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Útdráttur	

Hvers	vegna	að	fjárfesta,	hvert	er	markmiðið?	Hvaða	stefnu	höfum	við	í	fjárfestingunum	

og	fyrir	hvað	erum	við	að	fjárfesta?	Er	það	vegna	þess	að	við	erum	að	leggja	til	hliðar	og	

láta	fjármagnið	vinna	fyrir	okkur	þar	til	við	förum	af	vinnumarkaði,	eiga	sjóð	fyrir	börnin	

þegar	þau	fara	að	fóta	sig	á	sínum	eigin	fótum,	eignast	eitthvað	meira,	ferðast?	Allt	hefur	

þetta	áhrif	á	hvers	konar	fjárfestingar	við	veljum.		

Erum	við	að	leggja	peningana	í	fjárfestingar	til	 lengri	tíma	eða	skemmri	tíma?	Ef	við	

höfum	tíma	þá	getum	við	frekar	setið	á	okkur	í	gegnum	skammtímasveiflur	á	markaði	en	

þegar	 fjárfest	 er	 til	 skamms	 tíma.	 Viljum	 við	 fjárfesta	 í	 öruggri	 fjárfestingu	með	 lægri	

ávöxtun	til	lengri	tíma	eða	til	skamms	tíma	með	hærri	ávöxtun	og	meiri	áhættu?	Viljum	

við	 fjárfesta	 á	 hlutabréfamarkaði,	 fasteignamarkaði,	 skuldabréfamarkaði,	

verðbréfasjóðum	og	svo	framvegis?	Við	þurfum	að	setja	okkur	mörk	á	því	hversu	mikið	

fjármagn	við	viljum	vinna	með	og	hvenær	ætlum	við	að	leysa	fjárfestingarnar	upp	og	taka	

út	 fjármagnið.	 Erum	 við	 með	 ákveðna	 fjárhæð	 sem	 við	 viljum	 enda	 með	 við	 lok	

fjárfestingarinnar?	Viljum	við	vernda	höfuðstólinn	eða	eru	engin	mörk?	Að	ýmsu	þarf	að	

huga	við	ákvarðanatöku	um	fjárfestingar	og	leiðirnar	eru	óendanlega	margar,	hægt	er	að	

sníða	lausnir	eftir	þörfum	hvers	og	eins.	
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1 	Inngangur		

Óvanur	fjárfestir	gæti	fundið	fyrir	vanmætti	eða	óöryggi	þegar	horft	er	til	þess	að	fjárfesta	

í	fyrsta	skipti	vegna	vanþekkingar.	En	að	fjárfesta	þarf	ekki	að	vera	flókið	eða	ógnandi	því	

að	í	þekkingunni	liggur	mátturinn.		

Að	 fjárfesta	 er	 að	 leggja	 peninga	 í	 einhverskonar	 fjárfestingu	 eins	 og	 til	 dæmis	

skuldabréf,	verðbréf,	fasteignir	eða	sjóði.	Við	það	að	taka	fjármagn	til	hliðar	og	leggja	það	

í	fjárfestingar	fer	peningurinn	að	vinna	fyrir	okkur	og	skapa	okkur	auka	fjármagn.	Mörgum	

þætti	ómögulegt	að	fara	út	í	fjárfestingar	nema	eiga	mikið	lausafé	en	auðvelt	er	að	byrja	

á	lágri	upphæð	og	bæta	svo	í,	til	dæmis	mánaðarlega	með	því	fjármagni	sem	eftir	stendur	

við	mánaðarlok.	Að	fjárfesta	með	skuldsetningu	er	hugsanlega	ekki	fyrir	byrjendur	og	því	

er	mikilvægt	að	gera	sér	grein	fyrir	fjárhagsstöðu	sinni.	Fara	í	gegnum	þann	fasta	kostnað	

sem	viðkomandi	hefur	og	gera	sér	grein	fyrir	því	hversu	miklu	er	hægt	að	fjárfesta.	Síðan	

er	að	gera	sér	grein	 fyrir	markmiðunum.	Markmið	eru	mismunandi	á	milli	einstaklinga	

sem	og	hvar	hver	og	einn	er	staddur	 í	 lífshlaupinu.	Er	verið	að	 fjárfesta	 fyrir	eftirlaun,	

vegna	hugsanlegrar	stækkunar	fjölskyldunnar,	vegna	barna	og	svo	framvegis.	Hvernig	við	

fjárfestum	fer	að	miklu	leyti	eftir	þessum	markmiðum.	

Hversu	 áhættusækin	 ert	 þú?	 Hversu	 mikla	 áhættu	 þolir	 þú	 og	 fjármagnið	 þitt?	

Áhættufælin	fjárfestir	getur	lagt	stærstan	hluta	af	fjármagni	sínu	í	öruggari	fjárfestingar	

með	lægri	ávöxtun	líkt	og	ríkisskuldabréf	en	lítinn	hluta	í	áhættu	meiri	fjárfestingar	líkt	og	

verðbréf.	Því	áhættusæknari	sem	fjárfestir	er	því	hærra	hlutfall	leggur	hann	í	áhættu	meiri	

fjárfestingar	og	öðlast	hugsanlega	við	það	hærri	ávöxtun	í	stað	áhættunnar.	Ef	fjárfest	er	

til	lengri	tíma	er	auðveldara	að	bera	meiri	áhættu	þar	sem	tíminn	vinnur	með	okkur.	Ef	

það	verður	tap	þá	er	tími	til	að	vinna	það	upp.	Ef	fjárfest	er	til	skemmri	tíma	er	hins	vegar	

skynsamlegra	að	fjárfesta	í	öruggari	fjárfestingum.	

Ritgerðin	 hefur	 verið	 byggð	 upp	 á	 þann	máta	 að	 fyrst	 er	 byrjað	 að	 fara	 í	 gegnum	

skilgreiningar	á	hinum	ýmsu	fjárfestingamöguleikum.	 Í	kjölfarið	er	farið	yfir	skýringar	á	

þeim	 greiningartólum	 sem	 munu	 vera	 notuð	 og	 að	 lokum	 litið	 á	 stöðu	 nokkra	

fjárfestingamöguleika	á	íslenskum	markaði.	
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2 Fjárfestingaleiðir	

Við	munum	nú	fara	í	gegnum	hluta	af	þeim	fjárfestingum	sem	eru	á	markaði.	Ekki	munum	

við	fara	 í	mjög	flókna	fjárfestingagjörninga	eins	og	afleiður	eða	framtíðarsamninga	þar	

sem	ætlunin	er	að	veita	fólki	upplýsingar	um	fyrstu	skref	nýrra	fjárfesta	og	mun	því	vera	

farið	yfir	einfaldari	fjárfestingaleiðir.	

2.1 Skuldabréf	
Þegar	 keypt	 eru	 skuldabréf	 er	 fjárfestir	 í	 rauninni	 að	 lána,	 þeim	 sem	 selur	 honum	

skuldabréfið,	 fjármagn	 sem	 viðkomandi	 mun	 síðan	 endurgreiða	 fjárfestinum	 eftir	

ákveðinn	 tíma	 ásamt	 vöxtum.	 Skuldabréf	 eru	 gefin	 út	 af	 fyrirtækjum	 sem	 og	 ríkinu.	

Skuldabréf	eru	sett	upp	með	ýmsum	hætti.	

2.1.1 Skuldabréf	með	vaxtamiðum	

Þegar	keypt	eru	skuldabréf	með	vaxtamiðum	þá	greiðir	fjárfestir	fyrir	skuldabréfið	og	fær	

greidda	vexti	 á	 líftíma	bréfsins.	Við	 lok	 líftíma	skuldabréfsins	 fær	viðkomandi	 fjárfestir	

fjárfestinguna	 endurgreidda	 þegar	 komið	 er	 að	 greiðsludegi	 skuldabréfsins.	 Ávöxtun	

skuldabréfsins	veltur	því	á	því	hvaða	vexti	það	ber.		Einnig	eru	til	eingreiðslubréf	en	þá	er	

skuldabréfið	keypt	í	upphafi	á	ákveðnu	verði	sem	er	lægra	en	það	verð	sem	fjárfestirinn	

fær	þegar	bréfið	nær	greiðsludegi	(Bodie,	Kane	og	Marcus,	2014).	Munurinn	á	kaup	og	

söluverði	er	ávöxtun	fjárfestisins	eða	þeir	vextir	sem	hann	hlýtur	af	fjárfestingunni.		

2.1.2 Skuldabréf	með	jöfnum	afborgunum	og	jafngreiðslubréf	

Skuldabréf	með	jöfnum	afborgunum	virka	á	þann	máta	að	skuldabréfið	er	greitt	upp	með	

jöfnum	greiðslum	af	 upphaflegum	höfuðstól	 ásamt	 vöxtum	á	 líftíma	þess.	Með	hverri	

greiðslu	lækkar	höfuðstóll	skuldabréfsins	og	þá	einnig	vaxtagreiðslan	sem	reiknuð	er	af	

eftirstandandi	 höfuðstól.	 Jafngreiðslubréf	 er	 með	 jöfnum	 afborgunum,	 það	 er	

greiðslurnar	eru	alltaf	jafn	háar	og	breytist	aðeins	hlutfall	vaxta	á	móti	höfuðstólsgreiðslu.	

Við	upphaf	skuldabréfsins	eru	vaxtagreiðslur	stærsti	hluti	greiðslnanna	en	þegar	líður	á	

líftíma	 skuldabréfsins	 eykst	 hlutfall	 höfuðstólsgreiðslunnar	 á	 móts	 við	 greiðslu	 vaxta	

(Bodie	o.fl.,	2014).	
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2.1.3 Innkallanleg	skuldabréf	

Innkallanleg	skuldabréf	virka	á	þann	máta	að	útgáfuaðili	getur	kallað	bréfin	inn	og	greitt	

þau	 upp	 áður	 en	 kemur	 að	 gjalddaga	 þeirra.	 Slík	 bréf	 veita	 fyrirtækjum	möguleika	 á	

endurfjármögnun	með	útgáfu	nýrra	bréfa	á	lægri	vöxtum	ef	efnahagsaðstæður	breytast	

á	líftíma	bréfanna	(Bodie	o.fl.,	2014).	

2.1.4 Breytanleg	skuldabréf	

Breytanleg	 skuldabréf	 eru	 gefin	 út	 af	 hlutafélögum	 og	 veita	 fyrirtækinu	 sem	 og	

fjárfestinum	möguleika	á	að	breyta	skuldabréfinu	í	hlutafé	á	líftíma	skuldabréfsins.	Gengi	

hlutabréfanna	 er	 þá	 almennt	 skráð	 hærra	 en	 markaðsgengi	 við	 upphafleg	 kaup	

skuldabréfsins	(Bodie	o.fl.,	2014).	

	

Vextir	á	skuldabréfum	geta	verið	fastir	sem	og	breytilegir	en	þá	er	oft	tekið	viðmið	af	

millibankavöxtum.	Vextir	á	skuldabréfum	í	fyrirtækjum	sem	bera	mikla	áhættu	eru	hærri	

en	vextir	stöðugri	fyrirtækja.	Almennt	eru	vextir	ríkisskuldabréfa	þeir	lægstu	á	markaði	

(Bodie	 o.fl.,	 2014).	 Kosturinn	 við	 skuldabréf	 er	 að	 þau	 eru	 almennt	 fremur	 örugg	

fjárfesting	 en	 bera	 þó	 oft	 lægri	 ávöxtun	 í	 samanburði	 við	 annarskonar	 fjárfestingar.	

Ástæða	þess	að	skuldabréf	eru	almennt	talin	öruggari	fjárfesting	en	til	að	mynda	hlutabréf	

er	sú	að	skuldabréf	liggja	mun	ofar	í	kröfuröðinni	en	hlutabréf	ef	halla	fer	undan	fæti	hjá	

viðkomandi	skuldabréfaútgefanda.	Ríkisskuldabréf	eru	yfirleitt	talin	ein	áhættu	minnsta	

fjárfestingin	á	markaði.	

Við	 frumútgáfu	 skuldabréfa	eru	þau	gefin	út	 á	uppboði	þar	 sem	 fjárfestar	 skila	 inn	

tilboðum	 um	 kaupverð	 og	 hversu	mikið	 þeir	munu	 fjárfesta.	 Eftir	 frumuppboð	 ganga	

skuldabréf	kaupum	og	sölum	á	almennum	verðbréfamarkaði	í	kauphöll.		

Markaðsverð	skuldabréfa	á	almennum	verðbréfamarkaði	sveiflast	í	öfugu	hlutfalli	við	

markaðsvexti.	Það	er	ef	markaðsvextir	lækka	þá	hækkar	verð	á	skuldabréfum	sem	hafa	

verið	 gefin	 út	 með	 föstum	 vöxtum	 og	 ef	 markaðsvextir	 hækka	 þá	 lækkar	 verð	 á	

skuldabréfum	með	föstum	vöxtum.	Skuldabréf	seljast	á	e.	par	value	þegar	markaðsvextir	

eru	 þeir	 sömu	 og	 vextir	 skuldabréfsins.	 Ef	 að	 markaðsvextir	 eru	 hærri	 en	 vextir	

skuldabréfsins	þá	selst	það	á	undirvirði	þar	sem	fjárfestirinn	þarf	með	einhverju	móti	að	

vinna	upp	þann	vaxtamun	sem	hann	mun	verða	fyrir	vegna	lægri	vaxta	skuldabréfsins	en	
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á	almennum	markaði.	Ef	aftur	á	móti	vextir	skuldabréfsins	eru	hærri	en	markaðsvextir	þá	

fer	skuldabréfið	á	yfirverði	(Bodie	o.fl.,	2014).	

Þegar	skuldabréf	eru	keypt	í	fyrirtækjum	bera	þau	meiri	áhættu	en	ríkisskuldabréf	og	

því	er	gott	að	kynna	sér	örlítið	efnahag	viðkomandi	fyrirtækis.	Gott	er	að	líta	til	hlutfalls	

tekna	á	móti	gjalda,	eigna	á	móti	skulda,	eiginfjárstöðu,	hagnaðarhlutdeildar	og	lausafjár	

á	móti	 skammtímaskuldum.	Ávallt	 er	betra	ef	þessi	hlutföll	 eru	 sem	hæst	 (Bodie	o.fl.,	

2014).	

2.2 Hlutabréf	
Þegar	keypt	eru	hlutabréf	þá	er	verið	að	kaupa	hluta	 í	viðkomandi	 fyrirtæki.	Hlutabréf	

veita	eiganda	í	flestum	tilfellum	rétt	til	atkvæðis	á	aðalfundi	félagsins	og	þar	með	rétt	til	

að	 hafa	 áhrif	 á	 rekstur	 fyrirtækisins	 í	 gegnum	 val	 á	 stjórnarmeðlimum	 sem	 og	 stærri	

ákvarðanir	 líkt	 og	 samruna	 eða	 yfirtökur.	 Stjórnarmenn	 hafa	 síðan	meðal	 annars	 það	

hlutverk	að	ráða	í	stjórnendastöður	innan	fyrirtækisins.		

Þó	 eru	 til	 hlutabréf	 sem	 ekki	 bera	 atkvæðarétt	 svokölluð	 forgangshlutabréf	 eða	

preferred	stock	á	ensku.	Þessi	hlutabréf	hafa	það	fram	yfir	almenn	hlutabréf	að	þau	bera	

hærri	 kröfu	 á	 eignir	 og	 hagnað.	 Arður	 forgangshlutabréfa	 er	 tryggður,	 það	 er	

forgangshlutabréfaeigendur	eiga	rétt	til	árlegra	arðgreiðslna.	Ef	ekki	er	greitt	safnast	upp	

í	kröfu	á	greiðslu	sem	verður	að	vera	framkvæmd	áður	en	aðrir	hluthafar	fá	greiddan	arð.	

Einnig	 eru	 forgangshlutabréf	 hærra	 í	 kröfuröðinni	 en	 almenn	 hlutabréf	 ef	 kemur	 til	

gjaldþrota	félagsins.	Þetta	veldur	því	að	þar	sem	forgangshlutabréf	eru	gefin	út	þar	eru	

þau	yfirleitt	hærra	verðlögð	en	almenn	hlutabréf	(Owens,	2016).		

Hluthafi	greiðir	fyrir	hlutabréf	í	félagi	og	á	við	það	hlut	í	félaginu.	Hægt	er	að	reikna	

hversu	stórt	hlutfall	viðkomandi	fjárfestir	á	í	félaginu	með	því	að	taka	fjölda	hlutabréfa	

sem	hann	á	og	deila	því	með	öllum	útistandandi	bréfum	í	félaginu.	Ef	að	hlutabréfin	eru	

nýútgefin	þá	nýtir	fyrirtækið	sér	fjármagnið	til	frekari	stækkunar	eða	reksturs	félagsins.	Ef	

um	eldri	hlutabréf	er	að	ræða	eru	mestar	líkur	á	að	kaup	og	sala	fari	fram	á	milli	tveggja	

einstaklinga	eða	hluthafa	og	þar	með	fer	fjármagnið	ekki	inn	í	félagið	sem	slíkt,	heldur	á	

milli	hluthafanna.	

Hagnaður	verður	af	hlutabréfi	ef	það	er	selt	á	hærra	gengi	en	það	var	keypt	á	en	tap	ef	

það	er	 selt	 á	 lægra	gengi.	Hlutabréf	 geta	einnig	 greitt	 út	 arð	ef	 rekstur	 gengur	 vel	 en	
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ákvörðun	 um	 greiðslu	 arðs	 er	 tekin	 af	 stjórn.	 Hlutabréf	 sveiflast	 í	 gengi	 og	 bera	 því	

almennt	meiri	áhættu	en	skuldabréf	en	geta	einnig	borið	betri	ávöxtun.		

Kosturinn	við	hlutabréf	er	að	engin	persónuleg	ábyrgð	fylgir	þeim.	Ef	að	fyrirtækið	sem	

viðkomandi	 fjárfestir	 á	 hlut	 í	 fer	 í	 gjaldþrot	 þá	 mun	 hluthafinn	 eingöngu	 tapa	 sínum	

hlutabréfum	í	viðkomandi	fyrirtæki.	Það	er,	ekki	er	hægt	að	gera	hluthafa	persónulega	

ábyrga	 fyrir	 skuldum	 félagsins	 eins	 og	 í	 öðrum	 eignarhaldsfélögum.	 Því	 má	 segja	 að	

áhættu	sé	haldið	í	lágmarki	þar	sem	fjárfestirinn	leggur	eingöngu	undir	þá	fjármuni	sem	

hann	 greiðir	 fyrir	 hlutabréfin.	 Hluthafi	 er	 þó	 aftastur	 í	 röð	 kröfuhafa	 ef	 til	 gjaldþrots	

kemur,	 á	 eftir	 launþegum,	 lánveitendum,	 þeim	 sem	 fjárfest	 hafa	 í	 skuldabréfum	 og	

forgangshlutabréfum.	

Hægt	er	að	fylgjast	með	verði	hlutabréfa	 í	 rauntíma	á	netinu	og	bjóða	allir	 íslenskir	

viðskiptabankar	upp	á	þjónustu	þar	sem	hægt	er	að	kaupa	og	selja	í	gegnum	þá	á	einfaldan	

hátt.	

2.3 Verðbréfasjóðir	
Verðbréfasjóður	 er	 safn	 hlutabréfa,	 skuldabréfa	 og	 annarra	 fjármálagerninga.	 Þegar	

keyptur	er	hlutur	í	verðbréfasjóði	þá	er	fjármagnið	lagt	í	pott	með	öðrum	fjárfestum	en	

yfir	sjóðnum	er	sjóðstjóri	sem	sér	um	að	fjárfesta	fjármagninu	gegn	greiðslu	frá	hluthöfum	

(Íslenskir	fjárfestar	hf.,	e.d.).		

Áherslur	 sjóða	 eru	 mismunandi	 og	 velur	 fjárfestir	 sér	 sjóð	 með	 hliðsjón	 af	 sínum	

markmiðum	í	fjárfestingum.	Sjóður	getur	haft	það	fyrir	stefnu	að	fjárfesta	á	ákveðnum	

geirum	 atvinnulífsins,	 eingöngu	 í	 stórfyrirtækjum,	 eingöngu	 í	 sprotafyrirtækjum,	

ríkisskuldabréfum,	 fyrirtækjum	 sem	 mynda	 verðbréfavísitölur,	 hrávörum	 og	 svo	

framvegis.	Einnig	geta	 fjárfestingar	hvers	sjóðs	ákvarðast	af	því	hvort	að	sjóðstjóri	vilji	

fjárfesta	til	lengri	eða	skemmri	tíma.	

Kosturinn	 við	 verðbréfasjóði	 er	 að	 viðkomandi	 fjárfestir	 þarf	 ekki	 að	 hafa	 mikla	

þekkingu	 á	 markaði	 til	 þess	 að	 fjárfesta	 í	 sjóðnum	 og	 fær	 með	 kaupunum	 á	

hlutdeildarbréfi	sérfróðan	einstakling	til	að	sjá	um	að	hámarka	fjárfestinguna.	Einnig	eru	

til	 fjárfestingasjóðir	en	þeir	hafa	mun	rýmri	 fjárfestingaheimildir	en	verðbréfasjóðir	og	

geta	verið	áhættusamari.	Verðbréfa	og	fjárfestingasjóðir	eru	starfsleyfisskyldir	á	Íslandi	

og	 því	 undir	 eftirliti	 Fjármálaeftirlitsins.	 Einnig	 starfa	 verðbréfa	 og	 hlutabréfasjóðir	

samkvæmt	lögum	um	verðbréfasjóði,	fjárfestingasjóði	og	fagfjárfestasjóði	nr.	128/2001	
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en	 markmið	 þeirra	 er	 að	 veita	 neytendavernd	 og	 er	 því	 rekstri	 sjóðanna	 settar	

margvíslegar	skorður.	

Til	eru	bæði	opnir	sem	og	lokaðir	verðbréfasjóðir.	Í	opnum	sjóðum	þá	breytist	stærð	

þeirra	 stöðugt	 í	 samræmi	við	eftirspurn	og	hversu	margir	 vilja	 kaupa	hlutdeild	 í	þeim.	

Lokaðir	sjóðir	eru	þeir	sem	hafa	eingöngu	takmarkaðan	fjölda	hlutdeildarskírteina.		

Heildarverðmæti	sjóðsins	eða	NAV	(e.	net	asset		value)	ræðst	af	tveimur	hlutum.	Því	

fleiri	sem	greiða	inn	í	sjóðinn	því	hærra	verður	NAV	og	eftir	því	sem	meiri	hagnaður	verður	

af	fjárfestingum	sjóðsins	því	hærra	verður	NAV.	Þegar	hluthafi	í	verðbréfasjóði	ákveður	

að	selja	þá	selur	hann	á	því	tiltekna	heildarverðmæti	(NAV)	sem	er	í	gangi	við	söluna.	Það	

getur	því	verðið	hærra	eða	lægra	en	þegar	hann	keypti	og	skapar	því	hagnað	eða	tap	(U.S.	

Securities	and	Exchange	Commission,	e.d.).	Þegar	til	verður	hagnaður	í	sjóðnum	þá	rennur	

hann	annað	hvort	áfram	inn	í	sjóðinn	til	frekari	fjárfestinga	eða	er	greiddur	út	til	handhafa	

hlutdeildarskírteina.	 Hagnaður	 getur	 orðið	 vegna	 arðgreiðslna	 af	 hlutabréfum	 í	 eigu	

sjóðsins,	hagnaður	 vegna	 sölu	hlutabréfa	 í	 sjóðnum,	vextir	 af	þeim	skuldabréfum	sem	

sjóðurinn	á	og	svo	framvegis.	

Þegar	ákveðið	er	að	kaupa	hlut	 í	verðbréfasjóði	þarf	að	hafa	sömu	hluti	 í	huga	og	 í	

almennum	fjárfestingum.	Hversu	mikla	áhættu	vill	viðkomandi	fjárfestir	taka	og	hver	er	

fjárfestingatíminn?		

2.4 Fasteignir	
Að	 fjárfesta	 í	 fasteignum	getur	verið	ábótasöm	fjárfesting.	Mögum	þykir	einfaldara	að	

fjárfesta	 í	 fasteignum	 en	 í	 hluta-	 eða	 skuldabréfum.	 Þegar	 fjárfest	 í	 í	 fasteign	 er	

tilgangurinn	 í	 flestum	 tilfellum	 að	 kaupa	 eign	 og	 koma	 henni	 á	 leigumarkað	 þar	 sem	

leigjandi	 greiðir	 leigu	 sem	 stendur	 undir	 lánaafborgunum	 og	 föstum	 kostnaði.	

Væntingarnar	 eru	 síðan	 að	 fasteignaverð	 fari	 hækkandi	 og	 hægt	 sé	 að	 selja	 eignina	 á	

hærra	verði	en	hún	var	keypt	á.		

Mörgum	þykja	fasteignakaup	örugg	fjárfesting	þar	sem	sagan	segir	okkur	að	fasteignir	

bera	 oftar	 jákvæða	 ávöxtun	 en	 neikvæða	 (Fasteignamarkaðurinn	 Arion	 banki,	 2013).	

Viðkomandi	fjárfestir	verður	þó	að	hafa	greiðslugetu	til	að	kaupa.	Fjárfestirinn	verður	að	

eiga	fyrir	útborgun	sem	og	standast	greiðslumat	hjá	lánastofnunum	ef	ætlunin	er	að	taka	

lán.		
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Hugsanlega	má	telja	að	flestum	Íslendingum	þyki	einfaldast	að	kaupa	fasteign	þegar	

farið	er	í	fjárfestingar.	Flest	öll	þekkjum	við	inn	á	fasteignamarkað	að	einhverju	leyti	og	

hefur	 stórt	 hlutfall	 einstaklinga	 verið	 hluti	 af	 fasteignamarkaði	 einhvern	 tímann	 á	

lífsleiðinni.	Fjárfesting	í	fasteign	fylgir	einnig	almennt	fremur	lítil	áhætta	ef	viðkomandi	

hefur	greiðslugetu	til	að	standa	undir	þeim	kostnaði	sem	fylgir	henni.	
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3 Greiningartól	

Við	mat	á	fjárfestingum	er	notast	við	ýmis	tól.	Ávöxtun	er	sennilega	það	fyrsta	sem	hver	

fjárfestir	 skoðar.	 Ekki	 er	 þó	 nóg	 að	 horfa	 til	 ávöxtunar	 einnar	 og	 sér	 þegar	 horft	 er	 á	

hlutabréf.	Með	hárri	ávöxtun	kemur	oftast	meiri	áhætta	og	því	er	mikilvægt	að	geta	lesið	

sér	örlítið	til	um	stöðu	fjárfestingarinnar	á	markaði.	Til	þess	að	meta	eina	fjárfestingu	á	

móts	 við	aðra	þá	er	notast	 við	hlutföll.	Á	næstu	blaðsíðum	munum	við	 fara	 í	 gegnum	

nokkur	af	þeim	helstu	hlutföllum	sem	hægt	er	að	nýta	sér.	

3.1 V	/	H	hlutfall	
V	/	H	hlutfall	(e.	Price/Earnings	ratio)	eða	verð	á	móti	hagnaði	segir	til	um	hversu	langan	

tíma	 hagnaður	 félagsins	 væri	 að	 skila	 aftur	 ígildi	 markaðsverðsins,	 miðað	 við	 hagnað	

síðasta	árs	(Dobosz,	2013).		

	

V	/	H	hlutfall =
Markaðsverð	hlutar	(gengi	hlutabréfs)
Hagnaður	síðasta	árs	á	hlut	(e. EPS) 	

	

V	/	H	hlutfallið	sýnir	hversu	mikið	fjárfestar	eru	tilbúnir	að	greiða	fyrir	hverja	krónu	af	

hagnaði.	Ef	V	/	H	hlutafallið	er	hátt	þá	er	fjárfestingin	með	frekar	sterka	stöðu,	eða	talin	

hafa	 fremur	mikla	möguleika	á	aukningu	eða	stækkun	(e.	strong	growth	prospects)	og	

fremur	 lága	áhættu.	En	ef	að	hlutfallið	er	 lágt	þá	eru	minni	möguleikar	á	aukningu	og	

fremur	 mikil	 áhætta	 sem	 fylgir	 fjárfestingunni.	 Í	 sumum	 tilfellum	 er	 fyrirtæki	 þó	

undirverðlagt	ef	að	V	/	H	hlutfall	er	lágt.	(Brigham	og	Houston,	2009).		

Eins	og	öll	hlutföll	þá	hefur	V	/	H	hlutfallið	sín	takmörk.	Til	dæmis	er	erfitt	að	nota	V	/	

H	 hlutfall	 tveggja	 fyrirtækja	 sem	 eru	 á	 sitthvorum	 markaðnum	 og	 bera	 þau	 saman.	

Fyrirtæki	á	ólíkum	markaði	geta	unnið	á	mismunandi	tímalínum	og	því	eru	tekjur	þeirra	

ekki	alltaf	sambærilegar	á	hverjum	tímapunkti.	Aftur	á	móti	ef	þú	berð	saman	fyriræki	

sem	eru	á	sama	markaði	og	öll	eru	með	svipað	V	/	H	hlutfall	þá	má	áætla	að	markaðurinn	

í	held	sinni	sé	í	jafnvægi	og	ekkert	eitt	fyrirtæki	væri	því	betri	fjárfesting	en	annað.	En	ef	

eitt	 fyrirtæki	 sker	 sig	 út	 úr	 geiranum	með	 óvenju	 háu	 V	 /	 H	 hlutfalli	 þá	má	 áætla	 að	

viðkomandi	fyrirtæki	bæri	með	sér	meiri	hagnaðarmöguleika	(Dobosz,	2013).		
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3.2 V	/	I	hlutfall	
V	/	I	hlutfall	(e.	Price	to	book	value)	er	hlutfallið	á	milli	markaðsvirðis	félags,	eða	virði	allra	

bréfa	í	því,	og	eigin	fjár	þess.	Ef	V	/	I	hlutfall	er	hærra	en	einn	þá	er	markaðsvirði	félagsins	

hærra	en	eigið	fé	þess.	Út	frá	því	má	segja	að	fjárfestar	séu	tilbúnir	að	greiða	hátt	verð	

fyrir	 hlutabréfin	 í	 samanburði	 við	 bókfært	 verðmæti	 félagsins.	 Má	 því	 áætla	 að	

markaðurinn	telji	að	eignir	félagsins	séu	vanmetnar.	Ef	V	/	I	hlutfallið	er	lægra	en	einn	er	

markaðsvirði	fyrirtækisins	lægra	en	eigið	fé	þess.	Markaðurinn	metur	þá	fyrirtækið	undir	

bókhaldslegu	verðmæti	þess	(Nasdaq,	e.d.),	(VÍB,	e.d.).	

	

V	/	I	hlutfall =
Gengi	hlutabréfa	(e.Market	value	per	share)

Innra	virði	(eigið	fé) 	

	

Líkt	og	önnur	hlutföll	þá	eru	gallar	í	V	/	I	hlutfallinu.	Þar	má	nefna	að	ekki	eru	öll	félög	

gerð	upp	samkvæmt	sömu	reikningsskilareglum	og	því	getur	verið	að	mat	eins	félags	á	

eigin	fé	sé	ekki	sambærilegt	mati	annars	félags	sem	er	á	staðsett	á	öðru	efnahagssvæði.	

Einnig	 taka	 reikningsskil	 ekki	 að	 öllu	 leyti	 til	 hlutlægra	 eigna	 líkt	 og	 vörumerkja,	

viðskiptavildar	og	rannsóknarkostnaðar.	Þá	má	nefna	tækni-	og	lyfjafyrirtæki	sem	leggja	

mikinn	kostnað	í	rannsóknir	sem	ekki	eru	metnar	til	eigna	og	hefur	því	mikil	áhrif	á	V	/	I	

hlutfallið.	Því	er	erfitt	að	bera	saman	fyrirtæki	sem	ekki	standa	jafnfætis	við	uppgjör.		

3.3 Hagnaður	á	hlut	
Hagnaður	á	hlut	(e.	EPS	Earnings	per	share)	segir	til	um	hversu	mikill	hagnaður	er	á	hvert	

hlutabréf	 í	 félaginu	eða	hversu	háa	upphæð	hvert	bréf	myndi	 fá	 greitt	út	ef	 að	öllum	

hagnaði	 félagsins	væri	deilt	niður	öll	útistandandi	hlutabréf.	Þetta	hlutfall	er	talið	hafa	

mikil	áhrif	á	hlutabréfaverð	á	markaði	(Nasdaq,	e.d.).		

	

Hagnaður	á	hlut =
Hagnaður

Fjöldi	hlutabréfa	á	markaði	
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3.4 ROE	
Return	on	equity	(ROE)	er	hlutfallið	á	milli	hagnaðar	og	eigin	fjár.	ROE	hlutfallið	segir	til	

um	hversu	mikið	hluthafar	eru	að	fá	fyrir	það	fjármagn	sem	þeir	 láta	félaginu	 í	té	sem	

eigið	 fé.	 Þegar	 ROE	 er	 hátt	 þá	 er	 hlutabréfaverðið	 yfirleitt	 hátt	 og	 er	 ROE	 talið	mjög	

mikilvægt	hlutfall	í	greiningu	hlutabréfaverðs	á	heimsvísu	(Nasdaq,	e.d.)	

	

ROE =
Hagnaður
Eigið	fé 	

	

Öll	áðurnefnd	hlutföll	hafa	sína	galla.	Það	er	til	dæmis	vegna	þess	að	hægt	er	að	hafa	

áhrif	 á	 þau	með	því	 að	 nota	mismunandi	 bókhaldsaðferðir.	 Fyrirtæki	 eru	 ekki	 á	 sama	

markaði	og	ekki	í	sama	umhverfinu	og	því	er	erfitt	að	bera	þau	öll	saman.	Þá	geta	fyrirtæki	

stundað	það	sem	kallast	e.	window	dressing	þar	sem	hlutir	eru	settir	fram	á	söluvænan	

hátt	(Brigham	og	Houston,	2009).	Einnig	er	ekki	hægt	að	hofa	eingöngu	til	eins	af	þeim	

hlutföllum	sem	áður	voru	nefnd	heldur	ber	að	skoða	þau	sem	heild	en	snjall	fjárfestir	viðar	

ávallt	að	sér	eins	mikilli	þekkingu	og	hægt	er	og	tekur	í	kjölfar	þess	upplýsta	ákvörðun.	
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4 Fjárfestingamöguleikar	

Nú	munum	við	líta	yfir	hluta	af	þeim	fjárfestingum	sem	standa	til	boða	og	nýta	okkur	þau	

hlutföll	sem	áður	voru	nefnd	og	ávöxtun	mismunandi	fjárfestinga	til	greiningar.	

4.1 Skuldabréf	
Íslenski	skuldabréfamarkaðurinn	er	langt	um	stærsti	hluti	innlenda	verðbréfamarkaðsins	

en	þar	fara	fram	um	það	bil	helmingur	allra	viðskipta	á	innlendum	fjármálamörkuðum.	

Markaðsvirði	skráðra	skuldabréfa	í	Kauphöll	í	lok	febrúar	síðastliðin	var	2.372	milljarðar	

króna	eða	tæplega	70%	af	verðbréfamarkaðnum.	Velta	á	innlendum	skuldabréfamarkaði	

var	5,9	milljarðar	á	dag	á	síðastliðnu	ári	(Snorri	Páll	Gunnarsson,	2017).	

Þau	skuldabréf	sem	gefin	eru	út	á	markaði	hér	á	Íslandi	eru	flest	öll	gefin	út	af	ríkinu	

eða	með	ábyrgð	hins	opinbera	eins	og	 til	 dæmis	 skuldabréf	 sveitafélaga	og	 íbúðabréf	

Íbúðarlánasjóðs.	 Þessi	 ríkistryggðu	 skuldabréf	 eru	 um	 tveir	 þriðju	 af	 öllum	

skuldabréfamarkaði	en	um	einn	þriðji	 er	 gefin	út	 af	 einkaaðilum	og	erlendum	aðilum.	

Væntingar	 eru	 á	 að	 innlendur	 fyrirtækjamarkaður	með	 skuldabréf	muni	 vaxa	 á	 næstu	

misserum	(Snorri	Páll	Gunnarsson,	2017).		

Þegar	litið	er	yfir	þau	skuldabréf	sem	skipt	er	með	hér	heima	má	flokka	þau	í	tvo	flokka,	

verðtryggð	og	óverðtryggð.	Mikil	breyting	hefur	verið	á	vali	útgefanda	á	því	hvort	gefin	

eru	 út	 óverðtryggð	 eða	 verðtryggð	 skuldabréf.	 Í	 byrjun	 árs	 2008	 var	 hlutfallslegt	

markaðsverðmæti	óverðtryggðra	skuldabréfa	13%	á	móts	við	87%	í	flokki	verðtryggðra.	

Fimm	árum	síðar	voru	óverðtryggð	skuldabréf	orðin	25%	af	markaðsverðmæti	en	í	dag	

eru	óverðtryggð	skuldabréf	orðin	stærri	hluti	af	markaðnum	en	þau	verðtryggðu.	Má	í	því	

samhengi	líta	til	þess	að	óverðtryggð	ríkisskuldabréf	eru	orðin	30%	af	markaðnum	ein	og	

sér	(Snorri	Páll	Gunnarsson,	2017).	 	Þau	skuldabréf	sem	eru	óverðtryggð	bera	þá	alltaf	

hærri	ávöxtunarkröfu	en	þau	sem	eru	verðtryggð.		

Að	 fjárfesta	 í	 skuldabréfum	 á	 Íslandi	 er	 annað	 hvort	 gert	 á	 fummarkaði,	 við	 fyrstu	

útgáfu,	 eða	 á	 eftirmarkaði	 þar	 sem	 skuldabréf	 færast	 frá	 einum	 einstaklingi	 eða	

fjárfestingarfyrirtæki	yfir	á	annan.	Að	fjárfesta	á	frummarkaði	felur	í	sér	útboð	þar	sem	

hver	og	einn	býður	í	skuldabréfin	á	ákveðnu	gengi	og	í	ákveðnu	magni.	Má	færa	rök	fyrir	

því	að	fyrir	nýja	og	óreynda	fjárfesta	sé	nær	í	lagi	að	fjárfesta	á	eftirmarkaði	í	bréfum	sem	

nú	þegar	hafa	verið	gefin	út.		Að	kaupa	skuldabréf	á	eftirmarkaði	er	fremur	einföld	aðgerð	
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sem	hægt	er	að	framkvæma	í	heimabanka	eða	í	gegnum	verðbréfamiðlara	hjá	viðskipta	

og	fjárfestingabönkunum	

Ávallt	 fellur	 til	 ákveðinn	 kostnaður	 við	 kaup	 á	 skuldabréfum	 í	 gegnum	bankana.	 Ef	

notast	 er	 við	 gjaldskrá	 Landsbankans	 kemur	 í	 ljós	 að	 þóknun	 er	 frá	 0,3%	 af	 upphæð	

fjárfestingarinnar	upp	að	0,75%	á	innlendum	skuldabréfum	með	lámarksþóknun	við	3.500	

kr.	 Lægsta	 þóknunin	 er	 á	 innlendum	 ríkisskuldabréfum	 en	 hæst	 er	 hún	 á	 öðrum	

stöðluðum	skuldabréfum	með	líftíma	lengri	en	eitt	ár	(Landsbankinn,	2016).		

Við	 vinnslu	 eftirfarandi	 upplýsinga	 var	 notast	 við	 vefsíðuna	www.keldan.is	 og	 gögn	

fengin	dagana	20-23.	apríl	2017.		

Ef	við	byrjum	á	að	líta	yfir	hluta	af	þeim	verðtryggðu	skuldabréfum	sem	eru	á	íslenskum	

markaði	þá	má	sjá	að	ávöxtunarkrafa	þeirra	sem	eru	með	líftíma	á	milli	þrjú	til	átta	ár	er	

á	bilinu	2,80%	-	3,22%	líkt	og	sést	á	mynd	1.	Það	má	því	sjá	að	ávöxtunarkröfumunur	er	

fremur	 lítill	 á	 milli	 skuldabréfa	 með	 svipaðan	 líftíma.	 Þau	 bréf	 sem	 bera	 lægsta	

ávöxtunarkröfu	eru	skuldabréf	ríkissjóðs	og	þau	sem	bera	hæsta	ávöxtunarkröfu	þann	23.	

apríl	 2017	 eru	 skuldabréf	 Lánasjóðs	 Sveitafélaga.	 Þá	 má	 einnig	 sjá	 að	 allir	

viðskiptabankarnir	hafa	á	einum	tíma	eða	öðrum	undanfarið	ár	átt	hæstu	ávöxtunarkröfu	

af	þeim	skuldabréfum	sem	skoðuð	voru.		

Þau	skuldabréf	sem	virðast	fremur	vera	með	lægri	ávöxtunarkröfu	á	ársgrundvelli	eru	

skuldabréf	 ríkissjóðs,	 skuldabréf	 Íbúðarlánasjóðs	 (Housing	 Financing	 Fund	 samkvæmt	

www.keldan.is)	og	skuldabréf	Byggðastofnunar.	Þetta	samræmist	því	sem	áður	var	nefnt	

að	ávöxtunarkrafa	skuldabréfa	er	hærri	á	þeim	sem	bera	meiri	áhættu	og	minni	á	þeim	

sem	þykja	öruggari.	Áhugavert	er	einnig	að	sjá	að	skuldabréf	Lánasjóðs	sveitarfélaga	bera	

fremur	háa	ávöxtunarkröfu	sem	gæti	skýrst	af	erfiðri	fjárhagsstöðu	sveitafélaga	ef	litið	er	

nokkur	ár	aftur	í	tímann.	Þá	má	einnig	sjá	að	flest	öll	bréfin	falla	eilítið	síðari	hluta	ágúst	

mánaðar	en	ef	horft	er	yfir	árið	í	heild	sinni	er	sveifla	í	ávöxtunarkröfu	rétt	um	0,5%.	
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Mynd	1.	Verðtryggð	skuldabréf	á	íslenskum	skuldabréfamarkaði.		

Þegar	litið	er	yfir	óverðtryggðu	skuldabréfin	þá	ber	fyrst	af	nefna	að	flest	þeirra	hafa	

styttri	líftíma	vegna	óvissu	um	verðbólgu	þegar	litið	er	langt	fram	í	tímann.	Útgefendur	

óverðtryggðra	skuldabréfa	vilja	síður	festa	sig	til	lengri	tíma	á	föstum	vöxtum	vegna	hættu	

á	mikilli	hreyfingu	verðbólgu	þegar	horft	til	lengri	tíma.	Þó	kom	á	óvart	að	ríkissjóður	bíður	

upp	á	óverðtryggð	skuldabréf	með	 líftíma	upp	á	9,71	ár	 sem	má	teljast	 fremur	 langur	

líftími	á	skuldabréfum	sem	ekki	eru	verðtryggð.		

Þá	 má	 einnig	 sjá	 að	 ávöxtunarkröfu	 munur	 á	 milli	 verðtryggðra	 og	 óverðtryggðra	

skuldabréfa	er	um	2,03%	sem	er	nálægt	því	að	vera	verðbólga	síðastliðnu	tólf	mánaða,	

1,6%,	samkvæmt	Seðlabanka	Íslands	(2017).	Fylgni	ávöxtunarkröfu	viðskiptabankana	er	

mikil	 og	 nánast	 ekki	 hægt	 að	 greina	 mikinn	 mun.	 Aftur	 á	 móti	 kemur	 fram	 að	

ávöxtunarkrafa	skuldabréfa	í	ríkissjóði	er	þó	nokkuð	lægri	sem	er	í	takt	við	lægri	áhættu	

á	þeim	skuldabréfum	eins	og	sést	á	mynd	2.		

Líkt	og	með	verðtryggðu	skuldabréfin	fellur	ávöxtunarkrafa	óverðtryggðra	skuldabréfa	

síðari	 hluta	 ágúst	mánaðar	 árið	 2016.	 Ef	 skoðað	 er	 graf	 Seðlabanka	 Íslands	 sem	 sýnir	

verðbólgu	síðastliðins	árs	þá	má	sjá	að	verðbólga	lækkar	um	tæpan	helming,	úr	1,6%	í	

0,9%,	frá	júní	2016	og	fram	í	ágúst	2016	sem	gæti	skýrt	að	hluta	til	fallið	á	ávöxtunarkröfu	
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skuldabréfa	 	 (Seðlabanki	 Íslands,	 2017).	 Sveiflur	 á	 ávöxtunarkröfu	 óverðtryggðra	

skuldabréfa	er	þó	nokkuð	meiri	en	þeirra	verðtryggðu	eða	um	1,5%	á	ársgrundvelli.		

	

Mynd	2.	Óverðtryggð	skuldabréf	á	íslenskum	skuldabréfamarkaði.	

4.2 Hlutabréf	
Hlutabréfamarkaður	íslenskra	hlutabréfa	er	ekki	mjög	stór	en	þau	félög	sem	skráð	eru	á	

markaði	eru	rétt	um	17.	Einfalt	er	að	standa	að	kaupum	og	sölu	á	hlutabréfum	en	nú	til	

dags	er	hægt	að	ganga	frá	öllu	 í	heimabanka	einstaklinga	um	leið	og	búið	er	að	stofna	

vörslureikning	hjá	viðskiptabönkunum.	Þóknun	af	viðskiptum	um	hlutabréf	á	innlendum	

markaði	 í	 gegnum	verðbréfaþjónustu	er	um	1%	samkvæmt	verðskrá	Landsbankans	en	

0,75%	ef	viðskiptin	eru	afgreidd	í	gegnum	heimabanka.	Þó		er	lágmarksþóknun	skráð	sem	

1.950	 –	 3.500.	 krónur	 eftir	 því	 hvort	 viðskipti	 eru	 í	 heimabanka	 eða	 í	 gegnum	

verðbréfamiðlara	(Landsbankinn,	2016).		

Að	ætla	sér	að	vera	viss	um	jákvæða	ávöxtun	á	hlutabréfamarkaði	er	ekki	einfaldur	

leikur.	 Hlutabréfaverð	 fyrirtækja	 er	 viðkvæmt	 fyrir	 ýmsum	 breytingum	 bæði	 innan	
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rekstursins	sem	og	breytingum	á	efnahagslífi	þess	ríkis	sem	viðkomandi	fyrirtæki	starfar	

í.	 Á	 íslenskum	 markaði	 magnast	 sveiflur	 oft	 á	 tíðum	 upp	 og	 niður	 vegna	 smæðar	

markaðsins	 og	 tengingum	 á	 milli	 fyrirtækja	 sem	 skráð	 eru	 á	 almennan	 markað.	 Eftir	

afléttingu	 fjármálahafta	 er	 einnig	 möguleiki	 fyrir	 hinn	 almenna	 fjárfesti	 að	 leggja	 sitt	

fjármagn	á	erlendan	markað	og	geta	allir	viðskiptabankar	hér	á	landi	séð	um	milligöngu	í	

þeim	málum.	Vegna	stærðar	þess	markaðar	er	erfitt	að	taka	hann	fyrir	í	þessari	ritgerð	og	

munum	við	því	halda	okkur	við	þann	innlenda.	Þó	vill	höfundur	ítreka	að	vert	er	að	skoða	

erlenda	markaði	í	þágu	þess	að	fá	fjölbreytni	í	fjárfestingar	sínar.	Fjölbreytni	er	nefnilega	

lykilinn	 á	 því	 að	 eiga	 stöðugt	 fjármálasafn	 þar	 sem	 sveiflur	 í	 sitt	 hvora	 áttina	 á	

fjárfestingum,	ein	fellur	í	verði	og	önnur	hækkar	í	verði,	hafa	gagnverkandi	áhrif	og	leiðir	

það	því	yfirleitt	til	aukins	stöðuleika.	

Þóknun	vegna	viðskipta	á	hlutabréfum	á	erlendum	markaði	svipar	til	þess	kostnaðar	

sem	við	greiðum	fyrir	umsýslu	á	innlendum	viðskiptum	í	gegnum	verðbréfamiðlara	en	þó	

með	hærri	lágmarksgreiðslu.		

Ef	við	lítum	nú	aðeins	til	þeirra	fyrirtækja	sem	skráð	eru	á	opin	markað	hérlendis	og	þá	

með	tilliti	til	þeirra	greiningartóla	sem	við	nefndum	áðan	þá	kemur	fyrst	í	ljós	að	meirihluti	

þessa	fyrirtækja	hafa	verið	í	jákvæðri	gengissveiflu	undanfarið	ár.	Þó	eru	fjögur	fyrirtæki	

sem	hafa	verið	í	þó	nokkurri	lækkun	á	gengi	síðastliðið	ár.	Það	eru	Icelandair,	Össur,	HB	

Grandi	og	Skeljungur.	Þau	fyrirtæki	sem	hafa	verið	með	jákvæða	gengisþróun	eru	flest	

með	hækkun	á	bilinu	20-40%	en	þó	eru	nokkrir	hástökkvarar	með	meira	en	60%	hækkun	

á	hlutabréfaverði	á	síðastliðnu	ári	en	það	eru	Nýherji,	Sjóvá	og	TM	eins	og	sést	á		mynd	3.		
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Mynd	3.	Gengissveiflur	undanfarins	árs.	

Ef	við	lítum	þá	næst	til	V	/H	hlutfalls,	V	/I	hlutfalls	og	hagnaðar	á	hlut	þá	kemur	í	ljós	

að	hástökkvarar	 í	 V	 /	H	hlutfallinu	eru	Reitir,	Össur	og	Nýherji	 en	þau	 fyrirtæki	 ná	öll	

hlutfalli	um	eða	yfir	30	eins	og	sést	á	mynd	4.	Þegar	horft	er	til	V	/	I	hlutfalls	þá	eru	það	

Marel,	Össur,	Nýherji	og	Hagar	sem	skara	fram	úr.	Hagnaður	á	hlut	gefur	til	kynna	hversu	

miklu	væri	að	skipta	á	hvert	hlutabréf	ef	allur	hagnaður	væri	greiddur	út	til	hluthafa.	Þá	

kemur	í	ljós	að	hæstir	eru	Eimskip,	Marel,	Össur	og	N1	sem	öll	eru	með	meira	en	10	kr.	á	

hvern	hlut	en	þó	ber	að	huga	að	hver	hlutur	í	þeim	félögum	er	á	genginu	100	eða	hærra.		

	

Mynd	4.	Kennitölur	hlutabréfa	sem	skráð	eru	á	almennan	íslenskan	hlutabréfamarkað.	
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ROE	er	hlutfall	sem	víða	er	notað	erlendis	við	mat	á	hlutabréfum.	Þegar	þessi	félög	eru	

sett	 upp	 í	 graf	 líkt	 og	 á	mynd	5	 þá	 kemur	 í	 ljós	 að	þeir	 sem	eru	með	hæsta	ROE	eru	

Icelandair,	Nýherji,	Hagar,	Sjóvá,	TM,	Skeljungur	og	N1.	ROE,	líkt	og	flest	öll	hlutföll,	er	

ágætt	að	nota	til	að	bera	saman	fyrirtæki	á	sama	sviði	en	ROE	er	frekar	breytilegt	á	milli	

ólíkra	markaða.		

	

Mynd	5.	ROE	fyrirtækja	sem	skráð	eru	á	almennan	markað	á	Íslandi.	

4.3 Verðbréfasjóðir	
Þegar	skoðaðir	eru	þeir	verðbréfasjóðir	sem	standa	til	boða	á	innlendum	markaði	kemur	

margt	 í	 ljós.	 Hægt	 er	 að	 flokka	 sjóðina	 sem	 skammtímasjóði,	 sjóði	 í	 íslenskum	

skuldabréfum	bæði	meðallög	og	 löng,	 sjóði	 í	 íslenskum	hlutabréfum,	 sjóði	 í	 erlendum	

hlutabréfum	og	blandaða	 sjóði.	 Allir	 þessir	 sjóðir	 eru	 flokkaðir	 eftir	 því	 hvort	 þeir	 eru	

fjárfestingasjóðir	eða	verðbréfasjóðir.		

Þegar	innlendu	verðbréfasjóðirnir	eru	skoðaðir	kemur	í	ljós	mikil	munur	í	12	mánaða	

ávöxtun.	Allt	frá	18,25%	og	niður	í	-18,31%	ávöxtun	eins	og	sést	á	mynd	6.	Þá	er	einnig	

athugavert	að	þeir	sjóðir	sem	standa	hvað	verst	þegar	horft	er	til	eins	árs	standa	jafnvel	í	

mjög	jákvæðri	ávöxtun	þegar	horft	er	til	lengra	tímabils.	Margir	þeirra	verðbréfasjóða	sem	

sýna	hvað	hæstu	 ávöxtunina	undanfarið	 ár	 eru	 að	 fjárfesta	meðal	 annars	 á	 erlendum	

markaði.	Má	því	velta	því	fyrir	sér	hvort	þeir	sjóðir	nái	betri	áhættudreifingu	og	með	því	

yfirhöfuð	betri	ávöxtun.		
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Mynd	6.	Ávöxtun	verðbréfasjóða	í	íslenskum	markaði.	

Að	stofna	til	kaupa	í	verðbréfasjóði	er	ekki	flókið.	Viðkomandi	fjárfestir	fer	inn	í	sinn	

heimabanka	og	stofnar	þar	vörslureikning	sem	mun	halda	utan	um	öll	kaup	og	alla	sölu	

sem	og	greiðslu	hagnaðar.	Í	framhaldi	er	gengið	frá	kaupum	í	gengum	heimabanka	og	er	

þá	yfirleitt	veittur	afsláttur	af	afgreiðslugjaldi.	

Möguleiki	 er	 í	mörgum	sjóðum	hérlendis	 að	 vera	 í	 áskrift	 þar	 sem	 lögð	eru	 inn	 lág	

lágmarkskaup,	5.000	eða	10.000	í	áskrift,	í	hverjum	mánuði.	Þessi	upphæð	er	þá	annað	

hvort	 skuldfærð	 af	 bankareikning	 viðkomandi	 fjárfestis	 eða	 dregið	 af	 greiðslukorti	 í	

hverjum	mánuði	líkt	og	með	reglubundin	sparnað.	Við	þessa	afgreiðslu	þá	er	oft	á	tíðum	

fellt	niður	afgreiðslugjald.		

Einnig	er	auðvelt	að	selja	sig	úr	sjóðum.	Eins	og	til	dæmis	hjá	Arion	banka	en	þar	eru	

fjárfestar	ekki	bundnir	í	sjóðum	fyrir	utan	þá	örfáu	daga	sem	það	tekur	að	leysa	eignarhlut	

þeirra	úr	sjóðnum	(Arion	banki,	e.d.).		

Hver	og	einn	fjárfestir	getur	lesið	sér	til	um	fjárfestingastefnur	hvers	og	eins	sjóðs	sem	

og	valið	á	milli	þeirra	með	tilliti	til	áhættu	þar	sem	flestir	viðskiptabankar	flokka	sína	sjóði	

niður	eftir	áhættuflokkun.	Áhættuflokkun	er	þó	ekki	fullkomin	vísindi	þar	sem	notast	er	
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við	að	 líta	 til	 fortíðar	og	greina	hver	söguleg	sveifla	 í	ávöxtun	hefur	verið.	Það	hvernig	

ávöxtun	hefur	verið	í	gegnum	tíðina	þarf	ekki	endilega	að	vera	vísbending	um	það	hvernig	

ávöxtun	verður	 í	 framtíðinni	og	því	ber	að	 taka	því	með	 fyrirvara	eins	og	 svo	mörgu	 í	

fjárfestingum.		

Þegar	keypt	er	í	verðbréfasjóðum	þá	er	innheimt	söluþóknun	sem	er	breytileg.	Oft	á	

tíðum	er	hún	munurinn	á	kaup	og	sölugengi	í	viðkomandi	sjóð	þann	dag	sem	viðskiptin	

fara	 fram	 en	 einnig	 getur	 verið	 	 föst	 þóknun	 frá	 1-2%	 af	 kaupverði.	 Þá	 er	 innheimt	 í	

verðbréfasjóðum	árleg	umsýsluþóknun	sem	ræðst	af	rekstrarkostnaði	viðkomandi	sjóðs	

en	getur	verið	hátt	í	2%	á	ári.		Einnig	er	innheimt	vörsluþóknun	árlega	sem	á	að	standa	

straum	 af	 gjaldi	 til	 Nasdaq	 Verðbréfamiðstöðvar	 hf.	 og	 erlendra	 vörsluaðila	 sem	 og	

almennrar	vinnslu	líkt	og	útsendingar	yfirlita	og	fleira	(Arion	banki,	e.d.),(Landsbankinn,	

2016).		

4.4 Fasteignir	
Af	þeim	fjárfestingum	sem	áður	hafa	verið	nefndar	er	sennilega	ein	mesta	umræðan	 í	

samfélaginu	 um	 fjárfestingar	 á	 fasteignamarkaði.	 Samkvæmt	 öllum	 helstu	

greiningadeildum	 og	 upplýsingum	 frá	 Þjóðskrá	 Íslands,	 hagfræðideild,	 hefur	

fasteignaverð	á	höfuðborgasvæðinu	hækkað	umtalsvert	undanfarin	ár	og	þá	sérstaklega	

seinni	hluta	ársins	2016.	Samkvæmt	Hagsjá	Landsbankans	þarf	að	fara	allt	aftur	til	ársins	

2007	til	að	sjá	eins	miklar	hækkanir	á	fasteignamarkaði	(Landsbankinn,	2016).		

Þessi	mikla	hækkun	á	fasteignaverði	veldur	því	að	margir	vilja	fjárfesta	í	fasteignum	og	

farið	er	að	bera	á	vissum	skorti	í	ákveðnum	stærðarflokkum	fasteigna.	Ástæða	þessa	er	

meðal	 annars	 talin	 vera	hagstætt	 efnahagsástand,	 kaupmáttaraukning	og	 fólksfjölgun.	

Einnig	er	betra	aðgengi	að	lánsfé	að	skapa	enn	frekari	hækkanir	á	fasteignamarkaði.	Eins	

og	er	þykir	ástæða	til	að	 líta	til	þess	að	ofhitnun	gæti	orðið	á	húsnæðismarkaði	á	allra	

næstu	misserum	þar	sem	framboð	er	mun	minna	en	eftirspurn.		

Samkvæmt	 Hagsjá	 Landsbankans	 hefur	 heildarhækkun	 fasteigna	 á	 síðastliðnum	 12	

mánuðum	verið	16,3%	sem	er	umtalsverð	hækkun	(Landsbankinn,	2017).	Ofan	á	þessa	

miklu	hækkun	er	einnig	vert	að	horfa	til	verðbólgu	undanfarinna	12	mánaða	en	hún	hefur	

verið	 fremur	 lág	 eða	1,6%	 samkvæmt	 vef	Hagstofu	 Íslands	 (2017).	 Þar	 sem	verðbólga	

hefur	verið	 lág	en	hækkun	fasteignaverðs	mjög	mikil	má	áætla	að	stór	hluti	hækkunar	

fasteignaverðs	sé	hækkun	á	raunvirði	eigna	en	sé	ekki	komin	til	vegna	verðbólgu.		
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Í	grein	í	Fréttablaðinu	þann	21	desember	er	rætt	við	Konráð	S.	Guðjónsson	sérfræðing	

í	greiningadeild	Arion	banka.	Þar	er	greint	frá	25%	aukningu	í	veltu	á	fasteignamarkaði	

það	 sem	 af	 er	 af	 því	 ári.	 Konráð	 skýrir	 aukningu	 á	 veltu	 í	 krónutali	 sem	 sambland	 af	

aukningu	 í	 fjölda	 samninga	 og	 hækkandi	 verði.	 Konráð	 telur	 einnig	 að	mestu	 leyti	 sé	

innistæða	sé	fyrir	hækkununum.	„Ef	maður	horfir	á	markaðinn	i	heild	sinni	er	þetta	í	takt	

við	aukinn	kaupmátt	og	verðrými“.	

Hagsjá	Landsbankans	spáir	fyrir	um	áframhaldandi	hækkun	fasteignaverðs.	Þar	er	gert	

ráð	fyrir	10%	hækkun	árið	2017	og	8%	bæði	árið	2018	og	2019	(Landsbankinn,	2016).		

Ný	skýrsla	greiningardeildar	Arion	banka	gerir	ráð	fyrir	enn	frekari	hækkun	en	Hagsjá	

Landsbankans	eða	um	34,4%	fram	til	ársins	2019.	
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5 Umræður	og	Lokaorð	

Kennslubækurnar	kenna	manni	allar	að	markaðurinn	eigi	að	vera	skilvirkur.	Það	að	vera	

skilvirkur	hefur	þær	afleiðingar	að	það	væri	tímasóun	að	reyna	að	vinna	markaðinn	og	ná	

hærri	ávöxtun	en	hinn	almenni	markaður	er	með.	Maður	vinnur	bara	markaðinn	með	

heppni	eða	innherjaupplýsingum	(Brigham	og	Houston,	2009).	Það	má	hugsanlega	líkja	

því	 við	 spilavíti.	 Það	 ætla	 allir	 að	 koma	 út	 með	 stærsta	 pottinn	 og	 vinna	 húsið	 en	

staðreyndin	er	samt	sú	að	húsið	vinnur	oftast	þó	maður	heyri	mest	af	þeim	örfáu	sem	

vinna	 húsið.	 Það	 er	 þó	 ekki	 þar	með	 sagt	 að	 ekki	 sé	 hægt	 að	 öðlast	 góða	 ávöxtun	 á	

markaðinum	en	að	ætla	að	ná	hærri	ávöxtun	en	markaðurinn	í	heild	sinni	er	ekki	raunhæft	

markmið	ef	markaðurinn	er	skilvirkur.		

Eitt	 af	 því	 mikilvægasta	 í	 fjárfestingum	 er	 að	 dreifa	 áhættunni.	 Það	 að	 leggja	 allt	

fjármagnið	á	eina	fjárfestingu	er	eins	og	að	spila	rússneska	rúllettu.	Líkurnar	eru	háar	að	

allt	 tapist.	 Skynsamlegast	en	að	byggja	upp	 safn	þar	 sem	breidd	er	á	 fjárfestingunum.	

Blanda	af	fjárfestingum	sem	bera	háa	ávöxtun	og	meiri	áhættu	og	öðrum	sem	bera	lága	

ávöxtun	og	minni	áhættu.	Hvert	hlutfallið	er	á	milli	þessa	tveggja	fer	eftir	áhættusækni	

fjárfestisins.	 Ef	 öryggi	 og	 lægri	 ávöxtun	 er	 áhersla	 fjárfestisins	 þá	 myndi	 viðkomandi	

hugsanlega	fjárfesta	70-75%	í	ríkisskuldabréfum	eða	einhverri	annarri	öruggri	fjárfestingu	

með	15-20%	í	hlutabréfum	og	5-10%	í	bankainnistæðum.	Ef	að	fjárfestir	er	áhættusæknari	

þá	myndi	karfan	hugsanlega	 frekar	 innihalda	50-55%	hlutabréf,	35-40%	ríkisskuldabréf	

eða	aðra	örugga	fjárfestingu	og	5-10%	í	bankainnistæðum.	

Ávinningur	þess	að	vera	með	blöndu	af	fjárfestingum	í	körfu	er	sá	að	ef	einn	markaður	

fer	lækkandi	þá	eru	meiri	líkur	að	önnur	eign	í	körfunni	nái	að	vega	tapið	upp	og	í	heildina	

komi	fjárfestirinn	út	með	öruggari	fjárfestingu.	Ein	góð	aðferð	til	að	ná	að	dreifa	áhættu	

er	að	fjárfesta	 í	vísitölusjóð.	Vísitölusjóðir	eru	 í	boði	á	 innlendum	markaði	og	eru	oft	á	

tíðum	með	góða	dreifingu	á	áhættu.	Erlendis	eru	einnig	mjög	stórir	vísitölusjóðir	eins	og	

S&P	 500	 og	 Vanguard.	 Þessir	 sjóðir	 eru	 yfirleitt	með	 fremur	 stöðuga	 ávöxtun	 og	 litla	

áhættu	og	endurspegla	markaðinn	í	heild	sinni	(Brigham	og	Houston,	2009).	

Að	fjárfesta	er	skynsamleg	leið	ef	að	fjárhagsstaða	einstaklings	býður	upp	á	það.	Betra	

er	að	setja	fjármagnið	í	vinnu	í	stað	þess	að	láta	það	sitja	iðjulaust	til	 lengri	tíma	undir	

koddanum.	Það	að	byrja	snemma	vinnur	einnig	alltaf	með	fjárfestinum.	Að	hafa	tíma	til	
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að	 halda	 fjárfestingu	 til	 lengri	 tíma	 gefur	 okkur	 möguleika	 á	 að	 komast	 í	 gegnum	

skammtímasveiflur	sem	og	að	endurfjárfesta	þeim	vöxtum	sem	fjárfestingin	gefur	af	sér.	
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