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Útdráttur	

Þessi	 lokaritgerð	 um	 verðþróun	 hlutabréfa	 Icelandair	 Group	 á	 árunum	 2010	 til	 2016	

leitast	við	að	svara	spurningunni	Hefur	verðið	þróast	í	takt	við	uppsveiflu	í	ferðaþjónustu	

á	 Íslandi?	Helstu	 aðferðirnar	 sem	 notaðar	 verða	 til	 þess	 eru	meðal	 annars	 yfirlit	 yfir	

rekstur	félagsins,	yfirlit	yfir	þróun	mikilvægra	stærða	sem	hjálpa	til	við	að	meta	stöðu	og	

þróun	ferðaiðnaðarins	á	hverjum	tíma.	Í	aðalkafla	ritgerðarinnar	er	farið	yfir	marktækar	

verðbreytingar	 og	 reynt	 að	 skýra	 þær	 með	 rökstuddum	 hætti.	 Helstu	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	eru	að	verðið	hafi	þróast	í	takt	við	ferðaþjónustu	frá	árslokum	2012	en	

að	 frammistaða	 félagsins	 á	 seinni	 hluta	 ársins	 2016	 hafi	 verið	 vegin	 niður	 af	

gengisáhrifum.	 Eins	 kom	 í	 ljós	 að	 í	 alþjóðlegum	 samanburði	 hafa	 hlutabréf	 Icelandair	

Group	 verið	 góð	 fjárfesting	 þegar	 horft	 er	 yfir	 þetta	 sjö	 ára	 tímabil.	 Höfundur	 dregur	

jafnframt	tvær	mikilvægar	ályktanir	út	frá	niðurstöðum:	í	fyrsta	lagi	að	markaðurinn	sé	

hálfskilvirkur	samkvæmt	kenningunni	um	skilvirka	markaði.	Í	öðru	lagi	að	þýðingarmiklar	

verðbreytingar	 séu	 skyndilegar	 og	 koma	 annars	 vegar	 fram	 í	 kjölfar	 ófyrirsjáanlegra	

atburða	 og	 hins	 vegar	 í	 beinum	 tengslum	 við	 birtingu	 nýrra	 upplýsinga	 um	 afkomu	

félagsins.	 Enn	 fremur	 komst	 höfundur	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 erfitt	 sé	 að	 nota	

tæknigreiningu	til	þess	að	spá	fyrir	um	framtíðarþróun	með	fullri	vissu.		
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1 Inngangur	

Í	þessari	ritgerð	er	fjallað	ítarlega	um	hlutabréfaverð	Icelandair	Group	hf.	á	árunum	2010	

til	2016	og	jafnframt	reynt	að	svara	spurningunni:	Hefur	verðið	þróast	í	takt	við	uppsveiflu	

í	ferðaþjónustu	á	Íslandi?	Til	þess	að	svara	þessari	spurningu	verða	hinar	ýmsu	hliðar	á	

rekstri	 félagsins	 skoðaðar	 til	 að	 meta	 hvernig	 félagið	 aðlagar	 sig	 að	 uppbyggingu	 á	

ferðamannamarkaðinum.	Einnig	eru	þættir	sem	tengjast	ferðaþjónustu	beint	og	óbeint,	

og	 gætu	 því	 haft	 áhrif	 á	 hlutabréfaverðið,	 skoðaðir	 yfir	 þetta	 tímabil.	 Farið	 er	 yfir	

verðþróunina	 á	 þessum	 tíma	 og	 reynt	 að	 útskýra	 á	 einhvern	 hátt	 einkennandi	

verðbreytingar	sem	hafa	átt	sér	stað.	Til	þess	að	ákvarða	hvaða	verðbreytingar	er	vert	að	

skoða	nánar	verða	notuð	Bollinger-bönd	byggð	á	tíu	daga	hlaupandi	meðaltali	og	tveimur	

staðalfrávikum.	Miklar	verðlækkanir	á	bréfum	félagsins	á	seinni	hluta	ársins	2016	hafa	

verið	á	allra	vörum	og	því	er	verðþróun	félagsins	borin	saman	við	önnur	félög,	bæði	íslensk	

félög	og	 erlend,	 félög	 í	 ferðaþjónustu	og	 ekki.	 Þetta	 er	 gert	 til	 þess	 að	 komast	 að	því	

hvernig	verðþróun	Icelandair	Group	stendur	miðað	við	önnur	félög	og	markaðinn	í	heild	

sinni.	Að	lokum	er	fjallað	um	skilvirkni	markaðarins	og	hvort	það	sé	mögulegt	að	spá	fyrir	

um	hlutabréfaverð	framtíðarinnar.		
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2 Rekstur	félagsins		

Hlutafélagið	 Icelandair	 Group	 skiptist	 í	 níu	 dótturfélög	 sem	 starfa	 á	 flestum	 sviðum	

ferðaþjónustu	ásamt	stoðsviðum	á	borð	við	bókhald	og	fraktflutninga.	Hér	verða	skoðuð	

nánar	fjögur	af	þessum	níu	félögum,	sem	öll	tengjast	ferðaþjónustu	á	mjög	beinan	hátt.	

Félögin	verða	skoðuð	með	 tilliti	 til	 áhrifa	aukinna	umsvifa	 í	 ferðaþjónustu	og	þar	með	

ástandið	á	þeim	mörkuðum	sem	þau	starfa	á.		

2.1 Icelandair		
Icelandair,	flugfélag	sem	stendur	fyrir	farþegaflutningum	milli	Íslands	og	annarra	landa,	

er	án	efa	þekktasti	hluti	Icelandair	Group	og	líklegast	það	fyrsta	sem	kemur	upp	í	hugann	

hjá	almenningi	þegar	félagið	er	nefnt	á	nafn.	Flugfélagið	sjálft	á	rætur	að	rekja	allt	til	ársins	

1937	í	sinni	frumstæðustu	mynd	og	fagnar	því	80	ára	afmæli	í	ár,	þó	að	það	hafi	í	raun	

ekki	orðið	eignarhaldsfélag	fyrr	en	árið	2003.	Því	eignarhaldsfélagi	var	síðar	skipt	upp	í	

nokkur	félög	og	þá	varð	til	Icelandair	Group.	Árið	2015	urðu	mikil	tímamót	hjá	félaginu	er	

það	flutti	þriðja	milljónasta	farþegann,	en	árið	2017	tengir	flugfélagið	saman	28	flugvelli	

vítt	 og	 dreift	 um	 Evrópu	 við	 18	 flugvelli	 staðsetta	 í	 stórborgum	 Norður-Ameríku	

(Icelandair	Group,	e.d.-c	og	-e).	

Meðalfargjöld	hafa	lækkað	síðustu	ár	en	þó	hefur	Icelandair	keppst	við	að	draga	sem	

minnst	 úr	 innifalinni	 þjónustu.	 Björgólfur	 Jóhannsson,	 forstjóri	 Icelandair	 Group,	

viðurkenndi	samt	sem	áður	á	hluthafafundi	þar	sem	ársskýrsla	ársins	2016	var	kynnt,	að	

verið	væri	að	vinna	að	því	að	breyta	því	hvernig	verðin	birtast	í	leitarvélum.	Félagið	vinnur	

markvisst	 að	 því	 að	 gerast	 samkeppnishæfara.	 Björgólfur	 talaði	 um	 að	 taka	 alla	

aukaþjónustu	úr	verðinu	og	auglýsa	þannig	algjörlega	hrátt	grunnverð,	sem	síðan	mætti	

bæta	 ofan	 á	 þá	 þjónustu	 sem	 viðskiptavinir	 kjósa.	 Þetta	 tíðkast	 nú	 til	 dags	 hjá	

lággjaldaflugfélögum	á	borð	við	WOW	Air	og	Norwegian	Air	Shuttle.		

Með	þetta	 til	hliðsjónar	má	 flokka	markaðinn	 fyrir	 farþegaflutninga	milli	 landa	sem	

ófullkominn	 fákeppnismarkað.	 Það	 sem	 einkennir	 oft	 fákeppnismarkaði	 á	 borð	 við	

olíumarkaðinn	 er	 að	 samkeppnin	 fer	 meira	 fram	 í	 öðrum	 eiginleikum	 en	 verði,	 sem	

almenn	 dæmi	 má	 nefna	 kaupauka	 og	 auglýsingar.	 Á	 flugmarkaðnum	 er	 einnig	 mikil	

áhersla	lögð	á	viðbæturnar,	allt	það	sem	ekki	er	innifalið	í	bera	grunnverðinu	sem	kemur	

upp	 í	 niðurstöðum	 leitarvélanna.	 Þetta	 eru	 atriði	 á	 borð	 við	 aukið	 fótapláss,	
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farangursheimild,	val	um	gluggasæti	og	svo	mætti	lengi	telja.	Þó	svo	að	Icelandair	breyti	

uppsetningunni	hjá	sér	og	færist	lengra	í	átt	að	því	að	vera	lággjaldaflugfélag	með	engum	

fríðindum	 býður	 það	 þó	 enn	 upp	 á	 afþreyingarkerfi	 í	 hverju	 sæti,	 sem	 munar	 svo	

sannarlega	um	á	löngum	flugleiðum.		

Aðgangshindranirnar	á	markaðinn	eru	tiltölulega	augljósar:	mikill	byrjunarkostnaður,	

þjálfun	á	starfsfólki,	lendingarstæði	og	fjöldi	leyfa	sem	þarf	að	hafa	tilbúin	áður	en	hefja	

má	 áætlunarflug.	 Stóru	 rótgrónu	 flugfélögin	 hafa	 nú	 þegar	 eignað	 sér	 bestu	 stæðin	 á	

stærstu	flugvöllunum	og	því	þurfa	ný	og	lítil	flugfélög	oft	að	sætta	sig	við	lélegri	stæði	á	

minni	 flugvöllum	 sem	eru	 ekki	 nærri	 því	 jafn	 þekktir	 og	 hafa	mun	 lægri	 farþegaveltu.	

Annar	einkennandi	eiginleiki	er	skipting	á	markaðnum,	þar	sem	félög	geta	 jafnvel	haft	

mismunandi	markhópa.	Skipting	markaðarins	er	áhugaverður	póll	þar	sem	WOW	Air	og	

Icelandair,	sem	eru	miklir	samkeppnisaðilar,	hafa	síðustu	ár	mögulega	verið	að	reyna	að	

höfða	til	mismunandi	markhópa.	WOW	Air	er	markaðssett	sem	lággjaldaflugfélag	með	

engin	 aukaþægindi	 innifalin	 en	 til	 að	 mynda	 þarf	 að	 borga	 fyrir	 innritaðan	 farangur,	

handfarangur	yfir	5kg	og	það	að	velja	sæti	í	vélinni.	Icelandair	er	hins	vegar	auglýst	sem	

meira	 lúxus-	 og	 fjölskylduflugfélag	með	 innifalinni	 farangursheimild,	 afþreyingarkerfi	 í	

hverju	 sæti	 sem	 áður	 sagði	 og	 möguleikanum	 á	 Saga	 Class	 og	 Economy	 Comfort	

farrýmunum.	 Þetta	 er	 eitthvað	 sem	mun	 breytast	 árið	 2017	 þegar	 Icelandair	 leggur	 í	

aðgerðir	 við	 breytingar	 á	 verðskrá	 sinni	 (Hluthafafundur,	 2017	 8.	 febrúar).	 Nýjustu	

leiðirnar	 til	 að	 aðskilja	 þessi	 tvö	 félög	 hafa	 svo	 verið	miklar	 nýjungar	 í	 áfangastöðum	

beggja	félaga	með	tilheyrandi	auglýsingaherferðum.		

2.2 Icelandair	Hotels	
Vegna	 fjölbreytileika	og	umsvifa	 félagsins	hefur	vöxtur	 ferðamannaiðnaðarins	á	 Íslandi	

mjög	víðtæk	áhrif	á	Icelandair	Group.	Ein	af	ástæðum	þess	er	að	félagið	á	einnig	Icelandair	

Hotels	ásamt	því	að	reka	fjöldann	allan	af	fleiri	hótelum.	Þar	má	nefna	Eddu-hótelin,	sem	

eru	einungis	rekin	á	sumrin	og	staðsett	um	allt	land,	og	Hilton	Reykjavík	Nordica.	Félagið	

opnaði	nýtt	hótel	undir	nafninu	„Canopy	by	Hilton“	um	mitt	ár	2016	og	er	opnun	tveggja	

nýrra	hótela	í	Reykjavík	á	dagskránni	á	næstu	árum	(Icelandair	Group,	e.d.-f).	Ætla	má	að	

aukin	umsvif	í	ferðaþjónustu	hafi	mikil	jákvæð	áhrif	á	öll	fyrirtækin	á	markaðnum	og	að	

það	 sem	er	gott	 fyrir	markaðinn	 sé	einnig	gott	 fyrir	 einstök	 fyrirtæki.	Hins	 vegar	gerir	

vaxandi	fjöldi	fyrirtækja	á	báðum	þessum	mörkuðum	það	að	verkum	að	samkeppni	hefur	
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aukist.	 Hótelstarfsemi	 myndi	 frekar	 flokkast	 sem	 einkasölusamkeppni,	 þar	 sem	

aðgangshindranirnar	 eru	 smávægari	 og	 vörurnar	 eru	 líkari.	 Í	 einkasölusamkeppni	 er	

enginn	hagnaður	til	lengri	tíma	því	svo	lengi	sem	hagnað	er	að	fá	til	skemmri	tíma	munu	

fleiri	fyrirtæki	koma	inn	á	markaðinn	til	þess	að	nýta	sér	hann.	Icelandair	Hotels	hafa	haft	

mjög	góða	nýtingu	á	gistiplássi	 síðustu	ár,	en	nýtingin	hefur	aukist	úr	68%	árið	2011	 í	

81,5%	 árið	 2016	 eins	 og	 kemur	 fram	 í	 ársskýrslum	 félagsins.	 Ljóst	 er	 að	 hin	 sívaxandi	

samkeppni	virðist	enn	sem	komið	er	einungis	hafa	góð	áhrif	á	félagið	á	þessum	markaði,	

en	á	sama	tíma	og	nýting	jókst	bættust	einnig	ný	gistipláss	í	hópinn.	Það	virðist	því	í	fljótu	

bragði	vera	að	markaðurinn	sé	ekki	enn	mettaður	og	að	enn	sé	pláss	fyrir	fleiri	gististaði.		

2.3 Iceland	Travel	
Icelandair	Group	á	og	 rekur	einnig	 Iceland	Travel	 sem	er	ein	þekktasta	 ferðaskrifstofa	

landsins.	 Ferðaskrifstofan	 býður	 upp	 á	 ótal	 mismundandi	 samsetningar	 af	 ferðum	 til	

Íslands	svo	að	allir	ættu	að	geta	fundið	eitthvað	við	sitt	hæfi.	Þar	má	nefna	skoðunarferðir	

með	leiðsögumanni,	dagsferðir	um	landið	og	ferðir	þar	sem	viðskiptavinurinn	leigir	bíl	og	

skoðar	landið	á	sínum	eigin	forsendum.	Ferðaskrifstofur	hérlendis	hafa	sprottið	upp	eins	

og	 illgresi	 síðustu	 misseri	 en	 tafla	 1	 sýnir	 fjölda	 nýrra	 ferðaskrifstofa	 og	

ferðaskipuleggjenda	á	árunum	2010-2016.		

Tafla	1	–	Fjöldi	útgefinna	leyfa	fyrir	ferðaskrifstofur	og	ferðaskipuleggjendur	á	ári	(Gögn	frá	
Ferðamálastofu)	

Ár	 Fjöldi	nýrra	

ferðaskrifstofa	

Fjöldi	nýrra	

ferðaskipuleggjenda	

2010	 16	 97	

2011	 13	 99	

2012	 26	 104	

2013	 32	 117	

2014	 46	 121	

2015	 41	 110	

2016	 40	 134	
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Munurinn	á	ferðaskrifstofu	og	ferðaskipuleggjenda	er	sá	að	þó	að	báðir	selji	 ferðir	 í	

atvinnuskyni	má	ferðaskipuleggjandi	einungis	selja	ferðir	sem	eru	styttri	en	sólarhringur.	

Þegar	gisting	bætist	við	er	ferðin	orðin	alferð,	það	er	að	segja	samsetning	að	minnsta	kosti	

tveggja	 þátta	 sem	 seldir	 eru	 saman.	 Þar	má	 til	 dæmis	 nefna	 flug	 og	 gistingu,	 flug	 og	

afþreyingu	eða	gistingu	og	afþreyingu.	Þessi	greinarmunur	er	meðal	annars	gerður	vegna	

þess	að	ferðaskrifstofur	þurfa	að	hafa	tvenns	konar	tryggingar	en	ferðaskipuleggjendur	

aðeins	eina.	Því	er	mun	auðveldara	fyrir	hinn	almenna	borgara	að	stofna	fyrirtæki	sem	

sérhæfir	sig	í	ferðaskipulagningu	en	ferðaskrifstofu	(Ferðamálastofa,	e.d.-a).		

Eins	 og	 sjá	 má	 af	 töflu	 1	 hefur	 fyrirtækjum	 á	 markaði	 ferðaskrifstofa	 og	

ferðaskipuleggjenda	fjölgað	mikið	síðustu	ár,	en	fyrirtækin	eru	að	sinna	auknum	fjölda	

ferðamanna	 sem	 kemur	 til	 landsins	 ár	 hvert.	 Þessi	 nýju	 fyrirtæki	 eru	 þó	 einnig	 aukin	

samkeppni	 fyrir	 Iceland	 Travel,	 og	 þar	 með	 Icelandair	 Group.	 Líkt	 og	 með	 rekstur	

gististaða	má	sjá	mikinn	svip	með	markaðnum	fyrir	ferðaskrifstofur	og	markaðsforminu	

einkasölusamkeppni.	 Þegar	 markaðurinn	 verður	 mettaður	 munu	 fyrirtæki	 týnast	 af	

honum	þangað	 til	 nákvæmlega	 engan	 hagfræðilegan	 hagnað	 verður	 hægt	 að	 þéna	 til	

lengri	 tíma.	 Þegar	 það	 gerist	 er	 mun	 líklegra	 að	 minni	 fyrirtæki,	 jafnvel	 einstaklings-	

og/eða	fjölskyldufyrirtæki,	hrökklist	af	markaðnum	heldur	en	stærri	fyrirtæki	á	borð	við	

Iceland	Travel,	sem	hefur	langtum	sterkara	bakland	og	meira	stofnfé	til	þess	að	halda	velli.	

Fyrirtæki	í	þessari	stöðu	hafa	einnig	meiri	burði	til	þess	að	starfa	í	taprekstri	í	lengri	tíma	

en	minni	fyrirtæki,	til	dæmis	í	þeim	tilgangi	að	bíða	á	meðan	fyrirtækjum	á	markaði	fækkar	

og	markaðshlutdeild	fyrirtækisins	eykst.		

2.4 Flugfélag	Íslands	
Flugfélag	Íslands	er	eina	flugfélagið	hérlendis	sem	flýgur	milli	ákveðinna	staða	innanlands	

og	 til	 Grænlands	 og	 er	 því	 í	 einokunarstöðu	 á	 þeim	 markaði.	 Vert	 er	 að	 nefna	 að	

flugfélagið	Ernir	flýgur	einnig	innanlands	en	á	aðra	áfangastaði	og	skarast	því	reksturinn	

ekki	 við	Flugfélag	 Íslands.	 Sem	einokari	 getur	Flugfélag	 Íslands	 stýrt	 verðinu	á	vörunni	

sinni	algjörlega	og,	 í	gegn	um	verðið,	seldu	magni.	Þar	sem	félagið	mun,	eins	og	önnur	

fyrirtæki,	 leitast	 eftir	 því	 að	 hámarka	 hagnað	 sinn	 mun	 verðið	 ráðast	 af	 halla	

eftirspurnarferilsins,	sem	síðan	ræðst	af	verðteygni	vörunnar.	Þetta	er	satt	í	þeim	skilningi	

að	 teygnin	 virkar	 sem	 eins	 konar	 hindrun	 fyrir	 því	 að	 hækka	 verðið	 of	 mikið,	 en	 ef	

einokarinn	hækkar	verðið	þegar	hann	er	starfandi	á	teygna	hluta	eftirspurnarkúrfunnar	
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munu	tekjur	hans	lækka.	Það	kemur	til	vegna	þess	að	verðhækkunin	verður	hlutfallslega	

minni	en	minnkunin	í	eftirspurðu	magni.	Því	er	verðstýringin	alls	ekki	hömlulaus,	en	það	

segir	sig	sjálft	að	ef	verðið	er	of	hátt	mun	eftirspurt	magn	verða	of	lágt.	Inn	í	þetta	spilar	

að	varan	sem	félagið	er	að	selja,	flug	innanlands,	er	ekki	staðkvæmdarlaus.	Að	sjálfsögðu	

er	hægt	að	keyra	eða	jafnvel	í	sumum	tilfellum	taka	Strætó,	þó	það	taki	vissulega	margfalt	

lengri	tíma.	Það	má	því	segja	að	með	því	að	kaupa	flug	séu	viðskiptavinir	ekki	einungis	að	

gefa	merki	um	greiðsluvilja	sinn	heldur	einnig	að	verðleggja	þann	tíma	sem	sparast	við	að	

velja	flug	yfir	bíl.		

Til	þess	að	hámarka	hagnað	sinn	selur	fyrirtækið	miða	þangað	til	kostnaður	við	einn	

farþega	í	viðbót	er	jafn	tekjunum	frá	honum,	það	er	að	segja	miðaverðinu.	Ætla	mætti	að	

það	kæmi	 sér	best	 fyrir	 fyrirtækið	að	 fylla	hverja	vél	þar	 sem	 framboðið	er	alltaf	 fast,	

sætafjöldi	 hennar	 breytist	 ekki.	 Enn	 fremur	ætti	 ekki	 að	 koma	 til	 neinn	 stórkostlegur	

viðbótarkostnaður	af	því	að	flytja	einn	auka	farþega,	helst	mætti	þá	nefna	að	vélin	yrði	

þyngri	og	þar	af	leiðandi	þyrfti	meira	eldsneyti	til	að	komast	á	áfangastað.	Út	frá	þessu	

sjónarhorni	ættu	síðustu	sætin	í	vélina	að	vera	ódýrust,	vegna	þess	að	það	hlýtur	að	vera	

betra	að	fá	einhverjar	tekjur	heldur	en	engar	tekjur.		

Þetta	er	hins	vegar	ekki	eitthvað	sem	virðist	tíðkast	á	markaðnum,	vegna	þess	að	þeir	

farþegar	 sem	 ferðast	 einna	 helst	 með	 litlum	 fyrirvara	 eru	 starfsmenn	 fyrirtækja	 í	

vinnuferðum	eða	farþegar	sem	þurfa	nauðsynlega	að	komast	á	milli	staða	á	stuttum	tíma.	

Þeir	farþegar	hafa	tilhneigingu	til	að	vera	ónæmari	fyrir	verðbreytingum	en	hinn	almenni	

farþegi	og	eru	gjarnan	tilbúnir	til	þess	að	borga	meira	vegna	þess	að	þeir	þurfa	að	komast	

á	viðkomandi	 stað	á	 réttum	tíma.	Oftar	en	ekki	borga	 fyrirtækin	einnig	 fargjöldin	 fyrir	

starfsmenn	sína	og	því	eru	farþegarnir	enn	líklegri	til	þess	að	sætta	sig	við	hærra	verð.	

Þetta	 er	 ein	 af	 ástæðum	 þess	 af	 hverju	 farmiðar	 eru	 ekki	 ódýrastir	 á	 síðustu	 stundu.	

Flugfélögin	taka	frekar	áhættuna	á	því	að	selja	engan	miða	í	þeirri	von	að	einhver	sem	

hefur	hærri	greiðsluvilja	kaupi	síðustu	miðana.		

Með	mikilli	aukningu	erlendra	ferðamanna	stækkar	markhópur	flugfélagsins	og	ætla	

mætti	að	eftirspurnin	hafi	aukist	 í	kjölfarið.	Fram	kemur	 í	ársskýrslu	félagsins	 frá	árinu	

2015	að	erlendir	farþegar	hafi	verið	15%	farþega	í	flugi	innanlands	það	ár	og	að	þeir	séu	

þar	með	að	vaxa	örar	en	aðrir	markhópar	félagsins.	Í	mars	2016	hóf	Flugfélag	Íslands	beint	

áætlunarflug	 frá	 Keflavíkurflugvelli	 til	 Aberdeen	 í	 Skotlandi	 í	 samstarfi	 við	 Icelandair	
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(Icelandair,	e.d.-b).	Flogið	er	fjórum	sinnum	í	viku	og	ætla	má	að	það	verði	góð	tekjuöflun	

fyrir	 flugfélagið.	 Ljóst	 er	 að	 rekstur	 Flugfélags	 Íslands,	 eins	og	 aðrar	 greinar	 Icelandair	

Group,	nýtur	góðs	af	stöðugum	vexti	ferðamannaiðnaðar	á	Íslandi.		
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3 Áhrifaþættir	

Þeir	þættir	sem	hafa	hugsanlega	áhrif	á	verð	hlutabréfa	 fyrirtækja	eru	bæði	margir	og	

fjölbreyttir.	Þættirnir	geta	tengst	fyrirtækinu	sjálfu,	hlutabréfamarkaðnum	í	heild	sinni,	

markaðnum	sem	 fyrirtækið	 starfar	á	 sem	og	almennum	markaðshorfum.	 Listinn	er	þó	

hvergi	nærri	tæmandi	og	ljóst	er	að	það	væri	óvinnandi	verk	að	meta	og	skoða	alla	þætti	

sem	viðkoma	markaðnum.	Margar	þessar	breytur	getur	verið	erfitt	að	mæla,	erfitt	að	

nálgast	gögn	um	og	erfitt	að	meta	í	samhengi	við	hverja	aðra.	Í	þessum	kafla	verður	farið	

yfir	þróun	á	nokkrum	völdum	breytum	sem	gætu	haft	áhrif	á	hlutabréfaverð	Icelandair	á	

einn	eða	annan	hátt.		

3.1 Samkeppni	á	markaðnum	
Til	þess	að	mæla	aukna	samkeppni	á	markaðnum	má	hugsa	sér	margar	breytur,	þar	á	

meðal	er	fjöldi	flugfélaga	starfandi	á	Keflavíkurflugvelli.	Sú	þróun	ætti	að	hafa	mikil	áhrif	

á	 Icelandair	 Group	 en	 því	 fleiri	 flugfélög	 sem	 bjóða	 upp	 á	 ferðir	 í	 gegnum	

Keflavíkurflugvöll,	 því	 harðari	 verður	 samkeppnin	 um	 farþegana.	 Fyrir	 viðskiptavini	 er	

aukin	samkeppni	alltaf	jákvæð,	en	hún	skilar	sér	til	þeirra	í	lægra	vöruverði,	betra	úrvali	

og	meiri	gæðum.	Nokkur	af	erlendu	flugfélögunum	hafa,	eins	og	staðan	er	í	dag,	aðeins	

hafið	áætlunarflug	til	Íslands	á	sumrin	og	því	eru	enn	hlutfallslega	fá	fyrirtæki	sem	deila	

markaðnum	 á	 veturna.	 Sem	 dæmi	 má	 nefna	 að	 samkvæmt	 upplýsingum	 frá	

Keflavíkurflugvelli	voru	níu	flugfélög	starfandi	yfir	veturinn	2015-2016,	sumarið	2016	voru	

þau	24	og	veturinn	2016-2017	eru	fimmtán	flugfélög	að	fljúga	á	Keflavíkurflugvöll.	Það	er	

því	óhætt	að	segja	að	samkeppnin	í	farþegaflutningum	til	og	frá	Íslandi	aukist	stöðugt.	

Með	þessari	auknu	samkeppni	er	ljóst	að	Icelandair	þarf	að	leggja	harðar	að	sér	en	áður	

til	þess	að	viðhalda	hárri	bókunarstöðu.		

Túristi.is	gerði	könnun	árið	2015	á	markaðshlutdeild	fimm	flugfélaga	yfir	fjögur	ár	en	

samkvæmt	þeirri	könnun	hefur	markaðshlutdeild	Icelandair,	mæld	í	farþegaumferð	um	

Keflavíkurflugvöll,	 lækkað	úr	 rúmum	80%	 í	 nóvember	 2012	 í	 64,5%	 í	 nóvember	 2015.	

Þetta	 er	 þá	 lækkun	 sem	 hefur	 orðið	 eftir	 tilkomu	 WOW	 Air	 á	 markaðinn,	 en	 ásamt	

Icelandair	 og	WOW	Air	 eru	 easyJet,	 SAS	 og	 Norwegian	 nefnd	 í	 þessari	 könnun.	 Þessi	

lækkun	er	töluverð,	en	Icelandair	heldur	þó	enn	eftir	stórum	hluta	af	markaðnum	og	var	

í	 lok	árs	2015	enn	langstærsta	fyrirtækið	á	íslenskum	flugmarkaði.	Við	slíkar	aðstæður,	

þar	 sem	 markaðurinn	 stækkar	 mikið	 á	 stuttum	 tíma,	 getur	 verið	 eðlilegt	 að	 missa	
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markaðshlutdeild.	Á	hinn	bóginn	er	minni	hlutdeild	af	miklu	stærri	markaði	ekki	neikvæð	

þróun	en	samkvæmt	ársreikningum	 Icelandair	Group	 jukust	 tekjur	 félagsins	um	rúmar	

400	milljónir	Bandaríkjadollara	milli	áranna	2010	og	2015.	Einnig	hafa	tekjur	félagsins	af	

farþegaflutningum	aukist	um	rúm	80%	á	sama	tímabili.	Afkoma	félagsins	hefur	því	styrkst	

svo	um	munar	á	þessum	árum,	 sem	endurspeglast	 svo	 sannarlega	 í	hlutabréfaverðinu	

fyrir	þetta	tímabil.		

3.2 Ferðaþjónusta	á	Íslandi		
Markaðurinn	 fyrir	 ferðaþjónustu	 á	 Íslandi	 hefur	 gjörbreyst	 síðustu	 ár,	 ferðamönnum	

hefur	 fjölgað	 svo	 um	 munar	 og	 erlend	 flugfélög	 keppast	 um	 lendingarpláss	 á	

Keflavíkurflugvelli.	 Þessi	 þróun	 hefur	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 hagkerfið	 í	 heild	 en	 störfum	 í	

ferðamannaiðnaði	fer	stöðugt	fjölgandi	í	takt	við	hina	miklu	uppbyggingu	sem	hefur	átt	

sér	stað.	Hótel	og	gististaðir	spretta	upp	um	allt	land	og	alltaf	eru	fleiri	og	fleiri	fyrirtæki	í	

samkeppni	um	markaðinn	fyrir	skoðunarferðir	um	helstu	ferðamannastaði	landsins.	Þetta	

er	allt	gert	til	þess	að	anna	hinni	gríðarlegu	eftirspurn	á	ferðum	til	Íslands	sem	sést	hefur	

síðastliðin	ár.		

Fjöldi	 flugfarþega	sem	 leggur	 leið	 sína	um	Keflavíkurflugvöll	árlega	hefur	 snaraukist	

síðustu	 ár	 sem	dregur	 upp	mynd	 af	 þeirri	 breytingu	 sem	hefur	 orðið	 í	 eftirspurn	 eftir	

ferðum	 til	 Íslands.	 Þessi	 þróun	 hefur	 stórtæk	 áhrif	 á	 Icelandair	 sem	 flugfélag	 í	

millilandaflugi,	en	félagið	flýgur	nú	árið	2017	beint	á	46	áfangastaði.	Ásamt	því	er	félagið	

í	samstarfi	við	fjölda	erlendra	flugfélaga	og	býður	því	upp	450	mismunandi	möguleika	með	

tengiflugi	(Icelandair,	e.d.-c).	Með	því	að	fljúga	á	fleiri	staði	nær	félagið	að	þjóna	stærri	

markhóp	og	þannig	laða	að	sér	fleiri	viðskiptavini.	Þess	má	geta	að	Icelandair	flýgur	á	mun	

fleiri	 áfangastaði	 í	Norður-Ameríku	en	WOW	Air	og	hefur	því	 aðgang	að	gríðarstórum	

markaði.	Dæmi	um	borgir	 sem	einungis	er	hægt	að	 fljúga	 til	 beint	með	 Icelandair	eru	

Denver	og	Seattle.	Bandaríska	flugfélagið	Delta	var	með	beint	flug	milli	 Íslands	og	New	

York	sumarið	2016	á	mjög	viðráðanlegu	verði	og	það	mun	halda	áfram	sumarið	2017.	

Ásamt	því	sækir	WOW	Air	hratt	á	Icelandair	á	Norður-Ameríkumarkaðnum	en	félagið	er	

alltaf	að	bæta	við	nýjum	áfangastöðum,	sérstaklega	í	Bandaríkjunum,	og	er	verðmunurinn	

marktækur.		

Samkvæmt	 gögnum	 frá	 Keflavíkurflugvelli	 koma	 flestir	 ferðamennirnir	 frá	

Bandaríkjunum,	Bretlandi	og	Þýskalandi;	en	þessir	 ferðamenn	hafa	 til	 samans	verið	að	
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meðaltali	28%	af	heildarfjölda	farþega	ef	miðað	er	við	síðustu	ár.	Á	mynd	1	má	sjá	hvernig	

árlegur	farþegafjöldi	hefur	þróast	síðan	árið	2010.		

	

Mynd	1	–	Árlegur	fjöldi	farþega	um	Keflavíkurflugvöll	árin	2010	til	2016	(Gögn	frá	Keflavíkurflugvelli)	

Á	mynd	1	má	sjá	að	árlegur	farþegafjöldi,	að	frátöldum	skiptifarþegum,	hefur	næstum	

þrefaldast	á	aðeins	7	árum	og	því	er	óhætt	að	segja	að	markaðurinn	sé	orðinn	allt	annar	

en	 hann	 var	 hér	 áður	 fyrr.	 Markaðurinn	 hefur	 stækkað	 svo	 mikið	 að	 þó	 að	

markaðshlutdeild	Icelandair	hafi	lækkað	eru	heildaráhrifin	enn	jákvæð.	Eins	og	sjá	má	á	

myndinni	svipar	þróuninni	frá	árinu	2012	til	veldisvaxtar	en	aukningin	er	sérstaklega	mikil	

milli	 áranna	 2015	 og	 2016.	 Eins	 og	 koma	 mun	 fram	 í	 fjórða	 kafla	 lækkaði	 verðið	 á	

hlutabréfum	 Icelandair	Group	mikið	árið	2016.	Hægt	er	að	hugsa	sér	að	þessi	vöxtur	 í	

farþegafjölda	hafi	reynst	félaginu	of	mikill	og	að	reksturinn	hafi	ekki	staðið	undir	álaginu.		

3.3 Gengi	krónunnar	
Samkvæmt	 Ferðaþjónustuskýrslu	 Íslandsbanka	 síðan	 í	 febrúar	 2016	 er	

ferðamannaiðnaðurinn	orðinn	ein	 stærsta	útflutningsgrein	 íslenska	hagkerfisins.	Gengi	

krónunnar	hefur	veruleg	áhrif	á	þennan	iðnað	eins	og	allar	inn-	og	útflutningsvörur.	Þó	að	

Icelandair	 Group	 geri	 vissulega	 upp	 í	 Bandaríkjadollurum	 hefur	 gengið	 þau	 áhrif	 að	

erlendum	ferðamönnum	finnst	misdýrt	að	ferðast	til	Íslands,	og	íslenskum	ferðamönnum	

finnst	misdýrt	að	ferðast	erlendis.		
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Mynd	2	sýnir	hvernig	raungengi	íslensku	krónunnar,	á	grunni	ársins	2005,	hefur	þróast	

síðustu	ár,	frá	janúar	2010	til	desember	2016.		

	

	

Eins	og	sjá	má	á	mynd	2	hefur	raungengi	krónunnar	hækkað	töluvert	á	þessum	tíma,	

eða	með	öðrum	orðum	hefur	krónan	styrkst	gagnvart	öðrum	gjaldmiðlum	að	teknu	tilliti	

til	verðlagsþróunar.	Styrkingin	var	sérlega	brött	árið	2016	en	á	milli	janúar	og	desember	

varð	 gengishækkun	 um	 19%.	 Áhrif	 þess	 að	 krónan	 styrkist	 gagnvart	 erlendum	

gjaldmiðlum	eru	meðal	 annars	 þau	 að	 innflutningur	 verður	 ódýrari	 og	 útflutningurinn	

dýrari.	Sterkari	króna	gerir	Ísland	að	dýrari	ferðamannastað	en	jafnvel	þó	að	vöruverð	hér	

héldist	óbreytt	myndu	ferðamennirnir	samt	alltaf	þurfa	að	eyða	meira	af	sínum	gjaldmiðli	

í	hverja	krónu	sem	þeir	kaupa.	Þannig	ætti	í	raun	að	draga	úr	eftirspurn	eftir	ferðum	til	

Íslands	og	ef	gengið	heldur	áfram	á	sömu	braut	má	búast	við	því.		

Þá	má	 velta	 því	 fyrir	 sér	 hvort	æskilegra	 sé	 að	 fá	 frekar	 færri	 ferðamenn	 sem	 eru	

tilbúnir	að	borga	meira	til	að	minnka	álag	og	slit	á	þeim	stöðum	sem	eru	hvað	vinsælastir.	

Þegar	of	margir	heimsækja	Gullfoss	á	sama	tíma	hefur	fjöldi	viðstaddra	áhrif	á	upplifun	

hinna.	Ef	ferðamönnum	fækkaði	myndi	draga	verulega	úr	viðhaldskostnaði	en	það	kæmi	

sér	vissulega	vægast	sagt	illa	fyrir	eigendur	allra	nýju	hótelanna	og	íbúðanna	sem	spretta	

upp	 í	 miðborg	 Reykjavíkur.	 Þó	 er	 einnig	 möguleiki	 á	 því	 að	 aðdráttarafl	 Íslands	 sem	

einstakur	 áfangastaður	 án	 fullkominna	 staðkvæmdavara	 sé	 nógu	 sterkt	 til	 þess	 að	

yfirstíga	þessa	eiginlegu	verðhækkun	að	einhverju	leyti.	Að	auki	er	Ísland	með	öruggustu	

Mynd	2	–	Gengisþróun	íslensku	krónunnar	yfir	tíma	(Gögn	frá	Seðlabanka)	
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löndum	í	heiminum	til	þess	að	ferðast	til,	sem	dæmi	má	nefna	lága	glæpatíðni	ásamt	lítilli	

hættu	á	hryðjuverkum.		

Hér	áður	fyrr	tíðkaðist	að	fella	gengi	krónunnar	þegar	hún	var	orðin	of	sterk,	til	þess	

að	 halda	 útflutningsvörum	 samkeppnishæfum.	 Virkaði	 þetta	 sem	 beinn	 styrkur	 við	

útflutningsgreinar	 og	 þá	 einkum	 sjávarútveginn.	 Þessi	 stefna	 var	 langt	 frá	 því	 að	 vera	

gallalaus	 en	 allur	 stuðningur	 við	 sjávarútveginn	 kom	 úr	 vasa	 almennings,	 þar	 sem	

endurteknar	 gengisfellingar	 keyrðu	 verðbólgu	 upp	 úr	 öllu	 valdi.	 Á	 hinn	 bóginn	 eykur	

gengisstyrking	síðan	innflutning	á	vörum	og	þjónustu	vegna	þess	að	allt	verður	ódýrara,	

þar	með	talin	er	eftirspurn	Íslendinga	eftir	utanlandsferðum.	Því	er	vert	að	taka	eftir	að	

Íslendingar	voru	að	meðaltali	um	32,4%	farþega	um	Keflavíkurflugvöll	á	árunum	2011-

2015,	 stærri	 en	 nokkur	 annar	 hópur	 (Keflavíkurflugvöllur,	 2011,	 2012,	 2013,	 2014	 og	

2015).	Evan	Soltas,	hag-	og	tölfræðinemi	við	Princeton	háskóla,	birti	rannsókn	árið	2015	

á	áhrifum	gengisstyrkingar	Bandaríkjadollars	á	ferðavenjur	til	og	frá	Bandaríkjunum.	Hann	

notaðist	 við	 gögn	 yfir	 40	 ára	 tímabil,	 frá	 1973	 til	 2013.	 Niðurstöður	 hans	 voru	 að	

Bandaríkjamenn	ferðuðust	að	jafnaði	ekki	meira	þegar	gengið	styrktist	en	á	móti	kom	í	

ljós	 að	 1%	 gengisstyrking	 olli	 0,5%	 minnkun	 á	 eyðslu	 erlendra	 ferðamanna	 í	

Bandaríkjunum.	Enn	fremur	komst	hann	að	því	að	þessi	samdráttur	kom	fram	beint	eftir	

gengisstyrkinguna.		

Stephen	Gordon,	hagfræðiprófessor	við	Université	Laval	 í	Québec	 í	Kanada,	 svaraði	

þessari	 rannsókn	 í	 mars	 2015.	 Hann	 vildi	 meina	 að	 það	 væri	 sterk	 fylgni	 milli	 ferða	

Bandaríkjamanna	til	Kanada	þegar	Bandaríkjadollari	styrkist	gagnvart	Kanadadollara.	Ef	

þetta	er	heimfært	á	Ísland	mætti	ætla	að	Íslendingar	myndu	ekki	ferðast	meira	í	kjölfar	

gengisstyrkingar	og	að	á	sama	tíma	ætti	straumur	erlendra	ferðamanna	hingað	minnka.	

Þá	 er	 spurning	hvort	 að	 svipuð	 áhrif	muni	 koma	 fram	hér	 á	 landi	með	áframhaldandi	

gengisstyrkingu	og	hvort	að	áhrifin	taki	einfaldlega	lengri	tíma	hér	en	í	Bandaríkjunum.	

Einnig	er	mögulegt	að	áhrifin	hér	verði	allt	önnur	en	það	er	erfitt	að	bera	saman	menningu	

og	hegðunarmynstur	 í	Bandaríkjunum	og	á	Íslandi.	Þriðji	möguleikinn	er	að	Íslendingar	

hafi	aukna	vitund	um	gengismál	og	gengisþróun	vegna	smæðar	gjaldmiðilsins	og	að	þeir	

stjórnist	því	meira	af	gengissveiflum.		

Þrátt	fyrir	gengisbreytingar	heldur	farþegafjöldinn,	sem	kemur	inn	í	landið,	áfram	að	

aukast	 en	 í	 ágúst	 2016	 fóru	 27,6%	 fleiri	 farþegar	 um	 Keflavíkurflugvöll	 en	 árið	 áður	
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(Keflavíkurflugvöllur,	2015	og	2016)	þó	svo	að	gengið	hafi	styrkst	um	um	það	bil	13%	á	

sama	tíma	(Seðlabanki,	e.d.-b)	Mögulegt	er	að	gengið	hafi	ekki	enn	náð	að	hafa	áhrif,	en	

mjög	stór	hluti	af	ferðum	hingað	eru	pantaðar	með	miklum	fyrirvara,	jafnvel	allt	að	heilu	

ári	fyrir	brottför.	Að	auki	er	ekki	einungis	hægt	að	einblína	á	gengi	krónunnar	en	gengi	

annarra	gjaldmiðla	getur	einnig	haft	mikil	áhrif.	Sem	dæmi	má	taka	útgöngu	Bretlands	úr	

Evrópusambandinu	 (e.	Brexit),	 en	 í	 kjölfar	þess	veiktist	 sterlingspundið	mikið.	Þetta	er	

áhyggjuefni	fyrir	íslenskan	ferðaiðnað	þar	sem	stór	hluti	ferðamanna	sem	leggur	leið	sína	

til	Íslands	er	einmitt	frá	Bretlandi.	Samkvæmt	tölum	frá	Keflavíkurflugvelli	voru	um	14%	

af	farþegum	ársins	2016	Bretar,	sem	gerir	þá	að	þriðja	stærsta	hópnum	á	eftir	Íslendingum	

og	Ameríkönum.	 Því	 er	 ljóst	 að	 áframhaldandi	 gengisstyrking	 íslensku	 krónunnar	 gæti	

skaðað	ferðaiðnaðinn	til	lengri	tíma.		

3.4 Árstíðir	og	markaðssetning	

3.4.1 Sumar	
Á	sumrin	er	svokallaður	háannatími	í	ferðaþjónustu	á	Íslandi	og	flugfélögum	starfandi	í	

Leifsstöð	sem	og	launþegum	í	ferðaþjónustu	fjölgar	umtalsvert.	Sumarið	2016	flugu	24	

flugfélög	 á	 Keflavíkurflugvöll,	 en	 veturinn	 þar	 áður	 voru	 þau	 aðeins	 níu	

(Keflavíkurflugvöllur,	2015).	Launþegum	í	ferðaþjónustu	fjölgar	áberandi	mikið	á	sumrin,	

sem	getur	bæði	verið	vegna	þess	að	fólk	ferðast	almennt	meira	á	sumrin	eða	einfaldlega	

vegna	þess	að	það	er	auðveldara	og/eða	vinsælla	að	ferðast	til	Íslands	á	sumrin.	Veðrið	

er	 að	 sjálfsögðu	 yfirleitt	 betra,	 sem	 gerir	 aðgengi	 að	 náttúruperlum	 auðveldara	 og	

skoðunarferðir	þægilegri.		
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Mynd	3	–	Fjöldi	launþega	í	ferðaþjónustu	yfir	tíma	(Gögn	frá	Hagstofu)	

Mynd	 3	 sýnir	 mjög	 vel	 hvernig	 þróunin	 hefur	 verið	 í	 ferðaþjónustu	 síðastliðin	 ár.	

Heildaráhrifin	eru	greinilega	jákvæð	og	þróunin	hefur	almennt	leitni	upp	á	við.	Einnig	má	

sjá	mjög	skýrt	sveiflumynstur	(bláa	línan)	sem	hefur	stækkað	örlítið	með	hverju	árinu,	en	

síðan	tekið	kipp	árið	2016.	Appelsínugula	línan	á	myndinni	sýnir	meðaltal	hvers	árs	sem	

staðfestir	 einnig	 þessa	 jákvæðu	 leitni	 og	 hversu	 stórt	 stökk	 varð	 árið	 2016.	

Ferðaiðnaðurinn	er	því	talsvert	umsvifameiri	á	sumrin:	fleiri	starfa	í	bransanum,	nýting	og	

verð	hótelherbergja	eru	meiri	og	hærri	og	miðbærinn	fyllist	af	ferðamönnum.	Á	myndinni	

sést	einnig	hvernig	herðarnar	(e.	shoulder	seasons)	verða	greinilegri	með	hverju	árinu	sem	

líður.	 Þannig	 er	 háannatími	 á	 sumrin,	 lágannatími	 á	 veturna,	 og	 herðatími	 bæði	 í	

október/nóvember	 og	 í	 apríl.	 Fróðlegt	 verður	 að	 sjá	 hvernig	 myndin	 mun	 líta	 út	 að	

gögnum	fyrir	árið	2017	viðbættum.		

3.4.2 Norðurljós	og	„stopover“	

Icelandair	hefur	lagt	mikla	áherslu	á	norðurljósin	í	markaðssetningu	sinni	á	undanförnum	

misserum	og	notað	þau	og	aðdráttarafl	þeirra	til	hins	ýtrasta.	Líkleg	skýring	á	þessu,	önnur	

en	 til	 þess	 að	 efla	 hag	 fyrirtækisins	 og	 auka	 tekjur	 þess,	 er	 til	 þess	 að	 jafna	 út	

ferðamannastrauminn	yfir	árið.	Eins	og	komið	hefur	fram	er	sérlega	mikið	álag	á	sumrin	

en	rólegra	á	veturna	og	því	ákjósanlegt	fyrir	flugfélög,	gististaði,	veitingastaði	og	í	raun	

flesta	 sem	koma	að	 ferðaþjónustu	 að	dreifa	 flæðinu.	 Þó	eru	 sum	 fyrirtæki,	 eins	og	 til	

dæmis	Edduhótelin	og	lítil	skoðunarferðafyrirtæki,	sem	kjósa	að	starfa	aðeins	á	sumrin.	Á	
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sumrin	er	einnig	auðveldara	að	fá	vinnuafl	í	þjónustustörf	en	þau	hafa	meðal	annars	verið	

vinsæl	sumarstörf	fyrir	skólafólk.		

Eitt	besta	dæmið	um	norðurljósamarkaðssetningu	Icelandair	er	flugvélin	Hekla	Aurora	

sem	er	skreytt	norðurljósum	að	innan	og	utan.	Að	utan	er	vetrarlandslag	með	litríkum	

norðurljósum	 málað	 á	 vélina	 sjálfa,	 og	 að	 innan	 eru	 ljós	 í	 loftinu	 sem	 líkja	 eftir	

norðurljósum.	Þessi	vél	er	hluti	af	„Stopover“	markaðsherferðinni	sem	snýst	um	það	að	

nýta	 landfræðilega	stöðu	Íslands	sem	tengipunkt	Evrópu	og	Norður-Ameríku.	Stopover	

felst	í	því	að	farþegum	sem	ferðast	milli	Evrópu	og	Norður	Ameríku	stendur	til	boða	allt	

að	sjö	daga	millilending	á	Íslandi	án	þess	að	borga	aukin	flugfargjöld.	Þessi	herferð	hefur	

vakið	mikla	athygli	meðal	ferðamanna	og	án	efa	leikið	stórt	hlutverk	í	vinsældaraukningu	

Íslands	sem	einum	heitasta	ákvörðunarstað	ferðamanna	í	heiminum.		

3.5 Aðfangaverð	
Aðfangaverð	 hefur	mikil	 áhrif	 á	 rekstur	 félaga	 en	 tveir	 stærstu	 útgjaldaliðir	 Icelandair	

Group	undanfarin	ár	hafa	verið	launa-	og	eldsneytiskostnaður.		

3.5.1 Heimsmarkaðsverð	á	olíu	
Mikill	 rekstrarkostnaður	 fylgir	 starfsemi	 flugfélaga	 og	 helsti	 þátturinn	 sem	 hvað	

auðveldast	er	að	mæla	og	nálgast	gögn	um	er	markaðsverð	á	olíu.	Stór	hluti	af	gjöldum	

félagsins	 sem	 gerð	 eru	 upp	 í	 ársreikningi	 2016	 eru	 svokölluð	 flugrekstrargjöld.	 Þau	

innihalda	 eldsneyti,	 leigugjald	 fyrir	 flugvélar,	 viðhald	 vélanna,	 meðhöndlun	 og	

lendingargjöld.	 Til	 þess	 að	 líkja	 eftir	 verðþróun	 flugvélabensíns	 er	 notast	 við	

heimsmarkaðsverð	á	hráolíu,	sem	ætti	að	gefa	að	minnsta	kosti	ágætt	viðmið.		
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Mynd	4	–	Almennt	heimsmarkaðsverð	á	tunnu	af	hráolíu	yfir	tíma	(Gögn	frá	investing.com)	

Eins	og	má	sjá	á	mynd	4	flöktir	verð	á	hráolíu	nokkuð	mikið,	en	sérlega	eftirtektarverð	

er	 lækkunin	 sem	 átti	 sér	 stað	milli	 júní	 2014	 og	 janúar	 2015	 sem	 samsvarar	 um	 45%	

lækkun.	Til	þess	að	setja	þessa	þróun	í	samhengi	við	hlutabréfaverðið	hækkaði	það	um	

28%	á	sama	tíma	(Keldan,	e.d.-b).	Ef	árið	2016	er	skoðað	má	sjá	í	ársfjórðungsuppgjörum	

fyrir	fjórðunga	eitt	og	tvö	að	kostnaður	við	eldsneyti	hefur	lækkað	á	milli	ára,	22%	á	fyrsta	

og	9%	á	öðrum	ársfjórðungi.	Þetta	gæti	til	dæmis	verið	útskýrt	með	aukinni	eftirspurn	

eftir	styttri	flugleiðum	eða	vegna	innleiðingar	tveggja	nýrra	Boeing	767-300	véla	sem	taka	

fleiri	farþega	en	Boeing	757-300	sem	Icelandair	hefur	verið	að	nota	hvað	mest.	Einnig	var	

Fokker	F-50	flugvélum	Flugfélags	Íslands	skipt	út	fyrir	hraðari	og	sparneytnari	Bombardier	

vélar	í	innanlandsfluginu	(Icelandair	Group,	e.d.-b).	Ef	þessar	verðbreytingar	eru	að	skila	

sér	 í	 rekstrarreikningnum	og	þar	með	hlutabréfaverðinu	má	gera	 ráð	 fyrir	 einhverjum	

töfum.	Það	er	vegna	þess	að	Icelandair	er	með	framvirka	samninga	til	að	verja	sig	að	hluta	

til	 fyrir	breytingum	í	olíuverði	og	eru	þeir	einnig	með	svipaða	samninga	til	að	verja	sig	

gengisbreytingum	(Hluthafafundur	2017,	8.	febrúar).		

3.5.2 Laun	
Launakostnaður	félagsins	hefur	aukist	mikið	síðustu	ár	og	fyrir	því	eru	margar	ástæður.	

Helst	má	 nefna	 styrkingu	 íslensku	 krónunnar	 gagnvart	 Bandaríkjadollara	 en	 Icelandair	

gerir	upp	í	dollurum	en	borgar	síðan	laun	í	krónum	og	kemur	því	illa	út	úr	þeirri	þróun.	

Enn	 fremur	 hafa	 laun	 almennt	 hækkað	 síðustu	 ár,	 eins	 og	 sjá	 má	 á	 þróun	

launavísitölunnar.		
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Mynd	5	–	Ársfjórðungsleg	launavísitala	á	almennum	vinnumarkaði	yfir	tíma	(Gögn	frá	Hagstofu)	

Mynd	5	sýnir	þróun	ársfjórðungslegar	launavísitölu	þjónustu-,	sölu-	og	afgreiðslufólks	

yfir	 tíma	 en	 hún	 hefur	 hækkað	 nær	 línulega	 með	 tímanum.	 Stór	 hluti	 af	 starfsfólki	 í	

ferðaþjónustu	 tilheyrir	 þessari	 starfsstétt	 og	 því	 er	 eðlilegt	 að	 skoða	 þessa	 vísitölu.	

Þróunin	hefur	verið	sérstaklega	hröð	síðan	 í	ársbyrjun	2015	og	sést	móta	 fyrir	vægum	

árstíðarsveiflum.	Samkvæmt	ársskýrslu	fyrir	árið	2016	jókst	launakostnaður	félagsins	um	

27%	á	milli	 ára	 en	heildarkostnaður	 var	 aðeins	um	17%	og	árið	2016	námu	 launa-	og	

starfsmannatengd	 gjöld	 um	 þriðjung	 af	 rekstrargjöldum	 félagsins.	 Því	 er	 ljóst	 að	

launakostnaður	er	ört	vaxandi	gjaldaliður	sem	þarf	háar	tekjur	til	að	standast	undir.		 	
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4 Verðþróun	og	tæknigreining	

Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	verðþróun	Icelandair	Group	frá	árunum	2010	til	2016	og	

gerð	 tilraun	 til	 að	 útskýra	 á	 einhvern	 hátt	 helstu	 verðbreytingar.	 Leitast	 verður	 eftir	

atburðum	sem	gerðust	á	sama	tíma	og	verðbreytingarnar	til	að	reyna	að	skilja	hvernig	

fjárfestar	hugsa	og	hvaða	breytur	það	eru	sem	hafa	áhrif	á	markaðinn.		

	

	

Mynd	6	–	Verð	á	hlutabréfum	Icelandair	Group	á	árunum	2010	til	2016	(Gögn	frá	Keldunni)	

Eins	og	sjá	má	á	mynd	6	hefur	verðið	heilt	yfir	hækkað	á	þessum	7	árum	sem	skoðuð	

eru,	 það	 er	 að	 bréfin	 sýna	 jákvæða	 leitni	 yfir	 þennan	 tíma.	 Það	 sem	 er	 einna	 helst	

eftirtektarvert	á	myndinni	er	breytingin	í	lok	árs	2012.	Þróunin	fyrir	þennan	tíma	er	mjög	

hæg	upp	á	við	en	um	leið	stöðug	og	lítur	út	fyrir	að	vera	línuleg.	Strax	í	ársbyrjun	2013	

verða	þó	breytingar	á	þróuninni	og	hefur	hún	verið	hröð	og	 sveiflukennd	síðan.	 Í	 ljósi	

þessa	er	vert	að	skoða	gögnin	 fyrir	þessi	 tvö	 tímabil	 í	 sitthvoru	 lagi,	þar	sem	marktæk	

breyting	virðist	hafa	orðið	á	því	hvernig	markaðurinn	hegðar	sér.		
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4.1 2010	til	2012	
	

	

Mynd	7	–	Verðþróun	Icelandair	Group	árin	2010	til	2012	(Gögn	frá	Keldunni)	

Á	mynd	7	má	sjá	verðþróunina	frá	árinu	2010	til	2012	sem	fall	af	tíma	og	á	myndinni	er	

einnig	línuleg	leitnilína	sem	sýnir	þróunina	í	grófum	dráttum.	Á	myndinni	er	enn	fremur	

jafna	línunnar	og	R2	gildi	hennar	sem	segir	til	um	hversu	gott	línulegt	samband	er	á	milli	

breytanna	tveggja,	verðs	og	tíma.	R2	gefur	hér	til	kynna	að	sambandið	sé	rúmlega	93%	

línulegt,	 en	 ef	 sambandið	 væri	 100%	 línulegt	 hækkaði	 verðið	 fullkomlega	 línulega	 yfir	

tíma.	Þetta	er	í	raun	eitthvað	sem	kemur	ekki	á	óvart,	þegar	gögn	um	tímaraðir	líkt	og	

hagstærðir	eru	skoðaðar	er	sjálffylgni	í	villuliðnum	algengari	en	ekki.	Þetta	gerir	það	að	

verkum	að	þróunin	lítur	út	fyrir	að	vera	mjög	línuleg	með	tíma.	Þegar	myndin	er	skoðuð	

gaumgæfilega	má	sjá	nokkra	töluvert	stóra	útlaga	frá	leitnilínunni.	Til	að	skoða	þá	frekar	

má	 nota	 Bollinger-bönd	 til	 þess	 að	 sjá	 hvort	 að	 útlagarnir	 liggi	 fyrir	 utan	 eðlileg	

skekkjumörk.	Hér	verða	notuð	Bollinger-bönd	byggð	á	tíu	daga	hlaupandi	meðaltali	 (e.	

moving	average)	og	tveimur	staðalfrávikum.	Samkvæmt	skilgreiningu	er	verðið	hátt	við	

efri	mörk	og	lágt	við	neðri	mörk	og	því	er	áhugavert	að	skoða	þau	tilfelli	þar	sem	verðið	

lendir	utan	við	mörkin.		
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Mynd	8	–	Verð	á	hlutabréfum	Icelandair	á	árunum	2010-2012	með	Bollinger-böndum	

Á	mynd	8	má	sjá	bæði	efri	og	neðri	mörk	Bollinger-bandanna	ásamt	hlutabréfaverðinu	

sjálfu.	 Á	 þessu	 tímabili	 er	 verðið	 þó	 nokkrum	 sinnum	 fyrir	 utan	 böndin	 en	 aðeins	 sex	

sinnum	er	frávikið	frá	böndunum	meira	en	1,5%.	Eftirfarandi	tafla	tekur	saman	þessi	tilvik	

og	setur	fram	atburði	sem	áttu	sér	stað	á	svipuðum	tíma	sem	gætu	hugsanlega	tengst	

þessum	óeðlilegu	verðbreytingum.	Ekki	er	hægt	að	fullyrða	orsakasamhengi	í	neinu	tilfelli	

heldur	 eru	 þetta	 einungis	 hugmyndir	 höfundar	 að	 atburðum	 sem	 gætu	 haft	 áhrif	 á	

væntingar	og	hegðun	fjárfesta.	

Tafla	2	–	Hugsanlegar	skýringar	á	óeðlilegum	verðbreytingum	á	árunum	2010-2012	

	

	

Þann	1.	mars	2010	hækkaði	verð	á	hlutabréfum	Icelandair	Group	um	tæplega	6,5%	á	

einum	degi.	Það	sem	er	óvenjulegt	við	þennan	dag	er	að	engin	viðskipti	áttu	sér	stað,	en	

Dagssetning	 Verðbreyting	 Hugsanlegar	útskýringar		

1.	mars	2010	 		6,45%	 Frestanir	á	uppgjöri	ársins	2009	

16.	/18.	júní	2010	 6,35%/4,48%	 Framtakssjóður	Íslands	kaupir	30%	hlut	

3./	5.	nóvember	2010	 -5,41%/-14,29%	 Aukning	hlutafjár	28.	október	

13.	janúar	2011	 4,52%	 Tilkynning	um	aukinn	farþegafjölda	og	

nýtt	met	í	sætanýtingu	
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samkvæmt	gögnum	á	vefsíðu	Keldunnar	var	magnið	(e.	volume)	núll.	Sömu	söguna	má	

segja	um	mest	allan	febrúar	ársins	2010	en	engin	viðskipti	áttu	sér	stað	frá	5.	febrúar	til	

2.	mars.	Sennilegasta	skýringin	við	þessu	er	að	verðið	sem	birt	er	á	vefsíðu	Keldunnar,	sé	

hið	sanna	verð	 (e.	 true	price)	 sem	er	 síðasta	viðskiptaverð	alla	 jafna.	Þegar	hins	vegar	

engin	viðskipti	eiga	sér	stað	er	verðið	jafnt	besta	kauptilboðinu	(e.	bid),	nema	ef	besta	

sölutilboðið	(e.	ask)	er	lægra	og	er	verðið	þá	jafnt	besta	sölutilboðinu.	Þessa	daga	sem	

engin	viðskipti	áttu	sér	stað	og	verðið	hélst	í	2,9	kr.	voru	kaup-	og	sölutilboðin	annað	hvort	

lægri	en	síðasta	viðskiptaverð,	eða	ekki	til	staðar.	Síðan	frá	25.	febrúar	til	1.	mars	bárust	

hærri	 kauptilboð	en	 síðasta	 viðskiptaverð	og	 var	því	 upphæð	þeirra	birt	 sem	verðið	 á	

Keldunni.	Þannig	hljóðaði	besta	kauptilboð	1.	mars	2010	upp	á	3,3	kr.	og	því	breyttist	

verðið	 þó	 að	 engin	 viðskipti	 hafi	 átt	 sér	 stað	 (Nasdaq	 Nordic,	 e.d.-a).	 Fjárfestar	 hafa	

mögulega	verið	að	bíða	eftir	birtingu	uppgjörs	ársins	2009,	en	tilkynning	barst	frá	félaginu	

16.	febrúar	um	að	því	yrði	frestað	fram	til	tíundu	viku	ársins.	Hugsanlegt	er	að	fjárfestar	

hafi	 setið	 á	 bréfunum	 sínum	 í	 bið	 eftir	 uppgjörinu,	 óvissir	 um	 hvað	 myndi	 gerast	 í	

framhaldinu.		

Miðvikudaginn	16.	júní	2010	birtist	frétt	á	vef	Morgunblaðsins	um	að	Framtakssjóður	

Íslands,	 fjárfestingarsjóður	 á	 vegum	 Lífeyrissjóðanna,	 hafi	 keypt	 30%	 hlut	 í	 Icelandair	

Group	og	þar	með	orðið	 stærsti	einstaki	hluthafinn.	Hlutabréfaverðið	hækkaði	um	6%	

þann	dag	og	um	önnur	4%	næsta	viðskiptadag,	þann	18.	júní	2010.	Svona	stór	fjárfesting	

sendir	merki	út	á	markaðinn	um	að	fjárfestar	hafi	mikla	trú	á	félaginu	og	að	þeir	búist	við	

því	að	verðið	hækki	á	komandi	 tímum.	Verðið	mótast	síðan	af	væntingum	fjárfesta	og	

þeim	merkjum	 sem	markaðurinn	 tekur	 við	 og	 því	 er	 eðlilegt	 að	 verðið	 hafi	 hækkað	 á	

þessum	tíma.		

Þann	28.	október	2010	gaf	Icelandair	út	útboðslýsingu	þar	sem	farið	var	yfir	aukningu	

hlutafjár	um	tæplega	þrjá	milljarða	nýrra	hluta.	Þann	29.	október	birtust	nokkrar	flagganir	

vegna	breytingarinnar	og	síðan	1.	nóvember	birtist	einnig	tilkynning	frá	Fjármálaeftirlitinu	

um	málið.	Einnig	kom	fram	í	útboðslýsingunni	að	fagfjárfestar	hefðu	keypt	rúmlega	2,2	

milljarða	hluta	á	2,5	kr.	á	hlut	og	bankarnir,	 Íslandsbanki	og	Glitnir;	keyptu	720	milljón	

hluti	 á	 5	 kr.	 á	 hlut.	Markaðsverðið	 hafði	 verið	 um	3,70	 kr.	 þessa	 daga	 þangað	 til	 það	

lækkaði	niður	í	3,50	kr.	hinn	3.	nóvember	og	síðan	í	3	kr.	hinn	5.	nóvember.	Ljóst	er	að	

vegna	 þess	 að	 mun	 fleiri	 nýir	 hlutir	 voru	 seldir	 undir	 markaðsverði	 heldur	 en	 yfir	 er	
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verðlækkunin	eðlileg	viðbrögð	markaðarins.	Þessi	nokkurra	daga	seinkun	frá	28.	október	

til	byrjun	nóvember	kemur	til	vegna	þess	að	ekki	var	klárað	að	gefa	út	alla	hlutina	daginn	

sem	útboðslýsingin	birtist.		

Þann	10.	janúar	2011	birtist	tilkynning	frá	félaginu	um	mikinn	aukinn	farþegafjölda	og	

bestu	sætanýtingu	 í	 sögu	félagsins.	Einnig	kom	fram	 í	 tilkynningunni	að	væntur	vöxtur	

fyrir	árið	2011	væri	um	17%	og	að	bókanir	á	fyrsta	ársfjórðung	2011	væru	10%	meiri	en	á	

sama	tíma	fyrir	ári.	Þessi	tilkynning	hefur	líklega	að	einhverju	leyti	aukið	traust	fjárfesta	

til	félagsins	en	frá	11.	til	17.	janúar	hækkaði	verðið	daglega	og	nam	hækkunin	um	33%	í	

heildina.	Hér	verður	 til	mikil	verðhækkun	 líklega	vegna	þess	að	þeir	 sem	eiga	bréf	eru	

tregir	að	selja	þau,	eða	vilja	einungis	selja	á	háu	verði,	og	vegna	þess	að	aukning	verður	í	

eftirspurn	eftir	bréfum	félagsins.		

4.2 Gagnarof	
Til	þess	að	komast	að	því	hvað	olli	breytingunni	í	gögnunum	um	lok	árs	2012	er	vert	að	

skoða	nákvæmlega	hvar	þróunin	breytist	og	leita	síðan	að	merkjum	um	áhrifaríka	atburði	

sem	 áttu	 sér	 stað	 í	 kringum	 breytinguna.	 Eins	 og	 greint	 var	 frá	 má	 sjá	 á	 mynd	 af	

verðþróuninni	 frá	2010	 til	2016	að	gagnarofið	verður	einhversstaðar	 í	 kringum	 lok	árs	

2012.	Þetta	má	sjá	sérstaklega	vel	á	mynd	9	þar	sem	verðþróunin	fyrir	allt	tímabilið	er	

sýnd	 meðfylgjandi	 framlengdri	 leitnilínu	 fyrir	 árin	 2010	 til	 2012.	 Þá	 sést	 hvernig	

verðþróunin	hefði	verið	fyrir	árin	2013	til	2016	ef	hún	hefði	haldið	áfram	á	sömu	braut.		

	

Mynd	9	–	Verðþróun	á	árunum	2010	til	2016	með	framlengdri	leitnilínu	(Gögn	frá	Keldunni)	
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Ljóst	er	út	frá	mynd	9	að	mikil	breyting	varð	á	þróuninni	í	lok	árs	2012,	en	síðan	þá	hafa	

verðbreytingar	verið	bæði	meiri	og	örari.	En	hvað	var	það	sem	gerðist	í	lok	árs	2012	sem	

hafði	þessi	áhrif?	Velta	má	 fyrir	 sér	hinum	ýmsu	ástæðum	og	þar	má	 til	dæmis	nefna	

eftirfarandi	atriði:		

Ø Aðlögun	markaðarins	eftir	djúpa	niðursveiflu	í	hagkerfinu	í	október	2008	

Ø Yfirtaka	WOW	Air	á	rekstri	Iceland	Express	í	október	2012	

Ø Byrjunin	á	umsvifameiri	ferðaiðnaði	á	Íslandi	

Eins	 og	 kunnugt	 er	 varð	 hrun	 á	 fjármálamörkuðum	 í	 október	 2008	 eftir	 að	

fasteignabólan	 svokallaða	 í	 Bandaríkjunum	 sprakk.	 Eftir	 það	 tók	 síðan	 við	 erfitt	

aðlögunartímabil	 í	 íslenska	 hagkerfinu.	 Hagsveiflur	 eru	 fullkomlega	 eðlilegar	 og	 á	

einhverjum	 tímapunkti	 endar	 samdrátturinn	 og	 uppsveifla	 hefst	 að	 nýju.	 Vegna	 þess	

hversu	veigamikið	hrunið	var	er	eðlilegt	að	fjárfestar	hafi	verið	varir	um	sig	og	að	það	hafi	

tekið	tíma	að	koma	mörkuðunum	aftur	á	gott	ról.	Þar	sem	úrvalsvísitala	Kauphallarinnar,	

OMX	Iceland	8,	er	mælikvarði	okkar	á	stöðu	markaðarins	hér	á	Íslandi	er	eðlilegt	að	skoða	

þróun	hennar	á	árunum	2010	til	2016.		

	

Mynd	10	–	Verðþróun	OMX	Iceland	8	vísitölunnar	yfir	tíma	(Gögn	frá	Keldunni)	

Eins	og	sjá	má	á	mynd	10	hefur	verð	vísitölunnar	rúmlega	tvöfaldast	ef	horft	er	 frá	

byrjun	 árs	 2010	 til	 lok	 árs	 2016.	 Einnig	 er	 eftirtektarverð	 nokkuð	mikil	 verðhækkun	 á	

stuttum	 tíma	 í	 lok	 árs	 2012	 og	 byrjun	 árs	 2013.	 Þannig	má	 líka	 sjá	 að	 verðið	 hækkar	
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þónokkuð	hraðar	og	meira	eftir	lok	árs	2012	heldur	en	fyrir.	Þannig	má	færa	rök	fyrir	því	

að	 verðþróun	vísitölunnar	 svipi	 til	 verðþróunar	 Icelandair	Group	eins	og	 skoðað	hefur	

verið	hér	að	framan.	Mögulegt	er	að	sú	staðreynd	að	Icelandair	var,	 í	desember	2016,	

24%	 af	 vísitölunni	 hafi	 haft	 þessi	 áhrif	 á	 verð	 vísitölunnar	 en	 það	 er	 þó	 ekki	 hægt	 að	

fullyrða	(Íslensk	verðbréf,	2016).	Á	hinn	bóginn	er	síðan	mögulegt	að	einhver	þensluáhrif	

hafi	komið	fram	á	öllum	markaðnum	í	lok	árs	2012	sem	ollu	þessari	breytingu.		

Sú	staðreynd	að	WOW	Air	hefði	keypt	og	myndi	yfirtaka	allan	rekstur	félagsins	Iceland	

Express	 kom	 fram	 á	 starfsmannafundi	 23.	 október	 2012	 og	 var	 brátt	 komin	 á	 helstu	

fréttamiðla	 landsins.	Viðskiptablaðið	greindi	 frá	yfirtökunni	um	 leið,	en	 í	 fréttinni	kom	

einnig	fram	að	hún	tæki	gildi	samdægurs.	Þar	með	var	komin	öflug	innlend	samkeppni	

fyrir	Icelandair	og	markaðurinn	að	verða	virkari.	Á	sama	tíma	voru	easyJet	og	Norwegian	

Air	 Shuttle	 að	 ferða	 flug	 á	 Keflavíkurflugvöll	 yfir	 vetrartímann,	 en	 þessi	 félög	 höfðu	

einungis	 verið	 að	 fljúga	 til	 Íslands	 á	 sumrin	 (Keflavíkurflugvöllur,	 2012).	 Bæði	 eru	 þau	

vinsæl	 og	 virt	 lággjaldaflugfélög	 og	 reynast	 því	 auka	 samkeppnina	 mikið	 á	

flugmarkaðnum.	 Til	 viðbótar	 styrktist	 gengi	 krónunnar	 á	 þessum	 tíma	 sem	 hvetur	 til	

utanlandsferða	meðal	 Íslendinga.	 Þetta	 leiðir	 síðan	 til	 síðasta	 liðsins,	 en	 það	 er	 aukið	

mikilvægi	ferðaþjónustu	í	íslenska	hagkerfinu.		

Hægt	er	að	hugsa	sér	að	þessi	mikla	breyting	sem	varð	á	þróunarmynstrinu	sé	vegna	

byrjunarinnar	á	hinni	svokölluðu	ferðaþjónustubólu	hér	á	landi.	Eins	og	hefur	nú	þegar	

verið	greint	frá	hafa	þættir	sem	tengjast	ferðaþjónustu	stækkað	síðustu	ár	en	þar	má	í	

fyrsta	lagi	nefna	bæði	launþega	í	ferðaþjónustu	og	farþega	um	Keflavíkurflugvöll.	Í	öðru	

lagi	 hafa	 gistinætur	 á	 hótelum	 um	 allt	 land	 tæplega	 þrefaldast	 frá	 árinu	 2010	 og	 á	

höfuðborgarsvæðinu	hefur	aukningin	numið	um	176%	(Hagstofa,	e.d.-d).	Í	þriðja	lagi	er	

samkvæmt	ferðaþjónustuskýrslu	Íslandsbanka	í	febrúar	2017	hægt	að	rekja	um	helming	

nýrra	 starfa	 frá	 árinu	 2010	 á	 einhvern	 hátt	 til	 ferðaþjónustu.	 Í	 fjórða	 lagi	 spáir	

ferðaþjónustuteymi	 bankans	 því	 að	 Icelandair	 verði	 stærsta	 flugfélagið	 á	

Keflavíkurflugvelli	árið	2017	og	að	 félagið	muni	sjá	 fyrir	um	helmingi	 flugumferðar	um	

völlinn.	Því	er	auðséð	að	ferðamannaiðnaðurinn	hefur	vaxið	ört	og	eins	er	hann	orðinn	

mjög	mikilvægur	 hluti	 atvinnulífsins.	 Til	 þess	 að	 færa	 rök	 fyrir	 því	 að	 iðnaðurinn	 hafi	

mögulega	vaxið	hraðar	en	áður	árið	2012	er	meðal	annars	hægt	að	skoða	breytingar	 í	

virðisaukaskattsveltu	tengdra	greina.		
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Tafla	3	–	Aukning	í	árlegri	meðalvirðisaukaskattsveltu	í	atvinnugreinum	sem	tengjast	ferðaþjónustu	
(Gögn	frá	Hagstofu)	

Tímabil	 Farþegaflutningar	með	

flugi	

Gististaðir		 Ferðaskrifstofur	

2010-2011	 3%	 23%	 13%	

2011-2012	 18%	 21%	 32%	

2012-2013	 7%	 24%	 19%	

2013-2014	 2%	 24%	 23%	

2014-2015	 13%	 20%	 33%	

	

Í	 töflu	 3	 má	 sjá	 hlutfallslegar	 breytingar	 í	 virðisaukaskattsveltu	 í	 þremur	

atvinnugreinum	 í	 ferðaþjónustu:	 farþegaflutningar	 með	 flugi,	 gististaðir	 og	 síðan	

ferðaskrifstofur,	 en	 sá	 hluti	 inniheldur	 einnig	 tölur	 fyrir	 ferðaskipuleggjendur	 og	

bókunarþjónustu.	 Icelandair	Group	starfar	 í	öllum	þremur	greinunum	og	eru	þetta	því	

hæfileg	dæmi.	Í	tveimur	af	þremur	tilfellum	má	sjá	mjög	áberandi	mikla	aukningu	frá	2011	

til	2012,	en	sérstaklega	í	farþegaflutningum	með	flugi.	Þessar	tölur	gætu	bent	til	þess	að	

hin	svokallaða	ferðamannabóla	hafi	byrjað	að	mótast	í	kringum	árið	2012.		

4.3 2013	til	2015	
	

	

Mynd	11	–	Verðþróun	Icelandair	Group	árin	2013	til	2015	(Gögn	frá	Keldunni)	
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Á	mynd	 11	má	 sjá	 verðþróun	 Icelandair	 Group	 á	 árunum	 2013	 til	 2015	með	 línulegri	

leitnilínu.	Leitnilínan	hefur	R2	sem	0,86	sem	þýðir	að	þróunin	yfir	tíma	er	um	86%	línuleg,	

og	þá	má	útskýra	86%	af	þróuninni	einungis	með	framgangi	tímans.	Þróunin	er	hér	ekki	

jafn	línuleg	og	á	árunum	2010	til	2012	og	hún	er	einnig	hraðari,	það	má	sjá	á	mismunandi	

hallatölum	leitnilínanna.	Leitnilínan	fyrir	2010	til	2012	hafði	hallann	0,0044	en	þessi	lína	

hefur	 hallann	 0,0181	 og	 verðið	 hefur	 þannig	 hækkað	 að	meðaltali	 um	 það	 bil	 fjórum	

sinnum	hraðar	á	þessu	tímabili	en	því	fyrra.	Til	þess	að	skoða	þær	breytingar	sem	ekki	má	

útskýra	með	tíma,	sem	og	útlaga	og	óeðlilega	stórar	verðbreytingar	er	hentugt	að	nota	

Bollinger-bönd.		

	

Mynd	12	–	Verð	á	hlutabréfum	Icelandair	á	árunum	2013-2015	með	Bollinger-böndum	

Bollinger-böndin	sýna	tvö	staðalfrávik	í	báðar	áttir	sem	eru	byggð	á	10	daga	hlaupandi	

meðaltali,	þannig	er	vert	að	skoða	þau	tilfelli	sem	lenda	fyrir	utan	böndin	en	þau	má	flokka	

sem	óeðlilega	stórar	verðbreytingar.	Í	töflu	4	eru	teknar	saman	verðbreytingar	sem	eru	

meira	en	1%	fyrir	utan	Bollinger-böndin	á	tímabilinu	2013	til	2015	en	þessi	tilfelli	eru	alls	

fimm	 talsins.	 Samhliða	 því	 verða	 settar	 fram	 hugsanlegar	 skýringar	 á	 þessum	

verðbreytingum	eða	 í	það	minnsta	áhugaverðir	atburðir	sem	áttu	sér	stað	á	svipuðum	

tíma	og	gætu	því	hugsanlega	hafa	mótað	markaðinn	að	einhverju	leiti.		
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Tafla	4	–	Hugsanlegar	skýringar	á	óeðlilegum	verðbreytingum	á	árunum	2013-2015	

Dagssetning	 Verðbreyting	 Hugsanlegar	útskýringar	

2.	janúar	2014	 3,02%	 31.	desember	2013	birtist	frétt	um	gott	ár	

28.	mars	2014	 -3,09%	 Kjaradeilur	við	Isavia	

18.	ágúst	2014	 -4,35%	 Eldgos	í	Bárðarbungu	

6.	febrúar	2015	 -6,06%	 Niðurstöður	fjórða	ársfjórðungs	ársins	2014	

26.	október	2015	 3,63%	 Tilkynning	um	gott	gengi	á	þriðja	ársfjórðungi	

	

Þann	 31.	 desember	 2013	 birtist	 frétt	 á	 vef	Morgunblaðsins	 sem	 greindi	 frá	 því	 að	

Icelandair	 Group	 hefði	 þriðja	 árið	 í	 röð	 hækkað	 mest	 af	 félögunum	 á	 Aðallista	

Kauphallarinnar.	Einnig	kom	fram	í	fréttinni	að	hin	árlega	hækkun	hefði	numið	um	118%	

og	 til	 samanburðar	var	19%	hækkun	úrvalsvísitölunnar	yfir	 sama	tímabil	nefnd.	Næsta	

virka	dag,	2.	janúar	2014,	hækkaði	verðið	úr	18,20	kr.	í	18,75	kr.	sem	samsvarar	3,02%	

hækkun.	Ætla	má	að	þessi	verðhækkun	hafi	komið	til	vegna	aukinnar	eftirspurnar	fjárfesta	

á	bréfum	í	félagi	sem	hefur	sögulega	skilað	góðri	ávöxtun.		

Hlutabréfaverðið	lækkaði	úr	17,80	kr.	í	17,25	kr.,	eða	um	3,09%,	þann	28.	mars	2014	

og	 fór	þannig	undir	neðri	mörk	Bollinger-bandanna.	Verðið	byrjaði	 að	 lækka	nokkrum	

dögum	fyrr	en	það	stóð	í	18,50	kr.	hinn	25.	mars.	Á	þessum	tíma	voru	miklar	kjaradeilur	

á	milli	Isavia	og	þriggja	stéttarfélaga	starfsmanna	Isavia	og	verkfall	var	yfirvofandi.	Verkfall	

af	þessum	toga	truflar	bæði	innanlands-	og	millilandaflug	en	um	var	að	ræða	til	dæmis	

alla	öryggisverðina	á	Keflavíkurflugvelli	ásamt	 fleira	starfsfólki	vallarins	 (Morgunblaðið,	

26.	mars	2014).	Hvers	kyns	truflun	á	flugi	veldur	miklu	tekjutapi	hjá	flugfélögum	en	sem	

dæmi	má	nefna	að	seinkanir	á	flugleiðum	kostuðu	bandarísk	flugfélög	í	heildina	um	8,3	

milljarða	 dollara	 árið	 2007	 (NEXTOR,	 2010).	 Mikið	 tekjutap	 á	 stuttum	 tíma	 sendir	

markaðnum	neikvæð	merki	um	hvernig	reksturinn	gengur	og	hvernig	næsta	uppgjör	mun	

koma	til	með	að	líta	út.		

Laugardaginn	 16.	 ágúst	 2014	 hófst	 eldgos	 í	 Bárðarbungu	 í	 Vatnajökulsþjóðgarði.	

Viðskiptablaðið	greindi	 frá	því	daginn	eftir	að	eldgosið	hefði,	vegna	öskustróks,	áhrif	á	

flugumferð.	Mikil	óvissa	var	á	þessum	tíma	um	hversu	alvarlegt	gosið	yrði	og	 í	hversu	

miklum	mæli	flugumferð	myndi	raskast.	Þannig	hefði	mátt	áætla	að	verðið	myndi	lækka	
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að	öllu	öðru	óbreyttu	sem	kom	svo	í	ljós	strax	daginn	sem	markaðurinn	opnaði	aftur	eftir	

helgina	þann	18.	ágúst,	en	þá	lækkaði	verðið	um	rúm	4%.	Hugsa	má	til	baka	til	gossins	í	

Eyjafjallajökli	 sem	 var	 „stærsta	 truflun	 á	 flugsamgöngum	 í	 álfunni	 sem	 um	 getur	 á	

friðartímum“	 (Morgunblaðið	 2010,	 16.	 apríl).	 Að	 sögn	 Birkis	 Hólm	 Guðnasonar,	

framkvæmdastjóra	flugfélagsins,	kostaði	gosið	Icelandair	Group	á	bilinu	700	milljónir	til	

milljarðs	 (Morgunblaðið,	 2010	 20.	 maí).	 Verðið	 yfir	 þetta	 tímabil	 var	 fyrst	 um	 sinn	

sveiflukennt	en	jafnaðist	síðan	út	og	verðbreytingarnar	héldust	mikið	innan	við	Bollinger-

böndin.	Þetta	er	óvenjulegt	þegar	hið	mikla	tekjutap	sem	félagið	varð	fyrir	er	íhugað	og	

þegar	 litið	 er	 til	 hversu	 mörgum	 flugferðum	 yfir	 svo	 marga	 daga	 var	 aflýst	 vegna	

eldgossins.	Einnig	sá	félagið	mikla	rýrnun	í	bókunum	fyrir	sumartímann	á	meðan	eldgosið	

stóð	yfir.	Mögulegt	er	að	ekki	hafi	verið	vitað	hversu	víðtæk	áhrif	gosið	hefði,	eða	hversu	

lengi	það	myndi	standa	yfir.	Í	öðru	lagi	má	hugsa	sér	að	alvarleiki	Eyjafjallajökulsgossins	

hafi	ýkt	væntingar	og	viðbrögð	fjárfesta	við	gosinu	í	Bárðarbungu	og	að	markaðurinn	hafi	

verið	yfir-varkár.		

Hinn	6.	febrúar	2015	var	haldin	opin	kynning	á	niðurstöðum	fjórða	ársfjórðungs	ársins	

2014	hjá	félaginu.	Í	kynningunni,	sem	er	aðgengileg	á	vef	félagsins,	kemur	fram	að	EBITDA	

hafi	verið	neikvæð	um	1,5	milljónir	Bandaríkjadollara	en	hún	hafði	verið	jákvæð	á	sama	

fjórðungi	síðustu	tvö	ár.	Heildartap	fjórðungsins	nam	um	15	milljónum	Bandaríkjadollara	

en	ástæður	slæmrar	afkomu	á	fjórðungnum	eru	raktar	í	kynningunni.	Þar	kemur	fram	að	

fraktflutningar	hafi	ekki	skilað	inn	væntum	tekjum,	að	gengið	hafi	unnið	gegn	félaginu	á	

tímabilinu	og	að	lækkun	olíuverðs	virtist	ekki	hafa	haft	nógu	mikil	áhrif	til	þess	að	snúa	

nettó	útkomunni	í	plús.	Árið	2014	kom	hins	vegar	mjög	vel	út	í	heild	sinni	og	skilaði	félagið	

bæði	meiri	tekjum	og	meiri	hagnaði	en	árið	áður.	Samdægurs	útgáfu	ársreikningsins	og	

kynningarinnar	lækkaði	verðið	á	hlutabréfum	Icelandair	um	rúm	6%	og	lækkaði	enn	frekar	

næstu	daga.	Félagið	hafði	skilað	betri	afkomu	á	hinum	þremur	fjórðungum	ársins	2014	

þegar	samanborið	við	2013.	Því	þykir	rökrétt	að	verðið	lækki	þegar	félagið	gefur	út	skýrslu	

um	lægri	tekjur	og	lakari	frammistöðu	til	samanburðar	við	sama	tíma	á	fyrri	árum.		

Icelandair	Group	sendi	frá	sér	tilkynningu	morguninn	26.	október	2015	þar	sem	fram	

kom	að	frammistaða	félagsins	á	þriðja	ársfjórðungi	ársins	2015	væri	vonum	framar.	Vænt	

EBITDA	var	150	milljónir	dollara	en	hún	var	einungis	124	milljónir	á	sama	tíma	árið	áður.	

Meginástæður	þessara	miklu	framfara	sem	voru	nefndar	voru	miklar	farþegatekjur,	lægri	
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eldsneytiskostnaður	og	lægri	viðhaldskostnaður	en	áætlað	var.	Hlutabréfaverðið	hækkaði	

um	3,63%	samdægurs	tilkynningunni	og	hélt	áfram	að	hækka	með	birtingu	uppgjörsins	

29.	október.		

4.4 Árið	2016	
Verðþróun	félagsins	árið	2016	hefur	einkennst	af	mörgum	miklum	verðlækkunum	í	röð,	

sem	gerði	það	að	verkum	að	heildarverðþróun	ársins	var	neikvæð.	Þessi	verðþróun	hefur	

vakið	 mikla	 athygli	 hjá	 bæði	 fjölmiðlum	 og	 almenningi	 og	 hefur	 félagið	 verið	 mikið	 í	

fréttum.	Almennt	virðist	það	vafamál	af	hverju	verðið	á	slíku	félagi	heldur	áfram	að	lækka	

þegar	ferðaþjónustan	í	heild	sinni	virðist	enn	vera	á	uppleið.	Verðið	hefur	hækkað	síðan	

árið	2010,	fyrst	hægt	og	síðan	hraðar,	en	náði	hápunkti	28.	apríl	2016	í	38,9	kr.	á	hlut.	Eftir	

það	hefur	verðið	lækkað	mjög	skarplega	og	stóð	í	lok	árs	2016	í	23,10	kr.	sem	er	svipað	

verð	og	sást	í	júní	2015.		

	

Mynd	13	–	Verð	á	hlutabréfum	Icelandair	árið	2016	með	Bollinger-böndum	

Á	 mynd	 13	 má	 sjá	 verðið	 á	 árinu	 2016	 á	 móti	 tíma,	 með	 Bollinger-böndum.	

Verðsveiflurnar	 eru	 nokkuð	 miklar	 og	 því	 má	 sjá	 að	 böndin	 eru	 marktækt	 breiðari	 á	

sumum	tímabilum	en	öðrum.	Sem	dæmi	má	nefna	að	stærsta	bilið	á	milli	efri	og	neðri	

marka	Bollinger-bandanna	á	árinu	2016	er	7,25	kr.,	2.	ágúst,	sem	samsvarar	um	26%	af	

verðinu	þann	dag.	Þrátt	fyrir	þetta	kemur	það	oft	fyrir	að	verðið	lendi	utan	við	böndin	en	
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alls	6	sinnum	er	verðið	meira	en	1%	yfir	eða	undir	mörkunum.	Í	töflu	5	má	sjá	samantekt	

á	þessum	tilfellum	sem	og	hugsanlegar	útskýringar	á	þeim.		

Tafla	5	–	Hugsanlegar	skýringar	á	óeðlilegum	verðbreytingum	á	árinu	2016	

Dagssetning	 Verðbreyting	 Hugsanlegar	útskýringar	og/eða	tengdir	atburðir	

15.	janúar	 -3,69%	 Verkfall	flugvirkja	

8.	febrúar	 -3,80%	 Óvissa	um	frammistöðu	félagsins	í	lok	árs	2015	

29.	apríl/2.	maí	 -7,46%/-3,47%	 Birting	uppgjörs	fyrir	fyrsta	ársfjórðung	2016	

28.	júlí	 -8,07%	 Birting	uppgjörs	fyrir	annan	ársfjórðung	2016		

30.	september	 -4,89%	 Stjórnarmaður	selur	bréf	

	

Verkfall	flugvirkja	hjá	Samgöngustofu	hófst	mánudagsmorguninn	11.	janúar	en	þetta	

kom	fram	í	frétt	frá	Samgöngustofu	sama	dag.	 Í	sömu	frétt	var	fullyrt	að	fyrst	um	sinn	

myndi	verkfallið	ekki	raska	flugstarfsemi,	sem	myndi	þó	á	endanum	gerast	ef	ekki	næðist	

að	semja.	Verð	á	bréfum	Icelandair	Group	stóð	í	stað	fyrstu	tvo	dagana	eftir	að	verkfallið	

hófst	en	 lækkaði	 síðan	um	tæp	9%	það	sem	eftir	var	vikunnar.	Verðlækkun	um	3,69%	

föstudaginn	 15.	 janúar	 togaði	 verðið	 síðan	 niður	 fyrir	 neðri	mörk	 Bollinger-bandanna.	

Hvers	 konar	 röskun,	 lítilvæg	 eða	 stórtæk,	 sem	 verður	 hvort	 sem	 er	 á	 innan-	 eða	

utanlandsflugi	 getur	 valdið	 miklu	 tapi	 fyrir	 Icelandair	 Group	 og	 því	 eðlilegt	 að	

markaðurinn	 bregðist	 svona	 við	 því.	 Sem	 samanburðardæmi	má	 nefna	 að	 Flugfélagið	

Ernir	 tapaði	um	3	milljónum	á	dag	meðan	á	 verkfallinu	 stóð	 (Morgunblaðið	2016,	 15.	

janúar).		

Tilkynning	kom	frá	 félaginu	4.	 febrúar	þess	efnis	að	niðurstöður	ársins	2015	myndu	

liggja	fyrir	mánudaginn	8.	febrúar,	að	haldinn	yrði	opinn	fundur	þriðjudaginn	9.	febrúar	

og	 að	 fundargögn	 yrðu	 aðgengileg	 á	 vefnum	 sama	 dag.	 Daginn	 eftir	 tilkynninguna,	 5.	

febrúar,	 barst	 flöggunartilkynning	 vegna	 sölu	 „Stefnis	 hf.	 fyrir	 hönd	 sjóða	 í	 rekstri	

félagins“	á	einni	milljón	bréfa.	Þessi	sala	gerði	það	að	verkum	að	félagið	fór	undir	15%	

eignarhlut	í	Icelandair	og	því	birtist	umrædd	flöggun.	Nú	lækkaði	verðið	á	sama	tíma	árið	

áður	þegar	ársskýrsla	ársins	2014	var	gefin	út	vegna	dræmrar	 frammistöðu	félagsins	á	

síðasta	ársfjórðungi	ársins.	Þannig	má	hugsa	sér	að	fjárfestar	og	fjárfestingafélög	líkt	og	

Stefnir	hf.	hafi	verið	varir	um	sig	og	átt	von	á	verðlækkun	í	kringum	birtingu	á	uppgjöri	
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fjórða	 ársfjórðungs	 ársins	 2015.	 Hvað	 sem	 öðru	 líður	 lækkaði	 verðið	 um	 tæp	 4%	 8.	

febrúar,	það	er	að	segja	einum	degi	fyrir	birtingu,	en	hækkaði	síðan	um	tæp	7%	daginn	

eftir.	 Í	 ljós	 kom	 að	 fjórðungurinn	 kom	 mun	 betur	 út	 en	 ætla	 mátti	 og	 samkvæmt	

kynningunni	á	niðurstöðunum	var	þetta	í	fyrsta	skipti	sem	síðasti	fjórðungur	árs	skilaði	

hagnaði.		

Eftir	mikinn	og	hraðan	vöxt	 í	verði	varð	 félagið	 fyrir	verðhruni	 föstudaginn	29.	apríl	

þegar	verðið	lækkaði	um	7,46%	á	einum	degi.	Ætla	má	að	lækkunin	hafi	komið	til	vegna	

birtingar	 á	 uppgjöri	 fyrsta	 ársfjórðungs	 ársins	 2016	 sem	 kom	 út	 þá	 um	 morguninn.	

Viðskipti	með	bréf	félagins	þennan	dag	voru	umfangsmikil,	en	heildarmagnið	var	yfir	102	

milljónum	bréfa.	 Verðið	 lækkaði	 síðan	 um	 3,47%	 í	 viðbót	 á	mánudeginum	 eftir	 þessa	

helgi,	þegar	markaðurinn	opnaði	aftur	fyrir	viðskipti.	Í	kynningunni	sem	fylgdi	kom	fram	

að	félagið	hefði	tapað	um	17	milljón	Bandaríkjadollurum	á	fjórðungnum	en	það	jafngilti	

um	2	milljörðum	króna	á	viðmiðunargengi	Seðlabanka	Íslands	þann	29.	apríl.	Þetta	mikla	

tap	hefði	þó	ekki	átt	að	koma	fjárfestum	mikið	á	óvart	þar	sem	félagið	hefur	alltaf	komið	

út	á	tapi	á	fyrsta	ársfjórðungi	síðustu	ár.	Til	viðbótar	var	tapið	árið	áður	svipað	og	árið	

2014	var	það	um	26	milljón	dollarar,	eða	tæplega	10	milljónum	meira.	Annað	atriði	sem	

kom	í	ljós	og	gæti	hafa	gert	fjárfesta	svartsýna	á	afkomu	félagsins	var	leiðrétting	á	EBITDA-

spá	félagsins	fyrir	árið	2016.	Spáin	var	 lækkuð	um	10	milljónir	dollara	og	fyrir	því	voru	

gefnar	nokkrar	ástæður.	 Í	 fyrsta	 lagi	var	búist	við	 frekari	 lækkunum	á	 fargjöldum,	sem	

skilaði	þá	lægri	tekjum	á	hvern	farþega.	Í	öðru	lagi	var	eldsneytisverð	hærra	en	reiknað	

var	með,	og	í	þriðja	lagi	var	búist	við	enn	frekari	hækkunum	í	eldsneytisverði.		

Félagið	 varð	 fyrir	 öðru	 verðhruni	 þann	 28.	 júlí	 þegar	 verðið	 lækkaði	 samdægurs	

birtingu	uppgjörs	fyrir	annan	ársfjórðung	ársins	2016,	það	er	niðurstöður	fyrri	hluta	ársins.	

Verðið	lækkaði	úr	30,35	kr.	á	hlut	í	27,90	kr.	en	það	samsvarar	rúmlega	8%	lækkun.	Þessi	

verðlækkun	átti	sér	stað	þrátt	fyrir	methátt	EBITDA,	mikinn	hagnað	og	mjög	góða	nýtingu	

á	 bæði	 hótelum	 og	 flugleiðum	 félagsins	 á	 tímabilinu.	 Hins	 vegar	 kom	 fram	 lækkun	 á	

EBITDA	markmiði	félagsins	fyrir	allt	árið,	líkt	og	í	uppgjörinu	fyrir	fyrsta	ársfjórðung.	Þá	var	

spáin	lækkuð	um	25	milljónir	í	viðbót,	niður	í	210-220	milljónir	dollara,	en	til	samanburðar	

var	EBITDA	ársins	2015	219	milljónir.	Rökstuðningurinn	fyrir	þessari	miklu	breytingu	voru	

meðal	 annars	 hryðjuverkaárásir,	 útganga	 Bretlands	 úr	 Evrópusambandinu	 og	 þannig	

gengisveiking	 pundsins	 og	 einnig	 áframhaldandi	 fargjaldalækkun.	 Krónan	 styrktist	
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heilmikið	í	byrjun	árs	2016	og	eins	hækkaði	olíuverð	töluvert,	eins	og	sjá	má	af	myndum	

2	og	4.	Styrking	krónunnar	eykur	launakostnað	félagsins	og	dregur	úr	aðdráttarafli	Íslands	

sem	 ferðamannastaðs	 og	 hærra	 olíuverð	 hækkar	 síðan	 rekstrarkostnað	 félagsins.	 Á	

heildina	litið	og	samanlagt	er	þessi	þróun	ekki	hagstæð	fyrir	félagið.		

Katrín	Olga	Jóhannesdóttir,	stjórnarmaður	í	Icelandair	Group,	seldi	400.000	hlutabréf	

þann	30.	september	á	24	kr.	á	hlut	og	hélt	eftir	aðeins	rúmum	13	þúsund	hlutum.	Allt	kom	

þetta	fram	í	tilkynningu	sem	félagið	sendi	frá	sér	rétt	eftir	hádegi	sama	dag.	Þetta	var	þó	

ekki	það	eina	sem	var	í	fréttum	þennan	dag,	en	bréf	Deutsche	Bank	lækkuðu	um	6,7%	

daginn	 áður.	 Verðlækkunin	 var	 sennilega	 afleiðing	 kröfu	 frá	 bandaríska	

dómsmálaráðuneytinu	um	14	milljarða	dollara	greiðslu	vegna	sölu	á	veðbréfum	á	árunum	

2005	til	2007	(Economist,	30.	september	2016).	Einnig	birtist	þennan	sama	morgun	frétt	

á	vef	Morgunblaðsins	þar	 sem	 fram	kom	að	samkvæmt	nýrri	 verðkönnun	Dohop	væri	

meðalverð	 á	 flugi	 frá	 Keflavík	 í	 sögulegu	 lágmarki.	 Staðan	 var	 því	 orðin	 þannig	 að	

markaðurinn	var	viðkvæmur	vegna	höggsins	sem	Deutsche	Bank	varð	fyrir,	síðan	berast	

bæði	fréttir	um	lág	fargjöld	og	að	stjórnarmaður	Icelandair	Group	hafi	selt	nær	öll	bréfin	

sín.	Sala	stjórnarmanns	á	bréfum	sínum	var	á	síðustu	stundu,	en	þetta	var	síðasti	dagurinn	

þar	sem	leyfilegt	var	fyrir	innherja	að	selja	bréf	fyrir	birtingu	næsta	uppgjörs	og	gerði	ekki	

mikið	til	að	vekja	traust	hjá	fjárfestum.	Í	kjölfar	þessara	frétta	lækkaði	verðið	á	bréfum	

Icelandair	Group	um	4,89%	niður	í	einungis	23,35	kr.	á	hlut.	
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5 Samanburður	

Til	þess	að	setja	verðþróun	 Icelandair	Group	 í	 samhengi	við	markaðinn	er	gagnlegt	að	

skoða	verðþróunina	í	samanburði	við	önnur	félög	á	markaðnum.	Annars	vegar	er	gagnlegt	

að	skoða	íslensk	félög	og	þá	bæði	félög	sem	er	hluti	af	OMX	I	8	vísitölunni	og	félög	sem	

eru	það	ekki.	 Þessi	 félög	eru	 jafnframt	ekki	 í	 ferðaþjónustu	og	gefa	því	mynd	af	þeim	

markaði	 sem	 er	 enn	 starfandi	 utan	 íslensku	 ferðaþjónustubólunnar.	 Þó	 er	 eðlilegt	 að	

skoða	erlend	flugfélög	til	að	fá	mynd	af	heimsmarkaðnum	fyrir	flug	og	aðra	ferðaþjónustu.	

Af	þeim	tveimur	erlendu	félögum	sem	skoðuð	verða	er	annað	evrópskt	lággjaldaflugfélag	

en	hitt	er	bandarískt	og	tilheyrir	ekki	flokki	lággjaldaflugfélaga.		

5.1 Íslensk	félög	
Íslensku	félögin	sem	urðu	fyrir	valinu	hér	eru	Marel	hf.	og	Össur	hf.	Ástæðan	fyrir	því	að	

þessi	tvö	félög	voru	valin	er	að	þau	eru	bæði	mjög	ólík	hvort	öðru	og	um	leið	ólík	Icelandair	

Group.	Einnig	eru	þessi	félög	þekkt	erlendis	og	sækja	mikið	af	sínum	viðskiptum	út	fyrir	

landsteinana,	rétt	eins	og	Icelandair	Group.	Jafnframt	er	aðeins	Marel	hluti	af	OMX	I	8	

vísitölunni	ásamt	Icelandair	Group	og	sex	öðrum	félögum,	en	Össur	stendur	þar	fyrir	utan.		

5.1.1 Marel	
	

	

Mynd	14	–	Samanburður	á	verðþróun	Icelandair	Group	og	Marel	frá	árinu	2010	(Gögn	frá	Keldunni)	

Mynd	14	sýnir	hvernig	verðið	á	félögunum	tveimur	hefur	þróast	síðan	í	ársbyrjun	2010	

miðað	við	grunn	 frá	4.	 janúar	2010.	Marel,	appelsínugula	 línan,	hefur	nokkuð	stöðuga	
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þróun	 og	 hefur	 verðið	 tæplega	 fjórfaldast	 í	 heildina	 yfir	 þennan	 tíma.	 Verðið	 hefur	

hækkað	sérstaklega	mikið	síðan	í	byrjun	síðasta	ársfjórðungs	ársins	2014.	Þróunin	yfir	árið	

2016	er	mjög	stöðug,	en	stærsta	verðbreytingin	á	einum	degi	var	5%.	Til	samanburðar	var	

stærsta	dagsverðbreytingin	á	öllu	tímabilinu	14,4%,	en	verðið	hækkaði	úr	104	kr.	í	119	kr.	

þann	23.	október	2014.	Þessi	 verðbreyting	er	 sjáanleg	á	myndinni	 sem	vendipunktur	 í	

verðþróun	félagsins.	Icelandair	hefur	hins	vegar	ekki	haft	jafn	stöðuga	þróun.	Marel	hafði	

betur	á	árunum	2010	til	2012	en	frá	síðasta	ársfjórðungi	ársins	2012	fylgjast	félögin	að	í	

verði.	Í	byrjun	árs	2013	tekur	Icelandair	fram	úr	Marel	og	hefur	verðið	hækkað	enn	meira	

síðan.	Með	þeim	miklu	verðlækkunum	sem	hafa	orðið	á	Icelandairbréfunum	megnið	af	

árinu	2016	leita	línurnar	saman	að	einhverju	leyti	en	þó	er	ljóst	að	séð	frá	árinu	2010	er	

Icelandair	augljóslega	betri	fjárfesting	heldur	en	Marel.		

5.1.2 Össur	
	

	

Mynd	15	–	Samanburður	á	verðþróun	Icelandair	Group	og	Össur	frá	árinu	2010	(Gögn	frá	Keldunni)	

Mynd	 15	 sýnir	 hvernig	 verðið	 á	 Icelandair	 Group	 og	Össur	 hefur	 þróast	 síðan	 2010	 á	

grunni	4.	janúar	2010.	Á	myndinni	sést	að	verðið	á	Össur	(appelsínugula	línan)	hefur	verið	

mjög	stöðugt	fram	á	seinni	helming	ársins	2013	þegar	verðið	fer	að	hækka.	Einnig	má	sjá	

hvernig	verðið	verður	sjáanlega	sveiflukenndara	eftir	júlí	2013.	Leitnin	var	jákvæð	þangað	

til	í	ágúst	2015	en	þá	fór	verðið	að	lækka	og	hefur	leitað	niður	á	við	eftir	það.	Heilt	yfir	er	

verðið	mjög	stöðugt	og	ekki	hægt	að	sjá	neinar	stórkostlegar	sveiflur,	mesta	hækkunin	
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var	8%	í	október	2014	og	mesta	lækkunin	6,2%	í	febrúar	2012.	Líkt	og	með	Marel	má	sjá	

mjög	greinilega	að	Icelandair	er	betri	fjárfesting	en	Össur.		

5.2 Erlend	flugfélög	 	
Hér	 hafa	 verið	 valin	 tvö	 ólík	 alþjóðleg	 flugfélög	 til	 samanburðar	 við	 Icelandair	 Group.	

Annars	vegar	er	það	Delta	Airlines,	bandarískt	 flugfélag	sem	á	rætur	að	rekja	til	ársins	

1924.	Félagið	var	að	vísu	fremur	frumstætt	á	þeim	tíma	ef	miðað	er	við	starfsemina	í	dag.	

Delta	flaug	fyrsta	farþegaflugið	sitt	17.	júní	1929	og	árið	1978	fór	félagið	í	fyrsta	sinn	yfir	

Atlantshafið,	í	flugferð	frá	Atlanta	til	London.	Í	dag	býður	Delta	upp	á	flug	til	meira	en	300	

áfangastaða	 í	6	heimsálfum	(Delta,	e.d.-a	og	-b)	og	var	samkvæmt	Forbes	fjórða	besta	

flugfélag	Bandaríkjanna	árið	2013.	Hins	vegar	er	litið	til	Norwegian	Air	Shuttle,	en	eins	og	

nafnið	gefur	til	kynna	er	félagið	norskt.	Norwegian	var	stofnað	árið	1993	og	hóf	rekstur	

sinn	í	innanlandsflugi	en	er	í	dag	sjötta	stærsta	lággjaldaflugfélag	í	heimi	og	flýgur	á	yfir	

150	áfangastaði	(Norwegian,	e.d.).	Þessi	tvö	félög	eru	því	bæði	frábrugðin	hvort	öðru	og	

frábrugðin	Icelandair	Group,	sem	staðsetja	má	einhvers	staðar	á	rófinu	á	milli	lággjalda-	

og	lúxusflugfélags.	Á	hinn	bóginn	eiga	félögin	það	sameiginlegt	með	Icelandair	að	tengja	

saman	Bandaríkin	og	Evrópu.		

5.2.1 Delta	Airlines	

	

	

Mynd	16	–	Samanburður	á	verðþróun	Icelandair	Group	og	Delta	Airlines	(Gögn	frá	Keldunni	og	Yahoo	
Finance)	
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Ef	verðþróun	Icelandair	og	Delta	er	skoðuð	saman,	þar	sem	báðar	stærðir	eru	vísitölur	

sem	byrja	í	gildinu	100	til	að	auðvelda	samanburð,	má	sjá	að	Icelandair	er	með	nokkuð	

betri	ávöxtun	yfir	þetta	tímabil	heldur	en	Delta.	Einnig	má	sjá	að	þróun	félaganna	fylgir	

nokkurn	veginn	sama	mynstrinu	fram	að	árinu	2015	þegar	Icelandair	tekur	langt	fram	úr	

Delta,	verðþróun	Delta	helst	nokkuð	stöðug	á	meðan	Icelandair	hækkar	mikið	og	lækkar	

síðan	aftur.	Sjá	má	nokkur	mjög	djúp	verðhrun	hjá	Delta	á	árinu	2016	en	félagið	virðist	þó	

alltaf	jafna	sig	aftur	merkilega	fljótt.	Jesse	Daley,	fjármálasérfræðingur,	rekur	þessar	stóru	

verðbreytingar	til	óvissu	vegna	kosninga	og	síðan	raunverulegrar	útgöngu	Bretlands	úr	

Evrópusambandinu	í	júlí	sem	og	hækkandi	olíuverðs	og	fleiri	þátta.	Einnig	má	fullyrða	að	

samkeppnin	 á	 flugmörkuðum	 er	 sífellt	 að	 aukast	 og	 fargjöld	 fara	 lækkandi	 sem	 gerir	

flugfélögum	erfitt	að	 skila	hagnaði.	 Icelandair	er	hér	án	efa	betri	 fjárfestingakostur	en	

Delta	þegar	verðbreytingar	yfir	þetta	tímabil	eru	skoðaðar.		

5.2.2 Norwegian	Air	Shuttle	
	

	

Mynd	17	–	Samanburður	á	verðþróun	Icelandair	Group	og	Norwegian	Air	Shuttle	frá	árinu	2010	(Gögn	
frá	Keldunni	og	Yahoo	Finance)	

Mynd	17	sýnir	samanburð	á	verðþróun	Icelandair	og	Norwegian,	þar	sem	báðar	stærðir	

byrja	 í	 100	 í	 byrjun	 janúar	 2010.	 Verðþróun	hlutabréfa	Norwegian	 var	 óhagstæð	milli	

áranna	 2011	 og	 2013	 en	 hefur	 síðan	 þá	 batnað	 að	 einhverju	 leyti.	 Heildarþróunin	 er	

þannig	að	verðið	hefur	rétt	rúmlega	tvöfaldast	á	þessum	7	árum,	en	til	samanburðar	hefur	

verðið	á	Icelandair	bréfunum	sexfaldast	ef	miðað	er	við	árslok	2016.	Ef	hæstu	punktar	eru	

skoðaðir	 þá	 rúmlega	 tífaldaðist	 verð	 Icelandair	 á	 meðan	 verð	 Norwegian	 rúmlega	
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þrefaldaðist.	Norwegianfélagið	sjálft	hefur	vaxið	mjög	hratt	undanfarin	ár	og	mögulegt	að	

áhrifin	á	hlutabréfaverðið	eigi	eftir	að	 skila	 sér.	 Líkt	og	með	hin	þrjú	 félögin	 sem	voru	

skoðuð	hér	á	undan	reynist	Icelandair	margfalt	betri	fjárfesting.		

5.3 Samantekt	
Fullyrða	má	að	frá	árinu	2010	séð	er	Icelandair	Group	marktækt	betri	fjárfesting	en	öll	

fjögur	 félögin	 sem	skoðuð	hafa	verið.	Þetta	kemur	 til	þrátt	 fyrir	miklar	verðlækkanir	á	

árinu	2016,	en	sjá	má	að	öll	hin	félögin	þyrftu	að	hækka	umtalsvert	í	verði	til	þess	að	brúa	

bilið	þarna	á	milli.	Þetta	kemur	eflaust	á	óvart,	þar	sem	þessar	verðlækkanir	hafa	verið	

mjög	 áberandi	 umtalsefni	 í	 fjölmiðlum	undanfarið.	 Til	 þess	 að	undirstrika	hversu	mun	

betur	 Icelandair	 er	 að	gera	heldur	en	markaðurinn	er	 gagnlegt	 að	 skoða	einnig	þróun	

alþjóðlegra	vísitalna.	Vísitölurnar	þrjár	sem	valdar	voru	hér	eru	fjölbreyttar:	S&P	500	er	

virðisvegin,	Dow	 Jones	 Industrial	Average	er	 verðvegin	og	eru	þær	báðar	bandarískar.	

Delta	Airlines	er	jafnframt	einungis	hluti	af	S&P	en	ekki	af	Dow	Jones	sem	gefur	þá	fínan	

samanburð.	Einnig	var	OMX	Nordic	40	vísitalan	valin	til	þess	að	hafa	norræna	vísitölu	með	

til	samanburðar,	en	Norwegian	Air	Shuttle	er	ekki	hluti	af	henni.		

	

	

Mynd	18	–	Samanburður	á	verðþróun	Icelandair	Group	og	valdra	vísitalna	(Gögn	frá	Keldunni,	Yahoo	
Finance	og	Nasdaq	Nordic)	

Á	mynd	18	má	sjá	enn	og	aftur	að	Icelandair	Group	er	að	standa	sig	margfalt	betur	en	

markaðurinn	og	hefur	gert	síðan	2011.		
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6 Skilvirkni	markaðarins	og	fjármálakenningar	

Kenninguna	 um	 skilvirkni	 markaða	 (e.	 efficient	 market	 hypothesis)	 má	 rekja	 til	 Harry	

Roberts	en	hún	gengur	út	á	það	að	útskýra	hversu	vel	markaðurinn	aðlagast	þekktum	

upplýsingum.	Samkvæmt	kenningunni	eru	til	þrjár	tegundir	skilvirkni	á	mörkuðum:	

1. Veik	skilvirkni	

2. Hálfsterk	skilvirkni	

3. Sterk	skilvirkni	

Hugmyndin	er	sú	að	því	sterkari	sem	skilvirknin	er,	því	betur	endurspeglast	þekktar	

upplýsingar	í	verðinu.	Veik	skilvirkni	felst	í	því	þegar	verðið	endurspeglar	einungis	söguleg	

verð	og	enga	aðra	þætti.	Hálfsterk	skilvirkni	er	þegar	verðið	inniheldur	allar	upplýsingar	

sem	almenningur	hefur	aðgang	að	og	sterk	skilvirkni	krefst	þess	að	verðið	endurspegli	

allar	upplýsingar	sem	allir	hafa.	Ef	markaðurinn	er	sterkt	skilvirkur	er	ekki	hægt	að	hagnast	

á	 innherjaviðskiptum,	 því	 verðið	 hefur	 þá	 þegar	 aðlagast	 með	 tilliti	 til	

innherjaupplýsinganna	(Fama,	1970).	Eins	og	sjá	má	af	umræðunni	í	fjórða	kafla	virðist	

markaðurinn	vera	mjög	fljótur	að	taka	við	upplýsingum	og	vinna	þær,	en	verðbreytingar	

verða	oft	samdægurs	merkilegum	atburðum.	Að	sjálfsögðu	er	mögulegt	að	þessir	atburðir	

séu	alls	ekki	orsök	verðbreytinganna,	en	um	það	er	erfitt	að	fullyrða.	Þessi	hröðu	viðbrögð	

gefa	til	kynna	að	markaðurinn	sé	hálfsterkur,	eða	að	minnsta	kosti	í	þessu	tilfelli	fyrir	þetta	

félag.	 Icelandair	 hefur	 ákveðna	 sérstöðu	 í	 því	 hvernig	 hluthafaskiptingin	 raðast.	 Á	

heimasíðu	félagsins	má	sjá	lista	yfir	20	stærstu	hluthafana	og	er	hér	notast	við	lista	sem	

var	síðast	uppfærður	12.	apríl	2017.	Þessar	upplýsingar	eru	settar	fram	á	mynd	19	þar	

sem	búið	er	að	skipta	hluthöfunum	niður	í	fjóra	flokka.		
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Mynd	19	–	Hluthafar	Icelandair	Group	

Eins	og	sjá	má	á	mynd	19	eiga	lífeyrissjóðir	eða	sjóðir	á	vegum	lífeyrissjóða	samtals	um	

tvo	þriðju	hluta	í	félaginu,	sjóðir	og	bankar	eiga	um	10%	og	Icelandair	Group	á	sjálft	um	

2%	eignarhlut.	Um	22%	bréfanna	er	í	eigu	annarra	ótilgreindra	fjárfesta,	en	það	eru	þá	

fjárfestar	sem	eiga	hver	um	sig	hlutfallslega	mjög	lítinn	hlut	í	félaginu.	Hluthafaskipting	

félagsins	getur	haft	mikil	áhrif	á	markaðsverð	þess	en	ljóst	er	að	lífeyrissjóðir	hafa	ekki	

alltaf	sömu	hagsmuna	að	gæta	og	einkafjárfestar.	Lífeyrissjóðir	taka	ekki	óþarfa	áhættu	

og	er	það	því	mjög	öflugt	merki	um	traust	 til	 félagsins	hversu	 stór	hluti	þess	er	 í	eigu	

lífeyrissjóða.	 Þetta	 getur	 einnig	 haft	 áhrif	 á	 skilvirkni	 markaðsins,	 en	 mögulegt	 er	 að	

viðbragðstími	fjárfesta	sé	breytilegur	eftir	hluthafaskiptingunni	á	hverjum	tímapunkti.		

6.1 Afkoma	félagsins	
Skilvirkni	 markaða	 byggir	 á	 að	 allar	 upplýsingar	 sem	 til	 eru	 séu	 endurspeglaðar	 í	

hlutabréfaverðinu.	 Hlutabréfamarkaðurinn	 er	 þannig	 eins	 konar	 merkjakerfi	 um	 virði	

félaga	og	trú	fjárfesta	á	félögum.	Í	sinni	einföldustu	mynd	virkar	hlutabréfamarkaðurinn	

eins	og	hver	annar	markaður.	Ef	það	eru	fleiri	sem	vilja	kaupa	hlutabréf	en	heldur	en	þeir	

sem	vilja	selja	þau	hækkar	verðið.	Fjárfestar	vilja	kaupa	bréf	sem	þeir	búast	við	að	hækki	

í	verði	og	ef	hlutabréf	félags	eru	að	hækka	í	verði	sendir	það	merki	um	að	félagið	sé	sterkt.	

Til	þess	að	meta	styrkleika	félags	og	framtíðarhorfur	þess	er	meðal	annars	hægt	að	skoða	

ársreikninginn.	Þar	koma	fram	allar	helstu	upplýsingar	um	rekstur	og	afkomu	félagsins.	Til	
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að	skoða	hvernig	rekstur	félagsins	gengur	er	til	dæmis	hægt	að	skoða	nýtingu	á	eignum	

þess,	sem	eru	í	þessu	tilfelli	flugfélög	og	hótel.		

	

	

Mynd	20	–	Nýting	á	hótelherbergjum,	innan-	og	utanlandsferðum	(Gögn	úr	árs-	og	
ársfjórðungsreikningum)	

Á	mynd	20	má	sjá	nýtingu	hjá	þremur	sviðum	 í	 rekstri	 Icelandair	Group:	hótelin	og	

síðan	bæði	 innan-	og	utanlandsflugferðirnar.	Nokkur	atriði	á	myndinni	eru	 sérstaklega	

eftirtektarverð:	

1. Sætisnýting	 hjá	 Flugfélagi	 Íslands	 (appelsínugula	 línan)	 hefur	 tiltölulega	 litla	

árstíðarsveiflu,	en	ljóst	er	að	seinni	helmingur	ársins	2016	hefur	komið	sérlega	

illa	 út.	 Besta	 nýtingin	 á	 tímabilinu	 var	 á	 þriðja	 ársfjórðung	 ársins	 2015	 en	 sú	

versta	(aðeins	63,7%)	í	lok	árs	2016.		

2. Árstíðarsveiflan	 hjá	 Icelandair	 (bláa	 línan)	 er	 heldur	 meira	 áberandi	 en	 hjá	

Flugfélagi	Íslands	en	hefur	þó	jafnast	eitthvað	út.	Meðalnýting	yfir	allt	tímabilið	

er	79,39%	og	breyting	á	milli	ára	er	að	meðaltali	jákvæð.	

3. Nýting	hótelanna	(gráa	línan)	var	mjög	viðkvæm	fyrir	árstíðarsveiflunni	en	hefur	

dempast	mikið,	munurinn	á	há-	og	lágannatíma	hefur	minnkað	svo	um	munar.	

Leitnin	yfir	tímabilið	er	síðan	örlítið	upp	á	við	og	í	byrjun	árs	2014	sést	móta	fyrir	

herðum,	en	þær	eru	sérstaklega	sýnilegar	á	árinu	2015	.		
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Áberandi	munur	er	á	því	hvernig	árstíðirnar	hafa	áhrif	innan	félagsins,	og	upp	koma	

nokkrar	mögulegar	skýringar	á	þessu.	Meðal	annars	kemur	til	greina	að	marktækur	hluti	

viðskiptavina	á	flugleiðum	séu	Íslendingar,	sem	í	flestum	tilfellum	eru	þá	ekki	að	versla	

við	hótel	á	Íslandi.	Önnur	skýring	er	að	Icelandair	hótelin	séu	bara	ekki	samkeppnishæf	en	

fyrir	því	geta	verið	ýmsar	ástæður.	Sem	dæmi	má	nefna	að	hótelin	eru	mögulega	ekki	

nógu	vinsæl	hjá	ferðaskrifstofum,	ekki	nógu	sýnileg	á	bókunarvélum	á	netinu	eða	jafnvel	

að	 þau	 séu	 of	 dýr	miðað	 við	 þá	 þjónustu	 sem	þau	 veita.	 Aðspurður	 á	 hluthafafundi	 í	

febrúar	2017	hafði	Björgólfur	 Jóhannsson	orð	á	því	að	hjá	hótelunum	þeirra	væri	nú	 í	

gangi	uppbygging	til	lengri	tíma	og	að	þau	hefðu	hingað	til	ekki	skilað	þeim	tekjum	sem	

reiknað	hefði	verið	með	en	að	það	kæmi	til	með	að	breytast	til	lengri	tíma.	Að	auki	hafði	

hann	orð	á	því	að	markhópurinn	með	nýju	hótelunum,	þar	á	meðal	Canopy	hótelinu,	væri	

það	sem	hann	kallaði	„betur	borgandi	kúnnar“.	Þannig	virðist	Icelandair	Group	vera	að	

reyna	að	taka	sér	þá	stefnu	með	hótelreksturinn	að	veita	betri	og	um	leið	dýrari	þjónustu,	

með	öðrum	orðum	að	veita	meiri	lúxus.		

6.2 CAPM	
Capital	Asset	Pricing	Model	(CAPM)	er	kenning	um	verðlagningu	verðbréfa	og	er	helsta	

niðurstaða	hennar	að	vænt	ávöxtun	verðbréfa	sé	háð	beta-gildi	bréfanna,	þar	sem	beta	

er	 fylgnistuðull	 bréfanna	 við	 markaðinn.	 Reiknuð	 beta	 Icelandair	 Group	 bréfanna	 er	

0,9096	 sem	 gefur	 til	 kynna	 að	 bréfin	 séu	 stöðugri	 en	 OMX	 I	 8,	 úrvalsvísitala	

Kauphallarinnar,	sem	táknar	markaðinn	í	þessu	tilfelli.	Þegar	vænt	ávöxtun	bréfanna	er	

reiknuð	samkvæmt	CAPM	líkaninu	og	niðurstöðurnar	síðan	bornar	saman	við	ávöxtunina	

sem	raunverulega	átti	sér	stað	fást	niðurstöðurnar	sem	sýndar	eru	á	mynd	21.		
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Það	sem	einkennir	þessa	mynd	einna	helst	er	sveiflumunurinn	milli	stærðanna	tveggja.	

Fræðilega	 CAPM	ávöxtunin	 (appelsínugula	 línan)	 er	 sýnilega	 stöðugri	 en	 raunverulega	

ávöxtunin	(bláa	línan)	en	þær	virðast	þó	fylgja	nokkurn	veginn	sama	mynstri.	Reiknaður	

fylgnistuðull	 þessara	 tveggja	 lína	 er	 0,53	 eða	 rúm	 50%	 jákvæð	 fylgni	 þegar	 notuð	 er	

mánaðarleg	ávöxtun.	Til	þess	að	reikna	CAPM	ávöxtun	þarf	að	nota	áhættulausa	ávöxtun	

á	markaðnum,	og	til	þess	eru	notaðir	6	mánaða	REIBOR	vextir	á	mánaðargrundvelli.	Það	

sem	er	kannski	aðalinntakið	á	myndinni	er	að	 í	 lok	árs	2016	er	CAPM	ávöxtunin	orðin	

jákvæð	sem	bendir	jafnvel	til	þess	að	verðið	ætti	að	hækka	á	komandi	misserum.		

6.3 Framtíðarspá	og	ráf	
Vegna	þess	hversu	fljótt	fjárfestar	bregðast	yfirleitt	við	nýjum	upplýsingum	um	markaðinn	

er	ekki	raunhæft	að	líkan	sem	spáir	fyrir	um	verð	hlutabréfa	geti	gengið	til	lengri	tíma.	Ef	

spáin	segði	að	verðið	ætti	að	hækka	myndu	margir	flykkjast	til	þess	að	kaupa	en	enginn	

myndi	vilja	selja.	Þá	myndi	verðið	þar	af	leiðandi	hækka,	rétt	eins	og	spáð	var	fyrir	um.	

Með	öðrum	orðum	mun	framtíðarspá	um	verð	hlutabréfa	hafa	áhrif	á	verðið	í	dag,	þar	

Mynd	21	-	Samanburður	fræðilegar	ávöxtun	samkvæmt	CAPM	líkaninu	og	
raunverulegar	ávöxtunar	Icelandair	Group	(Gögn	frá	Keldunni	og	

Seðlabanka	Íslands)	
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sem	allir	fjárfestarnir	vilja	vera	fyrstir	til	þess	að	notfæra	sér	þróunina	sem	koma	skal.	Þess	

vegna	má	líka	segja	að	allar	upplýsingar	sem	gætu	mögulega	gefið	innsýn	í	komandi	þróun	

ættu	nú	þegar	að	vera	endurspeglaðar	í	verðinu	vegna	skilvirkni	markaðarins.	Þetta	má	

heimfæra	á	verðþróun	Icelandair	Group	yfir	það	tímabil	sem	skoðað	hefur	verið	í	þessari	

ritgerð.	Breytingar	á	verði	hafa	verið	snöggar	og	komið	til	dæmis	vegna	ófyrirsjáanlegra	

atburða	á	borð	við	náttúruhamfarir	og	birtingar	á	fjárhagslegum	yfirlýsingum	frá	félaginu	

sjálfu.	Ómögulegt	 er	 að	 vita	 fyrirfram	hvað	mun	 koma	 fram	 í	 ársfjórðungsuppgjöri	 og	

einnig	hvort	og	hvernig	markaðurinn	muni	bregðast	við	upplýsingunum.	Því	er,	eins	og	

flestir	telja,	ekki	mögulegt	að	spá	fyrir	um	verðþróun	framtíðarinnar	með	því	að	skoða	

söguleg	gögn.		

Út	frá	þessu	þykir	eðlilegt	að	nefna	þá	kenningu	að	hlutabréfaverð	fylgi	svokölluðu	ráfi	

(e.	 random	 walk).	 Það	 er,	 að	 verðbreytingar	 séu	 algjörlega	 slembnar	 og	 fullkomlega	

ófyrirsjáanlegar.	Þetta	þýðir	með	öðrum	orðum	að	söguleg	þróun	einstaks	hlutabréfs	eða	

hlutabréfamarkaðarins	í	heild	sinni	gefi	enga	vísbendingu	um	framtíðarþróun.	Kenningin	

um	ráf	staðfestir	þó	að	almenn	þróun	hlutabréfa	sé	jákvæð	en	höfundur	hennar,	Burton	

Malkiel	(1973),	vildi	meina	að	besta	leiðin	til	að	græða	á	hlutabréfum	væri	að	kaupa	þau	

og	 eiga	 til	 lengri	 tíma.	 Ennfremur	 fullyrti	 hann	 að	 tilraunir	 til	 þess	 að	 gera	 betur	 en	

markaðurinn	í	gegn	um	tæknigreiningu	eða	annað	væru	fánýtar,	enda	gætu	fæstir	sjóðir	

sigrað	markaðinn.		
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7 Lokaorð	

Þessi	lokaritgerð	hefur	einblínt	á	þróun	hlutabréfaverðs	Icelandair	Group	á	árunum	2010	

til	2016.	Rannsóknarspurningin	sem	leitast	var	til	að	svara	er	Hefur	verðið	þróast	í	takt	við	

uppsveiflu	 í	ferðaþjónustu	á	Íslandi?	Svarið	sem	höfundur	hefur	komist	að	er	að	þróun	

hlutabréfaverðsins	og	uppsveifla	ferðaþjónustu	á	Íslandi	hafi	haldist	í	hendur	frá	árslokum	

2012	til	um	miðs	árs	2016.	Fyrir	þennan	tíma	var	verðþróunin	hæg	en	hafði	þó	jákvæða	

leitni,	 seinni	hluti	ársins	2016	einkenndist	 síðan	af	mörgum	miklum	verðlækkunum	og	

þannig	neikvæðri	leitni.	Þetta	kom	til	þrátt	fyrir	áframhaldandi	þenslu	í	ferðaþjónustu	eins	

og	 farið	 var	 yfir	 í	 kafla	 3	 en	 að	 mati	 höfundar	 hefur	 hin	 mikla	 hækkun	 sem	 varð	 á	

gengisvísitölu	 íslensku	 krónunnar	 árið	 2016	 unnið	 gegn	 félaginu.	 Tvær	 af	 umfjölluðu	

verðbreytingum	 ársins	 2016	 í	 kafla	 4.4,	 báðar	 miklar	 verðlækkanir,	 komu	 til	 í	 kjölfar	

birtingar	 uppgjörs	 á	 fyrstu	 tveimur	 ársfjórðungum	 ársins	 2016.	 Það	 sem	 kom	höfundi	

einna	helst	á	óvart	var	samanburður	á	hlutabréfaverði	Icelandair	Group	og	annarra	félaga.	

Við	samanburð	kom	í	ljós	að	Icelandair	Group	stóð	sig	margfalt	betur	en	öll	fjögur	félögin	

sem	 skoðuð	 voru,	 bæði	 erlend	 flugfélög	 sem	 og	 innlend	 félög	 ótengd	 ferðaþjónustu.	

Jafnframt	mátti	 fullyrða	að	Icelandair	skaraði	fram	úr	þegar	miðað	var	við	markaðinn	í	

heild	sinni,	en	það	mátti	sjá	af	samanburði	við	þrjár	erlendar	hlutabréfavísitölur.	Áætlað	

var	að	markaðurinn	hér	á	landi	væri	að	sýna	hálfsterka	skilvirkni	miðað	við	kenninguna	

um	skilvirka	markaði.	Að	lokum	fékkst	sú	niðurstaða,	í	takt	við	almenna	skoðun,	að	ekki	

sé	hægt	að	spá	fram	í	tímann	um	hlutabréfaverð.		
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