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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS prófs í viðskiptafræði með áherslu á fjármál. 

Umfjöllunarefnið er kauphallarsjóðir og aðgengi almennra íslenskra fjárfesta að þeim. 

Vægi ritgerðarinnar er 6 ECTS einingar í 180 ECTS eininga grunnnámi við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinanda mínum, Hersi Sigurgeirssyni, kann ég bestu þakkir fyrir leiðsögnina, sem 

einkenndist af hröðum og fagmannlegum vinnubrögðum. Sérstakar þakkir fær kærasta 

mín, Svanhildur Sóley fyrir stuðning meðan á skrifum stóð og einnig foreldrar mínir og 

tengdaforeldrar fyrir að passa strákinn okkar. 
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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er tvíþætt; annarsvegar að kynna kauphallarsjóði, hvernig þeir 

virka og helstu eiginleika þeirra og hinsvegar að greina þann kostnað sem fjárfestir verður 

fyrir þegar fjárfest er reglulega í alþjóðlegum hlutabréfasjóðum.  

Á síðastliðnum árum hefur verið mikill uppgangur í rekstri kauphallarsjóða á heimsvísu 

og fjármagn hefur verið að streyma til þeirra frá hefðbundnum verðbréfasjóðum. Nú 

þegar fjármagnshöft hafa verið afnumin og fjárfestar kunna að líta á kosti erlendis er 

áhugavert að skoða hvert aðgengi almennra íslenskra fjárfesta að erlendum 

kauphallarsjóðum sé.  

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var tilfellisrannsókn framkvæmd þar sem 

bornir voru saman íslenskir hlutabréfasjóðir í virkri eignastýringu og erlendur 

kauphallarsjóður í hlutlausri stýringu. Sjóðirnir sem valdir voru þurftu að uppfylla skilyrði 

um að innihalda alþjóðlegt safn hlutabréfa sem væri hægt að kaupa með reglulegum 

hætti og lágmarksfjárhæð fjárfestingar væri viðráðanleg fyrir hinn almenna fjárfesti. 

Helstu niðurstöður sýndu að aðgengi almennra íslenskra fjárfesta að alþjóðlegum 

kauphallar- og vísitölusjóðum í hlutlausri stýringu er lítið sem ekkert. Framboðið er nær 

eingöngu samansett af sjóðum í virkri eignastýringu. Við greiningu á kostnaðarhlutföllum 

sjóðanna kom í ljós að af fjárfestingu sem sæti 5% nafnávöxtunar á fimm ára tímabili eru 

íslensku sjóðirnir að taka um helming af ávöxtuninni, sem er tífalt hærri en kostnaður 

erlenda sjóðsins. Við öflun upplýsinga fyrir greininguna kom í ljós að erfitt reyndist að átta 

sig almennilega á hver raunverulegur kostnaður fjárfestis væri.  
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1 Inngangur  

Undanfarin ár hafa verið áberandi miklar tilfærslur í fjárfestingum á heimsvísu, frá 

hefðbundnum verðbréfasjóðum í virkri stýringu til kauphallarsjóða í hlutlausri stýringu. Í 

nýlegri grein, sem birt var í Wall Street Journal, kom fram að 82% allra bandarískra sjóða 

í virkri stýringu náðu ekki að gera betur en markaðurinn1. Greinin var unnin úr 

niðurstöðum rannsóknar Morningstar2 á frammistöðu verðbréfasjóða, út frá gögnum 

síðastliðina 15 ára. Frá árinu 2007 hefur útflæði fjármagns úr sjóðum í virkri stýringu verið 

1.200 milljarðar Bandaríkjadollara en á sama tímabili hefur innflæði í sjóði í hlutlausri 

stýringu verið 1.100 milljarðar (Maxey & Dietrich, 2017). Það má leiða líkur að því að 

fjárfestar séu að átta sig á að sjóðir í virkri stýringu eru ekki að skila betri ávöxtun en 

markaðurinn og þar að auki taka sjóðirnir háar þóknanir fyrir. Fjárfestar hafa því verið að 

flykkjast að ódýrari og arðbærari kostum sem vísitölu- og kauphallarsjóðir hafa reynst 

vera (Vlastelica, 2016). Í ljósi þessara breytinga er áhugavert að skoða framboð af sjóðum 

hér á landi og hvernig aðgengi sé að erlendum kauphallarsjóðum.  

Markmið ritgerðarinnar er að fá yfirsýn yfir helstu hlutabréfasjóði, kanna framboð og 

aðgengi að kauphallarsjóðum á Íslandi og skoða kostnaðarliði þeirra. Umfjöllunarefnið 

snýr því að eignastýringu, en í lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti er eignastýring 

skilgreind sem „stjórnun verðbréfasafns í samræmi við fjárfestingarstefnu sem er 

fyrirframákveðin af viðskiptavini.“ Verðbréfasafni er svo stjórnað af sérfræðingum hjá 

verðbréfafyrirtækjum eða rekstaraðilum sjóða sem starfa að fengnu leyfi frá 

fjármálaeftirlitinu. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað almennt um verðbréfasjóði. Farið er yfir sögu 

kauphallarsjóða, ásamt yfirferð um helstu eiginleika þeirra og tegundir. Í síðari hluta 

ritgerðarinnar er gerð greining á umhverfi og framboði sjóða sem fjárfestar á Íslandi hafa 

aðgang að. Skoðaðir verða fjórir helstu hlutabréfasjóðir landsins og einnig erlendur 

kauphallarsjóður til samanburðar. Ítarleg greining er gerð á kostnaði við kaup og að eiga 

í sjóðunum. Að lokum eru niðurstöður greiningar ræddar og reifaðir möguleikar á þróun 

eignastýringar fyrir fjárfesta á Íslandi. 

                                                      
1 Á markaði er átt viðskipti með verðbréf sem hækka og lækka í verði eftir framboði og eftirspurn. Þau 

bréf sem eru á tilteknum markaði mynda vísitölu sem er notuð sem viðmið fyrir verð á þeim markaði. 

2 Morningstar er bandarískt fyrirtæki sem sérhæfir sig í óháðum rannsóknum á fjárfestingum 

http://www.morningstar.com/ 

http://www.morningstar.com/
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2 Eignastýring 

Tvær vinsælar leiðir við kaup á hlutabréfum á markaði samkvæmt bókinni Hlutabréf og 

eignastýring eru annarsvegar að velja einstök fyrirtæki og tímasetja kaupin og hinsvegar 

að kaupa hlutdeild í öllum skráðum fyrirtækjum á markaði, m.ö.o virk eða hlutlaus 

eignastýring (Hlutabréf & Eignastýring, 2003, p. 17). 

Sem dæmi um aðferð við val á fyrirtækjum fyrir eignasafn er virðisfjárfesting. 

Markmiðið er að finna hlutabréf í fyrirtæki sem hefur talsvert lægra markaðsverð en 

greining á innra virði fyrirtækisins gefur til kynna. Innra virði fyrirtækis er mat á 

framtíðartekjum þess. Slík greining er háð ótal breytum og eru engar tvær greiningar eins. 

Hún krefst þar af leiðandi mikillar hæfni og reynslu af mörkuðum.  

Annar hluti virkrar stýringar snýr að tímasetningu (e. market timing) þar sem reynt er 

að spá fyrir, t.d. með tæknigreiningu, hvort markaðurinn sé á leiðinni upp eða niður. Þá 

eru ýmist keypt hlutabréf þegar markaðurinn er á leiðinni upp eða fengið lánað og selt 

(skortstaða3) þegar markaðurinn er á leiðinni niður. Slík viðskipti geta verið mörg innan 

dagsins og jafnvel er keypt og selt á sömu mínútunni. Það getur reynst þrautinni þyngri 

að spá fyrir um hreyfingar markaðarins, en samkvæmt kenningunni um slembigang (e. 

random walk theory), þá hreyfist verð hlutabréfa af handahófi og ekki hefur verið sýnt 

fram á að verð í fortíð gefi vísbendingu um verð bréfa í framtíð. 

2.1 Verðbréfasjóðir 

Verðbréfasjóðum er gjarnan skipt í þrjá flokka eftir eignaflokkum þ.e. skuldabréf, 

hlutabréf og fjármálagerninga á peningamarkaði (e. money market instruments) sem 

mynda saman eignasafn. Kauphallar- og vísitölusjóðir geta einnig verið samansettir af 

sömu eignaflokkum en komið verður að þeim síðar. Verðbréfasjóðir geta ýmist verið opnir 

eða lokaðir og þeim stýrt á virkan eða hlutlausan hátt.  

Opnir sjóðir eru opnir fyrir kaupum í sjóðnum og lúta ekki takmörkunum af því leyti. 

Lokaðir sjóðir hafa takmarkaðan fjölda af bréfum sem eftir að hafa verið boðin út af 

útgefanda til fjárfesta, verða ekki fleiri, nema með öðru útboði. Bréf í sjóðnum ganga svo 

                                                      
3 Þegar eignir eru fengnar að láni í ákveðinn tíma og seldar um leið er talað um að tekin sé skortstaða í 

eignunum. Það er gert í þeirri von um að verð á þeim lækki svo unnt sé að kaupa eignirnar til baka á lægra 

verði. 
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kaupum og sölum á eftirmarkaði4, þar sem framboð og eftirspurn eftir bréfunum, ræður 

verði þeirra. 

Verð á hlut í opnum sjóðum er reiknað í lok hvers viðskiptadags, þar sem virði fjárfestinga 

er tekið saman. Markaðsvirði þeirra að frádregnum skuldum sjóðsins er deilt með fjölda 

útistandandi hluta og mynda nettó virði eigna (NVE) sjóðsins. Verð á hlut í lokuðum sjóði 

fer eftir framboði og eftirspurn á bréfum í sjóðnum og helst það ekki endilega í hendur 

við NVE sjóðsins. Verðið getur því verið fyrir ofan eða neðan NVE og eru því bréf í sjóðnum 

annað hvort að seljast á afslætti eða yfirverði, hvort sem verðið er fyrir neðan eða ofan 

NVE. Lokaðir sjóðir hafa takmarkaðan fjölda hluta og virka eins og hlutabréf, þ.e. ganga 

kaupum og sölum á eftirmarkaði og ræðst verð bréfanna af framboði og eftirspurn 

(Fabozzi, Modigliani, & Jones, 2010, p. 122). Þær tegundir sjóða sem aðallega er fjallað 

um í þessari ritgerð eru opnir hlutabréfasjóðir, vísitölusjóðir og kauphallarsjóðir og eru 

helstu eiginleikar þeirra eftirfarandi: 

 Hlutabréfasjóðir, eins og nafnið gefur til kynna, fjárfesta nær einungis í 
hlutabréfum og er undantekningin vegna u.þ.b 5% fjárfestinga á 
peningamarkaði. Það er til þess að geta mætt þörfum fjárfesta ef þeir vilja í 
miklu magni innleysa hlutdeildarskírteini sín í sjóðnum og ekki er hægt að selja 
undirliggjandi eignir. Þeir skiptast í tvo hópa, eftir því hvað þeir gera við hækkun 
á gengi undirliggjandi eigna: tekjusjóði sem borga út arð þegar að sjóðurinn 
hækkar í virði og vaxtasjóði sem nota ágóðann af hækkun og endurfjárfesta í 
sjóðnum (Bodie, Kane, & Marcus, 2014, p. 97).  

 Vísitölusjóðir reyna að líkja eftir þeirri vísitölu sem þeir fylgja til að gefa 
fjárfestum í sjóðnum möguleikann á að fylgja ávöxtun markaðarins. 
Fyrirkomulag slíkra sjóða býður upp á áhættudreifingu með lágum tilkostnaði 
(Bodie et al., 2014, p. 98).  

 Kauphallarsjóðir eru tegund verðbréfasjóða sem gefa fjárfestum möguleika á 
að eiga viðskipti með bréf í sjóðum eins og hlutabréf. Undirliggjandi eignir 
kauphallarsjóða geta verið nánast hvað sem er, allt frá gulli til hlutabréfa í 
fyrirtækjum. Helstu kostir þeirra eru mikill seljanleiki og lágur kostnaður auk 
skattahagræðis. Betur verður komið að þeim síðar.  

                                                      
4 Markaður, þar sem stunduð eru viðskipti með útgefin, framseljanleg verðbréf t.d. hlutabréf og 

skuldabréf 
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2.2 Forsaga kauphallarsjóða 

Allt frá fyrri hluta 18. aldar hefur fólk lagt fé í lokaða sjóði til að freista þess að því sé varið 

til mismunandi fjárfestinga, sem muni bera ávöxt. Það er gert til að takmarka áhættu og 

lágmarka viðskiptakostnað. Fyrsti verðbréfasjóðurinn í líkingu við sjóðina sem við 

þekkjum í dag var Massachusetts Investors sem kom fram árið 1928 (McWhinney, 2017).  

Stuttu eftir kreppuna miklu árið 1929 í Bandaríkjunum kom út bókin Security Analysis 

(greining verðbréfa) eftir Benjamin Graham og David Dodd. Hún markaði upphaf faglegrar 

greiningar á verðbréfum og predikaði kosti þess að leita að fyrirtækjum sem væru 

undirverðlögð og er af mörgum talin vera biblía virðisfjárfesta. Graham, sem síðar varð 

lærifaðir Warrens Buffetts, skrifaði aðra bók The intelligent investor árið 1949. Bókin 

inniheldur hafsjó fróðleiks fyrir fjárfesta, sem byggðar eru á reynslu Grahams og sögu 

markaðarins. Þar leggur hann áherslu á að kenna fjárfestum ákveðnar þumalputtareglur 

er varða hlutabréfamarkaðinn. Þar má nefna t.d. að láta sveiflur markaðarins ekki hafa 

áhrif á tilfinningar og þar af leiðandi fjárfestingarákvarðanir, einnig ávinning þess að leita 

að fyrirtækjum sem hafa markaðsvirði undir innra virði þeirra og mynda þannig ákveðið 

öryggisbil (Hlutabréf & Eignastýring, 2003, p. 70).  

Árið 1952 skrifaði Harry Markowitz, þá ungur hagfræðingur, grein sem nefndist val á 

eignasafni (e. portfolio selection), þar sem hann bendir á hægt sé að leggja mat á áhættu 

út frá sveiflum (dreifni) í ávöxtun með tölfræðilegum aðferðum. Við val á hlutabréfum 

ætti dreifni og vænt ávöxtun að vera ráðandi þættir að mati Markowitz. Markmiðið var 

að ná sem mestri ávöxtun með sem minnstri áhættu. Greinin sem síðar varð að ritgerð 

átti eftir að hafa gífurleg áhrif á eignastýringu og má segja að hún sé upphaf 

áhættugreiningar (Hlutabréf & Eignastýring, 2003, pp. 102-103).  

Árið 1975 stofnaði John C. Bogle fyrsta vísitölusjóðinn sem fékk síðar nafnið Vanguard 

500 sem er vísan í vísitölu Standard & Poor’s 500. Fjárfestingarfyrirtækið, Vanguard, sem 

hann svo stofnaði, er eitt það stærsta í heiminum í dag. Það stærir sig af því að vera með 

afar lágt kostnaðarhlutfall í sínum sjóðum (Hlutabréf & Eignastýring, 2003, p. 301).  

2.3 Kauphallarsjóðir 

Um miðjan níunda áratug voru stórir fjárfestar eins og lífeyrissjóðir farnir að nota 

tölvuforrit sem lesa í markaðinn til að kaupa og selja bréf á hlutabréfamarkaði. Þessi forrit 

eru af mörgum talin vera ein af ástæðum hruns á hlutabréfamörkuðum á hinum svarta 
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mánudegi (e. Black Monday) í október 1987. Forritin fóru hvert af fætur öðru að selja 

mikið af bréfum í hrönnum sem orsakaði að stórar hlutabréfavísitölur féllu um tugi 

prósenta og ollu gríðarlegum skaða á markaðnum (Ferri, 2008, p. 11).  

Þegar verð bréfa á markaði falla getur verið erfitt fyrir eigendur þeirra að losa sig við 

þau og bréfin verða illseljanleg. Þetta vandamál varð kveikjan að því að stuttu eftir svarta 

mánudag, óskaði lögfræðiskrifstofan Leland, O’Brien og Rubinstein eftir að fjármálaeftirlit 

Bandaríkjanna (e. U.S. Securities and Exchange Commission) myndi breyta regluverki sínu 

til að rýmka fyrir nýrri tegund af sjóði; kauphallarsjóði. Sjóðurinn skyldi hafa bæði 

eiginleika opins og lokað sjóðs, þ.e. að ekki var takmark á kaupum í sjóðnum og bréfin 

gengu kaupum og sölum á eftirmarkaði. Hægt væri að selja heila körfu af bréfum í vísitölu 

í einum viðskiptum, innan dagsins (Ferri, 2008, p. 13). Slíkir sjóðir myndu veita þessum 

stóru stofnanafjárfestum (e. institutional investors) meiri seljanleika.  

Fyrsti eiginlegi kauphallarsjóðurinn var sjóðurinn SPDR (e. Standard & Poor's Depository 

Receipts) sem settur var á laggirnar árið 1993 í bandarísku kauphöllinni. Hann heitir í 

höfuðið á Standard & Poor’s 500 vísitölunni sem hann fylgir eftir. SPDR náði fljótt 

vinsældum og var kominn með 500 milljónir bandaríkjadollara í stýringu á einu ári (Ferri, 

2008, p. 14). Þremur árum síðar komu fram betrumbætur á upprunalegum 

kauphallarsjóðum. Þá voru stofnaðir samtímis 13 nýir sjóðir í sameiginlegu verkefni 

tveggja banka, Morgan Stanley og Barclays sem endurspegluðu vísitölur 13 mismunandi 

landa. Sjóðirnir voru kallaðir WEBS (e. World Equity Benchmark Shares) og áttu að vera 

viðmið ávöxtunar hvers lands fyrir sig. Þeir voru frábrugðnir SPDR að því leyti, að þeir 

þurftu ekki að kaupa öll bréfin í vísitölunni sem þeir voru að líkja eftir, heldur voru 

sjóðstjórar með leyfi til að bregða út frá vísitölunni ef þeim hugnaðist svo og voru því 

kauphallarsjóðir í virkri stýringu.  
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WEBS sjóðirnir buðu upp á eftirfarandi kosti umfram hefðbundnu kauphallarsjóðina: 

- Höfðu svipaðan möguleika og vaxtasjóðir, þ.e. þegar fyrirtæki greiðir út arð, þá er 
honum endurfjárfest í sjóðnum til að fylgja enn betur eftir vísitölunni. Í 
kauphallarsjóðum þess tíma voru arðgreiðslur borgaðar út ársfjórðungslega og 
þess á milli lágu arðgreiðslur á lokuðum núllvaxtareikningum. 

Annar kostur WEBS sjóðanna var, að hægt var að ná fram mikilli skattahagræðingu5. 

- Bréf sem eru keypt inn í kauphallarsjóðina á mismunandi tímum bera eðlilega 
mismunandi verð og eru geymd í sitthvoru lagi innan „blokkarinnar“. Þegar 
viðskiptavaki kauphallarsjóðsins, á viðskipti með bréf hans eða undirliggjandi 
hlutabréf, skapast tækifæri til að skipta út hlutabréfum sem bera meiri skattbyrði 
heldur en nýju hlutabréfin (Ferri, 2008, pp. 64-65). Við slíkar tilfærslur minnkar sú 
skattbyrði, sem að ella myndi verða. Sem dæmi, ef bréf innan „blokkarinnar“ 
hefðu verið keypti inn á; 15 kr., 20 kr. og 25 kr. og ný bréf kæmu inn sem keypt 
væru á markaðsverðinu 27 kr. Þá myndi opnast tækifæri á að skipta út þeim 
bréfum sem keypt voru á 15 kr. því borga þarf fjármagnstekjuskatt af hækkun á 
verði bréfa. 

Skattaleg hagræðing sem þessi, leyfir fjárfestingu að vera svo gott sem laus við 

fjármagnstekjuskatt og svipar því til innstæðna í lífeyrissjóðum. Fjármagnstekjuskatti er 

svo haldið eftir þegar fjárfestir selur bréf sín í sjóðnum. Í venjulegum sjóðum þegar 

fjárfestar selja hlutdeildarskírteini sín, geta sjóðstjórar þurft að selja bréf á markaði til að 

losa um fé til að borga fjárfestum fyrir þeirra hlut. Við þennan gjörning skapast 

skattagrundvöllur. Í kauphallarsjóðum er þessum skattagrundvelli haldið í algjöru 

lágmarki (Ferri, 2008, pp. 15-16) . 

Kauphallarsjóðir hafa nú náð fótfestu á markaði en eins og myndin hér að neðan sýnir 

hefur vöxtur sjóðanna á Bandaríkjamarkaði verið ótrúlegur. Á 10 ára tímabili frá 2004-

2010 fór fjöldi sjóða úr tæplega 200 í 1400, sem er sjöföldun, og eignir í sjóðunum hafa 

tífaldast á sama tíma og voru árið 2014, 2.000 milljarðar Bandaríkjadollara (Mynd 1). 

                                                      
5 Skattahagræðingar er einungis notið í bandarískum kauphallarsjóðum en ekki í íslenskum. Íslenskir 

fjárfestar geta þó notið góðs af skattahagræðingu þegar fjárfest er í bandarískum kauphallarsjóðum. 
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Mynd 1 Fjölgun og stækkun kaupahallarsjóða (Petajisto, 2017) 

Í skýrslu PwC frá árinu 2016, sem tók út vöxt kauphallarsjóða, er því spáð að fyrir árið 

2021 verði kauphallarsjóðir á Bandaríkjamarkaði með tæplega 6.000 milljarða 

Bandaríkjadollara í stýringu eða sem samsvarar þreföldun í stærð á fimm árum (Brashaw, 

O´Callaghan, Coady, Donahue, & Tsui, 2016). 

2.3.1 Eiginleikar kauphallarsjóða  

Til að stofna kauphallarsjóð á Íslandi þarf að fá leyfi frá Fjármáleftirlitinu og þarf 

rekstraraðili sjóðsins að vera í samstarfi við fjármálafyrirtæki, oftast banka, sem sér um 

viðskiptavakt. 

Hlutverk viðskiptavaka er að stuðla að góðri verðmyndun og seljanleika á 
markaði með því að leggja á hverjum tíma fram í eigin reikning, kaup- og 
sölutilboð með ákveðnu hámarks verðbili í þá eign sem vaktin nær til 
(Landsbankinn, 2017).  

Það felst í því að viðskiptavaki kaupir eða fær lánuð bréf í vísitölunni sem verið er að líkja 

eftir í réttum hlutföllum við vigtir bréfa í vísitölunni. Þessi bréf mynda yfirleitt „blokk“ sem 

hver samanstendur yfirleitt af 50.000 bréfum. Bankinn tekur ekki þóknun frá rekstraraðila 

sjóðsins vegna viðskiptanna, heldur græðir hann á smáum högnunartækifærum. Þau geta 

orðið til þegar að verðbil myndast á milli nettó virði undirliggjandi eigna (allra hlutabréfa 

í blokkinni) og verði á bréfum í sjóðnum sem ganga kaupum og sölu á eftirmarkaði. 
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Viðskiptavaki getur keypt bréf í sjóðnum á eftirmarkaði ef hann metur þau 

undirverðmetin og skilað aftur á markað, þ.e. brotið upp „blokk“ í kauphallarsjóðnum og 

selt bréfin í sitthvoru lagi á hærra verði. Eins getur hann, ef hann metur bréf í 

kauphallarsjóðnum yfirverðlögð, keypt undirliggjandi bréf á markaði og breytt þeim í 

„blokk“ í sjóðnum og selt á hærra verði. Slík högnunartækifæri eru oft smávægileg því að 

mörg fjármálafyrirtæki eru um hituna (Ferri, 2008, p. 34).  

Eins og farið hefur verið yfir eru kostir kauphallarsjóða nokkrir, þar á meðal er hægt að 

eiga viðskipti með bréf í sjóðunum innan dags, sem gerir t.d. spákaupmönnum auðveldara 

fyrir að elta sveiflur á markaðnum. Umsýslukostnaður er með lægsta móti, vegna lítillar 

yfirbyggingar sjóðanna. Gegnsæi sjóðanna er algjört, þar sem að þeim er skylt að upplýsa 

um eignarhald sjóða í lok hvers viðskiptadags. Sjóðirnir henta vel í afleiðusamninga, þar 

sem hægt er að taka stöðu með eða á móti öllum mögulegum gerðum af eignum í 

mismunandi löndum og atvinnugeirum (Ferri, 2008, p. 72).  

2.3.2 Vankantar kauphallarsjóða 

Kauphallarsjóðir eru þó ekki gallalausir og ber því að líta á þá vankanta sem þeim geta 

fylgt. Verðbréfamiðlari verður alltaf að koma að viðskiptum með bréf í kauphallarsjóðum 

á eftirmarkaði. Það er því munur á hvort að verðbréfamiðlun heldur utan um eignir 

fjárfestis eða rekstraraðili sjóðs. Rekstraraðilinn þarf yfirleitt að greiða miðlaranum fasta 

þóknun fyrir hver viðskipti, sem gerir smærri kaup óhagstæð og getur kostnaður vegna 

þeirra verið hærri en sparnaður af skattahagræðingu og lágum stjórnunarkostnaði (Ferri, 

2008, p. 68). Kauphallarsjóðir hafa tvö verð; kaup og söluverð og þurfa fjárfestar að vera 

meðvitaðir um verðbilið þar á milli. Einnig þarf að huga að því að munur getur verið á 

verði á bréfum í sjóðnum og verði á undirliggjandi eignum. Ekki er algilt að 

kauphallarsjóðir séu ódýrir og ber að skoða kostnaðarhlutfall hvers sjóðs fyrir sig áður en 

ákveðið er að fjárfesta í honum. Árið 2005 var meðalkostnaðarhlutfall kauphallarsjóða 

um 0,4% samkvæmt Morningstar, en það hefur hækkað eilítið síðan þá og er 

meðalkostnaðarhlutfall nýrra sjóða sem koma á markaðinn 0,6% og einstakir nýir sjóðir 

fara upp í 1%. Hluta af þessari aukningu má rekja til kostnaðar við markaðssetningu vegna 

aukinnar samkeppni um fjármagn (Ferri, 2008, p. 69).  

 Annar hluti aukins kostnaðar við að reka sjóði sem elta ákveðnar vísitölur, er að eftir 

því sem sjóðirnir verða vinsælli, því meira vilja fyrirtækin sem eiga vísitöluna, fá fyrir afnot 

af henni. Hlutverk sjóðsstjóra er m.a. að passa upp á að sjóðurinn elti vísitöluna sem hann 

á að endurspegla. Þótt sjóðirnir séu ódýrir í rekstri veldur rekstrarkostnaður sjóðsins því, 
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að ekki er fullkomlega hægt að elta vísitöluna og kallast mismunur sem verður þar á 

hermiskekkja (e. tracking error). Kauphallarsjóðir geta ekki fjárfest allri inneign sjóðsins í 

bréfum heldur verða þeir að hafa lítinn hluta í reiðufé til að geta borgað 

stjórnunarkostnað og laun. Munur á arðgreiðslum hlutabréfa hefur einnig áhrif á getu 

sjóðsins til að elta vísitöluna. Arðleysisdagur og greiðsla arðs getur verið mismunandi 

dagur og tekur kauphallarsjóðurinn mið af því en vísitalan ekki, hún gerir ráð fyrir að 

arðgreiðslunni sé endurfjárfest sama dag. Þessi mismunur og reiðuféð sem þarf að hafa 

gera það að verkum að ekki er hægt að líkja fullkomlega eftir vísitölum (Ferri, 2008, p. 70). 

Það hversu flókið er fyrir fjárfesta að eiga viðskipti með kauphallarsjóði, kann að hafa 

áhrif á vilja þeirra til að nota þá. Til að mynda, eftir að selt hefur verið í kauphallarsjóð, þá 

tekur þrjá daga að gera upp viðskiptin og borga út peninginn. Þetta kann að hafa áhrif á 

fjárfesta sem ekki hafa mikinn pening milli handanna.  

2.3.3 Tegundir kauphallarsjóða 

Tegundir kauphallarsjóða eru allmargar og verða þeim helstu gerð skil hér að neðan í töflu 

1. Það má segja að eftir því hvort fjárfestir sé bjartsýnn eða svartsýnn varðandi 

framtíðarhorfur á einhverjum tilteknum markaði, að þá sé til vísitala sem samanstendur 

af undirliggjandi eignum sem geti endurspeglað þann markað. Með kauphallarsjóði sem 

reynir að líkja eftir vísitölunum er hægt að taka stöðu með eða á móti markaðnum. 

Undirliggjandi eignir gætu verið t.d. hlutabréf í Japan, gull eða fyrirtæki sem vinna að 

lækningu krabbameins.  
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Tafla 1 Tegundir kauphallarsjóða og helstu einkenni 

Breiðar 
markaðsvísitölur  

Stærstir eru kauphallarsjóðir sem elta markaðsvísitölur og eru þær 
yfirleitt flokkaðar eftir stærð þeirra fyrirtækja sem hana mynda 
eða tiltekið svæði í heiminum. Þær geta samanstaðið af smáum, 
millistórum, risafyrirtækjum eða öllum þremur og myndað breiða 
vísitölu. Flestar vísitölur eru á Bandaríkjamarkaði og er það 
jafnframt stærsti markaður kauphallarsjóða. 

Atvinnugeiri og 
iðnaður  

Hvort sem það er heilbrigðis eða bílageirinn þá hafa þeir hvor um 
sig vísitölu sem endurspeglar gengi bréfa fyrirtækja í þeim geira. 
Að forminu til eru þeir eins og markaðsvísitölur, bara þrengri 
("Industry ETFs, perfect for following sectors," 2017).  

Gjaldmiðlar Kauphallarsjóðir sem eiga að endurspegla samband x gjaldmiðils 
við t.d. Bandaríkjadollar gefa fjárfestum möguleika á að taka stöðu 
með eða á móti gjaldmiðli án þess að kaupa gjaldmiðilinn sjálfan 
né heldur að gera einhverskonar afleiðusamning vegna stöðutöku. 
Gjaldmiðlarnir geta verið fleiri en einn og mynda þá körfu af 
gjaldmiðlum ("Why you should consider currency ETFs," 2017).  

Hrávara  Kauphallarsjóðir gera fjárfestum kleift að fjárfesta í hrávöru eins 
og olíu eða korni án þess að kaupa undirliggjandi eign. Það er gert 
með afleiðusamningum sem reyna að líkja eftir verðinu á 
undirliggjandi eign. Hrávörur gera eignasafn fjölbreyttara og 
minnka sveiflur í ávöxtun, því lítil fylgni er milli verðbréfa og 
hrávara (Ferri, 2008, p. 247).  

Skuldabréf Kauphallarsjóðir með skuldabréfum gefa af sér mánaðarlegar 
vaxtatekjur og borga arð út árlega ef virði þeirra hækkar. Erfitt 
getur reynst að herma eftir skuldabréfavísitölum. Mikið af 
skuldabréfum sem mynda vísitöluna er ekki hægt að kaupa á 
markaðnum og bréfin eru af mismunandi gerðum og er velta með 
þau mikil. Allur gangur er á því hvort fjárfestar eigi skuldabréfin til 
lokagjalddaga eða hvort þau eru greidd upp fyrr ("Bond ETFs: A 
Viable Alternative," 2017). Grípa þarf til flókinna aðferða sem 
kallast prófanir (e. sampling) sem byggja á því að skuldabréf eru 
flokkuð og valin eru svo bréf úr hverjum flokk með mikinn 
seljanleika til að mynda eina „blokk“, eða safn. Safnið er svo prófað 
til að athuga hve mikil hermiskekkja sé og best er ef hún er sem 
minnst. Ef hún er of mikil, þarf að henda út bréfum og prófa ný 
skuldabréf (Ferri, 2008, pp. 232-233).  

Vogaðir  

(e. leveraged) og 
öfugir (e. inverse) 

Vogaðir kauphallarsjóðir eru áhættusamir og ekki fyrir byrjendur. 
Þeir nota afleiður til að tvöfalda eða jafnvel þrefalda stöðutöku 
sína á markaðnum. Það gera þeir með því að fá lánað til að kaupa 
framtíðar og skiptasamninga. Öfugir sjóðir taka skortstöðu gegn 
þeirri vísitölu sem þeir fylgja og geta þeir einnig verið vogaðir 
(Ferri, 2008, p. 219).  
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3 Greining á aðgengi að kauphallarsjóðum og kostnaði  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar fjallar um „Aðgengi almennra íslenskra fjárfesta að 

erlendum kauphallarsjóðum“. Til að varpa ljósi á þetta viðfangsefni er sett fram ákveðið 

tilfelli um íslenskan fjárfesti og gerð greining á aðgengi hans að erlendum 

kauphallarsjóðum og þeim kostnaði sem hann verður fyrir.  

3.1 Aðferðir og forsendur greiningar 

Í ritgerðinni er „almennur íslenskur fjárfestir“ (hér eftir nefndur fjárfestir) skilgreindur 

sem sá sem getur lagt til hliðar lága upphæð af ráðstöfunartekjum sínum á mánuði eða 

sá sem að á aflögu upp undir einni milljón króna sem hann getur nýtt til fjárfestinga. 

Fjárfestinum var sett stefna sem mótaði hversu mikið hann fjárfestir og í hvernig sjóðum. 

Innlendur markaður var skoðaður og þeir sjóðir valdir sem taldir voru falla að stefnu 

fjárfestisins og þeim stillt upp á móti erlendum sjóði sem uppfyllti sömu skilyrði. 

Sjóðunum var gefin sama ávöxtun yfir fimm ára tímabil og var kostnaður sem fjárfestir 

verður fyrir á tímabilinu, megináhersla í greiningunni. Reiknuð var ávöxtun sjóðanna með 

og án kostnaðar og var því hægt að skipta heildarávöxtuninni í tvo hluta; annarsvegar 

kostnaður vegna eignastýringar fyrir fjárfestinn og hinsvegar þá ávöxtun sem fjárfestirinn 

heldur eftir. 

3.1.1 Fjárfestingarstefna 

Ákveðið var að fjárfesta skyldi í sjóðum sem væru samansettir eingöngu af alþjóðlegum 

hlutabréfum til að tryggja dreift eignarhald sem dregur úr áhættu og vegna þess að 

söguleg ávöxtun hlutabréfa er hærri en skuldabréfa (Damodaran, 2017).  

Þegar verið er að velta því fyrir sér hvernig best sé að ávaxta sparnað til lengri tíma er 

gagnlegt að skoða ráðleggingar frá tveimur af virtustu fjárfestum allra tíma: Warren 

Buffett, einn af ríkustu núlifandi einstaklingum heims, og John C. Bogle, stofnandi 

Vanguard og faðir vísitölusjóðanna. Þeir ráðleggja báðir að leggja fyrir reglulega sömu 

upphæð, segjum 10.000 kr. og kaupa sneið af markaðnum í gegnum vísitölusjóð sem 

tekur fyrir það lága þóknun (Archive, 2014) (Witte, 2014). Slík áætlun byggir annars vegar 

á aðferð fastrar fjárhæðar (e. dollar-cost average) og hins vegar að kaupa og eiga (e. buy 

and hold). Aðferð fastrar fjárhæðar byggir á því að alltaf sé fjárfest fyrir sömu upphæð og 
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þannig tryggt að ekki sé verið að borga of mikið þegar markaðurinn er dýr og keypt sé 

meira þegar markaðurinn er ódýr (Ferri, 2008, p. 360).  

Í bók Benjamin Graham um hinn vitræna fjárfesti (e. Intelligent Investor) fjallar hann 

um rannsókn sem var gerð um miðja síðustu öld af Lucile Tomlinson, þar sem hún kemst 

að þeirri niðurstöðu að „enginn hafi enn fundið aðra leið, en aðferð fastrar fjárhæðar, við 

fjárfestingu, með eins mikla fullvissu um að ná bestum árangri, burtséð frá hreyfingum 

sem geta orðið á verðbréfum”6 (Graham & Zweig, 2006, p. 132). Buy and hold aðferðin 

ver fjárfesti að miklu leyti fyrir sveiflum í markaði og þeim kostnaði sem fellur til vegna 

viðskiptakostnaðar við kaup og sölu á bréfum (Ferri, 2008, p. 278). Með þessar aðferðir 

að leiðarljósi voru möguleikar fjárfesta til að ávaxta fjárfestingu sína sem best, skoðaðir.  

3.1.2 Val á sjóðum 

Framboð af sjóðum hér á landi er margvíslegt. Hægt er að fjárfesta í skuldabréfasjóðum, 

hlutabréfasjóðum, blöndu af þeim, peningamarkaðssjóðum og í nýjustu gerð sjóða, 

kauphallarsjóðum. Í þessari rannsókn er einungis horft til sjóða sem samanstanda af 

hlutabréfum. Sjóðirnir eru flokkaðir eftir löndum eða svæðum og ber helst að nefna safn 

hlutabréfa frá Íslandi, Norðurlöndunum, Bandaríkjunum eða safn með hlutabréfum frá 

öllum heimshornum. Árangur sjóðanna er ekki umfjöllunarefni ritgerðarinnar né er lagt 

mat á hver möguleg ávöxtun getur orðið. Samanburður sjóðanna er einungis út frá þeim 

kostnaði sem hver sjóður innheimtir og í því skyni er þeim öllum gefin sama ávöxtunin í 

þeim útreikningum sem gerðir eru.  

Eftir losun fjármagnshafta í upphafi árs 2017 er aftur orðið mögulegt að fjárfesta erlendis. 

Þá gefst tækifæri á að stunda viðskipti við erlendar verðbréfamiðlanir með stofnun 

reiknings og kaup í sjóðum utan Íslands. Þegar komið er út fyrir landsteinana er mikið 

framboð af sjóðum þar sem ekki er tekin þóknun fyrir kaup, heldur einungis umsýslugjald 

(viðvarandi gjald) sem á ársgrundvelli getur verið niður í 0,04% í samanburði við 1,5% 

lágmark íslensku sjóðanna að jafnaði. 

                                                      
6 „No one has yet discovered any other formula for investing which can be used with so much confident 

of ultimate success, regardless of what may happen to security prices, as Dollar Cost Averaging“ 
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3.1.3 Sjóðir sem ekki uppfylltu kröfur 

Fjárfestum stendur til boða að fjárfesta bæði í vísitölusjóðum og kauphallarsjóðum hjá 

íslensku rekstraraðilunum, en slík tækifæri eru háð takmörkunum. VÍB er í samstarfi við 

Vanguard og aðra erlenda rekstaraðila og bjóða upp á nokkra alþjóðlega hlutabréfasjóði. 

Lágmarksupphæð fyrir einstök kaup í sjóðunum er 500.000 kr. sem gæti hentað illa fyrir 

efnaminni viðskiptavini. Þóknun fyrir hver kaup eru 2% og áskriftarmöguleiki er ekki fyrir 

hendi. Landsbréf reka kauphallarsjóðinn LEQ UCITS sem samanstendur af hlutabréfum 

sem mynda Úrvalsvísitölu fyrirtækja í íslensku kauphöllinni. Eigendur í sjóðnum borga 

0,65% í viðvarandi gjöld og 1% af kaupum, en lágmarksþóknun er 3.500 kr. Það hentar því 

efnaminni einstaklingum einnig illa að fjárfesta í sjóðnum fyrir lágar upphæðir, þar sem 

af 100.000 kr. kaupum í sjóðnum er 3,5% tekið beint í kostnað. 

3.1.4 Gjöld 

Verðbréfasjóðir innheimta margvísleg gjöld og eru þeim gerð góð skil á heimasíðu Stefnis, 

dótturfyrirtækis Arion banka. Fyrst ber að nefna söluþóknun, en hún er innheimt við kaup 

í sjóði í formi mismunar á kaup- og sölugengi, en hún á að standa straum af þeim kostnaði 

sem sjóðurinn verður fyrir þegar hann kaupir hlutabréf. Sú þóknun getur verið allt frá 100 

kr. föstu gjaldi upp í 2% af upphæðinni sem fjárfest er. Afgreiðslugjald er umsýsluþóknun 

söluaðila og er að jafnaði 500 kr. fyrir einstök kaup. Þriðji og síðasti gjaldaliðurinn er 

umsýsluþóknun sem reiknuð er daglega af innistæðu í sjóðnum og er að jafnaði 1,5% á 

ársgrundvelli (Arion banki, 2017). 

Einn kostnaðarliður er þó til viðbótar, beinn útlagður kostnaður, og eru upplýsingar um 

hann ekki aðgengilegar við fyrstu sýn. Það er viðbótar rekstrarkostnaður sem fellur á 

sjóðinn sem samanstendur meðal annars af kostnaði við áskrift af verðbréfavísitölum, 

hugbúnaði, endurskoðun og lögfræðikostnað. Umsýslugjaldið ásamt beinum útlögðum 

kostnaði nefnist viðvarandi gjald og birta allir sjóðir þessa tölu í sérstöku fylgiskjali á síðu 

sinni.  

3.1.5 Gegnsæi ábótavant  

Grunnupplýsingar á heimasíðum rekstraraðila sýna aðeins hluta af þeim kostnaði sem 

fjárfestar verða fyrir. Til að átta sig almennilega á kostnaðinum sem fellur til við 

fjárfestinguna, þarf að lesa útboðslýsingu sjóðsins ásamt lykilupplýsingum. Þó að sjóðirnir 
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nefni að fjárfestar skuli lesa útboðslýsingu eða lykilupplýsingar þá má segja ákveðna 

blekkingu fólgna í því að birta kostnaðinn á tveimur stöðum. Æskilegt væri að hafa allar 

þær upplýsingar sem snúa að kostnaði, á sama stað. Einnig mætti upplýsa fjárfesta betur 

um hver afleiðing gjaldtöku af fjárfestingu þeirra í formi viðvarandi gjalda, hefur á ávöxtun 

þeirra. Þegar kostnaður er reiknaður af ávöxtun og gengi sjóðs daglega, er ekki hægt að 

segja að fjárfestar séu nægilega vel upplýstir, því afar lítið fer fyrir slíkri gjaldtöku.  

3.1.6 Sjóðir sem koma til greina 

Þeir hlutabréfasjóðir sem taldir eru falla best að skilyrðum fjárfestingarstefnunnar, þ.e. 

að erlend hlutabréf séu uppistaða eignasafnsins og að þeir séu í stýringu íslenskra 

rekstraraðila, eru settir fram í töflu 2. Þeir eru allir í virkri eignastýringu og flestir með hátt 

hlutfall af kauphallarsjóðum í eignasafninu. Þessir sjóðir bjóða upp á möguleika á að koma 

á reglulegum kaupum í sjóðnum og fæst þá afsláttur af þóknun og afgreiðslugjald fellur 

niður.  

Tafla 2 Hlutabréfasjóðir með erlend hlutabréf 

 Íslensk verðbréf – Alþjóðlegur hlutabréfasjóður 

 Landsbréf – Global Equity Fund 

 Stefnir – KF Global Value* 

 VÍB – Heimssafn 

*KF Global Value sjóður Stefnis er eins og stendur ekki í boði í áskrift en er væntanlegur 

Þar sem fjárfestum er aftur orðið kleift að fjárfesta erlendis eftir afnám fjármagnshafta, 

geta þeir stofnað reikning hjá erlendum verðbréfamiðlara, fært fjármuni milli landa og 

keypt í sjóðum. Til samanburðar við íslensku sjóðina er tekinn fyrir kauphallarsjóðurinn 

Vanguard Total World Stock Index Fund ETF sem í gegnum miðlara í Bandaríkjunum tekur 

ekki þóknun fyrir kaup í sjóðnum heldur einungis viðvarandi árlegt gjald upp á 0,11%. Þar 

sem efni ritgerðarinnar eru kauphallarsjóðir, þá var við hæfi að velja slíkan sjóð til 

samanburðar. Þess má geta að hægt er að fjárfesta erlendis í hlutabréfasjóðum með álíka 

lágt viðvarandi árgjald sem taka ekki þóknun fyrir kaup í sjóðum. 

3.1.7 Áhrif gjaldtöku á ávöxtun 

Til að hægt væri að bera saman kostnaðinn milli sjóða voru settar upp tvær sviðsmyndir; 

annarsvegar þar sem fjárfest er fyrir 10.000 kr. í hverjum mánuði í fimm ár og hinsvegar 
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þar sem fjárfest er í upphafi fyrir 600.000 kr. Til einföldunar voru allir sjóðirnir látnir skila 

5% árlegri nafnávöxtun á tímabilinu og var hún reiknuð daglega ásamt frádregnum 

viðvarandi gjöldum. Til þess að sjá áhrif kostnaðar á ávöxtun voru fundnir árlegir virkir 

vextir (e. internal rate of return) fjárfestingarinnar á tímabilinu. Einnig var kannað hversu 

mikil áhrif mismunandi ávöxtun hefur á þann kostnað sem sjóðirnir taka af 

fjárfestingunni. Í tilviki erlenda sjóðsins var gert ráð fyrir að fjárfestir millifæri árlega út, 

120.000 kr. í einni millifærslu og þurfi að greiða 1.500 kr. í kostnað. Ekki verður tekið tillit 

til þess fórnarkostnaðar sem fjárfestir verður fyrir vegna stofnun reiknings erlendis í 

þessari greiningu. Þar sem að ávöxtun er reiknuð daglega verður 5% nafnávöxtun örlítið 

hærri tala á fimm árum eða 5,13% og er slík tala kölluð virkir vextir (e. effective annual 

rate) og verður hún notuð til samanburðar héðan af. Árleg ávöxtun endurspeglar það sem 

eftir stendur af ávöxtun þegar búið er að draga frá alla kostnaðarliði á tímabilinu. Hún er 

fundin með því að reikna út innri ávöxtun (e. internal rate of return) út frá greiðsluflæði í 

5 ár og innistæðu í lok tímabilsins deilt með fjölda ára. Upplýsingar um kostnaðarliði 

sjóðanna er að finna í viðauka. 

3.2 Niðurstöður greiningar á samanburði kostnaðar sjóða 

Á fyrri sviðsmyndinni (Tafla 3), þar sem fjárfest er fyrir 10.000 kr. mánaðarlega, sést að 

íslensku sjóðirnir eru að taka 43-47% af ávöxtun sjóðanna í kostnað. Það veldur því að 

þrátt fyrir 5% ávöxtun sjóðanna, skilar sér aðeins árleg ávöxtun á bilinu 2,46- 3,04% til 

fjárfestisins. Það samsvarar því að 31.000 – 37.000 kr. fari í kostnað af tæplega 80.000 kr. 

ávöxtun. Erlendi sjóðurinn skilaði mun hærri árlegri ávöxtun til fjárfestisins eða 4,79% og 

var kostnaður þess sjóðs ekki nema tæpar 1.800 kr. af rúmlega 70.000 kr. ávöxtun. Lægri 

ávöxtun erlenda sjóðsins stafar af því að hann fær minna fé til ávöxtunar vegna kostnaðar 

fjárfestisins við millifærslur á erlendan reikning. Fjárfestir í erlenda sjóðnum heldur eftir 

97% af ávöxtun sjóðsins, samanborið við 53-60% íslensku sjóðanna.  
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Tafla 3 Greining á kostnaði mismunandi sjóða miðað við fasta fjárfestingu á mánuði  

 

Á seinni sviðsmyndinni (Tafla 4) þar sem einstök kaup í sjóð voru skoðuð, tóku íslensku 

sjóðirnir á bilinu 40-52% af ávöxtun sjóðanna í kostnað. Það er hærra hlutfall en í fyrri 

sviðsmyndinni. Árleg ávöxtun fjárfestisins var á bilinu 2,45-3,02% og kostnaður hans á 

tímabilinu frá 67.000 til 81.000 kr. af um 160.000 kr. ávöxtun. Erlendi sjóðurinn nær hér 

4,96% árlegri ávöxtun og er kostnaðarhlutfallið með svipuðu móti og í sviðsmyndinni á 

undan. 

Tafla 4 Greining á kostnaði mismunandi sjóða miðað við fjárfestingu í upphafi 

 

Af íslensku rekstraraðilunum kemur Heimssafn, sjóður VÍB best út, bæði fyrir stök kaup 

og mánaðarlega áskrift. Þar vegur þungt hversu lágt viðvarandi gjald hann innheimtir á 

ársgrundvelli, eða 1,58%. Þetta lága gjald getur þó breyst ef sjóðurinn nær markmiði sínu 

þ.e. að skila betri ávöxtun en heimsvísitala Morgan Stanley Capital International Total 

Return. Þá tekur sjóðurinn 10% af ávöxtun umfram frammistöðu vísitölunnar í þóknun. 

Global Equity sjóður Landsbréfa rekur lestina í báðum sviðsmyndum og er það vegna 

2,16% viðvarandi gjalds sem sjóðurinn innheimtir sem er rúmlega hálfu prósentustigi 
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hærra en hjá VÍB. Erlendi sjóður, Vanguard, ber höfuð og herðar yfir íslensku sjóðina í 

þessum efnum og leyfir fjárfestinum að halda eftir nær öllum ágóðanum af 

fjárfestingunni. 

Eins og áður hefur verið sagt eru rekstraraðilarnir flestir í samstarfi við erlenda sjóði en 

aðeins VÍB hefur gert viðskiptavinum sínum það aðgengilegt á síðu sinni með því að útlista 

nokkra valda sjóði og gert kostnaðarliðum þeirra, þokkaleg skil. Þar ber helst að nefna 

samstarf þeirra við Vanguard, en þeir annast milligöngu með kaup í nokkrum af þeirra 

stærstu vísitölusjóðum. Fyrir það er tekin er 2% þóknun og 500 kr. afgreiðslugjald en 

umsýslugjaldið er aðeins 0,30% á ársgrundvelli. Gerð er krafa um 500.000 kr. 

lágmarksfjárfestingu hverju sinni. Hér fyrir neðan er dæmi um fjárfestingu í slíkum sjóði. 

Tafla 5 Greining á kostnaði vísitölusjóðs Vanguard hjá VÍB miðað við staka fjárfestingu í upphafi 

 

Í töflu 5 má sjá að hlutfall kostnaðar af ávöxtun er 14%, sem er þriðjungur af 

kostnaðarhlutfalli íslensku sjóðanna og árleg ávöxtun er 4,37%, sem er tæplega 1,5 

prósentustigi hærra en þeirra íslensku. Vísitölusjóðurinn er þó 0,59 prósentustigum frá 

árlegri ávöxtun erlenda kauphallarsjóðsins. Ef ekki væri fyrir lágmarksfjárfestingu í 

sjóðnum, væri þessi kostur ákjósanlegur.  

3.2.1 Áhrif kostnaðar á ávöxtun og áhrif mismunandi ávöxtunar 

Skoðuð voru áhrif mismunandi nafnávöxtunar sjóðanna á árlega virka ávöxtun 

fjárfestisins m.t.t. þess kostnaðar sem fellur til á tímabilinu. Til samanburðar er einnig 

sýnd möguleg ávöxtun sem bundnir innlánsreikningar bankanna bjóða upp á. Tekið var 
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meðalumsýslugjald sjóðanna fjögurra og borið saman við erlendan sjóð Vanguard. Notuð 

er aðferð fastrar fjárhæðar. 

  
 
Mynd 2 Áhrif meðalkostnaðar á ávöxtun íslensks sjóðs samanborið við erlendan sjóð 

Á  

 

Mynd 2 sjást afleiðingar kostnaðar á árlega ávöxtun. Við 2,5% nafnávöxtun skila íslensku 

sjóðirnir ekki nema 0,3% ávöxtun til fjárfestisins, á móti 1,9% sem erlendi sjóðurinn skilar. 

Við 5% nafnávöxtun skila íslensku sjóðirnir 2,8% árlegri ávöxtun en erlendi sjóðurinn er 

nálægt bundnum innlánsreikningi bankanna. Íslensku sjóðirnir þurfa tæplega 7,5% 

ávöxtun til að ná þeim árangri. Munurinn á íslensku sjóðunum og þeim erlenda er 1,64% 

í árlegri ávöxtun og helst hann óbreyttur við mismunandi nafnávöxtun. Það sem er 

breytilegt er hlutfallið af ávöxtun sjóðsins sem fjárfestir heldur eftir, sem sést hér að 

neðan (Mynd 3). 
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Mynd 3 Áhrif mismunandi ávöxtunar á kostnað 

Hér má sjá, hversu hátt hlutfall af ávöxtun íslensku sjóðanna er tekin í kostnað vegna 

eignastýringarinnar og er ávöxtun fjárfestisins því mjög skert. Við 2,5% nafnávöxtun er 

kostnaður íslensku sjóðanna tæplega 90% á móti rúmlega 5% erlenda sjóðsins. Eftir því 

sem nafnávöxtun hækkar, lækkar þetta hlutfall hratt en samt eru íslensku sjóðirnir taka 

fimmtung af ágóðanum við 10% ávöxtun á meðan sá erlendi lætur sér nægja 1%. Með 

öðrum orðum má segja að af fyrstu 2-2,5 prósentustigum ávöxtunar íslensku sjóðanna, 

fari í kostnað. 
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4 Niðurstöður  

Sem fjárfestingarkostur eru kauphallarsjóðir áhugaverðir fyrir þær sakir er snúa að 

kostnaði. Skattaleg hagræðing í formi lágmörkunar á fjármagnstekjuskatti, lág viðvarandi 

gjöld vegna smávægilegs rekstrarkostnaðar í samanburði við sjóði í virkri stýringu og 

gegnsæi er varðar eignarhald eru allt kostir sem hinn almenni fjárfestir gæti haft áhuga á. 

Stærsti ókostur þeirra er að öll viðskipti verða að fara í gegnum verðbréfamiðlara. Það 

hefur í för með sér aukinn kostnað fyrir þá sem ekki eru með reikning hjá honum. 

Við athugun á aðgengi fjárfesta að erlendum kauphallarsjóðum í gegnum íslenska 

rekstraraðila kemur í ljós að það er mjög takmarkað. Engum erlendum kauphallarsjóði eru 

gerð skil í upplýsingum helstu rekstraraðila sjóða á Íslandi, en þeir segjast þó geta annast 

milligöngu á kaupum í nánast hvaða erlenda sjóð sem er, með tilheyrandi þóknunum og 

takmörkunum. Eins og hefur komið fram er sú leið þó fær ef fjárfest er fyrir hærri upphæð 

en 500.000 kr. Fyrir lægri upphæðir standa eftir nokkrir hlutabréfasjóðir í virkri stýringu 

sem reyna að hafa betur en markaðurinn.  

Greiningin leiddi í ljós að munur á kostnaði íslensku sjóðanna og hins erlenda var mikill. 

Ef fjárfesting fengi að liggja óhreyfð með 5% nafnávöxtun yfir fimm ár eru íslensku 

sjóðirnir að taka um helming af ávöxtuninni sem er tífalt hærri en kostnaður erlenda 

sjóðsins. Við 10% nafnávöxtun er munurinn tuttugufaldur. Með öðrum orðum má segja 

að íslensku sjóðirnir taki fyrstu 2-2,5 prósentustigin af ávöxtun sjóðsins í kostnað. 

Við öflun upplýsinga fyrir greiningu á kostnaði kom í ljós að erfitt reyndist að átta sig 

almennilega á hver raunverulegur kostnaður fjárfestis væri. Heppilegast væri ef allir 

kostnaðarliðir er varða fjárfestingu í sjóðnum kæmu fyrir á sama stað á heimasíðum 

rekstraraðilana. Hugmynd er um að gefa fjárfesti upp kostnaðartölu sem gæfi honum 

grófa mynd af áhrifum kostnaðar sjóðsins, á ávöxtun fjárfestisins. 
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5 Umræður og lokaorð 

Með umfjöllun um kauphallarsjóði var leitast við að skoða þá út frá sjónarhorni hins almenna 

fjárfestis og þeim möguleikum sem þeir hafa upp á að bjóða. Framboð af sjóðum á innlendum 

markaði með alþjóðleg hlutabréf í sínu eignasafni, var metið og voru einungis sjóðir í virkri 

eignastýringu sem uppfylltu kröfur fjárfestingarstefnunar, valdir til samanburðar í 

greiningunni. Þessi samanburður kann ef til vill ekki að virka sanngjarn þar sem verið er að 

bera saman kauphallarsjóð í hlutlausri stýringu annars vegar og verðbréfasjóði í virkri 

stýringu hins vegar. Þrátt fyrir það, þá lýsir samanburðurinn því hversu bundnar hendur 

íslenskra fjárfesta, eru um fjárfestingarkosti. Það er mat höfundar að fjárfestar eigi að geta 

valið milli hlutlausrar og virkrar eignastýringar án þess að þurfa að sæta takmörkunum eða 

greiða háar þóknarnir. Eftir sitja, ósvaraðar spurningar um ástæður skorts á slíkum, fýsilegum 

valmöguleikum fyrir hinn almenna fjárfesti. Mögulegar ástæður þess er að rekstraraðilar sjái 

ekki hag í því að auka framboðið, vegna hugsanlegrar tekjuskerðingar sem því myndi fylgja 

eða vegna þess að það sé tæknilega erfitt eða of dýrt. Slíkt væri efni í frekari rannsókn á þessu 

viðfangsefni og hugsanlega breytir afnám gjaldeyrishafta þar talsverðu. Með rannsókn sem 

gerð var á kostnaðarhlutföllum íslensku sjóðanna, var leitast eftir að sýna hver afleiðing 

kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar væri. Það er mat höfundar að fjárfestar séu ekki nægilega 

vel upplýstir er það varðar.  

Upphaflegt markmið ritgerðar var sjálfhverft og var að mestu hugsað til að fræða 

höfund um kauphallarsjóði en um leið að kanna hvernig best væri að fjárfesta í sjóðum 

með sem minnstum tilkostnaði. Ritgerðin getur nýst hverjum þeim sem áhuga hefur að 

kynna sér kauphallarsjóði og um leið áttað sig á þeim fjölmörgu kostnaðarliðum sem fylgja 

kaupum í sjóði. Það er mín von að framtíðarnemendur í grunnnámi í viðskiptafræði geti 

rennt yfir ritgerðina og orðið eilítið fróðari um viðfangsefnið. 
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