxtun í verði hlutabréfa 

sem viðbrögð við jákvæðum atburðum/tilkynningum, engin marktæk breyting í verði við 

hlutlausa atburði/tilkynningar og neikvæð umframávöxtun við neikvæða atburði/tilkynningar. 

Dæmi um eðlileg viðbrögð við þessum þremur flokkum frétta má sjá á mynd 2. 

Eftir að gagnasöfnun var lokið, voru síaðar út þær fréttir sem að töldust ómarkverðar 

eða féllu að öðru leyti utan flokkunarreglna sem höfðu verið settar. Þær fréttir sem eftir stóðu 

voru að mestu leyti afkomu- og/eða fjárhagstilkynningar, tilkynningar um viðskipti innherja, 

kaup og sala félags á eigin bréfum, niðurstöður aðalfunda og ýmsar aðrar fréttatilkynningar um 

rekstur sem gátu talist afgerandi jákvæðar eða neikvæðar að mati höfunda við skoðun. 

Í framhaldi af því var ráðist í greiningarvinnu og byrjað á að reikna út daglega ávöxtun 

fyrir hvert fyrirtæki sem og fyrir markaðsvísitöluna OMXI8 samkvæmt formúlu sem kom fram 

hér að ofan. Þegar dagleg ávöxtun lá fyrir, var framkvæmd aðhvarfsgreining til þess að áætla 

þá stuðla sem koma við sögu þegar reiknuð er út vænt ávöxtun fyrir bréf félaganna. 
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Mynd 2: Eðlileg viðbrögð við fréttatilkynningum í formi samanlagðrar umframávöxtunar                                                              
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5.6 Rannsókn 

Þessi hluti mun útlista nánar hvernig rannsókn höfunda fór fram og hvaða gögn og aðferðir 

komu við sögu. Notast var við gögn úr Kauphöll Íslands og stuðst var við aðferðir Simon 

Benninga (2014) eins og skýrt hefur verið frá hér að ofan. Hér töldust fréttatilkynningar til 

atburða og voru eingöngu greind áhrif fyrirtækjafrétta (e. firm specific news) en ekki 

markaðsfrétta (e. market news). Tilgangurinn er svo að skoða hvort að eðlilegt samband sé á 

milli jákvæðra, hlutlausra og neikvæðra frétta og breytinga í hlutabréfaverði félaganna og 

hversu mikil viðbrögðin eru að meðaltali í báðar áttir. Einnig verður greint hvort að marktækur 

munur sé á breytingum í verði eftir eðli frétta eða þeim geira sem félag starfar í. Við 

framkvæmd á slíkri atburðarannsókn er nauðsynlegt að notast við líkan og mun markaðslíkan 

sem sett var fram af Benninga (2008) verða notað hér og er það sett fram á eftirfarandi hátt: 

 

𝑟4 = 𝑎 + 𝑏𝑟78 + 𝑒8 

Þar  sem: 

a = ávöxtun bréfs þegar ávöxtun markaðsins er núll 

b = næmni félags við ávöxtun markaðsins (beta) 

𝑟78 = ávöxtun hlutabréfamarkaðarins (OMXI8) yfir tímabil t. 

𝑒8 = umframávöxtun bréfs sem hlýst af tilkyninngu eða atburði á tíma t. 

 

Hér fangast sú umframávöxtun sem er tilkomin vegna tilkynningar eða atburðar þegar 

vænt (eðlileg) ávöxtun bréfs miðað við forsendur CAPM líkansins er dregin frá raunávöxtun 

bréfsins sama dag. 

 Alla útreikninga við framkvæmd rannsóknarinnar má finna á eftirfarandi hlekk í .xlsx 

skjali sem hægt er að hlaða niður: http://bit.ly/2hLu0hN  
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6 Félögin 

6.1 Val á félögum 

Höfundar tóku til skoðunar fimm félög á íslenskum hlutabréfamarkaði sem voru af mismunandi 

stærðargráðum, en markaðsvirði þeirra var á bilinu 40 milljarðar upp í 170 milljarða. Félögin 

sem tekin voru til greiningar voru Hagar, HB Grandi, Icelandair Group, Marel og Reginn og 

áttu það sameiginlegt að hafa verið lengi starfandi í íslensku atvinnulífi, að undanteknu félaginu 

Reginn. 

 Þessi félög urðu fyrir valinu vegna þess að þau starfa öll á mismunandi sviðum 

atvinnulífsins, en höfundar töldu að niðurstöður gætu með því móti gefið áreiðanlegri 

heildarmynd af áhrifum á markaðinn í heild sinni, þar sem fjárfestar geta bæði brugðist 

mismunandi við fréttum af fyrirtækjum sem starfa í mismunandi geirum og haft mismunandi 

væntingar til tilkynninga þeirra. 

 
Hagar 

Hagar eru leiðandi þegar kemur að rekstri verslana á Íslandi. Meginstarfsemi Haga er á sviði 

matvöru og innan þess sviðs reka Hagar tvær af stærstu verslunarkeðjum landsins, Bónus og 

Hagkaup („Um Haga“, e.d.). Eins og áður hefur komið fram hófst endurreisn íslenska 

hlutabréfamarkaðarins með skráningu Haga í Kauphöllina árið 2011. Velta með bréf félagsins 

hefur verið töluverð á árunum 2014-2016. Árið 2014 var veltan með bréfin rúmur 31 milljarður 

króna. Árið 2015 dróst veltan örlítið saman og var heildarveltan með bréfin það ár rúmir 26 

milljarðar króna. Velta með hlutabréf félagsins árið 2016 er svo á svipuðum stað og árið 2015 

en frá áramótum og fram í júní hafði velta með bréf félagsins verið rúmir 22 milljarðar króna 

(Magnús Harðarson, NASDAQ, munnleg heimild, tölvupóstur, 25. nóvember 2016). Á sama 

tímabili þ.e. frá 2014-2016 hefur gengi bréfanna hækkað úr 38,65 upp í 54,50. Markaðsvirði 

félagsins í desember 2016 var rúmur 61 milljarður króna („Haga“, e.d.). 

 

HB Grandi 

HB Grandi er sjávarútvegsfyrirtæki sem á sér langa sögu í nýtingu og sölu sjávarafurða. 

Fyrirtækið er með starfstöðvar í Reykjavík, á Akranesi og Vopnafirði og hjá fyrirtækinu eru 

unnin 950 ársverk til sjós og lands. Afurðir HB Granda eru seldar um allan heim en þeirra 

helstu markaðir eru Evrópa, Asía, Norður-Ameríka og Afríka („Um HB Granda“, e.d.). HB 

Grandi var skráð í Kauphöll Íslands árið 1992 og var fært á aðallista árið 2014. Velta með bréf 

félagsins var nokkur á árunum 2014 og 2015 en hefur dregist saman árið 2016. Árið 2014 var 
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velta með bréfin ekki ósvipuð veltu með bréf Haga eða rúmur 31 milljarður króna. Árið 2015 

var veltan með bréfin rúmir 24 milljarðar króna og hafði þá dregist örlítið saman frá árinu 2014. 

Velta með bréfin hefur ekki verið mikil það sem af er 2016 samanborið við undanfarin ár en 

frá áramótum og fram í júní hafði veltan verið rúmir 9 milljarðar króna (Magnús Harðarson, 

NASDAQ, 25. nóvember 2016). Á tímabilinu 2014 fram í júni 2016 hefur gengi bréfanna 

hækkað úr 22 upp í 34,5. Gengi bréfanna fór hæst upp í 43,1 en það gerðist þann 2. október 

2015. Síðan þá hefur gengið fallið töluvert og stendur núna í 26,10. Markaðsvirði HB Granda 

í desember 2016 var rúmir 50 milljarðar króna („Grnd“, e.d.) 

 

Icelandair Group 

Icelandair Group á rætur að rekja til ársins 1937 þegar Flugfélag Akureyrar var stofnað. Árið 

1970 var nafninu breytt í Flugleiðir og nafnið Icelandair tekið upp á alþjóðlegum vettvangi. 

Árið 2003 breyttust Flugleiðir í eignarhaldsfélag og í kjölfarið á því var Icelandair Group 

stofnað árið 2005. Flugfélagið Icelandair er stærsta dótturfyrirtæki Icelandair Group. 

Flugfélagið rekur 28 flugvéla flota og leiðarkerfi þess tengir saman 27 evrópska flugvelli við 

16 flugvelli í Norður-Ameríku. Þetta leiðarkerfi flugfélagsins er grundvöllur að rekstri annarra 

dótturfélaga félagsins.  Dótturfélög Icelandair Group eru 12 talsins á sviði flugrekstrar- og 

ferðamálaþjónustu („About Icelandair group“, e.d.). Icelandair var skráð í Kauphöll Íslands 

árið 2006 og síðan þá hafa viðskipti með félagið verið mikil. Árið 2014 voru viðskipti með 

bréf í Icelandair Group rúmur 71 milljarður króna. Árið 2015 jukust viðskipti með bréfin og 

heildarviðskipti það árið voru rúmir 87 milljarðar króna. Viðskipti með bréfin hafa verið mikil 

fyrstu 6 mánuði ársins 2016 eða rúmir 82 milljarðar króna (Magnús Harðarson, NASDAQ, 25. 

nóvember 2016). Gengi bréfanna hefur hækkað töluvert síðustu ár en það var 18,75 í ársbyrjun 

2014 en var komið upp í 32,6 þann 1. júní 2016. Í desember 2016 er gengi bréfanna 23,30. 

Gengið hefur því lækkað mikið seinni hluta ársins 2016 en það fór hæst upp í 38,9 í apríl þessa 

árs. Í desember 2016 var markaðsvirði félagsins rúmir 117 milljarðar króna („Iceair“, e.d.). 

 

Marel 

Marel var stofnað árið 1983 og á uppruna sinn að rekja til Háskóla Íslands þar sem vísindamenn 

og frumkvöðlar þróuðu fyrstu rafeindavogina. Í dag er Marel í fararbroddi á heimsvísu í þróun 

og framleiðslu á háþróuðum búnaði og kerfum til vinnslu á fiski, kjöti og kjúklingi og um 4.700 

manns starfa í dag hjá fyrirtækinu. Fyrirtækið starfrækir skrifstofur og dótturfyrirtæki í um 30 

löndum, auk 100 umboðsmanna og dreifingaraðila („Um Marel“, e.d.) Marel var skráð í 

Kauphöll Íslands árið 1992 og er eitt af fáum skráðum fyrirtækjum sem stóðu af sér hrunið árið 
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2007. Árið 2014 voru viðskipti með bréf félagsins rúmir 32 milljarðar króna. Viðskipti með 

bréf félagsins jukust mikið árið 2015 og voru þá rúmur 61 milljarður króna. Frá áramótum 

2016 fram í júni 2016 höfðu viðskipti með bréfin verið rúmur 41 milljarður og stefnir í 

aukningu á milli ára (Magnús Harðarson, NASDAQ, 25. nóvember 2016). Gengi bréfa 

félagsins hefur hækkað mikið síðustu tvö ár en í ársbyrjun 2014 var gengið 138 og stóð í 254,5 

í júní 2016. Gengið fór hæst í 268,5 í enda júní 2016 en hefur síðan þá lækkað og stendur í 240 

í dag. Markaðsvirði Marel í desember 2016 var rúmir 167 milljarðar króna („Marl“, e.d.). 

 

Reginn 

Reginn er fasteignafélag sem stofnað var árið 2009. Félagið fjárfestir í, leigir út og annast 

rekstur atvinnuhúsnæðis. Félagið á 129 fasteignir og er samtals fermetrafjöldi þeirra 320.244 

(„Fjárfestavefur Regins“, e.d., „Hlutverk og gildi“, e.d., „Saga Regins“, e.d.). Félagið á einnig 

mörg dótturfélög en þau koma aðallega að rekstri einstakra eigna. Reginn var skráð í Kauphöll 

Íslands árið 2012 („Saga Regins“, e.d.). Viðskipti með bréf félagsins hafa verið nokkuð stöðug 

síðustu ár og ekki að sjá miklar breytingar á milli ára. Árið 2014 voru viðskipti með bréf 

félagsins rúmlega 13 milljarðar króna. Viðskipti með bréf félagsins jukust svo örlítið árið 2015 

þegar velta viðskiptanna var rúmir 14 milljarða króna. Fyrstu 6 mánuði ársins 2016 hafa 

viðskipti með bréfin verið rúmir 9 milljarðar króna og útlit fyrir að velta viðskipta með bréfin 

verði svipuð og fyrri ár (Magnús Harðarson, NASDAQ, 25. nóvember 2016). Gengi hlutabréfa 

í Fasteignafélaginu Reginn hafa hækkað töluvert síðustu tvö ár. Í ársbyrjun 2014 var gengi 

bréfanna 15,8 en var komið upp í 22,5 í byrjun júní 2016. Síðan þá hefur gengið haldið áfram 

að hækka og var í desember 2016 25,80. Markaðsvirði félagsins í desember 2016 var rúmir 39 

milljarðar króna („Reginn“, e.d.). 
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7 Niðurstöður 
Hér verður farið í niðurstöður atburðarannsóknarinnar eins og henni var lýst í kaflanum um 

aðferðafræði slíkra rannsókna hér á undan. Farið verður yfir áhrif tilkynninga og frétta fyrir 

hvert félag fyrir sig og svo greind almenn áhrif þessara þriggja tegunda frétta á markaðinn í 

heild sinni. Gert verður grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og þær settar fram 

myndrænt fyrir hvert fyrirtæki sem og markaðinn. Einnig var tekið saman hversu margar fréttir 

gátu talist hafa tölfræðilega marktæk áhrif á vænta ávöxtun með hefðbundnu t-prófi fyrir hvert 

félag fyrir sig sem og markaðinn. Notast var við 95% öryggisbil í öllum t-prófum. 

 Á töflu 1 er gert grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar, en þar má sjá næmni 

félaganna við markaðinn (β), meðalumframávöxtun í tilviki jákvæðra, neikvæðra og hlutlausra 

frétta og hámarks jákvæða og neikvæða umframávöxtun sem átti sér stað á tímabilinu fyrir 

hvert félag sem og markaðinn í heild sinni. 

 
Tafla 1: Niðurstöður rannsóknar 

Félag β 
Jákvæðar 

fréttir 

Hlutlausar 

fréttir 

Neikvæðar  

fréttir 

Hámarks 

jákvæð 

Hámarks 

neikvæð 

Hagar 0,50 0,31% -0,77% -0,96% 3,62% -4,22% 

HB Grandi 0,26 0,97% -0,41% -2,03% 5,42% -3,81% 

Icelandair 1,19 -0,05% 0,18% -0,18% 3,82% -3,69% 

Marel 1,39 0,89% 0,28% 0,29% 7,46% -1,68% 

Reginn 0,27 0,29% 0,07% # 4,89% -2,00% 

Heild # 0,58% 0,08% -0,60% 7,46% -3,81% 

 

Á mynd 3 má sjá hlutfallslega skiptingu frétta sem voru teknar til skoðunar fyrir hvert 

félag og fyrir markaðinn í heild sinni. Á töflu 2 má svo sjá heildarfjölda af fréttum sem greindar 

voru fyrir hvert félag sem og markaðinn. 
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Tafla 2: Fjöldi frétta 

 Jákvæðar Hlutlausar Neikvæðar 

Hagar 4 2 11 

HB Grandi 8 16 8 

Icelandair Group 12 8 2 

Marel 20 10 6 

Reginn 10 13 0 

Heildarmarkaðurinn 42 36 20 

 

7.1 Hagar 

Í tilviki Haga féllu allar jákvæðu fréttirnar undir árshluta- eða ársuppgjör fyrir utan eina 

varðandi niðurstöðu aðalfundar, hlutlausa fréttin varðaði innherjaviðskipti og neikvæðu 

fréttirnar sneru að breytingum í eigin fé, verkföllum sem og uppgjörum. 

 Næmni Haga við heildarmarkaðinn nam 0,50 og voru niðurstöður að einhverju leyti í 

takt við það sem við má búast af skilvirkum hlutabréfamarkaði. Umframávöxtun af jákvæðum 

fréttatilkynningum nam 0,31% á tilkynningardegi sem er tiltölulega lítið og fellur svo um -

1,43% á næsta degi viðskipta að meðaltali. Síðan kemur önnur hækkun á fjórða degi eftir 

tilkynningu um 0,52% og fer þaðan niður um -1,09% á deginum eftir. Samanlögð 

24% 25%

55% 56%

43% 43%

12%

50%

36%

28%

57%

37%

65%

25%

9%

17%
20%

0%

20%

40%

60%

80%

Hagar HB	Grandi Icelandair	Group Marel Reginn Heildarmarkaðurinn

Jákvæðar Hlutlausar Neikvæðar
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umframávöxtun jákvæðra fréttatilkynninga hámarkast á tilkynningardeginum sjálfum í 0,77% 

en leitar niður á við eftir það. Hagar upplifðu sína mestu umframávöxtun upp á 3,62% þann 

29. október 2015 þegar félagið gaf út árshlutauppgjör sitt fyrir annan ársfjórðung ársins 2015. 

Í tilfelli Haga gáfu þrjár af þeim fjórum jákvæðu fréttum sem birtust á tímabilinu af sér 

tölfræðilega marktæka umframávöxtun, eða 75% allra jákvæðra frétta. 

 Ekkert sérstakt mynstur mátti greina í niðurstöðum hlutlausra frétta, en hún var aðeins 

ein talsins. Hún fylgir þó þróun neikvæðu fréttanna að því leyti að hún byrjar að leita niður á 

við eftir tilkynningardag. Ekki er hægt að rekja það beint til tengsla við neikvæðar fréttir, þar 

sem hún er ekki birt á milli eða í kring um aðrar neikvæðar fréttir. Á tilkynningardegi var 

neikvæð meðalumframávöxtun upp á -0,77% og sveiflaðist hún milli þess og 0,08% á 

tímabilinu 5 dögum fyrir og eftir tilkynningardag. Fréttin leiddi ekki af sér tölfræðilega 

marktæka niðurstöðu á tilkynningardegi. 

 Neikvæðar fréttir voru flestar af þeim sem skoðaðar voru fyrir Haga og fjölluðu að 

mestu leyti um niðurstöður árshlutauppgjöra og tilkynninga um innherjaviðskipti í félaginu. 

Þær voru í takt við væntingar, með um það bil -0,96% neikvæða meðalumframávöxtun á 

tilkynningardegi. Einnig kom fram neikvæð meðalumframávöxtun upp á -0,78% á degi fyrir 

tilkynningu og -1,16% neikvæð meðalumframávöxtun á deginum eftir tilkynningu. 

Mesta neikvæða umframávöxtun var að finna 24. október 2014, en þá lækkuðu bréf félagins 

um -4,21% umfram það sem hefði mátt búast við á venjulegum degi sem viðbrögð fjárfesta við 

tilkynningu félagsins um fjárhagslega afkomu annars árshluta ársins 2014, sem flokkuð var 

sem jákvæð frétt. Fjöldi neikvæðra frétta sem gaf af sér tölfræðilega marktæka umframávöxtun 

voru 2 af 11, eða 18,2%.  

 Niðurstöður fyrir fyrirtækið í heild sinni má sjá á myndum 4 og 5. 
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Mynd 4: Samanlögð meðalumframávöxtun Haga fyrir hvern flokk á dögunum fyrir og eftir tilkynningu  

Heimild: Kauphöll Íslands og útreikningar höfunda 

Mynd 5: Meðalumframávöxtun Haga fyrir hvern flokk á dögunum fyrir og eftir tilkynningu 

 Heimild: Kauphöll Íslands og útreikningar höfunda 
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7.2 HB Grandi 

Í tilviki HB Granda voru jákvæðu fréttirnar nánast allar afkomutilkynningar eða 

fjárhagstengdar, hlutlausu fréttirnar voru ýmsar fyrirtækjafréttir um rekstur, samninga, 

lánveitingar o.fl. og neikvæðu fréttirnar höfðu að gera með afkomu, viðskiptabann við 

Rússland og sölu á eigin bréfum svo dæmi sé tekið. 

 Aðhvarfsgreining leiddi í ljós að næmni við markaðinn, eða beta-stuðull HB Granda 

var 0,26 fyrir tímabilið sem segir okkur að þegar 1% ávöxtun á sér stað á markaðnum, má búast 

við 0,26% ávöxtun hjá HB Granda.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu nokkuð skýra mynd af viðbrögðum fjárfesta, en 

jákvæð umframávöxtun á tilkynningardegi var að meðaltali 0,97%. Viðbrögðin héldu svo 

áfram yfir næstu þrjá daga, með umframávöxtun upp á 0,12%, 0,53% og 0,76% 

umframávaxtanir á dögum 2, 3 og 4 eftir tilkynningu, þar til samanlögð jákvæð umframávöxtun 

náði hámarki á fjórða degi eftir tilkynningu í 1,65%. Hámarks umframávöxtun sem átti sér stað 

hjá félaginu var 27. nóvember 2014 þegar hún náði 5,42%, en það voru viðbrögð markaðarins 

við útgefið uppgjör HB Granda fyrir þriðja ársfjórðung ársins 2014. Fjöldi marktækra jákvæðra 

frétta hjá félaginu voru 2 af 8, eða 25%. 

 Hlutlausar fréttir voru í takt við væntingar, en þær sveifluðust á milli 0,74% 

umframávöxtun niður í -0,52% yfir 11 daga tímabilið, með enga sjáanlega tengingu við 

tilkynningardag og má því leiða líkum að því að þessi 0,74% umframávöxtun eigi sér aðrar 

skýringar, þar sem hún átti sér stað á fjórða degi fyrir tilkynningu. Samanlögð umframávöxtun 

sýnir ekkert skýrt mynstur yfir tímabilið sem mælt er. Engin hlutlaus frétt gaf tölfræðilega 

marktæka umframávöxtun á tilkynningardegi af þeim 16 sem báru upp, en því mætti einmitt 

búast við af hlutlausum fréttum. 

 Neikvæðar fréttir sögðu svipaða sögu með tilliti til eðli tilkynninga, en þær orsökuðu 

að meðaltali neikvæða umframávöxtun upp á -2,03% á tilkynningardegi, en héldu svo ekkert 

áfram að lækka eftir það. Sjá má umframávöxtun upp á 0,41% á öðrum degi fyrir tilkynningu 

sem gæti gefið til kynna að hér væri fönguð vísbending um spákaupmennsku, þar sem einnig 

má sjá 0,70% umframávöxtun í tilviki hlutlausra frétta daginn fyrir tilkynningu. Hæsta gildi 

neikvæðrar umframávöxtunar fyrir félagið var svo 2. apríl 2016, en þann dag voru niðurstöður 

aðalfundar HB Granda gefnar út, sem var flokkuð sem jákvæð frétt. Engin neikvæð frétt var 

tölfræðilega marktæk, en það ber að varast að lesa of mikið í það þar sem staðalfrávik 

aðhvarfsgreiningarinnar fyrir HB Granda var mjög hátt, sem orsakast líklegast af því að HB 



 
 

29 
 

Grandi var skráður aftur á markað á árinu 2014 og fyrir það var gengi hlutabréfa þeirra það 

sama í þó nokkurn tíma.  

 Niðurstöður má sjá myndrænt á myndum 6 og 7. 
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Mynd 6: Meðalumframávöxtun HB Granda fyrir hvern flokk á dögunum fyrir og eftir tilkynningu  

Heimild: Kauphöll Íslands og útreikningar höfunda 

Mynd 7: Samanlögð meðalumframávöxtun HB Granda fyrir hvern flokk á dögunum fyrir og eftir tilkynningu  

Heimild: Kauphöll Íslands og útreikningar höfunda 
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7.3 Icelandair Group 

Í tilviki Icelandair Group voru jákvæðu fréttirnar nánast eingöngu um árshluta- og ársuppgjör 

sem og niðurstöður aðalfunda þar sem staðfestar voru arðgreiðslur. Þær hlutlausu innihéldu 

aðallega upplýsingar um viðbætur við eignir félagsins og rekstur þess sem og auknar 

lánveitingar og þær tvær neikvæðu sem komu fyrir tóku fyrir breytingu á EBITDA spá og dóm 

sem féll Icelandair í óhag. 

 Beta stuðull eða næmni félagsins við ávöxtun markaðarins var 1,18 og greining á 

jákvæðum fréttum gaf ekki til kynna að hér væru nokkur áhrif af þeim, en á tilkynningardegi 

var meðalumframávöxtun bréfa félagsins -0,05%. Skýringar á þessu eru ekki greinilegar, en 

mesta umframávöxtun má sjá á þriðja degi fyrir tilkynningu þar sem hún er 0,24%. Annars nær 

samanlögð umframávöxtun vegna jákvæðra fréttatilkynninga engu flugi þar sem sem hún er 

nokkuð nálægt núlli yfir allt tímabilið eða þá aðeins neikvæð. Félagið sá sína mestu 

umframávöxtun upp á 3,82% þann 9. febrúar 2016 þegar það gaf út fjárhagslegar niðurstöður 

fjórða ársfjórðungs árið 2015. Tvær jákvæðar fréttir af tólf gátu talist tölfræðilega marktækar 

með tilliti til umframávöxtunar, eða 16,7% allra jákvæðra frétta. 

 Hlutlausar fréttir sýndu heldur jákvæðari niðurstöðu en þær fréttir sem flokkaðar höfðu 

verið sem jákvæðar þar sem umframávöxtun á sér stað á degi fyrir tilkynningu og er hún að 

meðaltali 0,44%, eða nokkuð hærri en áhrifin af þeim jákvæðu. Á tilkynningardeginum sjálfum 

er hún hins vegar 0,18% og flöktir svo áfram eftir tilkynningu milli 0,18% og niður í -0,32%. 

Engin hlutlaus frétt leiddi af sér tölfræðilega marktæka umframávöxtun af þeim átta sem féllu 

í þann flokk. 

 Neikvæðu fréttirnar virtust hafa mestu áhrifin á breytingar í verði bréfanna hjá 

Icelandair, en þær ná hámarks jákvæðri umframávöxtun þremur dögum fyrir tilkynningu í 

0,61% sem er hæsta meðaltals umframávöxtunarmælingin á tímabilinu, en á deginum eftir 

neikvæða frétt fer verðið niður að meðaltali um -1,37% umfram það sem mætti búast við ef 

engin frétt hefði verið en fer svo ekkert neðar eftir það. Í heild sinni virðast neikvæðu fréttirnar 

vera þær einu sem hafa marktæk áhrif á umframávöxtun bréfanna í skilgreindum glugga 

kringum tilkynningardag þeirra. Athygli vekur að Icelandair Group upplifir mestu neikvæða 

umframávöxtun á bréfum sínum þann 6. febrúar 2015 upp á -3,69% á degi jákvæðrar 

tilkynningar þegar félagið gefur út fjárhagslegar niðurstöður fjórða ársfjórðungs ársins 2014, 

en þar hafði átt sér stað 12% aukning á hagnaði félagsins fyrir skatta. Hvorug neikvæðu 

fréttanna taldist hafa tölfræðilega marktæk áhrif á umframávöxtun. 

Niðurstöður má sjá myndrænt á myndum 8 og 9. 
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Mynd 8: Meðalumframávöxtun Icelandair Group fyrir hvern flokk á dögunum fyrir og eftir tilkynningu  

Heimild: Kauphöll Íslands og útreikningar höfunda 

Mynd 9: Samanlögð meðalumframávöxtun Icelandair Group fyrir hvern flokk á dögunum fyrir og eftir tilkynningu 

 Heimild: Kauphöll Íslands og útreikningar höfunda 
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7.4 Marel 

Næmni Marel við hreyfingum á vísitölu markaðsins yfir tímabilið var 1,39. Jákvæðar fréttir 

sneru að mestu leyti að kaupum félagsins á eigin bréfum sem voru tíð yfir tímabilið og 

kynningar á árshluta- og ársuppgjörum, sem voru mörg hver jákvæð. Hlutlausar fréttir voru að 

mestu leyti tilkynningar varðandi breytingar og hagræðingar í rekstri og þær neikvæðu voru 

nánast eingöngu þegar félagið seldi eigin bréf.  

 Jákvæðu fréttirnar voru í takt við væntingar, en lítil hreyfing var á bréfunum dagana 

fyrir tilkynningu og svo tekur umframávöxtunin stökk á tilkynningardegi um 0,89% og 0,83% 

daginn eftir. Meðalumframávöxtun virðist svo falla í eðlilegt horf dagana eftir án þess að 

sjáanleg leiðrétting á verði bréfanna eigi sér stað. Samanlögð umframávöxtun nær hámarki á 

fjórða degi eftir jákvæða tilkynningu í 3,07%. Marel sér svo mestu umframávöxtun af 

félögunum fimm upp á 7,46% þann 23. október 2014 þegar félagið gaf út fjárhagslegar 

niðurstöður þriðja ársfjórðungs ársins 2014. Af þeim 20 fréttum sem komu út á tímabilinu voru 

4 sem stóðust t-próf við 95% öryggisbilið og töldust hafa tölfræðilega marktæk áhrif á 

umframávöxtun, eða 20% af þeim fréttum sem greind voru áhrif af. 

 Í tilfelli hlutlausu tilkynninganna sýna þær engin greinileg stökk í kringum 

tilkynningardag fyrir utan neikvæða umframávöxtun daginn fyrir tilkynningu upp á -0,33%, en 

flöktir annars á milli -0,36% á fjórða degi eftir tilkynningu og 0,43% fimm dögum fyrir 

tilkynningu. Samanlögð umframávöxtun hlutlausra frétta situr mjög nálægt núlli yfir allt 

tímabilið og engin af þeim 10 hlutlausu fréttum sem skoðaðar voru leiddu af sér tölfræðilega 

marktæka umframávöxtun. 

 Neikvæðar tilkynningar eru hér á nokkru reiki og virðast ekki sýna greinilega stefnu í 

kringum tilkynningardag, en hámarks neikvæð umframávöxtun á sér stað á fjórða degi eftir 

neikvæða tilkynningu upp á -0,53%. Einnig á sér stað -0,34% neikvæð umframávöxtun í verði 

daginn fyrir tilkynningu sem er svipað og við sjáum í tilfelli hlutlausra fréttatilkynninga. 

Samanlögð neikvæð umframávöxtun nær engu flugi heldur leitar upp á við yfir tímabilið og 

nær hámarki í 2,45%. Skýringin að baki því liggur líklegast í umframávöxtun sem á sér stað 

23. nóvember upp á 6,76% sem fellur inn í 11 daga gluggann fyrir neikvæða frétt þann 14. 

nóvember, en þar sem neikvæðar fréttir eru aðeins sex hefur þessi útlagi töluverð áhrif á 

meðaltalið fimmta degi eftir tilkynningu. Mesta neikvæða umframávöxtun sem átti sér stað á 

tímabilinu upp á -1,68% var þann 4. febrúar 2016 þegar félagið gaf út fjárhagslegar niðurstöður 

fjórða ársfjórðungs 2015 og alls ársins 2015, sem telst reyndar sem jákvæð frétt. Af þeim sex 
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neikvæðu fréttum sem teknar voru til greiningar var ein af þeim sem taldist hafa tölfræðilega 

marktæk áhrif á umframávöxtun á tilkynningardegi, eða rúmlega 16%. 

Nánari niðurstöður má sjá á myndum 10 og 11. 

 

 

 

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Jákvæð Hlutlaus Neikvæð

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Jákvæð Hlutlaus Neikvæð

Mynd 10: Meðalumframávöxtun Marel fyrir hvern flokk á dögunum fyrir og eftir tilkynningu  

Heimild: Kauphöll Íslands og útreikningar höfunda 

Mynd 11: Samanlögð meðalumframávöxtun Marel fyrir hvern flokk á dögunum fyrir og eftir tilkynningu  

Heimild: Kauphöll Íslands og útreikningar höfunda 
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7.5 Reginn  

Í tilviki Regin snéru nær allar jákvæðu fréttirnar að uppgjörum félagsins og ársreikningum og 

þær hlutlausu fjölluðu að miklu leyti um breytingar í rekstri og stækkun á eignasafni. Næmni 

ávöxtunar bréfa Regins við vísitölu markaðarins var 0,27. 

 Áhrif jákvæðu fréttanna voru heldur lítil, en á tilkynningardegi var að meðaltali 0,29% 

umframávöxtun, en daginn fyrir tilkynningu var hún að meðaltali 0,59%, sem er ákveðin 

vísbending um leka á upplýsingum eða að fjárfestar búist við jákvæðri niðurstöðu, gefið að 

þeir viti af dagsetningu fréttarinnar. Samanlögð jákvæð umframávöxtun byrjar að hækka á 

deginum fyrir tilkynningu og nær svo hámarki á þriðja degi eftir tilkynningu í 1,53%. Félagið 

nær svo sinni mestu jákvæðu umframávöxtun upp á 4,89% á degi hlutlausrar fréttar þann 13. 

nóvember 2015 þegar það tilkynnir um kaup á tveimur fasteignasöfnum. Tölfræðilega marktæk 

áhrif á umframávöxtun mátti greina af þremur þeirra jákvæðu fréttatilkynninga af þeim tíu sem 

teknar voru til skoðunar, eða 30%.  

 Flökt á hlutlausum fréttum er eftir væntingum, en umframávöxtun er á bilinu -0,68% 

og upp í 0,23% á dögunum í kringum tilkynningardag. Á tilkynningardaginn sjálfan er hún svo 

0,07% að meðaltali, sem gefur til kynna að ekki sé brugðist sérstaklega við fréttunum sem hafa 

verið flokkaðar hlutlausar. Það virðist vera ferill niður á við þegar samanlögð umframávöxtun 

er skoðuð, en hún fer mest niður í -1,54% áður en hún hækkar á ný á þriðja degi eftir 

tilkynningu. Ein hlutlaus frétt leiddi af sér tölfræðilega marktæka umframávöxtun af þeim 13 

sem skoðaðar voru, eða tæplega 8%.  

 Niðurstöður á greiningu félagsins má sjá á myndum 12 og 13. 
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Mynd 13: Meðalumframávöxtun Regin fyrir hvern flokk á dögunum fyrir og eftir tilkynningu  

Heimild: Kauphöll Íslands og útreikningar höfunda 

Mynd 12: Samanlögð meðalumframávöxtun Regin fyrir hvern flokk á dögunum fyrir og eftir tilkynningu 

 Heimild: Kauphöll Íslands og útreikningar höfunda 
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 Jákvæðar fréttatilkynningar höfðu töluverð samanlögð áhrif, en aðeins minni hver fyrir 

sig. Daginn fyrir jákvæða tilkynningu var umframávöxtun að meðaltali 0,22% en á 

tilkynningardaginn sjálfan 0,58%. Ávöxtun var svo jákvæð umfram markaðinn fram að þriðja 

degi eftir tilkynningu þar sem samanlögð ávöxtun nær hámarki í 1,82%. Eftir það eru engin 

áberandi áhrif af fréttinni lengur. Þegar allar jákvæðar fréttatilkynningar félaganna fimm eru 

skoðaðar má sjá að 8 af 42 jákvæðum fréttum, eða 19% standast t-próf við 95% öryggisbil og 

teljast því hafa tölfræðilega marktæk áhrif á umframávöxtun sem á sér stað á tilkynningardegi. 

 Áhrifin af hlutlaust flokkuðum fréttatilkynningum eru í samræmi við flokkunina, en 

umframávöxtun dagana í kringum tilkynningu reikar á milli -0,47% upp í 0,11% með engan 

sýnilegan feril, hvorki upp né niður á við, þó hann virðist fylgja aðeins samanlögðum áhrifum 

neikvæðra frétta daginn eftir tilkynningu. Á tilkynningardag er umframávöxtun 0,08% og 

samanlögð áhrif eru -0,43% þegar dagarnir fyrir eru teknir með í reikninginn. 36 hlutlausar 

fréttir féllu til á tímabilinu og hafði ein þeirra tölfræðilega marktæk áhrif á umframávöxtun eða 

tæplega 3% allra hlutlausra frétta. 

 Neikvæðar fréttir virðast bera svipað vægi fyrir fjárfesta eins og jákvæðar fréttir en ná 

þó ekki alveg jafn miklum samanlögðum áhrifum og jákvæðar fréttir. Á næst seinasta degi fyrir 

neikvæða tilkynningu má greina 0,32% umframávöxtun, á degi fyrir tilkynningu er hún -0,42% 

og á tilkynningardag fer umframávöxtunin niður í -0,60%. Áhrifin halda örlítið áfram, en 

daginn eftir tilkynningu neikvæðrar fréttar er neikvæð meðalumframávöxtun -0,23%. 

Samanlögð áhrif af neikvæðri fréttatilkynningu nær hámarki á fjórða degi eftir tilkynningu í -

1,46% og leitar upp á fimmta degi í -1,14%. Af þeim 20 neikvæðu fréttum sem greindar voru, 

stóðust tvær þeirra t-próf við 95% öryggisbilið og teljast samkvæmt því hafa tölfræðilega 

marktæk áhrif á umframávöxtun á tilkynningardegi. 

 Niðurstöður fyrir heildarmarkaðinn má svo sjá á myndum 14 og 15. 
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Mynd 14: Meðalumframávöxtun heildarmarkaðs fyrir hvern flokk á dögunum fyrir og eftir tilkynningu  

Heimild: Kauphöll Íslands og útreikningar höfunda 

Mynd 15: Samanlögð meðalumframávöxtun heildarmarkaðs fyrir hvern flokk á dögunum fyrir og eftir tilkynningu  

Heimild: Kauphöll Íslands og útreikningar höfunda 
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8 Umræða 
Í upphafi þessarar rannsóknar var lagt upp með að rýna í hlutabréfamarkaðinn á Íslandi sem 

hefur upplifað stöðugan vöxt undanfarin ár. Tímabilið sem tekið er fyrir í þessari rannsókn, 

júni 2014 til júní 2016, hefur einmitt einkennst af mikilli bjartsýni og björtum vonum fjárfesta. 

Stuðst hefur verið við bjartsýnina með fleiri skráningum félaga á markað og töluvert aukinni 

þátttöku á markaðnum, þar sem velta hefur stóraukist með bréf í Kauphöllinni og aðilar líkt og 

Íslandsbanki og félagið Ungir fjárfestar hafa staðið fyrir fjölmörgum fræðslufundum um 

hlutabréf, hlutabréfamarkaði og fjárfestingaumhverfið á Íslandi.  

 Í ljósi þessara atburða og breytinga í þjóðfélaginu vaknaði sú hugmynd hvort ekki væri 

við hæfi að athuga bæði skilvirkni markaðarins eins og hún hefur verið skilgreind hér sem og 

áhrif af þeim fréttaflutningi sem hefur átt sér stað af hálfu fyrirtækja hérlendis og oftar en ekki 

hafa slíkar fréttatilkynningar ratað í fjölmiðla landsins. Með tilkomu samfélagsmiðla og 

aukinni þáttöku á þeim og auðveldara aðgengi má ætla að upplýsingaflæði sé í hámarki, að 

minnsta kosti í hinum vestræna heimi og hvað þá á Íslandi þar sem nánast öll þjóðin er nettengd. 

Það er því við því að búast að upplýsingar ferðist hratt hér á landi þar sem við erum einnig 

fámenn þjóð í alþjóðlegu samhengi.  

 Niðurstöður rannsóknar höfunda leiða í ljós að íslenskur hlutabréfamarkaður má teljast 

nokkuð skilvirkur og að hann bjagist aðeins í áttina að jákvæðum fréttum frekar en neikvæðum, 

sem gæti bent til þess að almennt séu fjárfestar frekar jákvæðir í garð markaðarins og taki þar 

af leiðandi minna mark á neikvæðum fréttum heldur en þeim jákvæðu. Þó ber að taka til greina 

að jákvæðar fréttir voru töluvert fleiri á tímabilinu og umræðan í þjóðfélaginu í takt við það, 

en bættar efnahagslegar horfur, styrking krónunnar, aukinn kaupmáttur og lág verðbólga gætu 

mögulega átt einhvern þátt hér eða í það minnsta stutt við þessa niðurstöðu. Ayrer, Upper og 

Werner (2001) komust að svipaðri niðurstöðu þegar þeir sýndu að fjárfestar virðast bregðast 

meira við fréttum sem eru í takt við skoðun þeirra á markaðnum sem hefur að öllum líkindum 

verið frekar jákvæð, fremur en þeim fréttum sem ganga gegn þeirra skoðunum. 

 Ein jákvæð frétt sem hafði hvað mest áhrif á umframávöxtun var tilkynning Marel um 

yfirtöku þeirra á erlenda félaginu MPS, en á tilkynningardegi varð hækkun á bréfum þeirra um 

tæplega 11%, eða tæplega 7% umfram það sem við mátti búast ef tekið er mið af markaðnum 

þann dag. Þetta er í takt við niðurstöður Inga, Katrínar og Kára (2007) sem komust að því að 

meiriháttar samrunar og yfirtökur höfðu að meðaltali í för með sér 7% hækkun á 

hlutabréfaverði yfirtökufyrirtækisins.  
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 Furðu vekur að þær jákvæðu fréttatilkynningar frá Icelandair Group sem féllu til á 

tímabilinu hafi ekki sjáanleg áhrif á umframávöxtun í takt við það sem sjá mátti hjá hinum 

fyrirtækjunum. Möguleg skýring er sú að Icelandair Group er töluvert stór hluti af OMXI8 

vísitölunni sem notuð var til viðmiðunar við CAPM útreikninga, en þegar það á við getur verið 

að markaðurinn hafi hækkað í takt við hækkun Icelandair Group sem dregur þá niður 

útreiknaða umframávöxtun á tilkynningardegi, ef að markaðurinn er einnig að taka stökk að 

hluta til vegna hækkunar Icelandair Group. Bréf félagsins hækkuðu hvað mest um tæplega 

3,6% á einum jákvæðum tilkynningardegi og markaðurinn um tæp 2,2% sama dag. Það gefur 

umframávöxtun upp á 0,8% samkvæmt líkani höfunda og sýnir að hér gæti verið að draga úr 

áhrifum vegna hækkunar vísitölunnar. 

 Viðbrögð jákvæðra frétta voru hvað greinilegust hjá félaginu HB Granda, en 

meðalumframávöxtun á tilkynningardegi var mest hjá þeim í tilfelli jákvæðra frétta, eða 

tæplega 1%. Ekki er hægt að fullyrða um ástæðurnar sem liggja hér að baki, en félagið var ekki 

með áberandi flestar fréttir á tímabilinu og hækkun á hlutabréfaverði þess í takt við markaðinn 

yfir tímabilið. 

 Marel leiðir á eftir HB Granda með næstmestu meðalumframávöxtun á 

tilkynningardegi af félögunum fimm, eða 0,89% en Marel hefur verið í örum uppgangi seinustu 

ár, sérstaklega eftir ráðningu nýs forstjóra félagsins árið 2013. 

 Athyglisvert er að þegar félögin fimm eru skoðuð hvert í sínu lagi með tilliti til jákvæðra 

frétta virðist ekki vera beint samband milli þróunar þeirra. Tvö af félögunum hafa áberandi 

meiri umframávöxtun á tilkynningadegi jákvæðra frétta heldur en hin þrjú sem bendir til að 

skilvirkni sé meiri þegar þau koma við sögu, en það segir líka til um að fjárfestar bregðist annað 

hvort fljótar við upplýsingum frá þeim eða þá að fjárfestar lesi stöðuna svo að jákvæðir atburðir 

frá þeim séu ávísun á meiri ávöxtun en hjá hinum félögunum.  

 Varðandi dagana fram að tilkynningardegi er ekkert sem bendir til upplýsingaleka eða 

eftirvæntingar eftir jákvæðum fréttum nema í tilfelli Regins, þar sem meðalumframávöxtun 

daginn fyrir tilkynningardag er á pari við það sem sést á tilkynningardegi hjá hinum félögunum 

og því má leiða líkum að því að hér sé annað hvort alltaf búið að gefa út hvenær hinar og þessar 

tilkynningar verði og menn búist því við jákvæðum niðurstöðum og það komi svona skýrt fram, 

eða að einhver upplýsingaleki sé að eiga sér stað og einhverjir veigamiklir markaðsaðilar séu 

að fá aðgang að jákvæðum fréttum á undan hinum almenna leikmanni á opinberum markaði.  

 Áhrifin á heildarmarkaðinn þegar kemur að jákvæðum fréttum eru svo í meðallagi 

mikil, eða meðalumframávöxtun upp á rúmlega hálft prósent. Þessar niðurstöður eru nánast á 

pari við það sem Hákon Gröndal (2014) komst að í atburðarannsókn sinni sem sneri að 
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skilvirkni markaðarins. Í hans tilviki kemur þó fram enn meiri umframávöxtun daginn eftir 

tilkynningu en því er öfugt farið í tilviki þessarar rannsóknar þar sem áhrifin minnka talsvert 

daginn eftir tilkynningu. Hér mætti því jafnvel álykta sem svo að skilvirkni á markaði hafi 

aukist frá árinu 2014 og að markaðsaðilar séu fljótari að vinna úr þeim upplýsingum sem koma 

fram í tilviki jákvæðs fréttaflutnings.  

 Áhugavert er að sjá niðurstöðuna í tilviki Haga, en daginn eftir jákvæða frétt á sér stað 

töluvert umfangsmeiri leiðrétting heldur en ávöxtunin á tilkynningardag, en áhrifin eru tæplega 

-1,5% neikvæð meðalumframávöxtun. Hér er þó aðeins um að ræða fjórar jákvæðar fréttir og 

ein af þeim hefur í för með sér neikvæða meðalumframávöxtun á tilkynningadag og daginn 

eftir upp á um það bil fjögur prósent báða dagana sem vegur þungt þegar verið er að reikna í 

meðaltölum. Því ber að taka þessari niðurstöðu með fyrirvara. 

 Þegar athyglin er færð að tilviki hlutlausra frétta virðast þær í flestum tilvikum hafa 

verið rétt flokkaðar ef svo má að orði komast, en aðeins ein af þeim leiðir af sér umframávöxtun 

sem stenst t-próf við 95% öryggisbilið og er marktækt hærri en það sem við mætti búast.  

 Ein hlutlaus frétt í tilviki Icelandair Group leiddi af sér umframávöxtun upp á ríflega 

eitt og hálft prósent á degi þegar félagið tilkynnti um endurnýjun á nokkrum flugvélum Air 

Iceland. Mögulega hefur markaðurinn túlkað þetta sem jákvætt þó svo að höfundar hafi flokkað 

hana samkvæmt sínum reglum í hlutlausa flokkinn eða þá að aðrar ástæður hafa legið hér að 

baki, en fréttin var birt 10. júlí 2015.  

 Markaðurinn í heild sinni virðist ekki bregðast sýnilega við hlutlaust flokkuðum 

fréttatilkynningum þar sem meðalumframávöxtun er á töluverðu reiki kringum tilkynningardag 

og ekkert jákvætt eða neikvætt mynstur má greina í hreyfingum í kringum þær, en samanlögð 

meðalumframávöxtun ber þó merki niðurhallandi ferils yfir mælitímabilið eftir 

tilkynningardag. 

 Öllu merkilegra er að líta yfir þær neikvæðu fréttir sem birtust á tímabilinu. Hagar 

upplifðu stærstu neikvæðu umframávöxtun félaganna fimm þegar félagið birti sitt annað 

árshlutauppgjör fyrir árið 2015. Þessi frétt var flokkuð af höfundum sem jákvæð en 

markaðsaðilar virðast ekki hafa verið sammála þeirri túlkun þar sem verð bréfanna féll um 

rúmlega 4%, þrátt fyrir að vörusala og afkoma hafi bæði hækkað milli ára. Hér er sá möguleiki 

fyrir hendi að aðrar fréttir hafi spilað inn í eða aðrar markaðsaðstæður, en engin önnur frétt frá 

félaginu birtist sama dag. Einnig er mögulegt að markaðsaðilar hafi verið með hærri væntingar 

um afkomu félagsins og því brugðist við á þennan hátt. Önnur félög upplifðu svipaðar 

niðurstöður, fyrir utan Marel og Regin sem upplifðu sína mestu neikvæðu umframávöxtun upp 

á tæplega 2% á tímabilinu og voru það í bæði skiptin viðbrögð við jákvætt flokkuðum fréttum.  
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 Fréttaflokkunin virðist ekki hafa náð að fanga allar þær lækkanir sem áttu sér stað í 

hlutabréfaverðum félaganna á tímabilinu. Markaðsaðstæður annarra landa geta t.d. spilað inn í 

þetta eins og kom fram snemma á árinu þegar markaðir í Kína lækkuðu töluvert, Bretar kusu 

um úrsögn úr Evrópusambandinu, væntingar aðila í kringum forsetakosningar Bandaríkjanna 

höfðu sín áhrif á erlenda markaði og fleiri atburðir sem settu spor sín á hlutabréfaverð hér á 

landi þrátt fyrir að hafa ekki bein áhrif á rekstur félaganna sem um ræðir. Aðrir þættir sem geta 

spilað hér inn í geta líka verið breytingar á stýrivöxtum sem og breytingar í ávöxtunarkröfum 

skuldabréfa, en fjárfestar hafa alltaf þann kost að færa eitthvað af eignasafni sínu yfir í 

skuldabréf þegar óvissa eða annað ríkir á hlutabréfamarkaði. Annað sem hefur títt gerst þegar 

óvissa ríkir á mörkuðum er að fjárfestar hafa átt það til að losa um eignarhald sitt í hlutabréfum 

og sækja í fjárfestingar í gulli, þar sem það er talið geta haldið verði sínu í gegnum óvissutíma.  

 Áhugavert er að í tilviki Marel fellur samalögð meðalumframávöxtu neikvæðra frétta á 

milli jákvæðra og hlutlausra og fer aldrei niður fyrir núllpunkt á tímabilinu nema á fimmta degi 

fyrir tilkynningu og þá aðeins í -0,01%. Eins og kom fram í niðurstöðum má rekja eina 

meðalumframávöxtun til jákvæðrar fréttar sem hafði mikil áhrif og féll innan “event window” 

neikvæðra frétta og skekkti þar aðeins meðaltalið, en fyrir hinar ávaxtanirnar liggur engin bein 

skýring við. Neikvæðar fréttir eru mjög fáar og aðeins ein þeirra leiðir til neikvæðrar 

umframávöxtunar upp á -1,2%. Mögulega ber markaðurinn slíkt traust til félagsins og bregst 

því lítið við neikvæðum frávikum í rekstri félagsins. Í tilviki Haga má sjá nokkuð sterka fylgni 

milli samanlagðrar ávöxtunar af hlutlausum fréttaflutningi og neikvæðum, en varast ber að taka 

of mikið mark á þeirri niðurstöðu þar sem aðeins er um eina hlutlausa frétt að ræða á tímabilinu 

og gæti því verið um tilviljun að ræða. 

 Nokkuð áhugavert er að bera saman heildaráhrifin sem sjást þegar félögin eru sett 

saman sem úrtak fyrir markaðinn, en þá fæst nokkuð skýr mynd á það sem mætti kalla eðlileg 

viðbrögð við jákvæðum, hlutlausum og neikvæðum fréttum. Þegar á heildina er litið virðist 

líkanið koma hvað skilvirkast út þegar áhrif allra fimm félaganna eru tekin saman og metin, en 

þá fáum við nokkuð skýra mynd á hvernig markaðurinn bregst við hinum ýmsu fréttum. 

Markaðurinn virðist að einhverju leyti vera að undirbúa sig undir fréttirnar með hækkunum í 

tilfelli jákvæðra frétta og lækkunum í tilfelli þeirra neikvæðu tvo daga fyrir tilkynningu. Ekki 

er um að ræða mikil áhrif, eða að hámarki tæplega 0,4% meðalumframávöxtun en áhrifin eru 

til staðar engu að síður sem gæti stutt við kenningar um að upplýsingar séu að berast fyrr til 

einhverra aðila sem bregðast við þeim áður en þær eru gerðar opinberar. Lítil áhrif eru daginn 

eftir tilkynningu sem gefur til kynna að markaðurinn taki fljótt við öllum upplýsingum sem 

felast í tilkynningum og áhrifin af þeim séu eins og eðlilegt getur talist, eða umframhækkun í 
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kjölfar jákvæðra frétta og umframlækkun í kjölfar neikvæðra. Íslenskur markaður getur því 

samkvæmt þessum niðurstöðum talist nokkuð skilvirkur og áhrifin af fréttaflutningi hafa 

ótvírætt áhrif á hlutabréfaverð íslenskra félaga á opinberum hlutabréfamarkaði.  

 Á fjórðu og fimmtu dögum í kjölfar jákvæðra og neikvæðra tilkynninga virðast vera 

einhver áhrif í átt að jöfnun, en jákvæðar fréttir taka örlitla dýfu undir lokun sem og að þær 

neikvæðu leita aðeins upp á við.  

 

8.1 Lokaorð 

Þessi rannsókn hefur reynt að varpa sem bestu ljósi á áhrif þess fréttaflutnings sem fer fram 

opinberlega af hálfu félaganna sjálfra eins og upplýsingaskyldan segir til um, en ekki er hægt 

að fullyrða um að allar upplýsingar fangist við þessa aðferð þar sem fjárfestar geta brugðist við 

á marga vegu eins og komið var inn á hér áður.  

Sjá má greinileg skammtímaáhrif af fyrirtækjafréttum á hlutabréfaverð félaganna og 

eru áhrifin mismikil eftir eðli frétta sem og þeim geira sem félögin starfa í. Heildaráhrifin eru 

hvað skýrust þegar félögin eru sett saman í úrtak fyrir markaðinn og benda niðurstöður til þess 

að íslenskur hlutabréfamarkaður geti ekki talist annað en nokkuð skilvirkur. Eins og við mátti 

búast eru undantekningar þar sem markaðurinn bregst á neikvæðan hátt við jákvæðum fréttum 

og öfugt, en þar geta til dæmis markaðsfréttir (e. market news) eflaust spilað stóran þátt og 

talist til verðmótandi upplýsinga, en þær voru ekki teknar til skoðunar hér. Atferli fjárfesta 

getur einnig verið mismunandi eftir ótal þáttum, en þeir hegða sér að mestu leyti á skilvirkan 

og skynsamlegan hátt samkvæmt niðurstöðum höfunda. 

Mörg tækifæri eru til frekari greiningar á þessu sviði á Íslandi þar sem 

hlutabréfamarkaður hérlendis virðist ætla að halda áfram að spila stórt hlutverk og fara 

stækkandi næstu árin. Hægt væri að bera saman viðbrögð félaga í vissum geirum hérlendis við 

það sem gengur og gerist á stærri mörkuðum og athuga hvort að fylgni sé þar á milli áhrifanna 

af fréttaflutningi og einnig væri hægt að heimfæra svipaða rannsókn og þessa og taka þá tillit 

til allra félaga á markaðinum, þar sem hér var unnið með úrtak fimm félaga af sautján og 

dregnar ályktanir út frá því. 
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