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Útdráttur 
Rannsókn þessi miðar að því að varpa ljósi á þá þætti sem gætu skýrt verðlagningu íslenskra 

hlutabréfa í almennum hlutafjárútboðum eftir hrun og hvort fjárfestar hafi svo gott sem fengið 

,,gefins“ peninga með því að fá úthlutað bréfum í þeim útboðum sem hafa átt sér stað síðan 

hrunið varð. Þau útboð sem rannsökuð voru áttu sér stað á árunum 2011–2016. Gengisþróun 

og umframávöxtun hlutabréfanna eftir nýskráningu á markað var rannsökuð til skamms tíma 

og viðtöl tekin við sérfræðinga úr atvinnulífinu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

útboðsafsláttur félaga eftir hrun var að meðaltali um 7,3% og rúmlega sex og hálfur milljarður 

króna var skilinn eftir á borðinu í útboðunum. Marktækur munur var á ávöxtun á fyrsta degi 

viðskipta á bréfum félaga sem fóru í útboð árið 2013 og fyrr og þeirra sem fóru í útboð árið 

2014 og seinna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu enn fremur í ljós að uppsöfnuð 

umframávöxtun til skamms tíma eftir skráningu var hærri á hlutabréfum félaga sem fóru í útboð 

árið 2013 og fyrr en á hlutabréfum félaga sem fóru í útboð árið 2014 og seinna. Benda 

niðurstöðurnar til að fjárfestar hafi svo gott sem fengið gefins peninga með því að fá úthlutað 

bréfum í útboðum Haga, Regins, Vátryggingafélags Íslands og Tryggingamiðstöðvarinnar. 

Lesa má úr niðurstöðunum að meiri hvati hafi verið til þess að undirverðleggja hlutabréf í 

útboðum nær hruninu. Eftir því sem tíminn leið og markaðurinn þroskaðist hafi tilhneigingin 

til að undirverðleggja hlutabréf í útboðum dvínað. Benda þær jafnframt til þess að þróun til 

framtíðar sé á þá leið, að minnsta kosti til skamms tíma. 
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1 Inngangur 
 
Hlutafjárútboð fyrirtækja sem eru að skrá bréf sín á skipulegan verðbréfamarkað í fyrsta sinn 

eru undir áhrifum margra þátta og ýmislegt sem þarf að huga að við slík útboð. Einn þessara 

þátta er verðlagning bréfanna. Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 voru flest íslensk fyrirtæki 

afskráð af íslenska hlutabréfamarkaðnum og segja má að hann hafi nánast þurrkast út. 

Undanfarið hefur þó líf verið að færast í markaðinn á ný og nýskráningum fyrirtækja hefur 

fjölgað. Nokkur umræða hefur skapast í kringum verðlagningu á bréfunum í hlutafjárútboðum 

þeirra fyrirtækja sem skráðu sig á markað eftir efnahagshrunið vegna þess að þeir sem tóku 

þátt í hlutafjárútboðunum fengu oft háa ávöxtun á fyrsta degi viðskipta með bréfin. Þó er þetta 

ekki algilt sem sýndi sig til dæmis þann 9. desember 2016 þegar viðskipti með hlutabréf 

Skeljungs opnuðu í fyrsta sinn í Kauphöllinni og dagslokagengi bréfanna á fyrsta viðskiptadegi 

var hið sama og útboðsgengið (GlobeNewswire, 2016b; Nasdaq OMX, e.d.-b).  

 Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvers vegna hlutafjárútboð virðast oft 

vera undirverðlögð og ávöxtun bréfanna mikil til skamms tíma. Með hlutafjárútboði er hér átt 

við fyrsta útboð hlutabréfa (e. initial public offering), bæði til almennings og fagfjárfesta, rétt 

áður en fyrirtæki er skráð á markað og verður framvegis í þessari ritgerð átt við það nema 

sérstaklega sé tekið fram að um síðari útboð hlutabréfa fyrirtækis sé að ræða. Fræðimenn hafa 

lagt fram ýmsar kenningar í þessu samhengi. Ibbotson og Ritter (1995) nefna að engin ein 

kenning sé nægilega vel til þess fallin að útskýra hvers vegna undirverðlagning hlutabréfa í 

útboðum sé svo tíð eins og raun ber vitni heldur þurfi að horfa á kenningarnar til samans. Með 

undirverðlagningu er hér átt við að bréfin séu boðin út á gengi sem er lægra en dagslokagengi 

fyrsta viðskiptadags bréfanna á markaði og verður framvegis gengið út frá þeirri skilgreiningu 

í þessari ritgerð nema annað sé sérstaklega tekið fram. Mismunandi er á hverju þessar 

kenningar byggja til að útskýra undiverðlagninguna. Sumar af áhrifamestu kenningunum hafa 

byggst á ósamhverfum upplýsingum milli markaðsaðila í tengslum við útboðin (Ljungqvist, 

2004; Ritter og Welch, 2002). Undirverðlagning hlutafjárútboða hefur til dæmis verið útskýrð 

með því að fjárfestar búi ekki allir yfir sömu upplýsingum og eru því ekki allir jafn meðvitaðir 

um áhættu þess að fjárfesta í bréfum fyrirtækis sem er að bjóða út hlutabréf á almennum 

markaði í fyrsta sinn (Ellul og Pagano, 2006). Þar af leiðandi séu hlutafjárútboð oft 

undirverðlögð til að tryggja næga eftirspurn eftir bréfunum. Ellul og Pagano (2006) nefndu 

einnig að ef búist væri við því að bréf fyrirtækis yrðu torseljanleg á eftirmarkaði og því erfiðara 

sem væri að spá fyrir um seljanleika þeirra, því meiri undirverðlagningu mætti búast við á 
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bréfum viðkomandi fyrirtækis í hlutafjárútboði. Lögsóknir gegn fjármálafyrirtækjum sem 

koma að útboðum hlutabréfa og orðspor þeirra hefur einnig verið nefnt til sögunnar. Rannsókn 

Tiniç (1988) styður við þá kenningu að hlutafjárútboð séu oft undirverðlögð svo 

fjármálafyrirtæki séu ólíklegri til að fá á sig lögsóknir skyldu bréfin ganga illa út, en einnig til 

þess að orðspor þeirra sé ekki skaðað. Umboðsvandi (e. principal-agent problem) milli 

útgefanda bréfa og umsjónaraðila útboðs, vilji umsjónaraðila hlutafjárútboðs til að ná til breiðs 

hóps fjárfesta, bölvun sigurvegarans (e. winner’s curse) og merkjasendingar (e. signaling) 

fyrirtækja til markaðarins um að horfur þess séu góðar eru einnig allt hluti af kenningum sem 

settar hafa verið fram til að útskýra tíða undirverðlagningu hlutafjárútboða á mörkuðum víðs 

vegar um heiminn (Allen og Faulhaber, 1989; Baron, 1982; Booth og Chua, 1996; Ljungqvist, 

2004; Ibbotson og Ritter, 1995). 

Nokkrar ástæður geta verið fyrir því af hverju fyrirtæki ákveður að bjóða út hlutabréf 

sín á almennum markaði og er ein sú algengasta möguleiki fyrirtækisins að afla fjármagns á 

hagstæðum kjörum (Ritter og Welch, 2002). Ritter og Welch (2002) nefna einnig að með því 

að skrá hlutabréf fyrirtækis á markað geti eigendur aukið virði þess. Samkvæmt þeim hefur 

skráning á markað oft í för með sér aukna trú á fyrirtækinu meðal fjárfesta, viðskiptavina, 

lánardrottna og birgja. Aðrar ástæður geta einnig legið að baki. Til að mynda voru nokkur 

íslensk fyrirtæki skráð á Aðallista Kauphallarinnar eftir hrun af þeim ástæðum að 

fjármálafyrirtæki vildu losna undan eignarhaldi á þeim (Landsbankinn, 2013). Miklir fjármunir 

geta verið í húfi þegar eigendur fyrirtækja ákveða að fara í gegnum slíkt ferli. Oft er reiknuð út 

sú upphæð sem fyrirtæki hefði getað aflað með hlutafjárútboði sínu með því að reikna mismun 

á dagslokagengi daginn sem viðskipti hefjast með bréfin og útboðsgengi og margfalda þann 

mismun með fjölda hluta í útboði og kallast þetta ,,peningur sem skilinn er eftir á borðinu“ (e. 

money left on the table) (Ritter og Welch, 2002). Þegar munurinn á dagslokagenginu og 

útboðsgenginu, sem gjarnan er kallaður útboðsafsláttur, er hátt í 20% eða meira eins og sást í 

útboðum á Íslandi rétt eftir hrun og til eru gögn um víðar, gefur að skilja að um verulegar 

upphæðir getur verið að ræða (Ljungqvist, 2007). Á árunum 1960–2014 hefur 

meðalútsboðsafsláttur í Bandaríkjunum til að mynda verið 16,9% og mælst svo hátt sem 

239,8% á árunum 2003-2011 í Sádí-Arabíu (Loughran, Ritter og Rydqvist, 1994).  

 Rannsóknir á sviði hlutafjárútboða hafa ekki einskorðast við undirverðlagningu þeirra. 

Þó fjárfestar hafi oftar en ekki malað gull með að taka þátt í undirverðlögðum hlutafjárútboðum 

víðs vegar um heiminn hefur verið sýnt að til langs tíma hafa þessi sömu bréf oft og tíðum 

skilað neikvæðri umframávöxtun (e. negative excess returns) og verðþróun þeirra verið í öfuga 

átt við það sem sést hefur til skamms tíma (Ritter, 1991; Ritter og Welch, 2002; Robert og 
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Franck, 2015). Rannsókn Ritter og Welch (2002) á 6249 nýskráðum fyrirtækjum á 

Bandaríkjamarkaði á árunum 1980-2001 sýndi til að mynda fram á neikvæða umframávöxtun 

til þriggja ára sem var að meðaltali 23,4%. Rannsóknir á öðrum mörkuðum hafa í sumum 

tilfellum bent til þess gagnstæða. Þar má til dæmis nefna rannsóknir á hlutabréfamörkuðum 

Svíþjóðar og Kína sem hafa sýnt jákvæða umframávöxtun nýskráðra hlutabréfa til lengri tíma 

(Chi og Padgett, 2005; Loughran o.fl., 1994). 

Þrátt fyrir fjölda erlendra rannsókna á bæði hlutafjárútboðum og gengi nýskráðra bréfa 

hefur íslenski hlutabréfamarkaðurinn og hlutafjárútboð hans lítið verið rannsökuð eftir að 

markaðurinn fór að taka við sér á ný eftir efnahagshrunið. Í tengslum við það sem að ofan er 

getið mun því þessi rannsóknarritgerð leitast við að varpa ljósi á þá þætti sem gætu skýrt 

verðlagningu íslenskra hlutabréfa í almennum hlutafjárútboðum eftir hrun og hvort fjárfestar 

hafi svo gott sem fengið ,,gefins“ peninga með því að fá úthlutað bréfum í þeim útboðum sem 

hafa átt sér stað síðan hrunið varð. Þau útboð sem verða til umfjöllunar áttu sér stað á árunum 

2011–2016. Þá verður gengisþróun og ávöxtun bréfanna eftir nýskráningu á markað rannsökuð 

til skamms tíma. Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara hljóðar svo: ,,Fengu 

fjárfestar svo gott sem ,,gefins“ peninga með því að fá úthlutað bréfum í íslenskum 

hlutafjárútboðum eftir hrun og er líklegt að sama þróun haldi áfram á markaði ef satt reynist?“.

  Fjórar tilgátur voru settar fram í kjölfarið. Sú fyrsta er að dagslokagengi fyrstu 

viðskiptadaga hlutabréfa sem skráð voru á Aðalmarkað á Íslandi eftir hrun sé hærra en vegið 

meðaltal útboðsgengis sem ákvarðað var til fjárfesta í hlutafjárútboðunum. Önnur tilgáta er sú 

að ávöxtun á fyrsta degi viðskipta á bréfum þeirra félaga sem fóru í útboð árið 2013 og fyrr sé 

hærri en á bréfum þeirra félaga sem fóru í útboð árið 2014 og seinna. Þriðja tilgáta er sú að 

fjárfesting í íslenskum hlutabréfum við nýskráningu á Aðalmarkað eftir hrun hafi skilað 

jákvæðri umframávöxtun til skamms tíma yfir viðmiðunarvísitölu. Fjórða tilgáta er sú að 

umframávöxtun til skamms tíma yfir viðmiðunarvísitölu sé hærri á bréfum félaga sem fóru í 

útboð árið 2013 og fyrr en félaga sem fóru í útboð árið 2014 og seinna. Kannað verður með 

megindlegum aðferðum rannsóknarinnar hvort að þessar fjórar tilgátur standist til þess að svara 

megi rannsóknarspurningunni. Úrtaksfræðunum verður svo beitt samhliða þegar það á við til 

að kanna hvort færa megi niðurstöðurnar yfir á þýði allra félaga sem skráð eru á Aðalmarkað. 

Allar tengjast þessar tilgátur beint eða óbeint fyrri rannsóknum sem mest megnis hafa verið 

gerðar á erlendum mörkuðum og er markmiðið að notfæra aðferðafræðina til að auka þekkingu 

á íslenska hlutabréfamarkaðnum. Að lokum er eigindlegum rannsóknarhluta ritgerðarinnar 

ætlað að varpa enn frekara ljósi á efnið og aðstoða við að leita svara við 

rannsóknarspurningunni.         
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 Í upphafi fer ritgerðin yfir hlutabréfamarkaði almennt og þeim eru gerð skil ásamt því 

að farið er yfir hlutafjárútboð og skráningu hlutabréfa á markað. Næst er farið yfir kenningar 

og stöðu þekkingar á undirverðlagningu hlutafjárútboða og ávöxtun á eftirmarkaði. Að því 

loknu er farið yfir útboð og nýskráningar íslenskra fyrirtækja á markað á árunum eftir hrun. 

Sjálf rannsóknin tekur svo við áður en ritgerðinni lýkur með umræðukafla. 

 

2 Hlutabréfamarkaðir 
 

Í þessum kafla verða hlutabréfamörkuðum gerð skil og hvaða hlutverki þeir þjóna í nútíma 

hagkerfi. Farið verður yfir kenningar um skilvirkni þeirra og farið stutt yfir sögu og stöðu 

íslenska hlutabréfamarkaðarins. Hlutafjárútboð og skráning á markað verða einnig til 

umfjöllunar. 

 

2.1 Hlutverk og starfræksla hlutabréfamarkaða 
 
Á undanförnum árum hefur skipulag fjármálamarkaða tekið breytingum. Kauphallir hafa farið 

úr því að vera sjálfstæðar einingar fyrir eina tegund fjármálagerninga, yfir í að vera samtengdar 

og bjóða viðskipti með margar tegundir fjármálagerninga (Fabozzi, Modigliani og Jones, 

2014). Það hefur því margt breyst á fjármálamörkuðum síðan elsta kauphöll heims, Kauphöllin 

í Amsterdam, hóf að halda utan um viðskipti með hlutabréf árið 1602 (Gylfi Magnússon, 2007). 

Markaðurinn fyrir hlutabréf spilar stórt hlutverk á fjármálamarkaði og er hlutverk hans 

margþætt í nútíma hagkerfi. Hlutabréfamarkaðir leiða kaupendur og seljendur hlutabréfa 

saman og stuðla að úthlutun á eignarhaldi slíkra fjármálagerninga (Fama, 1970). Tilvist 

hlutabréfamarkaðar verður til þess að fjárfestingakostir verða fleiri og fyrirtæki hafa greiðara 

aðgengi að fjármagni (Demirgüç-Kunt og Levine, 1996). Demirgüç-Kunt og Levine (1996) 

nefna einnig að tilvist þeirra stuðli að skilvirkari úthlutun fjármagns í hagkerfinu og ef nægur 

seljanleiki (e. liquidity) myndast á hlutabréfamarkaði getur það leitt til þess að áhættan við að 

fjárfesta í slíkum fjármálagerningum minnki umtalsvert. Afleiðingarnar af þessu eru meiri 

sparnaður og fjárfestingar sem styðja við hagvöxt (Demirgüç-Kunt og Levine, 1996). Það 

leynir sér því ekki hve mikilvægir slíkir markaðir geta reynst hagkerfi þjóða.  

  Viðskipti á hlutabréfamarkaði má flokka eftir því hvort þau eiga sér stað á 

frumsölumarkaði (e. primary market) eða eftirmarkaði (e. secondary market) (Fabozzi o.fl., 
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2014). Á frumsölumarkaði eiga hlutafjárútboð sér stað þar sem fjárfestar eiga möguleika á að 

skrá sig fyrir hlutabréfum fyrirtækja áður en viðskipti með þau hefjast á eftirmarkaði (Fabozzi 

o.fl., 2014). Á eftirmarkaði á svo hin eiginlega verðmyndun bréfanna sér stað í gegnum 

viðskipti fjölmargra markaðsaðila (Fabozzi o.fl., 2014). Þar koma kauphallir við sögu í þeim 

tilgangi að eiga milligöngu og halda utan um viðskipti með hlutabréf skráðra fyrirtækja. 

Samkvæmt lögum nr. 110/2007 um kauphallir á Íslandi er kauphöll skilgreind sem hvert það 

hlutafélag sem fengið hefur leyfi samkvæmt lögunum til að reka skipulegan verðbréfamarkað. 

Skipulegur verðbréfamarkaður er svo skilgreindur samkvæmt sömu lögum sem ,,marghliða 

viðskiptakerfi innan evrópska efnahagssvæðisins sem leiðir saman kaupendur og seljendur 

fjármálagerninga, í samræmi við ófrávíkjanlegar reglur þess, þannig að til samninga stofnast 

um fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta í viðskiptakerfinu“ (Lög um kauphallir 

nr. 110/2007, 1. kafli, 2. gr.). Undir fjármálagerninga flokkast svo meðal annars hlutabréf. 

 

2.2 Skilvirkni markaða        
 

Á sjöunda áratug síðustu aldar setti Eugene Fama fram kenningu um skilvirkni markaða sem 

gerir ráð fyrir að verð hlutabréfa taki tafarlaust mið af öllum upplýsingum sem til staðar séu 

hverju sinni (Fama, 1970). Samkvæmt Fabozzi o.fl. (2014) er skilvirkur markaður sá markaður 

þar sem fjárfestingaaðferðir sem notaðar eru í þeim tilgangi að sækja ávöxtun umfram 

markaðsvísitölu sem inniheldur vel dreift eignasafn hlutabréfa, munu ekki koma til með að 

skila ítrekaðri umframávöxtun eftir að leiðrétt hefur verið fyrir áhættu og viðskiptakostnaði. 

Til að markaður sé jafn skilvirkur og að ofan er lýst þurfa allar upplýsingar að liggja fyrir og 

viðskiptakostnaður að vera enginn (Stefán B. Gunnlaugsson, 2003). Upp úr kenningu Fama 

spruttu síðan þrjár skilgreiningar á hversu skilvirkir markaðir eru hverju sinni gagnvart 

verðlagi. Þær skiptast í veikt form (e. weak-form efficiency), meðalsterkt form (e. semi-strong 

form efficiency) og sterkt form (e. strong-form efficiency) (Fabozzi o.fl., 2014). Ekki er úr vegi 

að velta þessum þremur skilgreiningum fyrir sér til þess að skilja betur hvað drífur áfram 

verðmyndun á markaði. Það sem greinir skilgreiningarnar að samkvæmt Fama (1970) er hversu 

miklum upplýsingum reiknað er með að markaðir taki mið af þegar verð á fjármálagerningi er 

ákvarðað á markaði. 
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2.2.1 Veikt form 
 
Veikt form markaðsskilvirkni er það kallað þegar að verð fjármálagernings á markaði tekur 

mið af fyrri verðlagningu og viðskiptamagni viðkomandi fjármálagernings (Fabozzi o.fl., 

2014; Fama, 1970; Stefán B. Gunnlaugsson, 2003). Meirihluti rannsókna og sönnunargagna á 

þessu sviði benda til þess að markaðir með hlutabréf séu skilvirkir með tilliti til veika formsins 

(Fabozzi o.fl., 2014). Á  slíkum mörkuðum skilar það því litlum ávinningi til fjárfesta að draga 

upp leitnilínur eftir mynd af verðþróun hlutabréfa til að spá fyrir um framtíðarverð þeirra eins 

og Stefán B. Gunnlaugsson (2003) bendir á. 

 
2.2.2 Meðalsterkt form 
 
Meðalsterkt form gerir ráð fyrir að verð fjármálagerninga á markaði taki mið af öllum 

opinberum upplýsingum ásamt því að taka mið af fyrri verðlagningu og viðskiptum með 

fjármálagerninganna (Fabozzi o.fl., 2014; Fama, 1970). Hér nær því enginn betri árangri en 

aðrir á markaði með því að greina ársskýrslur, fréttatilkynningar og aðrar opinberar upplýsingar 

sem tengjast skráðum félögum (Stefán B. Gunnlaugsson, 2003). Ekki eru allir rannsóknarmenn 

sammála um hvort hlutabréfamarkaðir séu skilvirkir með tilliti til meðalsterka formsins. Í grein 

sinni um áhrif frétta á íslenskan hlutabréfamarkað (2003) voru niðurstöður rannsóknar Úlfs V. 

Níelssonar þær að íslenski hlutabréfamarkaðurinn einkenndist af skilvirkni með tilliti til frétta 

og sýndi sömu einkenni og aðrir stærri markaðir hvað þetta varðar. Rannsóknin sýndi enn 

fremur fram á að aðlögun verðs á markaðnum gagnvart nýjum upplýsingum var hröð. 

 
2.2.3 Sterkt form  
 
Þegar sterkt form markaðsskilvirkni er til staðar á markaði tekur verð fjármálagerninga mið af 

öllum upplýsingum, þar á meðal innherjaupplýsingum (Fabozzi o.fl., 2014; Fama, 1970). 

Samkvæmt íslenskum lögum eru innherjaupplýsingar ,,nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem 

ekki hafa verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur fjármálagerninga, 

fjármálagerningana sjálfa eða önnur atriði og eru líklegar til að hafa marktæk áhrif á 

markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar væru“ (Lög um verðbréfaviðskipti nr. 

108/2007, 8. kafli, 120. gr.). Sýnt hefur verið fram á að aðilar sem búa yfir 

innherjaupplýsingum hafa í gegnum tíðina með fjárfestingum á hlutabréfamarkaði náð 

umframávöxtun yfir markaðsvísitölur sem innihalda vel dreift eignasafn hlutabréfa (Fabozzi 
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o.fl., 2014). Bendir þetta til þess að hlutabréfamarkaðir séu ekki skilvirkir með tilliti til sterks 

forms markaðsskilvirkni. 

 

2.3 Íslenski hlutabréfamarkaðurinn 
 
Íslenski hlutabréfamarkaðurinn er lítill og ungur í samanburði við þá markaði sem standa 

Íslandi næst. Ástæðurnar fyrir því af hverju það komst seint á skipulegur hlutabréfamarkaður 

á Íslandi eru nokkrar og fer Gylfi Magnússon (2007) yfir fáeinar þeirra. Til dæmis var almennt 

rekstrarumhverfi óhagstætt fyrirtækjum, ósiðir í rekstri hlutafélaga fældu fjárfesta frá og ýmsar 

hindranir voru til staðar fyrir framsali hluta áður en tókst að setja kauphöll á laggirnar eins og 

hún þekkist á þeim tíma sem þetta er ritað. Á níunda og tíunda áratug síðustu aldar fóru svo 

þessar hindranir að fjarlægjast og Seðlabankinn stóð að stofnun kauphallar sem bar nafnið 

Verðbréfaþing Íslands. Gylfi Magnússon (2007) nefnir þó að markaðurinn sem varð til í 

kjölfarið var ekki eins og við þekkjum hann í dag því útgefendur bréfa á markaðnum höfðu 

engar sérstakar skyldur gagnvart markaðsaðilum. Árið 2002 var nafni Verðbréfaþings Íslands 

breytt í Kauphöll Íslands (Gylfi Magnússon, 2007). Það var svo árið 2006 sem kaup OMX á 

Kauphöllinni urðu til þess að nafnið breyttist í OMX Nordic Exchange Iceland (Gylfi 

Magnússon, 2007). Eftir kaup Nasdaq á OMX var nafninu breytt í Nasdaq OMX Iceland þó 

nafnið Kauphöll Íslands sé enn notað.       

 Fyrsta hlutafélagið sem skráð var í Kauphöllina árið 1990 var Olís (Gylfi Magnússon, 

2007). Þegar markaðurinn var sem stærstur árið 2001 voru skráð fyrirtæki á Aðallista 

Kauphallar Íslands 75 talsins (Samtök atvinnulífsins, 2009). Fækkun varð árin á eftir og voru 

þau 26 talsins á árinu 2007 og 20 talsins í ágúst árið 2008. Hlutabréfaverð á Íslandi hafði 

almennt verið að hækka fram í júlí 2007 (Gylfi Magnússon, 2012). Eftir það tók við mikil 

lækkun í verði sem hélt áfram þar til fjármálakerfið hrundi haustið 2008. Úrvalsvísitala 

Kauphallarinnar lækkaði úr 6.144 stigum í byrjun árs 2008 niður í 352 stig í lok sama árs og 

hefur svo mikil lækkun á hlutabréfaverði á þróaðri mörkuðum Vesturlanda aldrei sést (Samtök 

atvinnulífsins, 2009). Þann 11. apríl 2017, á þeim tíma sem þessi ritgerð er skrifuð, var fjöldi 

skráðra félaga á Aðalmarkaði Kauphallar Íslands 17 talsins og fer þeim fjölgandi frá hruni 

(Nasdaq OMX, e.d.-b). Heildarmarkaðsvirði þessara félaga við lok markaðarins sama dag var 

rúmlega þúsund milljarðar króna (Nasdaq OMX, e.d.-b). 

Þrátt fyrir að íslenski hlutabréfamarkaðurinn sé að sækja í sig veðrið á ný á hann langt 

í land til þess að geta talist samanburðarhæfur við þróaðri markaði erlendis hvað marga þætti 

varðar. Til dæmis er aðgengi mjög lítið að verðbréfalánum á íslenska markaðnum, sérstaklega 
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hlutabréfalánum (Nasdaq OMX, 2014). Virk viðskipti og skilvirk verðmyndun skiptir fjárfesta 

miklu máli. Virk viðskipti á markaði gera það að verkum að vilji til fjárfestingar eykst, áhætta 

minnkar við að halda bréfum og verðmyndun verður skilvirkari (Nasdaq OMX, 2014). Þá valda 

þau því einnig að fjármagnskostnaður fyrirtækja minnkar því þau fá hærra verð fyrir verðbréf 

sín (Nasdaq OMX, 2014). Erfitt hefur reynst fjárfestum að stunda skortsölu (e. short selling) á 

íslenska hlutabréfamarkaðnum og ,,veðja gegn markaðnum“ sem myndi minnka hættuna á 

bólumyndun og gera verðmyndun skilvirkari. Þetta er meðal annars vegna þess að aðgengi að 

verðbréfalánum er lítið, sérstaklega í ljósi laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða sem banna lífeyrissjóðum að lána verðbréf úr 

eignasöfnum sínum (Nasdaq OMX, 2014). Þetta gerir skortsölu erfitt fyrir þar sem 

lífeyrissjóðir eru umsvifamestu fjárfestar á verðbréfamarkaði á Íslandi, og sú staðreynd að þeir 

halda bréfum sínum til langs tíma, gerir þá að ákjósanlegum aðilum til verðbréfalánveitinga 

(Nasdaq OMX, 2014). Þá eru aðrir þættir eins og lagaleg og skattaleg meðhöndlun einstaklinga, 

sjóða og fyrirtækja er varðar hlutabréfakaup og fjármagnstekjur sem veldur því að að 

umhverfið á íslenska hlutabréfamarkaðnum er að mörgu leyti frábrugðið þeim löndum sem 

halda utan um þróaðri hlutabréfamarkaði.       

 Á mynd 1 má sjá þróun úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands frá því hrunið varð, frá byrjun 

árs 2009 til apríl 2017. Vísitalan var stillt á gildið 1.000 þann 31. desember 2008 (Nasdaq 

OMX, 2016).  

 

Mynd 1. Þróun úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands frá byrjun árs 2009 til apríl 2017 (Nasdaq 

OMX, e.d.-a). 

0

500

1000

1500

2000

2500

G
ild

i

Dagsetning



   9 

2.4 Hlutafjárútboð og skráning á markað 
 
Þó nokkrar ástæður geta legið að baki því að fyrirtæki ákveði að fara í hlutafjárútboð og láti 

taka hlutabréf sín til viðskipta á markaði. Hagstæðir fjármögnunarmöguleikar og bætt ímynd 

meðal fjárfesta, viðskiptavina, lánardrottna og birgja getur fylgt í kjölfar markaðsskráningar 

(Ibbotson og Ritter, 1995; Ritter og Welch, 2002). Markaðsskráningu fylgir einnig oft meiri 

hæfni fyrirtækis í að laða að hæft starfsfólk og bætt lánakjör geta hugsanlega fylgt í kjölfarið 

vegna gæðastimpils. Hlutabréf fyrirtækisins verða seljanlegri sem tryggir útgönguleið fyrir 

eigendur og opnar markaðsskráning möguleika á aðkomu fleiri fjárfesta að félaginu (Ibbotson 

og Ritter, 1995; Nasdaq OMX, 2010). Þá eflast sameiginlegir hagsmunir starfsfólks og félags 

ef starfsmenn eignast hlutabréf í því, auðveldara verður að nota hlutabréfin sem greiðslumiðil 

og aukinn sýnileiki fyrirtækisins í fjölmiðlum vegna markaðsskráningar er vel til þess fallinn 

að ná athygli erlendra fjárfesta (Nasdaq OMX, 2010). Það er því ekki að ástæðulausu að 

eigendur fyrirtækja fara í gegnum það tímafreka og kostnaðarsama ferli sem markaðsskráning 

felur í sér og sætta sig við þær kvaðir sem fylgja því að vera markaðsskráð fyrirtæki. Dæmi um 

kvöð sem fylgir því að skrá fyrirtæki á markað er sú skylda sem liggur á fyrirtækjum á markaði  

að opinbera allar upplýsingar um fyrirtækið á skilvirkan máta eftir fast settum reglum. Oft eru 

kvaðir að fleiri eiga kröfu á að koma að stjórnun félags sem skráir sig á markað, sem getur 

verið stór biti að kyngja fyrir eigendur sem hafa lagt sig alla fram í að móta stefnu fyrirtækisins 

eftir þeirra eigin höfði (Nasdaq OMX, 2010). Þá fylgir markaðsskráningu ýmis beinn og óbeinn 

kostnaður fyrir félög (Ibbotson og Ritter, 1995). Beini kostnaðurinn felst til að mynda í 

lögfræðikostnaði og kostnaði sem þarf að borga fjármálafyrirtæki fyrir að sjá um útboðið. 

Dæmi um óbeinan kostnað sem fylgir er tími stjórnenda sem fer í skráningarferlið og 

,,peningurinn sem skilinn er eftir á borðinu“ ef útboðsgengið er mun lægra en markaðsverðið 

eftir fyrsta dag viðskipta með bréfin (Ibbotson og Ritter, 1995).    

 Áður en félög eru skráð á markað fara þau oft í gegnum ferli hlutafjárútboðs. Þeir aðilar 

sem sjá um það ferli fyrir útgefendur eða seljendur hlutabréfanna eru fjármálafyrirtæki. 

Fyrirtæki eða eigendur bréfa sem ákveða að fara í hlutafjárútboð þurfa að ákveða í samráði við 

fjármálafyrirtækið sem sér um útboðið, hvernig eigi að haga því og hvernig viðskiptaskilmálar 

útboðsins eigi að vera gagnvart fjármálafyrirtækinu sem annast útboðið. Taka þarf til dæmis 

ákvörðun um hvort eigi að fara í almennt útboð, það er að segja útboð sem almenningur á kost 

á að taka þátt í eða hvort selja eigi bréfin beint til fagfjárfesta (Nasdaq OMX, 2010). Þá þarf að 

ná samkomulagi við umsjónaraðila útboðsins um hvort eigi að sölutryggja það. En í því felst 

að fjármálafyrirtækið gerir samning við seljendur hlutabréfanna um að það skuldbindi sig til 
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að kaupa innan ákveðins tíma og á fyrirfram ákveðnu verði, hlutabréfin sem ekki næst áskrift 

fyrir í viðkomandi útboði (Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007). Eigendur  félags 

skuldbinda sig stundum til þess að selja ekki eigin hlutabréf fyrr en  til dæmis einu til tveimur 

árum eftir útboð til að auka trú markaðarins á viðkomandi félagi (Nasdaq OMX, 2010). Útboð 

eru síðan framkvæmd á ólíka vegu. Samkvæmt Kauphöll Íslands (2010) er algengt að 

hlutabréfin séu boðin fjárfestum með áskriftarfyrirkomulagi (e. book building) eða á föstu 

verði. Ef áskriftarfyrirkomulagið verður fyrir valinu er ásættanlegt verðbil fyrir bréfin 

skilgreint og tilgreint í skráningarlýsingu áður en útboð á bréfunum hefst (Nasdaq OMX, 

2010). Endanlegt útboðsverð er svo ákveðið í lok útboðstímabils og gildir engin ein regla þar 

um þó finna megi helstu upplýsingar í skráningarlýsingum (Nasdaq OMX, 2010). Fyrirtæki 

áskilja sér þó oft ýmis réttindi til að aðlaga úthlutun í útboði eftir aðstæðum hverju sinni. Þannig 

getur til dæmis faglegt mat stjórnenda spilað inn í ákvörðun um úthlutun, bæði um magn hluta 

og til hverra er úthlutað, án þess að neinn fyrirfram skilgreindur útreikningur liggi þar að baki. 

 Ákveðin grunnskilyrði þurfa að vera uppfyllt af fyrirtækjum áður en þau hafa heimild 

til þess að skrá sig á markað á Íslandi. Þessi grunnskilyrði eru mismunandi eftir því hvort félag 

hyggst skrá sig á Aðalmarkaðinn, sem er skipulegur verðbréfamarkaður samkvæmt lögum nr. 

110/2007 um kauphallir eða ,,First North“ markaðinn sem er markaðstorg fjármálagerninga 

samkvæmt lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (Nasdaq OMX, 2010). Munurinn liggur 

í því að meiri kröfur eru gerðar til félaga sem hyggjast skrá sig á Aðalmarkað Kauphallarinnar 

(Nasdaq OMX, 2010). Ekki eru jafn miklar kröfur gerðar til dreifingar eignarhalds og 

markaðsvirðis sem félög þurfa að hafa að lágmarki sem hyggjast skrá sig á ,,First North“ 

markaðinn fremur en Aðalmarkaðinn. Viðskipti fara þó fram í sama viðskiptakerfi og 

Aðalmarkaðurinn (Nasdaq OMX, 2010). Tafla 1 ber saman helstu kröfur sem gerðar eru til 

félaga sem hyggjast skrá sig á Aðalmarkaðinn annars vegar og ,,First North“ markaðinn hins 

vegar. Krafan um gerð lýsingar fyrir þau félög sem hyggjast skrá sig á Aðalmarkaðinn er eitt 

stærsta atriðið í þessum samanburði vegna umfangsins í kringum slíkt ferli. Slík lýsing þarf að 

uppfylla samræmd skilyrði Evróputilskipana og hana þarf að leggja fram til staðfestingar áður 

en bréfin eru tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði (Nasdaq OMX, 2010). Slík 

lýsing samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 þarf að innihalda þær upplýsingar 

sem með hliðsjón af eðli útgefandans og verðbréfanna eru nauðsynlegar fjárfestum til þess að 

meta reksturinn, fjárhagsstöðu og framtíðarhorfur félagsins sem og þau réttindi sem 

verðbréfunum fylgja. Krafist er slíkra lýsinga meðal annars til þess að sporna gegn 

vandamálum er varða ósamhverfar upplýsingar markaðsaðila (Ibbotson og Ritter, 1995). Ferlið 
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í grófum dráttum frá undirbúningi félags þar til að hlutabréf þess eru tekin til viðskipta í 

Kauphöllinni má svo sjá á mynd 2.  

 

Tafla 1 
 
Samanburður á kröfum fyrir skráningu á ,,First North“ og Aðalmarkaðinn 

	 Aðalmarkaður First North 
Lagaumgjörð Skipulegur verðbréfamarkaður Markaðstorg fjármálagerninga 
Skilyrði fyrir töku til viðskipta     
Viðskipti með verðbréfin skulu vera 
án takmarkana Já Já 

Skilyrði um markaðsvirði Lágmark EUR ein milljón Ekkert lágmark 

Skilyrði um rekstrarsögu þrjú reikningsár, ef við á tvö reikningsár, ef við á 

Skilyrði um dreifingu eignarhalds 25% í eigu almennra fjárfesta, þó 
vissar undantekningar 

10% í eigu almennra fjárfesta, 
þó vissar undantekningar 

Skilyrði um skráningargögn Lýsing skv. lögum um 
verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 

Skráningarskjal skv. reglum 
First North (þó verður að skila 

lýsingu ef um er að ræða 
almennt útboð) 

Skilyrði um umsjón með töku til 
viðskipta 

Fjármálafyrirtæki sem hefur til 
þess heimild skv. starfsleyfi Viðurkenndur ráðgjafi 

Nægjanlegt framboð og eftirspurn eftir 
hlutabréfunum skal vera fyrir hendi Já Já 

Skilyrði fyrir að sýna fram á 
hagnaðargetu Já 

Já (nema félag geti sýnt fram á 
hvernig það hyggist fjármagna 

starfsemina þangað til það 
verði rekið með hagnaði ef um 
taprekstur hefur verið að ræða) 

Viðvarandi upplýsingaskylda     

Skilyrði fyrir að fullnægjandi 
verkferlar séu til staðar fyrir tímanlega 
miðlun upplýsinga til markaðarins 

Já Já 

Innherjaupplýsingar/verðmótandi 
upplýsingar Já, þegar í stað Já, þegar í stað 

Reikningsskilastaðlar Skylda að beita IFRS Ekki skylda að beita IFRS 

Birting reikningsskila Ársfjórðungslega Ársuppgjör og hálfsársuppgjör 

Viðskipti innherja Fer eftir lögum um 
verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 

Fer eftir lögum um 
verðbréfaviðskipti nr. 

108/2007 
Flöggunarskylda Já Nei 

Laun og hlunnindi stjórnenda Já Nei 

Þörf á ráðgjöf vegna viðvarandi 
upplýsingaskyldu Nei Já (frá viðurkenndum 

ráðgjafa) 

     

  Heimild: (Nasdaq OMX, 2010) 
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3 Kenningar og staða þekkingar á 
undirverðlagningu hlutafjárútboða og ávöxtun 
á eftirmarkaði 
 
Umfjöllunarefni þessa kafla verða nokkrar helstu kenningar sem settar hafa verið fram af 

fræðimönnum til útskýringar á því hvers vegna hlutabréf virðast oft vera undirverðlögð í 

útboðum. Ávöxtun nýskráðra hlutabréfa á eftirmarkaði til lengri tíma verður einnig til 

umfjöllunar. 

 

3.1 Undirverðlagning hlutafjárútboða 
 
Margar ástæður eru gefnar innan fræðanna fyrir því hvers vegna hlutafjárútboð virðast oft vera 

undirverðlögð og ávöxtun á bréfunum mikil til skamms tíma. Þessar ástæður eru byggðar á 

ólíkum kenningum. Samkvæmt Ibbotson og Ritter (1995) er engin ein kenning nægilega vel til 

þess fallin að útskýra þetta fyrirbæri heldur þarf að horfa á kenningarnar til samans. Ein tiltekin 

ástæða getur átt betur við sum hlutafjárútboð en önnur og kenningarnar eru vanalega ekki taldar 

Félagið velur sér 
fjármálafyrirtæki 
eða viðurkenndan 

ráðgjafa 
Fundur með 

kauphöll 

Umsókn og 
lýsing/skráningarskjal 

sent til kauphallar 

Kauphöllin sendir fyrstu athugasemdir 
við lýsingu/skráningarskjal 

Lokaútgáfa lýsingar/skráningarskjals sent kauphöll 
 

Kauphöll staðfestir lýsinguna 
 

Fréttatilkynning: Lýsing/skráningarskjal birt 
 

Útboð hefst 
 

Útboði lýkur 

Hlutabréf tekin til viðskipta eftir 
staðfestingu frá fyrirtækjaskrá, 
fréttatilkynningu og opnun fyrir 

viðskipti af hálfu kauphallar 

Mynd 2. Ferlið frá undirbúningi fyrirtækis þar til hlutabréf þess eru tekin til viðskipta í 

Kauphöllinni (Nasdaq OMX, 2010). 
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vera ósamrýmanlegar (Ibbotson og Ritter, 1995; Robert og Franck, 2015). Þegar hlutafjárútboð 

eru framkvæmd verður sala á hlutabréfum til almennra fjárfesta af hálfu eigenda fyrirtækis sem 

gætu búið yfir upplýsingum sem almenningur býr ekki yfir. Þetta er ástæðan fyrir því að 

vandamál sem byggja á ósamhverfum upplýsingum verða til í hlutafjárútboðsferlinu (Ibbotson 

og Ritter, 1995). Á þessu byggja því margar kenningar fræðimanna til útskýringar á 

undirverðlagningu útboða. Hér á eftir verður farið yfir nokkrar helstu kenningar sem hafa rutt 

sér til rúms innan fræðanna sem gera tilraun til að útskýra hvers vegna undirverðlagning 

hlutafjárútboða virðist vera algeng. 

 

3.1.1 Bölvun sigurvegarans 
 
Kenning Rock sem hann setti fram árið 1986 (eins og vísað er til í Ibbotson og Ritter, 1995) 

um bölvun sigurvegarans, hefur fengið nokkuð vægi innan fræðanna til útskýringar á 

undirverðlagningu hlutafjárútboða. Kenningin segir  að ef sumir fjárfestar, sem taka þátt í 

útboði, eru verr upplýstir en aðrir, þá munu þeir verr upplýstu bíða lægri hlut (Ibbotson og 

Ritter, 1995). Líkan Rock gerir ráð fyrir að útgefendur bréfa geti ekki spáð fyrir um komandi 

markaðsvirði þeirra (Ibbotson og Ritter, 1995). Líkanið gerir enn fremur ráð fyrir því að allir 

fjárfestar séu annað hvort fullkomlega upplýstir eða fullkomlega óupplýstir um komandi 

markaðsvirði bréfa sem eru til sölu í útboðum. Þannig munu þeir upplýstu aðeins reyna að 

kaupa hlutabréf þegar útgáfa er undirverðlögð í útboði. Þeir óupplýstu vita hins vegar ekki 

hvort um sé að ræða undirverðlagt útboð eða ekki. Þeir munu því aðeins koma til með að fá 

úthlutað hluta af bréfunum í útboðum sem eru undirverðlögð. Hins vegar fá þeir öllum 

bréfunum úthlutað í útboðum sem eru yfirverðlögð. Þannig standa óupplýstu fjárfestarnir 

frammi fyrir bölvun sigurvegarans: Ef þeir fá öll bréfin sem þeir vilja er það vegna þess að þeir 

upplýstu vilja þau ekki. Þetta leiðir til þess að þeir óupplýstu munu aðeins senda inn tilboð ef 

undirverðlögðu útboðin eru að meðaltali svo undirverðlögð að þau dekki þann kostnað sem 

hlýst af því að vera óupplýstur fjárfestir á markaðnum (Ibbotson og Ritter, 1995). Af 

kenningunni leiðir því að hér myndast hvati til þess að undirverðleggja bréfin nóg svo tilboð 

fáist fá fleiri fjárfestum á markaði (Ibbotson og Ritter, 1995). Rannsókn Koh og Walter (1989) 

(eins og vísað er til í Ibbotson og Ritter, 1995) sem studdist við gögn frá Singapore styður til 

að mynda kenningu Rock um bölvun sigurvegarans. 
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3.1.2 Kenningin um kostnaðarsama upplýsingaöflun 
 
Kenningin um kostnaðarsama upplýsingaöflun (e. The costly information acquisition 

hypothesis) sem sett var fram af Benveniste og Spindt 1989 (eins og vísað er til í Ibbotson og 

Ritter, 1995) segir að fjármálafyrirtæki sem sér um útboð undirverðleggi hugsanlega 

hlutabréfin til þess að hvetja fjárfesta til að gera uppskátt um upplýsingar meðan á undirbúningi 

útboðs stendur. Þannig segir kenningin að fjármálafyrirtæki hvetji fjárfesta til að leiða í ljós sitt 

sanna mat á verðmæti bréfa með því að verðlauna þá með undirverðlagningu í útboðum 

(Ibbotson og Ritter, 1995). Rannsókn Benveniste og Spindt (1989) leiddi í ljós að þeir fjárfestar 

sem áttu hvað oftast viðskipti við ákveðið fjármálafyrirtæki fengu úthlutað bréfum fyrst í 

útboðum. Má gera sér í hugarlund að tenging gæti verið á milli upplýsingagjafar frá fjárfestum, 

forgangsröðunar í úthlutun bréfa til fjárfesta og undirverðlagningar. Á þeim mörkuðum þar 

sem útboðsfyrirkomulag fer eftir fast settum reglum um sanngjarna úthlutun samkvæmt lögum, 

er þó erfitt að ímynda sér að þessi kenning eigi við mikil rök að styðjast.   

 

3.1.3 Flæðiskenningin 
 
Flæðiskenningin (e. The cascades hypothesis) sem Welch setti fram 1992 (eins og vísað er til 

í Ibbotson og Ritter, 1995) gerir ráð fyrir að markaðurinn fyrir hlutafjárútboð sé undir nokkurs 

konar ,,domino-áhrifum“. Í líkaninu sem kenningin styðst við er gert ráð fyrir að hugsanlegir 

fjárfestar veiti ekki aðeins sínum eigin upplýsingum athygli heldur einnig hvort aðrir fjárfestar 

hyggist kaupa í viðkomandi útboði (Ibbotson og Ritter, 1995). Ef fjárfestir verður þess var að 

enginn annar er tilbúinn að kaupa í útboðinu, þá gæti hann ákveðið að kaupa ekki, þrátt fyrir 

að upplýsingarnar sem hann hefur sjálfur um bréfin séu jákvæðar. Þetta myndar hvata til 

undirverðlagningar, því til þess að sporna við þessu gæti útgefandi bréfanna viljað 

undirverðleggja þau til þess að lokka að fyrstu hugsanlegu fjárfestana sem kæmi svo af stað 

,,domino-áhrifum“ þar sem aðrir fjárfestar fylgja í kjölfarið óháð því hvaða upplýsingum þeir 

búa yfir (Ibbotson og Ritter, 1995). 

 

3.1.4 Kenningin um einkeypisvald fjármálafyrirtækjanna 
 
Kenningin um einkeypisvald fjármálafyrirtækjanna (e. The investment banker’s monopsony 

power hypothesis) byggir á ósamhverfum upplýsingum milli útgefenda hlutabréfanna og 

fjármálafyrirtækjanna sem útgefendurnir ráða til að sjá um útgáfuna (Ibbotson og Ritter, 1995). 

Kenningin segir að fjármálafyrirtækin notfæri sér yfirburða vitneskju sína á markaðsaðstæðum 
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og þar með stöðu sína, til þess að undirverðleggja útboðin sem þau sjá um, svo þau komist upp 

með að setja minni orku í markaðssetningu bréfanna og komist í mjúkinn hjá fjárfestum 

(Ibbotson og Ritter, 1995). Þrátt fyrir að það gæti verið sannleikskorn í þessari kenningu sýndi 

rannsókn Muscarella og Vetsuypens (1989) (eins og vísað er til í Ibbotson og Ritter, 1995) 

fram á að þegar fjármálafyrirtæki fara sjálf í útboð með sín eigin bréf þá undirverðleggi þau 

bréfin sín jafn mikið og sést í hlutafjárútboðum af sambærilegri stærð. Af því leiðir að líklega 

er eitthvað meira að baki undirverðlagningarfyrirbærinu en kenningin um einkeypisvald 

fjármálafyrirtækjanna segir til um. 

 

3.1.5 Að komast hjá lögsóknum 
 
Í rannsókn sinni árið 1988 færði Tiniç sannanir fyrir því að þau fjármálafyrirtæki sem 

undirverðleggja útboðin sem þeim er falið að sjá um, geti minnkað tíðni lögsókna gagnvart sér. 

Er þessi kenning um að komast hjá lögsóknum með undirverðlagningu (e. The lawsuit 

avoidance hypothesis) því kennd við hann. Rannsóknir sem hafa reynt á þessa kenningu gefa 

þó ekki allar sömu niðurstöðu. Drake og Vetsuypens (eins og vísað er til í Ibbotson og Ritter, 

1995) rannsökuðu til að mynda 93 hlutafjárútboð á árunum 1969-1990 þar sem lögsóknir komu 

við sögu. Niðurstöður þeirra bentu til að undirverðlagning í þessum útboðum væri sambærileg 

og í þeim útboðum þar sem lögsóknir komu ekki við sögu (Ibbotson og Ritter, 1995). Því var 

niðurstaða þeirra sú að ekki skipti máli hvort hlutafjárútboð væru undirverðlögð eða ekki, það 

hefði lítil áhrif á hvort lögsóknir kæmu við sögu. Ibbotson og Ritter (1995) nefna einnig að 

þrátt fyrir þessa kenningu Tiniç væru til dæmi um undirverðlagningu í löndum þar sem 

verðbréfalögsóknir eru fáar sem engar. 

 
3.1.6 Kenningin um merkjasendingar 
 
Kenningin um merkjasendingar (e. The signalling hypothesis) segir að undirverðlögð hlutabréf 

í útboðum séu til þess fallin að gleðja fjárfesta og að það valdi því að útgefendurnir eigi 

auðveldara með að selja bréf sín í seinni útboðum á markaði á hærra verði (Allen og Faulhaber, 

1989; Ibbotson og Ritter, 1995). Undirverðlagning á hlutabréfum á því að vera ákveðin 

merkjasending sem gefur til kynna að fyrirtækið sé mikils virði. Samkvæmt kenningunni kjósa 

jafnvel fyrirtækin sem eru mest virði að undirverðleggja bréf sín í hlutafjárútboðum, til þess að 

senda merki út á markaðinn um að þau séu mikils virði (Ibbotson og Ritter, 1995).  Samkvæmt 

Ibbotson og Ritter (1995) benda rannsóknir fræðimanna til þess að ástæða sé til að efast um 

hvort þessi kenning sé viðeigandi til útskýringar á undirverðlagningu hlutafjárútboða.  



   16 

3.1.7 Regluverk yfirvalda 
 
Í sumum löndum spila yfirvöld og regluverk þeirra stórt hlutverk í verðlagningu útboða 

(Ibbotson og Ritter, 1995). Sum lönd hafa til að mynda sett lög og reglur um það að verðlagning 

hlutabréfa í útboðum verði að samsvara bókfærðu verði þeirra (Ibbotson og Ritter, 1995). Þetta 

getur valdið undirverðlagningu á bréfum þeirra fyrirtækja sem búa yfir miklum 

vaxtartækifærum (Ibbotson og Ritter, 1995). Til eru dæmi um aðrar reglur, til dæmis að 

verðlagning hlutabréfa í útboðum verði að taka mið af kennitöluverðmati við sambærileg 

fyrirtæki og getur það einnig leitt til undirverðlagningar ef þær kennitölur sem notaðar eru 

endurspegla lágt markaðsvirði (Ibbotson og Ritter, 1995). Á íslenskum markaði eru yfirvöld 

uppteknari af því að upplýsingagjöf sé næg frekar en hvort verð í útboðum skuli fylgja hvers 

konar fyrirfram ákveðnum reglum (Nasdaq OMX, 2010). 

 

3.1.8 Kenningin um dreifingu eignarhalds 
 
Kenningin um dreifingu eignarhalds segir að þau fyrirtæki sem séu í útboðum með bréf sín 

undirverðleggi þau hugsanlega til þess að mynda umframeftirspurn svo dreift eignarhald á þeim 

geti orðið (Ibbotson og Ritter, 1995). Þetta á samkvæmt Ibbotson og Ritter (1995) að leiða til 

þess að seljanleiki bréfanna aukist á eftirmarkaði, sem getur verið mjög hagstætt fyrir eigendur. 

Booth og Chua (1996) eru sammála þessu og samkvæmt þeim veldur aukinn seljanleiki bréfa 

á eftirmarkaði því að ávöxtunarkrafa fjárfesta minnkar, sem getur verið mjög hagstætt 

fyrirtækjum sem eru að bjóða út bréf á almennum markaði. Ellul og Pagano (2006) taka í sama 

streng með rannsókn sinni sem færði sannanir fyrir því að því meiri óvissa sem gætir um 

seljanleika á eftirmarkaði, því meiri ætti undirverðlagning hlutabréfa að vera í útboðum. 

 

3.1.9 Kenningin um ófullkomna markaði  
 
Enn önnur hugsanleg útskýring á undirverðlagningu hlutabréfa í útboðum snýr að 

ófullkomnum mörkuðum. Sú staðreynd að fjárfestar sem eru að fjárfesta í útboðum sem eiga 

sér stað á mörkuðum sem eru ófullkomnir eru að taka meiri áhættu með fjárfestingu sinni, gefur 

tilefni til þess að þeir fái einhvers konar afslátt af bréfunum fyrir þátttöku sína. Vegna þessa er 

því haldið fram að útboð séu oft undirverðlögð (Ibbotson og Ritter, 1995). Ef til vill á þessi 

kenning vel við á íslenskum hlutabréfamarkaði þar sem markaðurinn er verulega lítill og ekki 

hægt að bera hann saman við þróaðri markaði erlendis. Því má gera ráð fyrir að áhætta sem 

hægt er að eyða með fjölþættingu í fjárfestingum, það er að segja áhætta sem ekki er 
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kerfisbundin, sé meiri á íslenska hlutabréfamarkaðnum en á öðrum þróaðri mörkuðum. Vantrú 

fjárfesta á íslenska hlutabréfamarkaðnum eftir hrunið tengir þessa kenningu einnig að nokkru 

leyti við íslenskan hlutabréfamarkað (sérfræðingar FME, munnleg heimild, viðtal, 12. apríl 

2017). 

 

3.2 Ávöxtun til lengri tíma á eftirmarkaði 
 
Fjárfestar hafa í gegnum tíðina oft malað gull með því að taka þátt í undirverðlögðum 

hlutafjárútboðum og losa sig við bréfin innan skamms tíma. Ekki er endilega sömu sögu að 

segja um þá fjárfesta sem hafa haldið bréfunum til langs tíma eftir útboð. Í töflu 2 má sjá 

samantekt á  niðurstöðum nokkurra nýlegri rannsókna á undirverðlagningu útboða og ávöxtun 

til lengri tíma á eftirmarkaði á Norðurlöndunum, í Bandaríkjunum og Bretlandi. Hafa ber í 

huga að tafla 2 er ekki tæmandi yfir rannsóknir í viðkomandi löndum á fræðasviðinu. 

Samanburðurinn er áhugaverður þar sem Norðurlöndin standa Íslandi næst og Bandaríkin og 

Bretland hafa að geyma stærstu hlutabréfamarkaði heims.     

 Dæmi um undirverðlagningu í útboðum er að finna mjög víða og er hún mjög tíð eins 

og rannsóknir sýna. Rannsóknir benda einnig til þess að umframávöxtun hlutabréfa til langs 

tíma eftir frumútboð sé oftar neikvæð en jákvæð. Mismunandi er þó hvaða viðmið (e. 

benchmark) rannsóknirnar nýta við að reikna út umframávöxtun. Oft er miðað við ávöxtun 

umfram viðmiðunarvísitölu á sama tímabili eða ávöxtun umfram þá ávöxtun sem hlýst af því 

að fjárfesta í bréfum sambærilegra fyrirtækja á sama tímabili sem ekki hafa verið í frumútboði 

með bréf sín. Ljóst er þó að þrátt fyrir að góð tækifæri geti falist í því að fá úthlutað bréfum í 

frumútboði vegna þess hve algeng undirverðlagning er, þá hafa rannsónir sýnt að óhagstætt 

getur oft reynst að halda þessum sömu bréfum til langs tíma, þó slíkt sé auðvitað ekki algilt. 

 Samkvæmt Ibbotson og Ritter (1995) eru þrjár kenningar ríkjandi innan fræðanna til 

útskýringar á hvers vegna fjárfestingar í nýskráðum hlutabréfum skila oft neikvæðri 

umframávöxtun til lengri tíma. Þær eru kenningin um skoðanabilið (e. The divergence of 

opinion hypothesis), umboðsmannskenningin (e. The impresario hypothesis) og 

tækifærisgluggakenningin (e. The windows of opportunity hypothesis). 

 Samkvæmt Miller (1977) (eins og vísað er til í Ibbotson og Ritter, 1995) munu þeir 

fjárfestar sem eru jákvæðastir gagnvart framtíðargengi nýskráðra hlutabréfa kaupa þau. Ef 

mikil óvissa ríkir um raunvirði nýskráðra hlutabréfa gæti svo verið að verðmöt jákvæðustu 

fjárfestanna séu mun hærri en þeirra neikvæðu. Eftir því sem tíminn líður og bréfin eru lengur 

á markaði, kemur meira af upplýsingum í ljós sem ættu að valda því að skoðanabilið milli 
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jákvæðra og neikvæðra fjárfesta minnki, sem í kjölfarið veldur verðlækkun á bréfunum 

(Ibbotson og Ritter, 1995). Miller (1977) (eins og vísað er til í Ibbotson og Ritter, 1995) vill 

því meina að vegna þessa skili nýskráð hlutabréf oft neikvæðri umframávöxtun til lengri tíma. 

Til stuðnings þessari kenningu nefna Ibbotson og Ritter (1995) að í rannsókn Shiller árið 1990 

kom fram, að meðal úrtaks fjárfesta í hlutafjárútboðum voru aðeins 26% svarenda búnir að 

gera greiningu á virði viðkomandi fyrirtækis sem var í útboði og bera saman við útboðsverðið. 

 

Tafla 2 

Samantekt á niðurstöðum nokkurra nýlegra rannsókna á undirverðlagningu hlutafjárútboða 
og ávöxtun til lengri tíma á eftirmarkaði á Norðurlöndunum, í Bandaríkjunum og Bretlandi 

Rannsóknir á undirverðlagningu       

Rannsókn Land 
Fjöldi 
útboða Tímabil Meðaltals undirverðlagninga 

Ritter og Welch, 2002 Bandaríkin 6249 
1980-
2001 18,8% 

Schuster, 2003 Svíþjóð 148 
1988-
1998 18,5% 

Levis, 1990 Bretland 123 
1985-
1988 8,8% 

Keloharju, 1993 Finnland 80 
1984-
1989 8,7% 

Banerjee, Dai og Shrestha, 
2011 Noregur 45 

2000-
2006 4,3% 

Jakobsen og Sørensen, 2001 Danmörk 76 
1984-
1992 3,9% 

Rannsóknir á umframávöxtun til langs tíma     

Rannsókn Land 
Fjöldi 
útboða Tímabil 

Meðaltals umframávöxtun til 
þriggja árab 

Schuster, 2003 Svíþjóð 99 
1988-
1998 -4,0% 

Jakobsen og Sørensen, 2001 Danmörk 76 
1984-
1992 -10,6% 

Levis, 1993 Bretland 712 
1980-
1988 -11,4% 

Keloharju, 1993 Finnland 79 
1984-
1989 -21,1% 

Ritter og Welch, 2002 Bandaríkin 6249 
1980-
2001 -23,4% 

Loughran og Ritter, 1995 Bandaríkin 4753 
1970-
1990 -26,9% 

aMeð undirverðlagningu er átt við mismun á dagslokagengi fyrsta viðskiptadags og útboðsgengi 
bSumar rannsóknirnar notast við nokkur mismunandi viðmið í útreikning á umframávöxtun. Í töflunni er 
aðeins birt ein niðurstaða til einföldunar 

       
Umboðsmannskenningin segir að markaðurinn fyrir hlutafjárútboð eigi það til að vera 

haldinn tískufyrirbrigðum eða stundardellu (Ibbotson og Ritter, 1995). Þannig séu 

fjármálafyrirtæki sem sjá um útboð (,,umboðsmennirnir“) að undirverðleggja bréfin til þess að 
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skapa ákveðna ímynd af umframeftirspurn og gera fjárfesta spennta, svipað og umboðsmaður 

rokktónleika reynir að gera til þess að byggja upp stemningu fyrir tónleika (Ibbotson og Ritter, 

1995). Samkvæmt Shiller sem setti kenninguna fram árið 1990 spáir kenningin því að þau bréf 

sem sýna mestu ávöxtunina til skamms tíma á markaði ættu að sýna lægstu ávöxtunina í 

kjölfarið til lengri tíma (Ibbotson og Ritter, 1995). Rannsókn Ritter (1991) færir til dæmis stoðir 

undir þessa kenningu 

Svokallaðir tækifærisgluggar hafa einnig verið nefndir til sögunnar. Þessir 

tækifærisgluggar eru tímarammar þar sem markaðurinn er viljugur til að borga yfirverð fyrir 

bréf í hlutafjárútboðum (Loughran og Ritter, 1995; Ritter, 1991). Þess vegna nýta mörg 

fyrirtæki, sem ekki eru líkleg til að skila hárri ávöxtun á markaði til langs tíma, tækifærið og 

fara á markað innan þessara tækifærisglugga (Loughran og Ritter, 1995; Ritter 1991).  Þannig 

vill til að mynda Ritter (1991) meina að hlutabréf séu ekki endilega eins oft undirverðlögð í 

útboðum og fræðimenn halda fram heldur sé ávöxtun á fyrsta degi viðskipta frekar oft óeðlilega 

há, að minnsta kosti innan þessara tækifærisglugga.     

 Samkvæmt Ibbotson og Ritter (1995) ber að taka skýringum og kenningum um 

langtímaávöxtun nýskráðra hlutabréfa með fyrirvara vegna þess hvers eðlis rannsóknir á þessu 

sviði eru. Sökum þess að til rannsóknar eru löng tímabil sem bréfunum er haldið gætir mikillar 

skörunar í gögnum og því erfitt að draga ályktanir um að niðurstöður muni halda og endurtaka 

sig í framtíðinni (Ibbotson og Ritter, 1995). 

 

4 Útboð og nýskráningar íslenskra fyrirtækja á 
markað á árunum eftir hrun 
 
Í þessum kafla verður farið yfir hlutafjárútboð og nýskráningar á skipulegan verðbréfamarkað 

hjá þeim fyrirtækjum sem létu taka hlutabréf sín til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq OMX 

Iceland eftir efnahagshrunið 2008. Umfjöllunin um útboðin er í aldursröð þar sem fjallað er 

um þau elstu fyrst. Yfirlit og samantekt yfir helstu þætti sem tengjast útboðunum og 

niðurstöður þeirra má finna í síðasta undirkaflanum, kafla 4.14.  

 

4.1 Hagar hf. 
 
Hagar var fyrsta félagið sem skráð var á Aðalmarkað Kauphallarinnar eftir efnahagshrunið 

2008, en félagið starfar í nauðsynjavörugeiranum (Hagar, 2011b). Útboð á 20-30% útgefinna 
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hluta í Högum hf. stóð yfir dagana 5.-8. desember 2011 og allir hlutir í félaginu voru í kjölfarið 

teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq OMX Iceland (Hagar, 2011c; Hagar, e.d.). Óskað 

var eftir áskriftum á bilinu 11-13,5 krónur á hlut en allir hlutir voru seldir á sama endanlega 

útboðsgenginu sem var 13,5 krónur á hlut (Hagar, 2011a; Hagar, 2011c). Heildarsöluandvirði 

útboðsins nam 4.931 milljónum króna og voru 365.275.752 hlutir seldir eða 30% útgefinna 

hluta (Hagar, 2011a). Um það bil 12,5% útgefinna hluta Haga var úthlutað til fjárfesta sem 

skráðu sig fyrir hlutum að andvirði 0,1-25 milljónum króna og um 17,5% úthlutað til þeirra 

sem skráðu sig fyrir hlutum að andvirði 25-500 milljónum króna (GlobeNewswire, 2011). 

Umframeftirspurn var mikil í útboðinu en alls bárust gild tilboð fyrir um 40 milljarða króna 

(GlobeNewswire, 2011). Eigandi hlutanna fyrir útboðið var Eignabjarg ehf., dótturfélag Arion 

banka hf. en með útboðinu hugðist félagið koma á fót dreifðu eignarhaldi á Högum hf. og auka 

seljanleika hluta í félaginu (Hagar, 2011c). Ekkert fjárstreymi varð til Haga vegna útboðsins 

(Hagar, 2011c). Bæði fagfjárfestum og almennum fjárfestum var heimilt að taka þátt í útboðinu 

með áskriftarfyrirkomulagi og var lágmarksáskrift fyrir 100 þúsund krónur en hámarksáskrift 

fyrir 500 milljónir króna (Hagar, 2011c). Arion banki var umsjónaraðili útboðsins og töku 

hlutabréfanna til viðskipta og var fyrsti viðskiptadagur bréfanna á markaði 16. desember 2011 

(Hagar, 2011b). 

 

4.2 Reginn hf. 
 
Almennt útboð Regins hf. sem starfar í fasteignageiranum fól í sér sölu á 975 milljón hlutum 

eða 75% útgefinna hluta í félaginu og var notast við áskriftarfyrirkomulag (Reginn, 2012). 

Verðbil útboðsins sem stóð yfir dagana 18. og 19. júní 2012 var 8,1-11,9 krónur á hlut og voru 

öll hlutabréf í félaginu tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar að því loknu eða þann 

2. júlí 2012 (GlobeNewswire, 2012b; Reginn, 2012). Seljandi hlutanna var Eignarhaldsfélag 

Landsbankans ehf. og var Landsbankinn umsjónaraðili útboðsins (Reginn, 2012). Markmið 

seljanda með útboðinu var að Reginn myndi uppfylla skilyrði Kauphallarinnar um dreifingu á 

eignarhaldi fyrir markaðsskráningu, en ekkert fjárstreymi varð til Regins hf. í tengslum við 

útboðið, því um var að ræða sölu á þegar útgefnum hlutum í eigu Eignarhaldsfélags 

Landsbankans (Reginn, 2012). Útboðinu var beint bæði til almennra fjárfesta og fagfjárfesta 

og var tvískipt, en 633.750.000 hlutir eða 48,75% af heildarhlutafé Regins var til sölu í gegnum 

áskriftir sem voru að lágmarki 50 milljónir króna að kaupverði (Reginn, 2012). 341.250.000 

hlutir eða 26,25% af heildarhlutafé Regins var svo til sölu í gegnum áskriftir á bilinu 100.000–

49.999.999 krónur að kaupverði. Útboðsgengið var það sama til allra þátttakenda í útboðinu 
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og var ákvarðað 8,2 krónur á hlut (GlobeNewswire, 2012b). Umrameftirspurn átti sér stað í 

útboðinu og var heildareftirspurn 10,3 milljarðar króna (GlobeNewswire, 2012b). 

Heildarsöluverðmæti útboðsins var 7.895 milljónir króna en Eignarhaldsfélag Landsbankans 

ehf. hélt eftir rúmlega 12 milljónum hluta til þess að selja til viðskiptavaka (GlobeNewswire, 

2012b). Í þeim hluta útboðsins þar sem áskriftir voru á bilinu 100.000–49.999.999 krónur fengu 

fjárfestar áskriftir sínar óskertar en áskriftir í þeim hluta útboðsins sem voru fyrir að lágmarki 

50 milljónir króna voru skertar hlutfallslega eftir að tekið hafði verið tillit til fjárhæðar tilboðs 

og tilboðsgengis (GlobeNewswire, 2012b). 

 

4.3 Eimskipafélag Íslands hf. 
 
Seljendurnir í hlutafjárútboði Eimskipafélags Íslands hf. sem starfar í iðnaðargeiranum voru 

Landsbanki Íslands hf., ALMC hf. og Samson ehf. (Eimskipafélag Íslands, 2012c). 

Eimskipafélag Íslands seldi einnig 3% af útgefnu hlutafé félagsins og varð því fjárstreymi til 

félagsins í útboðinu sem því nam (Eimskipafélag Íslands, 2012c). Markmið seljendanna með 

útboðinu var að gera Eimskipafélagi Íslands hf. kleift að uppfylla skilyrði Kauphallarinnar um 

dreifingu eignarhalds fyrir markaðsskráningu og að fá ásættanlegt verð fyrir hluti sína 

(Eimskipafélag Íslands, 2012c). Útboðið skiptist í tvennt þar sem tvö tímabil komu við sögu 

(Eimskipafélag Íslands, 2012c). Frá 23.-25. október 2012 var aðeins völdum fjárfestum boðið 

að skrá sig fyrir hlutum á verðbilinu 205-225 krónur á hlut í lokuðu áskriftarferli 

(Eimskipafélag Íslands, 2012c). Frá 30. október 2012 til 2. nóvember 2012 var almennum 

fjárfestum svo boðið að skrá sig fyrir hlutum á föstu gengi sem var ákveðið eftir að niðurstaða 

lokaða áskriftarferlisins lá fyrir (Eimskipafélag Íslands, 2012c). Lágmarksáskrift í lokaða 

söluferlinu var fyrir 200 milljónir króna að kaupverði en lágmarksáskrift í almenna útboðinu 

var 25 þúsund krónur fyrir starfsmenn Eimskipafélags Íslands og 50 þúsund krónur fyrir aðra 

fjárfesta (Eimskipafélag Íslands, 2012c). Öll hlutabréf voru seld á sama útboðsgengi sem 

ákvarðað var 208 krónur á hlut, bæði í lokaða og almenna áskriftarferlinu (Eimskipafélag 

Íslands, 2012a; Eimskipafélag Íslands, 2012c). Umsjónaraðilar útboðsins voru Íslandsbanki og 

Straumur fjárfestingabanki (Eimskipafélag Íslands, 2012c). Mikil umframeftirspurn var í 

útboðinu, en samtals bárust áskriftir fyrir yfir 11 milljarða króna í almenna hluta útboðsins og 

yfir 12 milljarða króna í lokaða hluta þess (Eimskipafélag Íslands, 2012a; ,,Veruleg eftirspurn 

í útboði Eimskips“, 2012). Samtals voru 16 milljónir hluta seldir í almenna hlutanum eða 8% 

af útgefnu hlutafé Eimskipafélags Íslands hf. (Eimskipafélag Íslands, 2012a). Í lokaða 

áskriftarferlinu voru 40.000.000 hlutir seldir eða 20% af útgefnu hlutafé Eimskipafélags 
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Íslands hf. (Eimskipafélag Íslands, 2012a). Fyrsti viðskiptadagur með bréf Eimskipafélags 

Íslands á markaði var 16. nóvember 2012 (Eimskipafélag Íslands, 2012b). 

 

4.4 Fjarskipti hf. 
 
Útboð Fjarskipta hf. sem starfar í fjarskiptageiranum stóð yfir dagana 3.-6. desember 2012 

(Fjarskipti, 2012). Útboðið fór fram í bæði opnum og lokuðum hluta og bauð Framtakssjóður 

Íslands til sölu á bilinu 167.822.600-201.387.120 hluti í Fjarskiptum sem samsvarar 50-60% 

útgefins heildarhlutafjár fyrirtækisins (Fjarskipti, 2012). Í lokaða hluta útboðsins voru boðnir 

til sölu 134.258.080 hlutir eða 40% af útgefnu hlutafé og í opna hlutanum voru boðnir til sölu 

33.564.520 hlutir sem svara til 10% af útgefnu hlutafé Fjarskipta. Við þetta gat bæst 10% af 

útgefnu hlutafé ef eftirspurn yrði næg og var sá hluti ætlaður fjárfestum í hvorum hluta 

útboðsins sem var (Fjarskipti, 2012). Lokaði hlutinn takmarkaðist við afmarkaðan hóp fjárfesta 

völdum af umsjónaraðila, sem var Íslandsbanki, í samráði við seljanda bréfanna og var 

lágmarksáskrift í þeim hluta 50 milljónir króna að kaupverði og verðbilið 28,8-33,3 krónur á 

hlut (Fjarskipti, 2012). Opni hlutinn var opinn öllum fjárfestum og var lágmarksáskrift 50 

þúsund krónur að kaupverði á lokaútboðsgengi lokaða hlutans. Endanlegt útboðsgengi var það 

sama til allra þátttakenda og var ákvarðað 31,5 krónur á hlut (Fjarskipti, 2012; GlobeNewswire, 

2012c). Eftirspurn í opna hluta útboðsins var 1.652 milljónir króna sem var um 1,6 föld 

umframeftirspurn miðað við þann 10% hlut sem var í boði í þeim hluta (GlobeNewswire, 

2012c). Í lokaða hlutanum þar sem í boði var 40% hlutafjár bárust tilboð fyrir 9.969 milljónir 

króna og því bárust samtals áskriftir í hlutafjárútboðinu upp á 11.621 milljónir króna 

(GlobeNewswire, 2012c). Umframeftirspurn var 2,2 föld miðað við þann 50% heildarhlut sem 

til boða stóð upprunalega svo seljandi seldi 10% hlutafjár Fjarskipta hf. til viðbótar. Samtals 

voru því seldir 201.387.120 hlutir eða 60% útgefins hlutafjár félagsins og var 

heildarsöluandvirði hlutanna 6.344 milljónir króna (GlobeNewswire, 2012c). Markmið 

seljanda með útboðinu var að uppfylla skilyrði Kauphallarinnar um dreifingu eignarhalds, 

stuðla að virkni íslensks hlutabréfamarkaðar og fá að félaginu sterka langtímaeigendur 

(Fjarskipti, 2012). Framtakssjóður Íslands taldi hlutafjárútboð og skráningu Fjarskipta hf. á 

markað heppilegustu leiðina til þess að hámarka virði félagsins en ekkert fjárstreymi varð til 

Fjarskipta hf. í tengslum við útboðið (Fjarskipti, 2012). Fyrsti viðskiptadagur með hlutabréf 

Fjarskipta hf. á Aðalmarkaði Kauphallarinnar var 18. Desember 2012 (GlobeNewswire, 

2012a). 
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4.5 Vátryggingafélag Íslands hf. 
 
Með hlutafjárútboði Vátryggingafélags Íslands (VÍS), sem starfar í tryggingageiranum, hugðist 

Klakki ehf. selja 1.501.654.224-1.751.929.928 þegar útgefna hluti í félaginu (Vátryggingafélag 

Íslands, 2013). Markmiðið með útboðinu var að Klakki myndi fá ásættanlegt verð fyrir hluti 

sína og að útboðið gerði VÍS kleift að uppfylla skilyrði Kauphallarinnar um dreifingu á 

eignarhaldi (Vátryggingafélag Íslands, 2013). Ekkert fjárstreymi varð því til VÍS vegna 

útboðsins. Áskriftartímabil útboðsins stóð yfir frá 12.-16. apríl 2013 og var lágmarksáskrift að 

andvirði 100 þúsund krónur (Vátryggingafélag Íslands, 2013). Þrjár áskriftarleiðir eða 

tilboðsbækur voru í boði í útboðinu og var ákvörðun á verði hlutanna ekki með sama hætti í 

öllum tilboðsbókum (Vátryggingafélag Íslands, 2013). Tilboðsbók A var beint að almennum 

fjárfestum en tilboðsbókum B og C að fagfjárfestum. Í tilboðsbókum A og B var óskað eftir 

áskriftum á verðbilinu 6,75-7,95 krónur á hlut og var eftir lok áskriftartímabilsins ákvarðað eitt 

endanlegt útboðsgengi til allra kaupenda í tilboðsbókum A og B sem var 7,95 krónur á hlut 

(GlobeNewswire, 2013a; Vátryggingafélag Íslands, 2013). Í tilboðsbók C þurftu fjárfestar að 

tilgreina kaupverð í 2,475% eignarhlut og var tekið við áskriftum að lágmarksverði 6,75 krónur 

á hlut, en allir fjárfestar sem fengu úthlutað í tilboðsók C borguðu það verð sem þeir buðu 

(Vátryggingafélag Íslands, 2013). Meðalgengið sem borgað var í tilboðsbók C var 8,52 krónur 

á hlut (GlobeNewswire, 2013a). Útboðið nam 1.501.654.224 hlutum í VÍS eða 60% hlutafjár 

félagsins, þó með þeim möguleika seljanda að fjölga boðnu hlutafé í 70% sem samsvarar 

1.751.929.928 hlutum og var sá möguleiki að lokum nýttur vegna umframeftirspurnar 

(Vátryggingafélag Íslands, 2013). Tilboðsbók A var fyrir áskriftir að andvirði á bilinu 100.000-

50.000.000 krónur og var samtals 10% hlutafjár boðið í henni (Vátryggingafélag Íslands, 

2013). Tilboðsbók B var fyrir áskrift að andvirði yfir 50 milljónir króna og var samtals 30,1% 

hlutafjár boðið í henni. Tilboðsbók C var fyrir áskriftir í 2,475% eignarhluta eins og greint var 

frá fyrr og var samtals 9,9% hlutafjár boðið í henni. Þar að auki var 20% hlutafjár ráðstafað í 

framangreindar tilboðsbækur eftir höfði stjórnar seljandans þegar áskriftir lágu fyrir 

(Vátryggingafélag Íslands, 2013). Þegar uppi var staðið var 14,55% hlutafjár selt í tilboðsbók 

A, 30,7% í B og 24,75% í C (GlobeNewswire, 2013a). Samtals var 70% hlutur í VÍS seldur á 

14,3 milljarða króna en alls voru fimm þúsund fjárfestar sem sendu inn tilboð fyrir samtals um 

150 milljarða króna (GlobeNewswire, 2013a). Umsjónaraðili útboðsins var Fyrirtækjaráðgjöf 

Fjárfestingabankasviðs Arion banka hf. og var fyrsti viðskiptadagur bréfanna á markaði 24. 

apríl 2013 (GlobeNewswire, 2013c; Vátryggingafélag Íslands, 2013). 
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4.6 Tryggingamiðstöðin hf. 
 
Í almennu útboði Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (TM), sem starfar í tryggingageiranum, voru 

boðnir til sölu 218.550.000 hlutir eða 28,7% útgefinna hluta í félaginu (Tryggingamiðstöðin, 

2013b). Seljandi hlutanna var Stoðir hf. og stóð útboðið yfir dagana 22.-24. apríl 2013 

(Tryggingamiðstöðin, 2013b). Markmið seljanda með útboðinu var að fá hagstætt verð fyrir 

hlut sinn og aðstoða TM við að uppfylla skráningarskilyrði Aðalmarkaðar Kauphallarinnar 

með tilliti til dreifingar á eignarhaldi (Tryggingamiðstöðin, 2013b). Ekkert fjárstreymi varð til 

TM vegna útboðsins, þar sem um var að ræða útboð á hlutum í TM sem þegar höfðu verið 

gefnir út og voru í eigu Stoða hf. (Tryggingamiðstöðin, 2013b). Hlutirnir í 

Tryggingamiðstöðinni voru boðnir til sölu á verðbilinu 17,75-20,10 krónur á hlut en allir 

hlutirnir voru seldir á sama endanlega útboðsgenginu sem var ákvarðað 20,1 krónur á hlut 

(Tryggingamiðstöðin, 2013a; Tryggingamiðstöðin, 2013b). Útboðinu var skipt í tvo hluta og 

var þeim fjárfestum sem voru með áskriftir fyrir að lágmarki 50 milljónir að kaupverði boðið 

145.700.000 hlutir eða sem nam 19,1% af heildar útgefnu hlutafé í TM (Tryggingamiðstöðin, 

2013b). Fjárfestum með áskriftir á bilinu 100 þúsund krónur til 49.999.999 krónur að kaupverði 

voru boðnir 72.850.000 hlutir eða sem nam 9,6% af heildarhlutafé TM. Alls bárust um sjö 

þúsund áskriftir upp á 357 milljarða króna í útboðinu en heildarsöluandvirði þess var 4,4 

milljarðar króna og gekk allt hlutafé sem til sölu var út (Tryggingamiðstöðin, 2013a). Í þeim 

hluta útboðs sem tekið var við áskriftum á bilinu 100 þúsund krónur til 49.999.999 krónur að 

kaupvirði bárust áskriftir fyrir 22 milljarða króna en í þeim hluta sem áskriftir miðuðust við 50 

milljónir króna að lágmarki bárust áskriftir fyrir 335 milljarða króna (Tryggingamiðstöðin, 

2013a). Umsjónaraðilar útboðsins og töku hlutabréfanna til viðskipta voru Landsbankinn hf. 

og Íslandsbanki hf. og var fyrsti viðskiptadagur með bréfin á Aðalmarkaði 8. maí 2013 

(GlobeNewswire, 2013b; Tryggingamiðstöðin, 2013a). 

 

4.7 N1 hf. 
 
N1 hf. starfar í nauðsynjavörugeiranum, en almennt útboð á hlutum fyrirtækisins áður en 

viðskipti hófust með þá á Aðalmarkaði stóð yfir dagana 6.-9. desember 2013 (N1, 2013b). Í 

boði voru 25-28% af áður útgefnum hlutum félagsins og var útboðinu skipt í tvær tilboðsbækur 

(N1, 2013b). Í tilboðsbók A óskuðu seljendur, sem voru Framtakssjóður Íslands og 

Íslandsbanki hf., eftir áskriftum að kaupverði 100 þúsund krónur til 10 milljónir króna á 

verðbilinu 13,5-15,3 krónur á hlut (N1, 2013b). Eitt endanlegt útboðsgengi var ákvarðað fyrir 
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tilboðsbók A og var það 15,3 krónur á hlut (GlobeNewswire, 2013d). Í tilboðsbók B óskuðu 

seljendur eftir tilboðum fyrir 10 milljónir króna eða meira og að hámarki í 15% hlut en áskriftir 

gátu að lágmarki verið á verðinu 15,3 krónur á hlut (N1, 2013b). Eitt endanlegt útboðsgengi 

var ákvarðað fyrir tilboðsbók B og var það 18,01 krónur á hlut (GlobeNewswire, 2013d). 

Samtals 10% hluta voru í boði í tilboðsbók A, 15% í tilboðsbók B og 3% voru í boði til viðbótar 

í hvorri tilboðsbók sem var ef eftirspurn yrði næg sem varð svo raunin (N1, 2013b). 

Niðurstaðan var því sú að 28% útgefins hlutafjár félagsins var úthlutað sem samsvarar 

280.000.000 hlutum og var heildarsöluandvirði útboðsins 4.770 milljónir króna 

(GlobeNewswire, 2013d; N1, 2013b). Markmið seljenda með útboðinu var annars vegar að 

gera N1 hf. kleift að uppfylla skilyrði Kauphallarinnar um dreifingu eignarhalds fyrir 

markaðsskráningu og stuðla þannig að auknum seljanleika bréfanna og fjölbreyttari 

hluthafahópi og hins vegar að fá hagstætt verð fyrir hluti sína (N1, 2013b). Ekkert fjárstreymi 

varð til N1 hf. í tengslum við útboðið (N1, 2013b). Umsjónaraðili með töku hlutanna til 

viðskipta var Arion banki og var fyrsti viðskiptadagur bréfanna á Aðalmarkaði 19. desember 

2013 (N1, 2013a; N1, 2013b).  

 

4.8 Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 
 
Almennt útboð á 366.279.829 hlutum eða 23% útgefins hlutafjár í Sjóvá-Almennum 

tryggingum hf. stóð yfir dagana 27.-31. mars 2014, en félagið starfar í tryggingageiranum. 

(Sjóvá-Almennar tryggingar, 2014). Útboðinu var skipt í tvær tilboðsbækur, A og B, en 10% 

hlutafjár stóð til boða í tilboðsbók A og 13% í B (Sjóvá-Almennar tryggingar, 2014). Fjárfestar 

gátu skráð sig fyrir áskriftum að andvirði 100 þúsund krónur til 10 milljónir króna í tilboðsbók 

A og gátu þær verið á verðbilinu 10,7-11,9 krónur á hlut (Sjóvá-Almennar tryggingar, 2014). 

Seljendur óskuðu eftir tilboðum í tilboðsbók B sem voru að lágmarki upp á 10.000.001 krónur 

að og að hámarki í 9,99% hlut í félaginu en áskriftirnar í tilboðsbókina gátu lægst verið á 

verðinu 11,9 krónur á hlut (Sjóvá-Almennar tryggingar, 2014). Seljendur voru SF 1 slhf., SAT 

eignarhaldsfélag hf. og Íslandsbanki hf. og var umsjónaraðili útboðsins og töku hlutabréfanna 

til viðskipta, Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. (Sjóvá-Almennar tryggingar, 2014). Markmið 

útboðsins var að gera Sjóvá fært að uppfylla skilyrði Kauphallarinnar um dreifingu á 

eignarhaldi fyrir markaðsskráningu, auka seljanleika hlutabréfa félagsins, mynda fjölbreyttari 

hluthafahóp og að eigendur fengju hagstætt verð fyrir bréf sín (Sjóvá-Almennar tryggingar, 

2014). Ekkert fjárstreymi varð til Sjóvár í tengslum við útboðið (Sjóvá-Almennar tryggingar, 

2014). Allt hlutafé sem í boði var í útboðinu var að lokum selt en heildarfjöldi móttekinna 
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áskrifta var um 7.800 (GlobeNewswire, 2014b). Endanlegt útboðsgengi í tilboðsbók A var 

ákvarðað 11,9 krónur á hlut en endanlegt útboðsgengi í tilboðsbók B var ákvarðað 13,51 krónur 

á hlut (GlobeNewswire, 2014b). Heildarsöluandvirði útboðsins var 4,7 milljarðar króna en 

eftirspurnin nam 35,7 milljörðum króna (GlobeNewswire, 2014b). Fyrsti viðskiptadagur 

hlutabréfa Sjóvár-Almennra trygginga hf. á markaði var 11. apríl 2014 (GlobeNewswire, 

2014a). 

 

4.9 HB Grandi hf. 
 
Áskriftartímabil almenns útboðs HB Granda hf. stóð yfir frá 7.-10. apríl 2014 en HB Grandi 

hf. starfar í matvælageiranum (HB Grandi, 2014b). Útboðinu var skipt í tvær tilboðsbækur, A 

og B, og voru 492.001.560 hlutar til sölu eða 27% útgefins hlutafjár félagsins (HB Grandi, 

2014b). Heimild var til stækkunar á útboðinu sem nam 5% útgefins hlutafjár en hún var ekki 

nýtt (GlobeNewswire, 2014c; HB Grandi, 2014b). Í tilboðsbók A óskuðu seljendur sem voru 

Vogun hf., Fiskveiðahlutafélagið Venus hf. og Arion banki hf. eftir tilboðum að andvirði 100 

þúsund krónur til 25 milljónir króna á verðbilinu 26,6-32,6 krónur á hlut (HB Grandi, 2014b). 

Í tilboðsbók B óskuðu seljendur eftir áskriftum að fjárhæð 15 milljónir króna eða hærri í að 

hámarki fimm prósent eignarhlut og að lágmarki á verðinu 26,6 krónur á hlut (HB Grandi, 

2014b). Samtals 8,5% af útgefnu hlutafé var boðið til sölu í tilboðsbók A en 18,5% í tilboðsbók 

B (HB Grandi, 2014b). Markmiðið með útboðinu var annars vegar að gera HB Granda fært að 

uppfylla skilyrði Kauphallarinnar um dreifingu eignarhalds fyrir markaðsskráningu og stuðla 

þannig að auknum seljanleika hlutabréfanna og hins vegar að seljendur fengju hagstætt verð 

fyrir bréf sín (HB Grandi, 2014b). Ekkert fjárstreymi varð til HB Granda hf. í tengslum við 

útboðið (HB Grandi, 2014b). Þrjú þúsund fjárfestar sendu inn tilboð fyrir um 23 milljarða króna 

(GlobeNewswire, 2014c). Söluandvirði útboðsins var 13,6 milljarðar króna þar sem 27% 

útgefinna hluta HB Granda hf. voru seldir og var endanlegt útboðsgengi 27,7 krónur á hlut í 

báðum tilboðsbókum (GlobeNewswire, 2014c). Fjárfestingabankasvið Arion banka hf. var 

umsjónaraðili útboðsins og hafði einnig umsjón með skráningu félagsins á Aðalmarkað 

Kauphallarinnar. Fyrsti viðskiptadagur með bréf félagsins á Aðalmarkaði var 25. apríl 2014 

(HB Grandi, 2014a; HB Grandi, 2014b). HB Grandi var fyrsta félagið til að færa hlutabréf sín 

frá First North markaðnum yfir á Aðalmarkað Kauphallarinnar (HB Grandi, 2014a).   
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4.10 Reitir fasteignafélag hf. 
 
Reitir fasteignafélag hf. starfar í fasteignageiranum en almennt útboð á 13,25% hlut  í 

fyrirtækinu stóð yfir dagana 25.-27. mars 2015 (Reitir fasteignafélag, 2015). Öll hlutabréf í 

félaginu voru tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar í kjölfarið og var útboðinu 

skipt í tvær tilboðsbækur, A og B (Reitir fasteignafélag, 2015). Notast var við 

áskriftarfyrirkomulag í útboðinu (Reitir fasteignafélag, 2015). Í tilboðsbók A óskaði seljandi, 

sem var jafnframt umsjónaraðili útboðsins, Arion banki hf., eftir áskriftum að andvirði 

100.000-10.000.000 krónur á verðbilinu 55,5-63,5 krónur á hlut (Reitir fasteignafélag, 2015). 

Í tilboðsbók B óskaði seljandi eftir áskriftum að andvirði yfir tíu milljónir króna, að lágmarki 

á verðinu 55,5 krónur á hlut (Reitir fasteignafélag, 2015). Eitt endanlegt útboðsgengi var 

ákvarðað annars vegar fyrir tilboðsbók A og hins vegar B (Reitir fasteignafélag, 2015). Í 

tilboðsbók A stóðu til boða 25.000.000 hlutir eða  um 3,31% útgefins hlutafjár Reita 

fasteignafélags hf. og í tilboðsbók B 75.000.000 hlutir eða um 9,94% útgefins hlutafjár (Reitir 

fasteignafélag, 2015). Markmið seljanda með útboðinu var annars vegar að gera Reitum 

fasteignafélagi hf. kleift að uppfylla skilyrði um dreift eignarhald fyrir markaðsskráningu og 

stuðla þannig að auknum seljanleika bréfanna og hins vegar að fá hagstætt verð fyrir eign sína 

(Reiti fasteignafélag, 2015). Ekkert fjárstreymi varð til Reita fasteignafélags í tengslum við 

útboðið þar sem um var að ræða útboð á þegar útgefnum hlutum félagsins í eigu Arion banka 

hf. (Reitir fasteignafélag, 2015). Um 3.600 fjárfestar sendu inn áskriftir og var heildareftirspurn 

um 25,5 milljarðar króna (Arion banki, 2015). Endanlegt útboðsgengi í tilboðsbók A var 63,5 

krónur á hlut og 64 krónur á hlut í tilboðsbók B (Arion banki, 2015). 100 milljónir hluta voru 

að lokum seldir og var heildarsöluandvirði útboðsins tæplega 6,4 milljarðar króna (Arion banki, 

2015). Fyrsti viðskiptadagur með hlutabréf Reita fasteignafélags hf. á Aðalmarkaði var 9. apríl 

2015 (GlobeNewswire, 2015b). 

 

4.11 Eik fasteignafélag hf. 
 
Almennt útboð á 485.125.261 hlutum eða 14% útgefins hlutafjár Eikar fasteignafélags hf. stóð 

yfir dagana 17.-20. apríl 2015 en fyrirtækið starfar í fasteignageiranum (Eik fasteignafélag, 

2015). Útboðinu var skipt í tvær tilboðsbækur, A og B, og var notast við áskriftarfyrirkomulag 

(Eik fasteignafélag, 2015). Í tilboðsbók A óskaði seljandi sem var jafnframt umsjónaraðili 

útboðsins, Arion banki hf., eftir áskriftum að andvirði 100.000-10.000.000 króna á verðbilinu 

6,25-6,95 krónur á hlut (Eik fasteignafélag, 2015). Í tilboðsbók B óskaði seljandi eftir áskriftum 
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að andvirði 10.000.001 króna eða hærri og að lágmarki á verðinu 6,25 krónur á hlut (Eik 

fasteignafélag, 2015). Samtals 4,2% útgefins hlutafjár Eikar fasteignafélags var til sölu í 

tilboðsbók A og 9,8% í tilboðsbók B (Eik fasteignafélag, 2015). Í lok áskriftartímabils var 

ákvarðað eitt endanlegt útboðsgengi, annars vegar fyrir tilboðsbók A og hins vegar B (Eik 

fasteignafélag, 2015). Markmið seljanda með útboðinu var annars vegar að gera Eik 

fasteignafélagi hf. fært að uppfylla skilyrði um dreifingu eignarhalds fyrir markaðsskráningu 

og stuðla þannig að auknum seljanleika bréfanna og hins vegar að fá hagstætt verð fyrir eign 

sína (Eik fasteignafélag, 2015). Ekkert fjárstreymi varð til Eikar fasteignafélags í tengslum við 

útboðið (Eik fasteignafélag, 2015). Um 2.100 fjárfestar sendu inn tilboð í útboðinu og nam 

heildareftirspurnin um 8,3 milljörðum króna (GlobeNewswire, 2015a). Heildarsöluandvirði 

útboðsins nam 3,3 milljörðum króna og var endanlegt útboðsgengi beggja tilboðsbóka 6,80 

krónur á hlut (GlobeNewswire, 2015a). Fyrsti viðskiptadagur með bréf Eikar fasteignafélags 

hf. á markaði var 29. apríl 2015 (GlobeNewswire, 2015a). 

 

4.12 Síminn hf. 
 
Skráning Símans á markað í október 2015 var ekki í fyrsta sinn sem félagið varð hluti af 

Aðalmarkaði Kauphallarinnar og fór í almennt útboð (,,Skipti á markað í dag“, 2008). Félagið 

hafði áður verið skráð á markað í mars 2008, þá undir nafni Skipta, en var afskráð stuttu seinna 

vegna óreglu í efnahagslífinu í kringum efnahagshrunið (,,Skipti á markað í dag“, 2008). Þrátt 

fyrir að viðfangsefni þessarar ritgerðar sé fyrst og fremst fyrstu almennu hlutafjárútboð 

fyrirtækja, þá finnst höfundi rétt að taka til umfjöllunar hlutafjárútboð og nýskráningu Símans 

hf. á markað árið 2015 þar sem það á sér stað eftir hrun og aðstæður og umgjörð með allt öðrum 

hætti en þegar félagið var skráð á markað undir nafni Skipta og Síminn var dótturfélag þess.

 Almennt útboð Símans hf., sem starfar í fjarskiptageiranum, stóð frá 5.-7. október 2015 

og var skipt í tvær tilboðsbækur, A og B (Síminn, 2015a). Notast var við áskriftarfyrirkomulag 

í útboðinu og var seljandi hlutabréfanna Arion banki hf., sem ásamt Arctica Finance var 

umsjónaraðili þess einnig (Síminn, 2015a). Í tilboðsbók A óskaði Arion banki hf. eftir 

áskriftum að andvirði frá 100.000-10.000.000 króna á verðbilinu 2,7-3,1 krónur á hlut (Síminn, 

2015a). Í tilboðsbók B óskaði Arion banki hf. eftir áskriftum að andvirði yfir tíu milljónir króna 

og að lágmarki á verðinu 2,7 krónur á hlut (Síminn, 2015a). Eitt endanlegt útboðsgengi var 

ákvarðað annars vegar fyrir tilboðsbók A og hins vegar B (Síminn, 2015a). Samtals 

482.500.000 hlutir eða 5% útgefins hlutafjár Símans hf. var boðið til sölu í tilboðsbók A 

(Síminn, 2015a). Í tilboðsbók B voru boðnir 1.254.500.000 hlutir eða 13% útgefins hlutafjár 
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félagsins (Síminn, 2015a). Arion banki hf. áskildi sér heimild til stækkunar á útboðinu sem 

nam 3% af útgefnu hlutafé og var sú heimild síðar nýtt (Síminn, 2015a; Síminn, 2015b). Alls 

var því seldur 21% hlutur í Símanum hf. eða 2.026.500.000 hlutir og nam heildarsöluandvirði 

útboðsins um 6,7 milljörðum króna (Síminn, 2015b). Tæplega 5.000 fjárfestar óskuðu eftir að 

kaupa bréf fyrirtækisins og nam heildareftirspurn um 33 milljörðum króna (Síminn, 2015b). 

Endanlegt útboðsgengi í tilboðsbók A var 3,1 króna á hlut en 3,4 krónur á hlut í B (Síminn, 

2015b). Markmiðið með útboðinu var  annars vegar að gera Símanum hf. kleift að uppfylla 

skilyrði um dreifingu eignarhalds fyrir markaðsskráningu og stuðla þannig að auknum 

seljanleika bréfanna og hins vegar að seljandi fengi hagstætt verð fyrir hlutabréfin (Síminn, 

2015). Ekkert fjárstreymi varð til Símans hf. í tengslum við útboðið og var fyrsti viðskiptadagur 

bréfanna á Aðalmarkaði 15. október 2015 (Síminn, 2015a; Síminn, 2015b). 

 

4.13 Skeljungur hf. 
 
Almennt útboð Skeljungs hf., sem starfar í olíu- og eldsneytisgeiranum, stóð yfir dagana 28.-

30. nóvember 2016 (Skeljungur, 2016). Boðnir voru til sölu samtals 493.401.798 hlutir en 

áskilinn var réttur til að stækka útboðið um allt að 167.966.570 hluti (Skeljungur, 2016). 

Seljendur hlutabréfanna í útboðinu voru SF IV slhf., Arion banki hf. og SÍA II slhf. og voru 

umsjónaraðilar útboðsins Íslandsbanki hf. og Arion banki hf. (GlobeNewswire, 2016b; 

Skeljungur, 2016). Útboðinu var skipt í tvær tilboðsbækur, A og B, og voru samtals 

246.700.899 hlutir eða 11,75% útgefins hlutafjár Skeljungs hf. til sölu í hvorri tilboðsbók fyrir 

sig (Skeljungur, 2016). Þannig voru í heildina boðnir út 493.401.798 hlutir eða 23,5% útgefins 

hlutafjár Skeljungs hf., þó með þeim áskilda rétti að geta stækkað útboðið um því sem nam 

167.966.570 hlutum eða 8% af útgefnu hlutafé félagsins (Skeljungur, 2016). Notast var við 

áskriftarfyrirkomulag og tekið var við áskriftum í tilboðsbók A að andvirði 100.000-

10.000.000 krónur á verðbilinu 6,1-6,9 krónur á hlut (Skeljungur, 2016). Í tilboðsbók B var 

tekið við áskriftum að andvirði yfir tíu milljónum króna og að lágmarki á verðinu 6,1 krónur á 

hlut (Skeljungur, 2016). Eitt endanlegt útboðsgengi var ákvarðað fyrir hvora tilboðsbók, A og 

B (Skeljungur, 2016). Ekkert fjárstreymi varð til Skeljungs hf. í tengslum við útboðið en 

markmið útboðsins var annars vegar að gera Skeljungi hf. kleift að uppfylla kröfur 

Kauphallarinnar um dreifingu á eignarhaldi fyrir markaðsskráningu og hins vegar að seljendur 

fengju hagstætt verð fyrir hlutabréf sín (Skeljungur, 2016). Umframeftirspurn varð í útboði 

Skeljungs og var að lokum 31,5% hlutur í félaginu seldur á útboðsgenginu 6,9 krónur á hlut 

(GlobeNewswire, 2016b). Um 2.500 fjárfestar sendu inn áskriftir og var heildareftirspurn yfir 
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12 milljarðar króna en söluandvirði útboðsins nam 4,6 milljörðum króna (GlobeNewswire, 

2016b). Samtals fór 11,75% hlutur til fjárfesta í tilboðsbók A en 19,75% til fjárfesta í 

tilboðsbók B (GlobeNewswire, 2016b). Þann 9. desember 2016 hófust viðskipti með hlutabréf 

Skeljungs á Aðalmarkaði Kauphallarinnar (GlobeNewswire, 2016a). 

 

4.14 Samantekt og yfirlit yfir útboðin 
 
Í töflum 3 og 4 má sjá samantekt á nokkrum helstu þáttum og niðurstöðum hlutafjárútboðanna 

sem fjallað var um að ofan og áttu sér stað á Íslandi frá 2011-2016. 

 

Tafla 3 

Yfirlit yfir nokkra helstu þætti og niðurstöður almennra hlutafjárútboða eftir hrun 

Félag Seljandi Umsjónaraðili Eftirspurna 
Hlutar seldir (% 

hlutafjár) 
Söluandvirði 

útboðsb 

Vegið 
meðaltal 

útboðsgengis 

Fyrsti 
dagur 

viðskipta 

HAGA Eignabjarg Arion banki 
40 

milljarðar 
kr. 

365.275.752 
(30%) 

4.931 
milljónir kr. 13,5 kr./hlut 16.12.2011 

REGINN Eignarhaldsfélag 
Landsbankans Landsbankinn 

10,3 
milljarðar 

kr. 

 962.804.878 
(74%)  

7.895 
milljónir kr. 8,2 kr./hlut 2.7.2012 

EIM 
Landsbanki Íslands, 
ALMC, Samson og 

Eimskipafélag Íslands 

Íslandsbanki 
og Straumur 
fjárfestingab-

anki 

23 
milljarðar 

kr. 

56.000.000 
(28%) 

11.648 
milljónir kr. 208 kr./hlut 16.11.2012 

VOICE Framtakssjóður 
Íslands Íslandsbanki 

11,6 
milljarðar 

kr. 

201.387.120 
(60%) 

6.344 
milljónir kr. 31,5 kr./hlut 18.12.2012 

VIS Klakki Arion banki 
150 

milljarðar 
kr. 

1.751.929.928 
(70%) 

14.300 
milljónir kr. 8,2 kr./hlut 24.4.2013 

TM Stoðir 
Landsbankinn 

og 
Íslandsbanki 

357 
milljarðar 

kr. 

 218.550.000 
(28,7%)  

4.393 
milljónir kr. 20,1 kr./hlut 8.5.2013 

N1 
Framtakssjóður 

Íslands og 
Íslandsbanki 

Arion banki - 280.000.000 
(28%) 

4.772 
milljónir kr. 17 kr./hlut 19.12.2013 

SJOVA 
SF 1, SAT 

eignarhaldsfélag og 
Íslandsbanki 

Íslandsbanki 
35,7 

milljarðar 
kr. 

366.279.829 
(23%) 

4.688 
milljónir kr. 12,8 kr./hlut 11.4.2014 

GRND 
Vogun, 

Fiskveiðahlutafélagið 
Venus og Arion banki 

Arion banki 
23 

milljarðar 
kr. 

 492.001.560 
(27%)  

 13.628 
milljónir kr.  27,7 kr./hlut 25.4.2014 

REITIR Arion banki Arion banki 
25,5 

milljarðar 
kr. 

 100.000.000 
(13,25%)  

6.388 
milljónir kr. 63,9 kr./hlut 9.4.2015 

EIK Arion banki Arion banki 
8,3 

milljarðar 
kr. 

 485.125.261 
(14%)  

3.299 
milljónir kr. 6,8 kr./hlut 29.4.2015 

SIMINN Arion banki 
Arion banki 
og Arctica 

Finance 

33 
milljarðar 

kr. 

 2.026.500.000 
(21%)  

 6.748 
milljónir kr.   3,3 kr./hlut   15.10.2015  

SKEL SF IV, Arion banki og 
SÍA II 

Íslandsbanki 
og Arion 

banki 

12 
milljarðar 

kr. 

 661.368.368 
(31,5%)  

 4.563 
milljónir kr.  6,9 kr./hlut 9.12.2016 

 

aEftirspurn er unnin upp úr fréttatilkynningum og því ekki hárnákvæm. Strikið merkir að eftirspurn í útboði N1 var ekki tiltæk 
bEkki var alltaf möguleiki að reikna út hárnákvæmt söluandvirði vegna skorts á upplýsingum en reynt var að komast sem næst því út frá 
þeim opinberu upplýsingum sem lágu fyrir um niðurstöður útboðanna 
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Tafla 4 
 
Yfirlit yfir fyrirkomulag almennra hlutafjárútboða eftir hrun 

Félag Fyrirkomulag útboðsa 

HAGA Áskriftarfyrirkomulag (verðbil) 

REGINN Áskriftarfyrirkomulag (verðbil) 

EIM Áskriftarfyrirkomulag (verðbil) í fagfjárfestahluta, fast verð í almenna hluta 

VOICE Áskriftarfyrirkomulag (verðbil) í fagfjárfestahluta, fast verð í almenna hluta 

VIS Áskriftarfyrirkomulag (verðbil) í tilboðsbókum A og B, áskriftarfyrirkomulag 
(lágmarksverð) í tilboðsbók C 

TM Áskriftarfyrirkomulag (verðbil) 

N1  Áskriftarfyrirkomulag (verðbil) í almenna hluta, áskriftarfyrirkomulag 
(lágmarksverð) í fagfjárfestahluta  

SJOVA Áskriftarfyrirkomulag (verðbil) í almenna hluta, áskriftarfyrirkomulag 
(lágmarksverð) í fagfjárfestahluta 

GRND Áskriftarfyrirkomulag (verðbil) í almenna hluta, áskriftarfyrirkomulag 
(lágmarksverð) í fagfjárfestahluta 

REITIR Áskriftarfyrirkomulag (verðbil) í almenna hluta, áskriftarfyrirkomulag 
(lágmarksverð) í fagfjárfestahluta 

EIK Áskriftarfyrirkomulag (verðbil) í almenna hluta, áskriftarfyrirkomulag 
(lágmarksverð) í fagfjárfestahluta 

SIMINN Áskriftarfyrirkomulag (verðbil) í almenna hluta, áskriftarfyrirkomulag 
(lágmarksverð) í fagfjárfestahluta 

SKEL Áskriftarfyrirkomulag (verðbil) í almenna hluta, áskriftarfyrirkomulag 
(lágmarksverð) í fagfjárfestahluta 

 

aTilboðsbækur A snúa að almennum fjárfestum en B og C að fagfjárfestum 
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5 Rannsókn 
 

Til þess að auka þekkingu á hlutafjárútboðum og verðlagningu þeirra verða íslensk 

hlutafjárútboð og nýskráning íslenskra hlutabréfa á markað eftir hrun rannsökuð í þessum 

hluta. Samtals eru útboðin og félögin sem til rannsóknar eru 13 talsins og var fjallað um þau 

öll í kafla fjögur. Með þessu leitast höfundur við að bæta við þá þekkingu sem nú þegar er til 

staðar um efnið en á að mestu rætur sínar að rekja til rannsókna á erlendum mörkuðum. 

Rannsókninni er skipt í tvo hluta, annars vegar megindlegan hluta og hins vegar eigindlegan. 

Markmiðið með þessu er að samnýta tvær vel þekktar rannsóknaraðferðir til þess að fá skýr 

svör við rannsóknarspurningunni: ,,Fengu fjárfestar svo gott sem ,,gefins“ peninga með því að 

fá úthlutað bréfum í íslenskum hlutafjárútboðum eftir hrun og er líklegt að sama þróun haldi 

áfram á markaði ef satt reynist?“.       

 Skilgreindar voru fjórar tilgátur í tengslum við rannsóknarspurninguna. Sú fyrsta er að 

dagslokagengi fyrstu viðskiptadaga hlutabréfa sem skráð voru á Aðalmarkað á Íslandi eftir 

hrun sé hærra en vegið meðaltal útboðsgengis sem ákvarðað var til fjárfesta í 

hlutafjárútboðunum. Önnur tilgáta er sú að ávöxtun á fyrsta degi viðskipta á bréfum þeirra 

félaga sem fóru í útboð árið 2013 og fyrr sé hærri en á bréfum þeirra félaga sem fóru í útboð 

árið 2014 og seinna. Þriðja tilgáta er sú að fjárfesting í íslenskum hlutabréfum við nýskráningu 

á Aðalmarkað eftir hrun hafi skilað jákvæðri umframávöxtun til skamms tíma yfir 

viðmiðunarvísitölu. Fjórða tilgáta er sú að umframávöxtun til skamms tíma yfir 

viðmiðunarvísitölu sé hærri á bréfum félaga sem fóru í útboð árið 2013 og fyrr en félaga sem 

fóru í útboð árið 2014 og seinna. 

 

5.1 Rannsóknaraðferð megindlegs hluta 
 
5.1.1 Gögn 
 
Þau fyrirliggjandi gögn sem voru nýtt í megindlega hluta þessarar rannsóknar eru frá Kauphöll 

Íslands en hægt var að nálgast þau öll á heimasíðu fyrirtækisins (Nasdaq OMX, e.d.-a; Nasdaq 

OMX, e.d.-b). Annars vegar er um að ræða gögn yfir þróun hlutabréfavísitölunnar OMXI8 og 

hins vegar gögn yfir verðþróun einstakra hlutabréfa sem viðskipti eru með á Aðalmarkaði og 

fjallað var um í kafla fjögur. Gögnin og útreikninga á umframávöxtun má finna í opnu Excel 

skjali á veraldarvefnum sem slóð er á í viðauka A bls. 63. 
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5.1.2 Ávöxtun fyrstu daga á markaði (útboðsafsláttur) 
 
Sú ávöxtun sem mæld er í rannsókninni og tekur til fyrstu daga viðskipta á markaði með 

hlutabréfin fylgir eftirfarandi formúlu, en henni er ætlað að mæla útboðsafslátt bréfanna. 

 

𝑈"# = 	
𝑃"# − 𝑃𝑂"
𝑃𝑂"

= 	
𝑃"#
𝑃𝑂"

− 1 

 

Þar sem 𝑈"# er sú ávöxtun sem fæst af því að fjárfesta í hlutabréfi i	á útboðsgengi viðkomandi 

hlutabréfs og halda því til loka viðskiptadags t á markaði, 𝑃"# er dagslokagengi hlutabréfs i á 

degi t og 𝑃𝑂" er vegið meðaltal útboðsgengis hlutabréfs i.    

 Eins og komið var inn á í kafla fjögur var ekki alltaf um að ræða eitt endanlegt 

útboðsgengi í þeim hlutafjárútboðum sem voru til umfjöllunar heldur var mismunandi 

útboðsgengi stundum ákvarðað fyrir ólíkar tilboðsbækur. Því fer rannsakandi þá leið hér í 

útreikningi á ávöxtun að reikna með vegnu meðaltali útboðsgengis sem tekur mið af hversu 

stór hluti hlutafjárs var úthlutað í hverja tilboðsbók fyrir sig. Þá er einnig ljóst að markaðir eru 

misskilvirkir í verðmyndun eins og komið var inn á í kafla 2.2. Rannsakanda þykir ólíklegt að 

íslenski hlutabréfamarkaðurinn sé svo skilvirkur að dagslokagengi fyrsta viðskiptadags 

hlutabréfa eftir útboð taki mið af öllum viðeigandi upplýsingum þegar í stað. Þrátt fyrir 

niðurstöður rannsókna á borð við þær sem Úlf V. Níelsson (2003) setti fram um að íslenskur 

hlutabréfamarkaður væri skilvirkur með tilliti til opinberra upplýsinga og að aðlögun verðs á 

markaðnum gagnvart nýjum upplýsingum væri hröð hefur margt vatn runnið til sjávar síðan þá 

og hrunið haft verulegar afleiðingar í för með sér fyrir íslenskan hlutabréfamarkað. Robert og 

Franck (2015) benda einnig á að á vanþróaðri mörkuðum getur tekið tíma fyrir verð að aðlagast 

og fyrir framboð og eftirspurn að jafnast út. Því ákvað rannsakandi að skoða einnig 

gengisþróun aðeins lengra fram í tímann en aðeins til loka fyrsta viðskiptadags til útreiknings 

á útboðsafslætti. Samtals voru 15 viðskiptadagar á markaði skoðaðir fram í tímann fyrir hvert 

hlutabréf en þá hefur markaðurinn fengið örlítinn tíma til að taka tillit til verðmyndandi 

upplýsinga og líklegt að verðflökt sé orðið minna en við fyrstu daga viðskipta (Robert og 

Franck, 2015). 

 

5.1.3 Umframávöxtun til skamms tíma 
 
Til þess að fá skýrari mynd af því hvort hlutabréfin hafi verið óþarflega mikið undirverðlögð í 

útboðunum taldi rannsakandi viðeigandi að skoða nánar ávöxtun bréfanna í samanburði við 
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ávöxtun tiltekins viðmiðs. Að mæla hráa ávöxtun í formi útboðsafsláttar líkt og gert er í kafla 

5.2.1 segir hluta af sögunni en aðrir þættir eins og markaðsaðstæður sem eru fyrir hendi hverju 

sinni geta spilað stórt hlutverk. Því lagði rannsakandi upp með að kanna ávöxtun bréfanna á 

eftirmarkaði og bera saman við ákveðið viðmið. Með þessu má reikna út umframávöxtun 

bréfanna, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð, og fá raunverulegri mynd af gæðum 

fjárfestingarinnar á þeim tíma sem bréfin voru skráð á markað (Ritter og Welch, 2002). Með 

þetta til hliðsjónar fæst skýrari mynd af því hvort hlutabréfin hafi verið óþarflega undirverðlögð 

í útboðunum eða ekki. Rannsakandi taldi vænlegra að skoða gengi bréfanna til skamms tíma í 

þessu samhengi, þar sem því lengra sem líður frá skráningu, því meira af verðmótandi 

upplýsingum hafa áhrif sem gætu talist óviðeigandi. Mikið af þeim upplýsingum sem 

markaðurinn verður var við til langs tíma hafa líklegast ekkert með skoðanabilið milli þeirra 

sem ákvarða útboðsgengið og fjárfesta á markaðnum að gera. Því ætti umframávöxtun á 

bréfunum til skamms tíma að gefa betri mynd af því hvort bréfin hafi verið óvenjulega verðlögð 

í útboðunum en ef fleiri breytum er leyft að hafa áhrif með að skoða ávöxtunina til of langs 

tíma.            

 Nokkrar aðferðir geta verið notaðar við að setja viðmið fyrir útreikning á 

umframávöxtun hlutabréfa (Ingi K. Pálsson, Katrín Ólafsdóttir og Kári Sigurðsson, 2007). 

Þessi viðmið þjóna þeim tilgangi að meta vænta ávöxtun viðkomandi hlutabréfa svo reikna 

megi út umframávöxtun (Ingi K. Pálsson o.fl., 2007). Í fyrsta lagi er hægt að meta vænta 

ávöxtun hlutabréfa með líkani á borð við CAPM verðlagningarlíkan Sharpe (1964), en slíkt 

hentar ekki í þessari rannsókn þar sem meta þarf svokallaðan beta stuðul (b) fyrir kerfisbundna 

áhættu í líkaninu sem krefst langrar sögu um markaðsverð hlutabréfanna. Þar sem rannsóknin 

glímir við verðþróun bréfanna um leið og þau eru skráð á markað og eftir það, er ekki til nein 

saga um markaðsverð fyrir þann tíma og því hentar líkanið ekki til að meta vænta ávöxtun. 

Annar möguleiki er að meta vænta ávöxtun með að taka einfalt meðaltal af sögu ávöxtunar 

bréfa einhverja daga, mánuði, eða ár aftur í tímann. Ekki er heldur mögulegt að notast við þessa 

aðferð vegna sömu ástæðna og komið var inn á fyrr. Þriðja aðferðin sem gjarnan er notuð og 

verður notast við í þessari rannsókn er að setja viðmiðið sem ávöxtun á markaðnum. Þá er gert 

ráð fyrir því að vænt ávöxtun hlutabréfanna sé sú sama og ávöxtun markaðarins (Ingi K. 

Pálsson o.fl., 2007). Kosturinn við þessa aðferð samkvæmt Inga K. Pálssyni o.fl. (2007) er að 

við notkun hennar þarf ekki að meta neina stika en stikamat getur verið ónákvæmt ef lítil 

viðskipti eru með hlutabréfin sem til skoðunar eru. Aðferðina er því kjörið að nota við íslenskar 

aðstæður (Ingi K. Pálsson o.fl., 2007). Aðferðin notast við eftirfarandi formúlu: 
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𝐸 𝑅"# = 	𝑅,# 

 

Þar sem 𝐸 𝑅"#  er vænt ávöxtun á hlutabréfi fyrirtækis i á degi t og 𝑅,# er ávöxtun markaðarins 

á degi t.           

 Til þess að mæla ávöxtun markaðarins verður notast við þróun Úrvalsvísitölunnar 

OMXI8 en vísitalan tekur inn þau átta hlutabréf sem hafa mestan seljanleika á Aðalmarkaði 

(Nasdaq OMX, 2016). Vísitalan er endurskoðuð á hálfs árs fresti og er verðvísitala (e. price-

index) sem merkir að arðgreiðslur eru ekki látnar skekkja mynd af markaðsvirði félaganna sem 

eru hluti af vísitölunni (Nasdaq OMX, 2016). Vísitalan er jafnframt flotleiðrétt sem þýðir að 

þau hlutabréf sem mynda grunn að virkum viðskiptum á Aðalmarkaði eru aðeins notuð við 

útreikning á markaðsvirði félaganna sem mynda vísitöluna (Nasdaq OMX, 2016). Samkvæmt 

Philips og Kinniry, sérfræðingum hjá Vanguard Group (2012) eru flotleiðréttar vísitölur 

ákjósanlegri sem viðmið til útreiknings á umframávöxtun en vísitölur sem ekki eru 

flotleiðréttar þar sem vísitölur sem eru það ekki taka með í reikninginn hluta af markaðnum 

sem ekki er tiltækur fjárfestum og öðrum markaðsaðilum sem sinna eignastýringu. Nasdaq 

flokkar OMXI8 vísitöluna sem viðmiðunarvísitölu (e. benchmark index) (Nasdaq OMX, 2017). 

Vegna þessara ástæðna var OMXI8 vísitalan valin sem viðmið fyrir vænta ávöxtun í 

rannsókninni. 

 Umframávöxtunin er því metin sem: 

 

𝐴𝑅"# = (𝑅"# − 𝐸 𝑅"# ) 

 

Þar sem 𝐴𝑅"# er umframávöxtun á hlutabréfi fyrirtækis i á degi t, 𝑅"# er ávöxtun á hlutabréfi 

fyrirtækis i á degi t og 𝐸 𝑅"#  er vænt ávöxtun á hlutabréfi fyrirtækis i á degi t. Þegar ávöxtun 

hlutabréfanna er metin er notast við gengisþróun sem er leiðrétt fyrir arðgreiðslum og 

jöfnunarhlutabréfum svo rétt mynd af ávöxtun fáist.      

 Til þess að reikna umframávöxtun bréfanna yfir ákveðið tímabil verður notast við tvær 

vel þekktar formúlur innan fræðanna, annars vegar formúlu fyrir uppsafnaða umframávöxtun 

(e. cumulative abnormal returns) og hins vegar formúlu fyrir ,,kaupa-og-halda“ 

umframávöxtun (e. buy-and-hold abnormal returns) (Barber og Lyon, 1997). Helsti munurinn 

á þeim felst í að ,,kaupa-og-halda“ formúlan tekur vaxtavexti með í reikninginn en formúlan 

fyrir uppsafnaða umframávöxtun gerir það ekki (Barber og Lyon, 1997). Fannst rannsakanda 
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réttast að notast við þær báðar til þess að engu mikilvægu yrði sleppt í niðurstöðum. 

 Uppsöfnuð umframávöxtun frá degi t til dags t er metin sem: 

 

𝐶𝐴𝑅"t =	 𝐴𝑅"#

1

#23

 

 

,,Kaupa-og-halda“ umframávöxtun frá degi t til dags t  er metin sem: 

 

𝐵𝐻𝐴𝑅"t =	 [1 + 𝑅"#

1

#23

] − [1 + 𝐸(𝑅"#

1

#23

)] 

 

Umframávöxtun er metin frá lokum fyrsta viðskiptadags og til loka viðskiptadags 

númer 90 á markaði eftir að bréfin voru skráð. Þannig er ávöxtun sem verður á bréfunum frá 

útboði og til loka fyrsta dags viðskipta ekki tekin með í reikninginn. Aðeins voru 84 

viðskiptadagar eftir skráningu tiltækir fyrir bréf Skeljungs við framkvæmd rannsóknarinnar og 

voru þeir því látnir duga fyrir það félag. Dagslokagengi bréfa og vísitölu eru notuð til mats á 

ávöxtun. Í fræðunum er gjarnan talað um að verið sé að meta ávöxtun til lengri tíma þegar hún 

er metin til sex mánaða eða lengur, þó auðvitað allur gangur geti verið á því. Rannsakandi valdi 

90 viðskiptadaga til þess að matstímabilið færi ekki yfir sex mánuði, þar sem markmiðið er að 

skoða ávöxtun til skamms tíma. Með þessu móti fæst samt sem áður fullnægjandi langt 

rannsóknartímabil. 

 

5.1.4 Framkvæmd og úrvinnsluaðferðir 
 
Notast var við töflureikninn Excel til þess að vinna úr gögnum og setja fram tölulegar 

niðurstöður og gröf. Tölfræðigreining fór fram í tölfræðiforritinu SPSS þar sem nokkur 

mismunandi tölfræðipróf voru keyrð. T-próf sem studdist við pöruð úrtök var keyrt fyrir kafla 

5.3.1. T-próf sem studdust við óháð úrtök voru keyrð fyrir kafla 5.3.1 og 5.3.2. T-próf til 

úrskurðar á því hvort útboðsafsláttur og umframávöxtun væru tölfræðilega frábrugðin núlli 

voru keyrð fyrir kafla 5.3.1 og 5.3.2. 
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5.2 Rannsóknaraðferð eigindlegs hluta 
 
5.2.1 Þátttakendur 
 
Markmiðið með eigindlega hluta rannsóknarinnar var að fá víðari sýn á rannsóknarefnið en 

aðeins fengist með útreikningum megindlega rannsóknarhlutans. Markmiðið var að varpa 

skýrara ljósi á hlutafjárútboðin sem til rannsóknar voru og verðlagningu þeirra með að fá 

innsýn frá fagaðilum úr íslensku atvinnulífi sem hafa þekkingu og/eða reynslu af 

hlutafjárútboðum og skráningu fyrirtækja á skipulegan verðbréfamarkað. Til þess að þessum 

markmiðum yrði náð taldi rannsakandi viðeigandi að taka viðtöl við aðila úr atvinnulífinu á 

breiðum starfsvettvangi sem hefðu þó jafnframt sérfræðiþekkingu á efninu. Lagt var upp með 

að taka viðtöl þar sem sú aðferð nýtist almennt vel í að kryfja mál ofan í kjölinn, afla víðtækrar 

þekkingar og komast að niðurstöðum frá alls kyns mismunandi sjónarhornum sem tækist 

líklega ekki með því að nýta til dæmis staðlað spurningaform. Þátttakendur rannsóknarinnar 

voru sérfræðingar frá þremur íslenskum fyrirtækjum sem öll hafa tengingu við 

hlutabréfamarkaði en starfa á ólíkum vettvangi. Fyrirtækin sem um ræðir eru IFS greining, 

Fjármálaeftirlitið og Arctica Finance. Þannig fékkst innsýn frá greiningaraðilum, aðilum úr 

opinbera geiranum og aðilum sem hafa haft umsjón með einu hlutafjárútboðanna sem til 

rannsóknar er í ritgerðinni. Þátttakendurnir verða ekki nafngreindir þeirra vegna, skyldi 

eitthvað koma fram í textanum sem þeir vilja ekki tengja nafn sitt beint við. Vegna sömu 

ástæðna verður þeim ekki lýst nákvæmlega út frá lýðfræðilegu sjónarhorni. Hjá IFS greiningu 

var rætt við tvo sérfræðinga sem báðir hafa reynslu af greiningum á hlutabréfamarkaði. Starfa 

þeir að mestu í greiningu, annars vegar á efnahagsmálum og mörkuðum og hins vegar á 

hlutabréfum. Hjá Fjármálaeftirlitinu var rætt við tvo sérfræðinga í lýsingum og 

verðbréfaeftirliti og hjá Arctica Finance var rætt við sérfræðing í markaðsviðskiptum. 

 
5.2.2 Framkvæmd og úrvinnsluaðferðir 
 
Viðtölin voru öll tekin á starfsstöðvum viðkomandi fyrirtækja og áttu sér stað í lokuðum 

fundarherbergjum. Áður en viðtölin voru tekin hafði rannsakandi sent póst seint í mars 2017 á 

viðkomandi fyrirtæki með beiðni um viðtal þar sem því var lýst um hvað rannsóknin snerist og 

af hverju rannsakandi væri að leitast eftir því að fá viðtal (sjá viðauka B, bls. 64). Í póstinum 

var einnig tekið fram hver leiðbeinandi ritgerðarinnar væri. Eftir að samþykki hafði fengist og 

tími fyrir viðtal hafði verið bókaður sendi rannsakandi í kjölfarið drög að spurningum á 

viðmælendur í þeim tilgangi að gefa þeim hugmynd um spurningar sem lagðar yrðu fram í 
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viðtalinu (sjá viðauka C, bls. 65). Með spurningunum fylgdi samantekt á helstu tölfræði er 

tengist útboðunum, sú sama og er að finna í töflu 3. Vert er að taka fram að sumar spurningarnar 

komu aldrei til umræðu í viðtölunum, enda voru þær hugsaðar sem leiðbeinandi spurningar 

fyrir viðmælendur frekar en mælitæki í rannsókninni. Rannsakandi reyndi frekar að fylgja þeim 

þræði eftir sem skapaðist í viðtölunum og kafa dýpra í hann frekar en að gera viðtölin að fast 

formuðum spurningaviðtölum.  Í upphafi viðtals var útskýrt í stuttu máli út á hvað rannsóknin 

gekk og viðmælendum gefin hugmynd um eftir hverju væri verið að leitast með viðtalinu. Þá 

var jafnframt tekið skýrt fram að þetta væri opið viðtal og því væru allar athugasemdir og 

viðhorf vel þegin. Í framhaldi af því hófust spurningar af hálfu rannsakanda og umræður við 

viðmælendur sem fóru út um víðan völl í tengslum við efnið. Helstu punktar umræðunnar voru 

ritaðir niður á fartölvu á sama tíma og á viðtalinu stóð. Eftir að viðtölum lauk vann rannsakandi 

eins fljótt og auðið var úr punktunum í gegnum ritvinnsluforrit. Sökum þess hve mikið fór á 

milli rannsakanda og viðmælenda í viðtölunum eru aðeins valdir punktar settir fram í 

niðurstöðum sem rannsakanda þótti mikilvægast að kæmu fram sem hluti af rannsókninni. 

 

5.3 Niðurstöður 
 
5.3.1 Útboðsafsláttur 
 
Tafla 5 sýnir niðurstöður greiningar á útboðsafslætti fyrir öll félög sem fóru í hlutafjárútboð 

eftir hrun og voru til umfjöllunar í kafla fjögur. Útreikningarnir fylgja formúlu kafla 5.1.2. 

Bersýnilega má sjá að lang flest útboðin voru undirverðlögð ef tekið er tillit til fyrsta 

viðskiptadags eða alls níu af þrettán. Sömu niðurstöðu má sjá ef skoðað er meðaltal 

útboðsafsláttar fyrstu 15 viðskiptadagana hjá félögunum, þó undirverðlagningin eigi ekki við 

nákvæmlega sömu félög í því tilfelli. Tölfræðiprófun sem styðst við pöruð úrtök var gerð til að 

bera saman dagslokagengi fyrsta viðskiptadags hjá félögunum og vegið meðaltal útboðsgengis 

hvers þeirra. Þannig má skoða þessi þrettán félög sem úrtak úr þýði allra félaga á Aðalmarkaði. 

Eftirfarandi núlltilgáta og gagntilgáta voru skilgreindar: 

 

H0: µdagslokagengi - µútboðsgengi = 0 

H1: µdagslokagengi - µútboðsgengi > 0 

 

Marktækur munur var á dagslokagengi fyrsta viðskiptadags og útboðsgengi við 10% 

marktektarstig og var núlltilgátunni því hafnað, t(12) = 1,78, p = 0,05 þar sem dagslokagengi 
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fyrsta viðskiptadags (M = 35,27, SD = 59,23) var hærra en vegið meðaltal útboðsgengis (M = 

32,92, SD = 55) (sjá viðauka D, bls. 67). Enn fremur var tölfræðiprófun gerð til þess að athuga 

hvort ávöxtun fyrsta viðskiptadags eða útboðsafslátturinn væri tölfræðilega frábrugðinn núlli. 

Eftirfarandi núlltilgáta og gagntilgáta voru í kjölfarið skilgreindar: 

 

H0: µútboðsafsláttur = 0 

H1: µútboðsafsláttur > 0 

 

Tafla 5 

Útboðsafsláttur almennra hlutafjárútboða eftir hrun 

Viðskipta
-dagur HAGA REGINN EIM VOICE VIS TM N1 SJOVA GRND REITIR EIK SIMINN SKEL Meðalt. Staðalfr. 

1 18,15% 0,00% 8,17% 2,22% 12,44% 32,84% 10,59% 7,03% 0,72% -0,16% -2,06% 5,76% 0,00% 7,36% 9,32% 

2 22,96% 1,83% 5,77% 3,33% 16,59% 31,09% 10,88% 6,02% -0,72% -0,16% -2,94% 6,06% -1,16% 7,66% 9,83% 

3 25,56% 3,17% 6,01% 3,81% 16,95% 28,61% 11,18% 5,00% -0,18% -0,63% -3,38% 10,91% -4,20% 7,91% 10,02% 

4 24,44% 4,76% 5,53% 3,81% 21,10% 26,12% 11,76% 4,69% -0,18% 0,00% -3,38% 12,12% -4,06% 8,21% 9,81% 

5 22,96% 3,29% 5,05% 2,54% 20,49% 26,87% 11,18% 3,20% -1,44% -0,16% -5,00% 11,82% -4,49% 7,41% 10,08% 

6 21,11% 4,76% 5,05% 3,33% 22,56% 27,11% 10,88% 3,36% -2,71% -0,63% -5,00% 10,61% -4,35% 7,39% 10,12% 

7 20,74% 3,41% 6,25% 3,81% 22,68% 27,61% 11,76% 4,69% -3,79% -0,63% -3,82% 10,30% -3,62% 7,65% 10,08% 

8 21,85% 3,29% 8,17% 4,13% 24,39% 29,35% 11,18% 4,37% -6,32% -0,31% -4,56% 10,30% -4,20% 7,82% 10,96% 

9 22,22% 2,93% 7,69% 4,60% 24,39% 32,34% 9,71% 2,34% -7,40% -0,31% -5,00% 10,00% -2,75% 7,75% 11,53% 

10 21,11% 3,05% 8,41% 4,29% 21,95% 31,09% 9,41% 3,12% -7,58% -0,31% -6,03% 8,18% -1,30% 7,34% 10,93% 

11 21,85% 1,71% 6,97% 4,13% 21,59% 31,34% 9,12% 1,17% -7,22% -0,63% -5,88% 8,48% -1,74% 6,99% 11,11% 

12 21,48% 0,61% 6,25% 4,13% 21,71% 30,85% 9,12% 1,33% -6,68% -1,41% -5,88% 10,30% -2,17% 6,89% 11,09% 

13 21,85% 1,46% 6,49% 3,97% 21,34% 30,60% 8,53% 0,55% -5,60% -2,03% -6,18% 10,61% -3,04% 6,81% 11,07% 

14 23,70% 0,98% 5,77% 3,97% 20,85% 29,35% 7,94% 0,39% -6,86% -2,97% -6,18% 10,91% -3,62% 6,48% 11,27% 

15 23,33% 1,22% 4,81% 4,44% 20,24% 28,61% 7,65% 0,31% -5,96% -3,91% -7,06% 6,97% -1,88% 6,06% 10,92% 

Meðalt. 22,22% 2,43% 6,43% 3,77% 20,62% 29,59% 10,06% 3,17% -4,13% -0,95% -4,82% 9,56% -2,84% 7,32% 10,42% 

Staðalfr. 1,69% 1,39% 1,16% 0,64% 3,03% 2,00% 1,32% 2,05% 2,97% 1,12% 1,39% 1,93% 1,35% 1,70% - 

 

Útboðsafslátturinn var marktækt hærri en núll við 1% marktektarstig og var núlltilgátunni því 

hafnað, t(12) = 2,74, p = 0,009 (sjá viðauka D, bls. 68). Sama niðurstaða fékkst ef miðað var 

við fimmtánda viðskiptadag og var útboðsafslátturinn marktækt hærri en núll við 5% 

marktektarstig og var núlltilgátunni því hafnað, t(12) = 1,92, p = 0,0395 (sjá viðauka D, bls. 

68). 
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Þetta segir okkur að hlutabréf félaga sem skráð eru á Aðalmarkað eru að meðaltali að 

skila jákvæðri ávöxtun á fyrsta degi viðskipta frá útboði og til mjög skamms tíma. Meðal 

útboðsafsláttur á fyrsta viðskiptadegi hjá öllum þrettán félögunum var 7,36% með nokkuð háu 

staðalfráviki upp á 9,32% sem segir okkur að það er þó nokkur dreifing í útboðsafslætti meðal 

félaganna. Af þessum þrettán félögum voru Hagar og Tryggingamiðstöðin mest undirverðlögð 

með tilliti til fyrsta viðskiptadags eða sem nam 18,15% fyrir Haga og 32,84% fyrir 

Tryggingamiðstöðina. Þetta á einnig við ef meðaltalið er skoðað fyrir fyrstu 15 viðskiptadagana 

á markaði. Vátryggingafélag Íslands kemst þó nokkuð nálægt Högum og 

Tryggingamiðstöðinni ef meðaltal fyrstu 15 viðskiptadaga á markaði er skoðað en mismunur á 

útboðsafslætti fyrsta viðskiptadags hjá VÍS og meðal útboðsafsláttar fyrstu 15 dagana fyrir 

félagið eru heil 8,18%. Þetta rennir stoðum undir þann grun að mikilvægt sé að skoða 

útboðsafslátt nokkra viðskiptadaga fram í tímann á markaði eins og þeim íslenska þar sem líkur 

eru á að verðmyndun sé nokkurn tíma að jafna sig eftir fyrsta útboð. Athyglisvert er einnig að 

sjá að þrátt fyrir að fyrsti viðskiptadagur með bréf HB Granda hafi gefið til kynna smávægilega 

undirverðlagningu gefur meðal útboðsafsláttur fyrstu 15 viðskiptadaga hið andstæða til kynna 

eða að bréfin hafi verið yfirverðlögð um sem nemur rúmlega 4%. Ef horft er á meðaltalið af 

meðal útboðsafslætti fyrstu 15 viðskiptadaga á markaði hjá öllum félögum sést að um svipaða 

undirverðlagningu er að ræða og ef meðaltal útboðsafsláttar fyrsta viðskiptadags er skoðað eða 

7,32%. Af þessum niðurstöðum að dæma er óhætt að segja að fyrsta tilgáta rannsóknarinnar  

standist þó um fáein frávik sé að ræða. 

Athyglisvert er að skoða útboðsafslætti bréfanna í formi þess sem Ritter og Welch 

(2002) ásamt fleiri fræðimönnum kalla ,,peningur sem skilinn er eftir á borðinu“, en það er 

mismunurinn á dagslokagengi fyrsta viðskiptadags og útboðsgengi margfaldaður með fjölda 

seldra hluta í útboði. Þennan útreikning fyrir hvert og eitt útboð má finna í töflu 6. Notast var 

við vegið meðaltal útboðsgengis við útreikninga eins og venjan hefur verið hingað til en 

útboðsgengin má finna í töflu 3. Gögn yfir dagslokagengi hlutabréfanna er svo að finna í 

gegnum slóð sem er í viðauka A bls. 63. Peningur sem skilinn er eftir á borðinu er því í raun 

sú upphæð sem seljendur hlutabréfanna í útboðunum hefðu að auki getað aflað ef þeir hefðu 

náð að selja bréfin á dagslokagengi fyrsta viðskiptadags á markaði fremur en á útboðsgengi. Í 

heildina er hér um að ræða rúmlega sex og hálfan milljarð króna fyrir öll útboðin. Þessi upphæð 

ásamt hinni miklu ávöxtun sem fékkst með því að fá úthlutað í nokkrum þessara útboða og 

halda bréfunum til loka fyrsta viðskiptadags á markaði, leiðir hugann að því hvort seljendur og 

umsjónaraðilar í útboðum á borð við Tryggingamiðstöðvarinnar hafi undirverðlagt bréfin 

meira en þörf var á til þess að ná markmiðum útboðanna. 
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Athyglisvert er að kanna hvort bréf félaga sem fóru í útboð á árunum 2013 og fyrr hafi 

skilað hærri ávöxtun á fyrsta degi viðskipta en bréf félaga sem fóru í útboð árið 2014 og seinna.  

 

Tafla 6 

Peningur sem ,,skilinn var eftir á borðinu“ í almennum hlutafjárútboðum eftir hrun 

 

Tölfræðiprófun sem styðst við óháð úrtök var gerð til þess að kanna mun á ávöxtun á fyrsta 

degi viðskipta fyrir þessa tvo hópa. Eftirfarandi núlltilgáta og gagntilgáta voru skilgreindar: 

 

H0: µútboðsafsláttur ≤ 2013 - µútboðsafsláttur ≥ 2014 = 0 

H1: µútboðsafsláttur ≤ 2013 - µútboðsafsláttur ≥ 2014 > 0 

 
Marktækur munur var á ávöxtun á fyrsta degi viðskipta á bréfum félaga sem fóru í útboð árið 

2013 og fyrr og þeirra sem fóru í útboð árið 2014 og seinna við 5% marktektarstig. 

Núlltilgátunni var því hafnað,  t(11) = 2,15, p = 0,027 þar sem ávöxtun á fyrsta degi viðskipta 

fyrir þau félög sem fóru í útboð árið 2013 og fyrr (M = 0,12, SD = 0,11) var hærri en ávöxtun 

á fyrsta degi viðskipta fyrir þau félög sem fóru í útboð árið 2014 og seinna (M = 0,02, SD = 

0,04) (sjá viðauka E, bls. 69). Önnur tilgáta rannsóknarinnar stenst því. Þessar niðurstöður eru 

Félag 

Mismunur á dagslokagengi fyrsta 
viðskiptadags og útboðsgengi 

(kr./hlut) Fjöldi seldra hluta 
Peningur skilinn eftir á 

borðinu (kr.)a  

HAGA 2,45 365.275.752 894.925.592  

REGINN 0 962.804.878 -  

EIM 17 56.000.000 952.000.000  

VOICE 0,7 201.387.120 140.970.984  

VIS 1,02 1.751.929.928 1.786.968.527  

TM 6,6 218.550.000 1.442.430.000  

N1 1,8 280.000.000 504.000.000  

SJOVA 0,9 366.279.829 329.651.846  

GRND 0,2 492.001.560 98.400.312  

REITIR -0,1 100.000.000 -  

EIK -0,14 485.125.261 -  

SIMINN 0,19 2.026.500.000 385.035.000  

SKEL 0 661.368.368 -  

Alls -	 -	  6.534.382.261       
 

aStrikin tákna að enginn peningur er skilinn eftir á borðinu ef dagslokagengi er lægra en eða hið sama og         
útboðsgengi  
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í samræmi við kenninguna um ófullkomna markaði (Ibbotson og Ritter, 1995). Ætla mætti að 

því fleiri félög sem skrá sig á markaðinn og því þróaðri sem hann verður með tímanum, því 

minni undirverðlagning sjáist í útboðum.  

 

5.3.2 Umframávöxtun til skamms tíma 
 
Tafla 7 sýnir umframávöxtun hlutabréfa þeirra félaga sem voru til umfjöllunar í kafla fjögur, 

til 15, 30, 45, 60, 75 og 90 daga eftir skráningu á markað. Tölfræðiprófun á því hvort 

umframávöxtunin sé tölfræðilega frábrugðin núlli má finna í viðauka F bls. 71. 

 

Tafla 7 

Umframávöxtun hlutabréfa til skamms tíma sem skráð voru á markað eftir hrun 

  15 dagar 30 dagar 45 dagar 60 dagar 75 dagar 90 dagar 

Félag CAR BHAR CAR BHAR CAR BHAR CAR BHAR CAR BHAR CAR BHAR 

HAGA 4,21% 4,19% 1,75% 1,66% 3,22% 3,24% 2,17% 2,13% 1,34% 1,30% 1,59% 1,66% 

REGINN 1,39% 1,32% 5,51% 5,40% 10,72% 10,58% 19,94% 21,00% 27,86% 30,07% 29,08% 30,75% 

EIM -4,96% -4,98% -2,16% -2,54% -3,10% -3,68% 0,14% -0,09% -1,14% -1,72% 3,04% 3,41% 

VOICE -10,21% -10,87% -12,48% -13,44% -13,40% -14,87% -13,28% -14,93% -9,62% -10,53% -12,16% -13,16% 

VIS 10,42% 10,47% 14,09% 14,07% 16,92% 17,23% 14,91% 15,72% 21,12% 23,53% 19,35% 20,06% 

TM 1,87% 1,77% 5,26% 5,08% 3,86% 3,79% 8,88% 9,33% 13,27% 13,84% 15,17% 15,66% 

N1 -6,15% -6,16% -3,76% -3,85% 1,77% 1,76% 1,41% 1,40% -6,36% -6,52% -1,77% -2,22% 

SJOVA -3,73% -3,58% -3,35% -3,20% -4,29% -4,00% -9,88% -8,76% -11,35% -10,38% -8,02% -7,36% 

GRND -3,92% -3,77% 2,95% 2,38% 9,46% 8,76% 11,68% 10,91% 10,31% 9,82% 10,97% 10,51% 

REITIR -5,60% -5,52% -5,88% -5,91% -6,78% -6,95% -4,54% -4,87% -4,63% -5,13% -4,42% -5,12% 

EIK -8,64% -8,58% -11,61% -11,67% -9,25% -9,68% -6,78% -7,35% -8,87% -9,80% -8,12% -9,41% 

SIMINN -2,95% -3,21% -3,75% -3,95% -6,89% -7,18% -2,51% -2,83% -0,73% -0,96% -9,11% -9,34% 

SKELa -1,41% -1,48% -4,48% -4,45% -11,94% -11,18% -14,22% -13,34% -10,93% -11,83% - - 

Meðaltal -2,28% -2,34% -1,38% -1,57% -0,75% -0,94% 0,61% 0,64% 1,56% 1,67% 2,97% 2,95% 
t-gildi 
meðaltals -1,470* -1,487* -0,684 -0,771 -0,289 -0,358 0,205 0,210 0,440 0,441 0,790 0,750 

* p < 0,1 (einhliða). 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
 

aAðeins voru til gögn til að reikna umframávöxtun fyrir 84 viðskiptadaga eftir skráningu fyrir Skeljung, þess vegna 
eru tölur fyrir 90 daga ekki birtar 
  		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Sömu niðurstöður má sjá myndrænt á myndum 3 og 4. Bersýnilega má sjá að mismunurinn á 

uppsafnaðri umframávöxtun bréfanna til skamms tíma (CAR) og umframávöxtun til skamms 

tíma sem reiknuð var eftir ,,kaupa-og-halda“ aðferðinni (BHAR) er mjög lítill og nánast alltaf 

innan við eitt prósentustig fyrir tiltekið fyrirtæki á tilteknu tímabili. Það sem er hvað 
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áhugaverðast við niðurstöðurnar er að eftir 15 viðskiptadaga eftir skráningu er uppsöfnuð 

umframávöxtun að meðaltali neikvæð fyrir félögin og tölfræðilega marktækt minni en núll. 

 

 
Mynd 3. Uppsöfnuð umframávöxtun (CAR) hlutabréfa til skamms tíma sem skráð voru á 

markað eftir hrun. 

Bréf félaga á Aðalmarkaði eru þar af leiðandi að meðaltali að skila jákvæðri ávöxtun til mjög 

skamms tíma ef miðað er við hráa ávöxtun frá útboði en neikvæðri uppsafnaðri umframávöxtun 

til mjög skamms tíma frá skráningu. Fylgni milli hrárrar ávöxtunar eftir 15 viðskiptadaga frá 

útboði og uppsafnaðrar umframávöxtunar fyrstu 15 viðskiptadaga á markaði fyrir félögin er 

0,674 og marktæk við 5% marktektarstig (sjá viðauka G bls. 76). Sú fylgni verður að teljast 

nokkuð sterk og gefur til kynna að þau félög sem skila jákvæðri hrárri ávöxtun til 15 

viðskiptadaga eftir útboð eru í mörgum tilfellum einnig að skila jákvæðri uppsafnaðri 

umframávöxtun til 15 viðskiptadaga og öfugt. Hafa ber þó í huga að þetta er alls ekki alltaf 

tilfellið enda fylgnin ekki gríðarlega sterk þó hún sé í sterkara lagi. Nokkur félög skiluðu 

jákvæðri uppsafnaðri umframávöxtun alveg frá skráningu og til loka 90. viðskiptadags á 

markaði. Bréf Regins skiluðu áberandi mestri uppsafnaðri umframávöxtun ef litið er til 90 daga 
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eftir skráningu eða 29,08%. Önnur félög sem skiluðu nánast aðeins jákvæðri uppsafnaðri 

umframávöxtun alveg frá skráningu og til loka 90. viðskiptadags á markaði voru Hagar, VÍS 

og TM. Fjarskipti, Sjóvá og Eik skiluðu öll neikvæðri uppsafnaðri umframávöxtun nánast alveg 

frá skráningu og til loka 90. viðskiptadags á markaði. Sama á við um Skeljung, nema gögnin 

spanna aðeins styttra tímabil eða til loka 84. viðskiptadags þar sem ekki voru til gögn til að 

reikna uppsafnaða umframávöxtun fyrir Skeljung lengra fram í tímann þegar rannsóknin var 

gerð.  

 

 
Mynd 4. ,,Kaupa-og-halda“ umframávöxtun (BHAR) hlutabréfa til skamms tíma sem skráð 

voru á markað eftir hrun. 

Á myndum 5 og 6 má sjá þessa þróun. Á myndunum sést uppsöfnuð umframávöxtun bréfanna 

frá skráningu þeirra og til loka 90. viðskiptadags á markaði (84. viðskiptadags fyrir Skeljung). 

Ekki er hægt að segja að þriðja tilgáta rannsóknarinnar standist þar sem gríðarlega misjafnt er 

eftir félögum hvort bréf þeirra hafi skilað jákvæðri umframávöxtun yfir viðmiðunarvísitölu til 

skamms tíma. Það sem vekur strax athygli við nánari skoðun á myndum 5 og 6 er að línurnar 

á grafinu fyrir félög sem skráð voru á markað 2011-2013 eru mun meira áberandi fyrir ofan 
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strik en neðan og er þessu öfugt farið fyrir félög sem skráð voru á markað 2014-2016. 

Rannsakandi ákvað að kanna þetta frekar og framkvæmdi tölfræðiprófun á því hvort uppsöfnuð 

umframávöxtun annars vegar til 15 daga og hins vegar til 75 daga eftir markaðsskráningu væri 

hærri fyrir félög sem fóru í útboð árið 2013 og fyrr en fyrir félög sem fóru í útboð árið 2014 og 

seinna. Ástæðan fyrir valinu á annars vegar 15 daga tímabilinu og 75 daga tímabilinu er að 

rannsakandi vildi kanna tímabil innan rannsóknarrammans sem væru sem lengst frá hverju 

öðru en sem tækju öll hlutabréfin í rannsókninni inn í úrtakið. Ef notast hefði verið við 90 daga 

en ekki 75 hefði Skeljungur fallið úr úrtakinu þar sem ekki voru til gögn yfir gengisþróun 

Skeljungs svo langt fram í tímann eftir skráningu á bréfum félagsins. 

 

 
Mynd 5. Þróun uppsafnaðrar umframávöxtunar (CAR) eftir markaðsskráningu á hlutabréfum 

félaga sem skráð voru á Aðalmarkað 2011-2013. 
Notast var við t-próf sem styðst við óháð úrtök. Eftirfarandi núlltilgátur og gagntilgátur voru 

skilgreindar fyrir annars vegar 15 viðskiptadaga og hins vegar 75 viðskiptadaga eftir skráningu: 

 

H0: µCAR15 ≤ 2013 - µCAR15 ≥ 2014 = 0 
 
H1: µCAR15 ≤ 2013 - µCAR15 ≥ 2014 > 0 
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H0: µCAR75 ≤ 2013 - µCAR75 ≥ 2014 = 0 
 
H1: µCAR75 ≤ 2013 - µCAR75 ≥ 2014 > 0 
 
 

 
Mynd 6. Þróun uppsafnaðrar umframávöxtunar (CAR) eftir markaðsskráningu á hlutabréfum 

félaga sem skráð voru á Aðalmarkað 2014-2016. 
Ekki var marktækur munur á uppsafnaðri umframávöxtun til 15 daga milli félaga sem fóru í 

útboð árið 2013 og fyrr og þeirra sem fóru í útboð árið 2014 og seinna við 10% marktektarstig. 

Því mistókst að hafna núlltilgátunni,  t(7,69) = 1,36, p = 0,1055 þrátt fyrir að uppsöfnuð 

umframávöxtun til 15 daga hafi verið hærri fyrir félög í úrtakinu sem fóru í útboð árið 2013 og 

fyrr (M = 0,00, SD = 0.07) en fyrir félög sem fóru í útboð árið 2014 og seinna (M = -0.04, SD 

= 0.02) (sjá viðauka H, bls. 77). Marktækur munur var hins vegar á uppsafnaðri 

umframávöxtun til 75 daga milli félaga sem fóru í útboð árið 2013 og fyrr og þeirra sem fóru í 

útboð árið 2014 og seinna við 10% marktektarstig. Núlltilgátunni var því hafnað,  t(9,8) = 

1,73, p = 0,0575 þar sem uppsöfnuð umframávöxtun til 75 daga fyrir þau félög sem fóru í útboð 

árið 2013 og fyrr (M = 0,07, SD = 0,14) var hærri en uppsöfnuð umframávöxtun til 75 daga 

fyrir þau félög sem fóru í útboð árið 2014 og seinna (M = -0,04, SD = 0,08) (sjá viðauka H, bls. 
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78). Þessar niðurstöður gefa til kynna að fjórða tilgáta rannsóknarinnar standist, að minnsta 

kosti fyrir þau félög sem fóru í útboð eftir hrun.  

 

5.3.3 Viðtöl við fagaðila úr atvinnulífinu 
 
5.3.3.1 IFS 
 
Sérfræðingar IFS voru sammála um það að verðlagning bréfa í þeim hlutafjárútboðum sem áttu 

sér stað fyrst eftir hrun hafi að öllum líkindum þurft að taka með í reikninginn þá staðreynd að 

verið var að bjóða bréfin út á þessum tiltekna tíma (sérfræðingar IFS, munnleg heimild, viðtal, 

10. apríl 2017). Þessi tiltekni tími var sérstakur að því leytinu til að mikil óvissa ríkti um 

hlutabréfamarkað á Íslandi eftir að hann þurrkaðist nánast út í hruninu. Að mati sérfræðinga 

IFS var því nauðsynlegt að fjárfestar fengju einhverja ,,gulrót“, eins og þeir orðuðu það, fyrir 

þátttöku sína í útboðunum svo markmiðum útboðanna yrði náð, til dæmis um dreifingu á 

eignarhaldi (sérfræðingar IFS, munnleg heimild, viðtal, 10. apríl 2017).   

  Nauðsynlegt var að það yrði vel tekið í útboðin og þau myndu ganga vel á þessum 

tímapunkti (sérfræðingar IFS, munnleg heimild, viðtal, 10. apríl 2017). Þeir voru einnig 

sammála um að ákveðin þróun væri að eiga sér stað á hlutabréfamarkaðnum sem gæti að hluta 

til skýrt af hverju bréf sem seld voru í útboðum sem áttu sér stað árið 2013 og fyrr skiluðu 

hærri ávöxtun á fyrsta degi viðskipta en bréf félaga sem seld voru í útboðum árið 2014 og 

seinna (sérfræðingar IFS, munnleg heimild, viðtal, 10. apríl 2017). Þróunin felst í því að því 

fleiri félög sem skrá sig á markaðinn og því þróaðri og stærri sem hann verður því minni ástæðu 

hafa umsjónaraðilar og seljendur til að undirverðleggja bréfin í útboðum. Þetta er meðal annars 

vegna þess að áhætta til fjárfesta verður minni eftir því sem markaðurinn þróast og stækkar og 

meiri og betri upplýsingar liggja fyrir um markaðinn. Sérfræðingar IFS tóku þó fram að alltaf 

sé hugsanlegt að þeir sem ákvarða verðbilin í útboðunum séu bara hreinlega að vanmeta virði 

bréfanna þegar mikil ávöxtun á þeim á sér stað á fyrsta viðskiptadegi (sérfræðingar IFS, 

munnleg heimild, viðtal, 10. apríl 2017). Verðmöt á hlutabréfum eru gjörólík eftir 

einstaklingum og sérfræðingar IFS vildu ekki útiloka það að þeir sem ákvörðuðu verðin í 

sumum þessara útboða hafi hreinlega lagt mat á virði bréfanna sem var gjörólíkt mati flestra 

annarra fjárfesta á markaði (sérfræðingar IFS, munnleg heimild, viðtal, 10. apríl 2017). 

 Sérfræðingarnir töldu að þeir sem ákvarða verðin í útboðunum séu mun líklegri til þess 

að verðleggja bréfin of lágt frekar en of hátt til að útboðin gangi vel fyrir sig (sérfræðingar IFS, 

munnleg heimild, viðtal, 10. apríl 2017). Lykilþáttur í verðþróun bréfanna eftir skráningu á 
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markað var að mati sérfræðinga IFS hverjir stæðu bakvið eignarhald á bréfunum fyrir 

markaðsskráningu (sérfræðingar IFS, munnleg heimild, viðtal, 10. apríl 2017). 
 

5.3.3.2 Fjármálaeftirlitið 
 
Sérfræðingar Fjármálaeftirlitsins (FME) voru sammála um að markaðurinn hafi undanfarin ár 

litast umtalsvert af gjaldeyrishöftunum (sérfræðingar FME, munnleg heimild, viðtal, 12. apríl 

2017). Umhverfið á hlutabréfamarkaði hafi þar af leiðandi ekki verið eðlilegt. Fáir 

fjárfestingakostir hafi verið í boði vegna haftanna og því ekki í boði að leita með peningana út 

úr landi. Þannig vildu sérfræðingar FME meina að eftirspurnin í útboðunum hafi litast af þessu 

og því hafi svona mikil umframeftirspurn átt sér stað í mörgum útboðanna en ekki endilega 

vegna þess að bréfin hafi verið of lágt verðlögð.      

  Orðrómur hefur verið á markaði um að þátttakendur í útboðum séu sumir að senda inn 

tilboð sem þeir gætu ekki staðið við ef svo ólíklega vildi til að þeir fengju úthlutað öllum þeim 

bréfum sem tilboð þeirra hljóða upp á. Samkvæmt sérfræðingum FME er þetta bara orðrómur 

og ekki til nein gögn til að staðfesta að þetta sé ein af skýringunum bakvið mikla 

umframeftirspurn útboðanna (sérfræðingar FME, munnleg heimild, viðtal, 12. apríl 2017).  

Sérfræðingarnir voru sammála um að trúin á markaðinn hafi ekki verið mikil eftir hrun 

og því væri líklegt að útgefendur og umsjónaraðilar hafi viljað verðleggja bréfin of lágt fremur 

en of hátt til þess að sporna við því að útboðin gengju illa (sérfræðingar FME, munnleg heimild, 

viðtal, 12. apríl 2017). Sérfræðingar FME höfðu þá persónulegu skoðun að orðspor 

umsjónaraðila skipti vissulega máli og að það gæti skipt sköpum að útboðin gengju vel fyrir 

þá til þess að orðspor þeirra yrði ekki skaðað (sérfræðingar FME, munnleg heimild, viðtal, 12. 

apríl 2017). Tóku þeir þó fram að þetta væri ekki skoðun Fjármálaeftirlitsins heldur aðeins 

þeirra persónulega sjónarmið. 

 

5.3.3.3 Arctica Finance 
 

Sérfræðingur Arctica Finance (AF) taldi það vel mega vera að verðlagning hlutabréfa í 

hlutafjárútboðum sem haldin voru fyrst eftir hrunið hafi tekið mið af þeirri óreglu sem var á 

fjármálamarkaði um það leyti (sérfræðingur AF, munnleg heimild, viðtal, 25. apríl 2017). 

Hefði þannig verið tekið tillit til óreglunnar á markaði með að reyna hafa þó nokkurn 

útboðsafslátt á bréfunum. Sérfræðingur Arctica Finance taldi einnig að seljendurnir sem hafi 

selt bréfin í útboðunum síðan hrunið varð hafi verið tilbúnir að selja bréfin sín á afslætti til þess 

að útboðin gengju vel. Með það meðal annars í huga að gera viðkomandi félag að áhugaverðari 
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fjárfestingarkosti til framtíðar (sérfræðingur AF, munnleg heimild, viðtal, 25. apríl 2017). 

Væru þannig til dæmis meiri líkur á að félagið kæmist inn í vísitölu á markaði í framtíðinni, á 

borð við úrvalsvísitöluna, sem myndi gera félagið meira spennandi (sérfræðingur AF, munnleg 

heimild, viðtal, 25. apríl 2017). Auðvitað væri þó mikill fórnarkostnaður í því að verðleggja 

bréfin of lágt og taldi sérfræðingur Arctica Finance því ekki ástæðu til að ætla annað en að 

seljendur hefðu reynt að feta einhvers konar milliveg þegar þeir ákváðu verðbilin í útboðunum 

í samráði við umsjónaraðila. Ljóst væri að ef verðið væri ,,spennt“ myndi það draga úr 

eftirspurn og áhuga (sérfræðingur AF, munnleg heimild, viðtal, 25. apríl 2017).  

 Sérfræðingur Arctica Finance kom inn á að það hafi vissulega skipt máli hver staða 

einstakra félaga hafi verið þegar útboðin voru haldin (sérfræðingur AF, munnleg heimild, 

viðtal, 25. apríl 2017). Mikill spenningur og eftirspurn eftir bréfum tryggingafélaganna skýrist 

að nokkru leyti vegna góðrar stöðu félaganna á tímum útboðanna. Einnig því fjárfestar hafi séð 

góða möguleika í þeim (sérfræðingur AF, munnleg heimild, viðtal, 25. apríl 2017).

 Hvað varðar framtíðina og komandi útboð, til dæmis þegar sala verður á Íslandsbanka, 

Arion banka og Landsbankanum, er erfitt að segja til um (sérfræðingur AF, munnleg heimild, 

viðtal, 25. apríl 2017). Samanlagt markaðsvirði þessara þriggja banka er stórt hlutfall af 

heildarmarkaðsvirði allra félaga í Kauphöllinni. Því er ekki víst að þau útboð muni ganga jafn 

vel þar sem markaðurinn er svo lítill. Markaðurinn ræður því hugsanlega ekki við þau jafn vel 

og fyrri útboð (sérfræðingur AF, munnleg heimild, viðtal, 25. apríl 2017). Tók sérfræðingur 

Arctica Finance fram að hollt gæti verið fyrir markaðinn og komandi útboð að þeir sem eiga 

bréfin og séu að selja þau, séu ekki umsjónaraðilar útboðanna einnig. En það hefur verið 

algengt í útboðum á Íslandi. Taldi hann einnig að aukin aðkoma erlendra fjárfesta að íslenska 

hlutabréfamarkaðnum, sem mótvægi við íslensku lífeyrissjóðina, gæti verið gott fyrir 

markaðinn og komandi útboð (sérfræðingur AF, munnleg heimild, viðtal, 25. apríl 2017). 

 

 
 
 
 
   
 

 
 



   50 

6 Umræða 
 
Ljóst er af niðurstöðunum að hlutabréf félaga sem skráð eru á Aðalmarkað eru að meðaltali að 

skila jákvæðri ávöxtun á fyrsta degi viðskipta frá útboði og til mjög skamms tíma þrátt fyrir að 

hið gagnstæða hafi átt við bréf nokkurra félaga eftir hrun. Að meðaltali var útboðsafsláttur 

félaga eftir hrun um það bil 7,3% sem er nokkuð hærra en sást í rannsóknum Jakobsen og 

Sørensen (2011) í Danmörku og Banerjee, Dai og Shrestha (2011) í Noregi (sjá töflu 2). Það 

er þó nokkuð lægri útboðsafsláttur að meðaltali en í rannsóknum Keloharju (1993) í Finnlandi, 

Levis (1990) í Bretlandi, Schuster (2003) í Svíþjóð og Ritter og Welch (2002) í Bandaríkjunum. 
Nokkuð styttra er síðan bréf þeirra félaga sem skiluðu neikvæðri ávöxtun til skamms tíma frá 

útboði voru í útboði með bréf sín. Benda allar niðurstöður rannsóknarinnar til þess að ein 

meginástæðan fyrir þeim mun á niðurstöðum sem á sér stað milli þeirra útboða sem áttu sér 

stað fyrr annars vegar og seinna hins vegar sé útskýrð með kenningunni um ófullkomna 

markaði. Fjárfestar sem eru að fjárfesta í útboðum sem eiga sér stað á mörkuðum í líkingu við 

þann sem íslenski hlutabréfamarkaðurinn var rétt eftir hrun, krefjast meiri útboðsafsláttar af 

því að þeir eru að taka meiri áhættu með fjárfestingu sinni (Ibbotson og Ritter, 1995). Sú litla 

tiltrú sem var á markaðinn eftir hrun sem sérfræðingar IFS, Fjármálaeftirlitsins og Arctica 

Finance bentu á gaf seljendum og umsjónaraðilum enn meiri ástæðu til að undirverðleggja 

bréfin. Niðurstöður benda því til þess að eftir því sem tíminn leið og markaðurinn þroskaðist 

hafi tilhneiging til að undirverðleggja hlutabréf í útboðum dvínað. Sú staðreynd að marktækur 

munur hafi verið á ávöxtun á fyrsta degi viðskipta á bréfum þeirra félaga sem fóru í útboð árið 

2013 og fyrr og þeirra sem fóru í útboð árið 2014 og seinna rennir enn frekari stoðum undir 

þessa útskýringu.          

 Sérfræðingarnir sem rætt var við töldu að ólík verðmöt á hlutabréfum milli 

umsjónaraðila og annarra fjárfesta á markaði skýri að hluta til hvers vegna útboðsafslátturinn 

var svona ríflegur á sumum bréfum sem boðin voru út stuttu eftir hrun. Töldu þeir einnig að 

það hefði verið nauðsynlegt fyrir orðspor umsjónaraðila og félögin sjálf að ná mikilli dreifingu 

á eignarhaldi. Er þetta í samræmi við kenninguna um dreifingu á eignarhaldi og rannsóknir 

fræðimanna á borð við Booth og Chua (1996), Ellul og Pagano (2006) og Tiniç (1988). 

Niðurstöður benda til að sú óvissa sem ríkti um hlutabréfamarkaðinn rétt eftir hrun og 

seljanleika á eftirmarkaði á bréfunum hafi ýtt undir undirverðlagningu, sem samræmist 

niðurstöðum rannsóknar Ellul og Pagano (2006).      

  Niðurstöðurnar benda til að kenning Rock (1986) (eins og vísað er til í Ibbotson og 

Ritter, 1995) um bölvun sigurvegarans og flæðiskenning Welch (1992) (eins og vísað er til í 
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Ibbotson og Ritter, 1995) séu ekki til þess fallnar að útskýra undirverðlagningu í útboðum eftir 

hrun að mati rannsakanda. Dregur rannsakandi þá ályktun þar sem sérfræðingar 

Fjármálaeftirlitsins og Arctica Finance bentu réttilega á að gjaldeyrishöftin hefðu litað 

markaðinn umtalsvert á þeim tíma sem útboðin stóðu yfir. Leiðir það af sér að umsjónaraðilar 

útboðanna og seljendur gátu gert ráð fyrir nokkuð hárri lágmarkseftirspurn í útboðunum vegna 

fárra fjárfestingakosta á markaði sökum haftanna. Útilokar þetta að mati rannsakanda þessar 

tvær kenningar sem hugsanlegar útskýringar á undirverðlagningunni.   

 Ljóst er af niðurstöðunum að rannsóknarspurningunni ,,Fengu fjárfestar svo gott sem 

,,gefins“ peninga með því að fá úthlutað bréfum í íslenskum hlutafjárútboðum eftir hrun og er 

líklegt að sama þróun haldi áfram á markaði ef satt reynist?“ verður ekki svarað fyrir 

fjárfestingu í bréfunum í heild sinni heldur er nauðsynlegt að skoða fjárfestingu í bréfum hvers 

félags fyrir sig. Þá hjálpar til að hafa umframávöxtun bréfanna til hliðsjónar. Niðurstöðurnar 

gáfu til kynna að hlutabréfin skiluðu að meðaltali neikvæðri uppsafnaðri umframávöxtun til 

mjög skamms tíma frá skráningu. Bréf nokkurra félaga, nánar tiltekið bréf Haga, Regins, VÍS 

og TM skiluðu þó svo gott sem jákvæðri uppsafnaðri umframávöxtun alveg frá skráningu og 

til loka 90. viðskiptadags á markaði. Öll eiga útboð þessara félaga það sameiginlegt að þau áttu 

sér stað árið 2013 og fyrr en niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einmitt að uppsöfnuð 

umframávöxtun hlutabréfa félaga sem fóru í útboð árið 2013 og fyrr var hærri en hlutabréfa 

félaga sem fóru í útboð árið 2014 og seinna. Með því að horfa til samans á hráa ávöxtun bréfa 

þessara félaga fyrstu viðskiptadaga á markaði, umframávöxtun þeirra til skamms tíma, 

peningana sem skildir voru eftir á borðinu í útboðunum og að teknu tilliti til þeirra áhrifaþátta 

sem spiluðu stórt hlutverk á markaði rétt eftir lok hruns samkvæmt sérfræðingum í eigindlega 

hluta rannsóknarinnar er niðurstaða rannsakanda sú að fjárfestar hafi svo gott sem fengið gefins 

peninga með að fá úthlutað bréfum í útboðum Haga, Regins, VÍS og TM. Bréf Haga, VÍS og 

TM eiga öll sameiginlegt að hafa skilað mjög hárri ávöxtun fyrstu viðskiptadaga á markaði frá 

útboði. Reginn skilaði einnig jákvæðri ávöxtun fyrstu viðskiptadaga á markaði frá útboði en 

ekki jafn hárri og bréf Haga, VÍS og TM. Bréf Regins skiluðu þó mjög hárri uppsafnaðri 

umframávöxtun til skamms tíma sem stóð sem hæst í 29,08% eftir 90 viðskiptadaga. 

Heildarupphæð peninga sem skilinn var eftir á borðinu í þessum fjórum útboðum voru rúmlega 

4,1 milljarður króna sem er rúmlega 63% af öllum pening sem skilinn var eftir á borðinu í 

hlutafjárútboðum eftir hrun. Ef horft er á sömu niðurstöðuþætti fyrir önnur útboð sem til 

rannsóknar voru er mat rannsakanda að ekki sé grundvöllur fyrir því að fullyrða að fjárfestar 

hafi fengið svo gott sem gefins peninga með að fá úthlutað bréfum í þeim útboðum. 

  Hvað varðar komandi þróun á markaði og framtíðina verður að teljast líklegt að hún 
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feli í sér minni undirverðlagningu í útboðum. Bendir flest í niðurstöðum til þess ef lesið er í 

megindlegar og eigindlegar niðurstöður rannsóknarinnar þó taka verði slíkri spámennsku með 

miklum fyrirvara. Hafa verður einnig í huga að slík spá nær aldrei lengra en til skamms tíma 

sökum þess að næsta niðursveifla í efnahagslífinu gæti snúið dæminu við á nýjan leik og afnám 

hafta mun hafa sífellt meiri áhrif eftir því sem tíminn líður. Hugsanlegt er að afnám 

gjaldeyrishaftanna á Íslandi muni hafa í för með sér minni eftirspurn í útboðum á Íslandi vegna 

fleiri fjárfestingarkosta bæði fyrir almenning og stóra fjárfesta á borð við lífeyrissjóði. Slík 

minnkun í eftirspurn, ef hún fer að gera vart við sig fljótt á markaði, gæti valdið því að spáin 

sem nefnd er að ofan muni reynast kolröng. Ef staða félaga er góð á tímum komandi útboða og 

erlendir fjárfestar sjá í auknum mæli hag sinn í því að fjárfesta á íslenska markaðnum þarf 

afnám hafta þó ekki endilega að hafa þessi áhrif. Aðeins tíminn mun leiða það í ljós. 

 Hafa ber í huga að rannsóknin hefur sínar takmarkanir. Þrátt fyrir að niðurstöðurnar 

gefi til kynna að um góða fjárfestingu hafi verið að ræða í hlutabréfum Haga, Regins, VÍS og 

TM undir forsendum þessarar rannsóknar gæti heildarmyndin orðið önnur undir öðrum 

forsendum. Ekki var til að mynda tekið tillit til áhættu og viðskiptakostnaðar við útreikninga 

rannsóknarinnar. Ljóst er að fjárfesting í hlutabréfum er fjárfesting sem felur í sér áhættu og 

viðskiptakostnað og því væri skynsamlegt að skoða niðustöðurnar í því ljósi. Dæmi um aðra 

forsendu sem er stórtæk í rannsókninni er val á viðmiði fyrir útreikning á umframávöxtun en 

slíkt er alltaf háð faglegu mati sem hefur áhrif á niðurstöðurnar. Þá er íslenski 

hlutabréfamarkaðurinn mjög lítill og fjöldi skráðra félaga ekki mikill. Þrátt fyrir að rannsóknin 

hafi fyrst og fremst beinst að útboðum sem áttu sér stað eftir efnahagshrunið var reynt að færa 

niðurstöður yfir á þýði allra félaga á Aðalmarkaði þegar svo bar undir. Það getur reynst erfitt 

þegar úrtak félaga eru aðeins þau félög sem skráð voru á markað eftir efnahagshrunið. Ytra 

réttmæti rannsóknarinnar er því ógnað að þessu leyti og hefði það verið hærra með því að taka 

handahófskennt úrtak félaga á markaðnum til rannsóknar. Úrtakið náði þó yfir meirihluta 

félaga sem skráð eru á Aðalmarkað sem vegur á móti þessari takmörkun. Úrtakið var hins vegar 

mjög lítið og stenst ekki samanburð við rannsóknir á erlendum mörkuðum sökum smæðar 

íslenska hlutabréfamarkaðarins.       

 Þrátt fyrir að niðurstöður þessarar rannsóknar gætu verið viðkvæmar fyrir þeim 

forsendum sem þær byggja á leiða þær af sér hagnýtt gildi. Niðurstöðurnar gætu til dæmis haft 

hagnýtt gildi fyrir fjárfesta við mat fjárfestingaákvarðana á fjármálamarkaði og gætu einnig 

nýst seljendum og umsjónaraðilum komandi hlutafjárútboða á íslenskum markaði við að 

hámarka ábata sinn. 
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 Fjöldi skráðra fyrirtækja á eftir að aukast á markaði í komandi framtíð og tíminn sem 

núverandi félög eru á markaði lengist með hverjum deginum sem líður. Athyglisvert væri í 

framhaldi af þessari rannsókn að kanna ávöxtun til langs tíma á bréfum sömu og fleiri félaga 

sem skráð verða á markað í komandi framtíð á Íslandi. Athyglisvert væri að sjá hvort 

umframávöxtun til lengri tíma á nýskráðum bréfum á íslenska markaðnum er að meðaltali 

neikvæð eins og erlendrar rannsóknir gefa margar til kynna (Jakobsen og Sørensen, 2001; 

Levis, 1993; Loughran og Ritter, 1995; Keloharju, 1993; Ritter og Welch, 2002; Schuster, 

2003). Fyrir forvitnissakir athugaði rannsakandi hver uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa 

Haga, Regins, VÍS og TM var til þriggja ára eftir markaðsskráningu. Kom í ljós að uppsöfnuð 

umframávöxtun bréfa Haga var 63,8%, Regins var 27,5%, VÍS var -52,9% og TM var -0,6%. 

Ljóst er því að þrátt fyrir að það hafi verið hagstætt sem skammtímafjárfestir að fá úthlutað 

bréfum í útboðum VÍS og TM þá er önnur saga hversu góð fjárfestingin var fyrir 

langtímafjárfesta á borð við lífeyrissjóði. Rannsakanda þætti einnig athyglisvert að kanna í 

framhaldi af þessari rannsókn, hvort losun gjaldeyrishaftanna á Íslandi hafi víðtæk áhrif á 

verðlagningu í hlutafjárútboðum og ávöxtun hlutabréfa á eftirmarkaði eftir útboð. 
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Viðauki A 
 

Slóð á gögn í gegnum opið Excel skjal á veraldarvefnum 

 

Með því að fara inn á eftirfarandi slóð má finna gögn yfir dagslokagengi hlutabréfa og 

vísitölu sem notuð voru í rannsókninni ásamt útreikningum á umframávöxtun. Gögn yfir 

dagslokagengi eru frá Kauphöll Íslands (Nasdaq OMX, e.d.-a; Nasdaq OMX, e.d.-b): 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UGjOU82neB9frRK0kSSYK_9hL_tWNXxRRZ2gt

eFPqzA/edit?usp=sharing 
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Viðauki B 
 

Póstur sem sendur var á fyrirtæki í tengslum við eigindlegan hluta rannsóknar 

 
 

Kæra/Kæri X, 

 

Um þessar mundir er ég að skrifa B.Sc. lokaritgerð mína í viðskiptafræði í Háskólanum í 

Reykjavík en hún fjallar um hlutafjárútboð íslenskra fyrirtækja og töku hlutabréfa þeirra til 

viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar eftir hrun. Hluti af því að skrifa ritgerðina er að gera 

rannsókn. En henni er meðal annars ætlað að varpa ljósi á þá þætti sem gætu skýrt verðlagningu 

hlutabréfanna í útboðunum sem áttu sér stað áður en viðkomandi bréf voru skráð á markað og 

hvort bréfin hafi verið of lágt verðlögð. 

 

Til þess að geta svarað rannsóknarspurningu ritgerðarinnar á fullnægjandi hátt voru ég og 

leiðbeinandi minn sammála um að innslag frá fagaðilum á fjármálamarkaði sem hafa þekkingu 

á hlutabréfaviðskiptum og/eða hlutafjárútboðum væri nauðsynlegt. En hann mælti sérstaklega 

með því að ég talaði við ykkur hjá X. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Óttar Guðjónsson, 

framkvæmdastjóri Lánasjóðs sveitarfélaga. Mig langaði því að athuga hvort einhver aðili innan 

ykkar raða sem hefur þekkingu á ofangreindu gæti mögulega séð sér fært að hitta mig í stutta 

stund um miðjan apríl og svara nokkrum spurningum í tengslum við efnið. Slíkt myndi hjálpa 

mér mikið við að skila af mér góðu verkefni og yrði ég viðkomandi mjög þakklátur. Ef sá tími 

hentar ekki er ekkert mál fyrir mig að hitta viðkomandi á öðrum tíma. Best væri ef það væri í 

kringum miðjan apríl því þá liggja fyrir niðurstöður úr öðrum hlutum rannsóknarinnar. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna má senda mér tölvupóst eða hafa samband við mig í síma 

8673446. 

 

Með von um góðar undirtektir og bestu kveðjur, 

 

Sindri Freyr Gíslason 
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Viðauki C 
 

Drög að spurningum sem sendar voru á fyrirtæki 

 
 

Gríðarleg umframeftirspurn var í mörgum hlutafjárútboðanna eins og sjá má í töflunni til hliðar 

og standa helst upp úr útboð Haga, VÍS, TM og Sjóvá. Hvaða atriði að þínu/ykkar mati skýra 

helst þessa miklu umframeftirspurn og þennan æsing í útboðunum? 

 

Öll hækkuðu þessi bréf (Hagar, VÍS, TM og Sjóvá) umtalsvert í verði á fyrsta degi viðskipta, 

það er að segja dagslokagengi fyrsta viðskiptadags á markaði var umtalsvert hærra en 

útboðsgengið. Hjá TM var hækkunin mest eða sem nam tæplega 33%. Var mat fjárfesta á 

markaði að bréf TM væru mjög undirverðlögð og skýrir það þessa miklu umframeftirspurn? 

Eða var kannski þessi ávöxtun bara óeðlilega há á fyrsta degi? Þrjú þessara félaga eru 

tryggingafélög, kemur það málinu við að einhverju mikilvægu leyti? 

 

Nú er íslenski hlutabréfamarkaðurinn mjög lítill og er rétt byrjaður að taka til sín á ný eftir 

hrun. Gæti verið að sum þessara félaga séu að undirverðleggja bréf sín mikið í útboðum til þess 

að vera viss um að þau nái ákveðinni dreifingu á eignarhaldi svo seljanleiki bréfanna verði 

meiri á markaði, þar sem fjárfestar gætu talið þetta áhættumeiri fjárfestingarkosti en ef 

markaðurinn væri stærri og þróaðri? Ef svo er, er líkegt að þróunin breytist eitthvað í 

verðlagningu og eftirspurn eftir bréfum í útboðum þegar markaðurinn stækkar og þroskast? 

 

Kemur orðspor þeirra sem sjá um útboðin málinu eitthvað við að þínu/ykkar mati? Hvernig 

þá? 

 

Gæti verið að bréf séu undirverðlögð í útboðum til þess að minni orka þurfi að fara í að 

markaðssetja bréfin sem til sölu eru í útboðum eða eitthvað slíkt? 

 

Reyna fjármálafyrirtæki vísvitandi að mynda einhvern ,,æsing“ fyrir svona hlutafjárútboðum 

svo fleiri fjárfestar taki þátt? 

 
Í fyrsta sinn eftir hrun lækkuðu bréf félaga sem voru í hlutafjárútboði í verði á fyrsta degi 

viðskipta þegar Reitir og Eik fóru í almennt útboð en þau útboð áttu sér stað árið 2015. Gæti 
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verið að hér sé um einhverja þróun að ræða að því fleiri félög sem koma inn á markaðinn og 

því meira sem hann þróast því minni undirverðlagningu munum við sjá á bréfum í 

hlutafjárútboðum í framtíðinni? 

 

Eru einhverjar sérstakar ástæður sem þér/ykkur dettur í hug sem gætu skýrt það af hverju bréf 

sumra þessara félaga lækka í verði á fyrsta degi viðskipta en önnur hækka? 

 

Er eitthvað annað sem þér/ykkur dettur í hug í tengslum við þetta efni sem þú telur að skipti 

máli til að útskýra verðlagningu hlutabréfa í almennum hlutafjárútboðum á íslenska 

markaðnum?
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Viðauki D 
 

Niðurstöður tilgátuprófa um mun á dagslokagengi fyrsta viðskiptadags og vegnu 

meðaltali útboðsgengis annars vegar og hvort ávöxtun fyrsta viðskiptadags sé 

tölfræðilega frábrugðin núlli hins vegar (SPSS) 

 
 

Tafla D1 
 
Lýsandi tölfræði 

 

 
Tafla D2 
 
T-próf fyrir mun 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 
1 

Dagslokagengi 
- Utbodsgengi 

2.355
38 

4.76206 1.32076 -.52230 5.23307 1.783 12 .100 

 

Ath. að p-gildið sem gefið er upp í töflu D2 er fyrir tvíhliða tilgátupróf. Notast var við 

einhliða tilgátupróf og umreiknast p-gildið því í 0,05. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Dagslokagengi 35.2708 13 59.23340 16.42839 

Utbodsgengi 32.9154 13 55.00044 15.25438 
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Tafla D3 
 
T-próf til athugunar á hvort ávöxtun fyrsta viðskiptadags sé tölfræðilega frábrugðin núlli 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Avoxtun fyrsta 
vidskiptadags 

2.736 12 .018 .07361 .0150 .1322 

 

Ath. að p-gildið sem gefið er upp í töflu D3 er fyrir tvíhliða tilgátupróf. Notast var við 

einhliða tilgátupróf og umreiknast p-gildið því í 0,009. 

 

 

 
Tafla D4 
 
T-próf til athugunar á hvort ávöxtun fimmtánda viðskiptadags sé tölfræðilega frábrugðin 
núlli 

 

 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Avoxtun fimmtanda 
vidskiptadags 

1.922 12 .079 .06059 -.0081 .1293 

 

Ath. að p-gildið sem gefið er upp í töflu D4 er fyrir tvíhliða tilgátupróf. Notast var við 

einhliða tilgátupróf og umreiknast p-gildið því í 0,0395. 
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Viðauki E 
 
 

Niðurstöður tilgátuprófs um mun á ávöxtun fyrsta viðskiptadags á bréfum félaga sem 

fóru í útboð árið 2013 og fyrr annars vegar og árið 2014 og seinna hins vegar (SPSS) 

 
 
Tafla E1 
 
Lýsandi tölfræði 
 
 

 
Hópur 1 í töflu E1 eru félög sem fóru í útboð árið 2013 og fyrr. Hópur 2 eru félög sem fóru í 

útboð 2014 og seinna. 

 
 

Group Statistics 
 

Hopabreyta N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Avoxtun fyrsta 
vidskiptadags 

1.00 7 .1206 .11020 .04165 
2.00 6 .0188 .03637 .01485 

 
Tafla E2 
 
T-próf fyrir mun 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differ
ence 

Std. 
Error 
Differ
ence 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Avoxtun 
fyrsta 
vidskiptadag
s 

Equal 
variances 
assumed 

2.567 .137 2.15
2 

11 .054 .10177 .04729 -
.00232 

.20585 

Equal 
variances 
not assumed 

  
2.30

1 
7.47

7 
.053 .10177 .04422 -

.00145 
.20499 
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Þar sem p-gildi Levene’s prófsins um jafna dreifni þýða er 0,137 í töflu E2 höfnum við ekki 

núlltilgátunni um jafna dreifni (a = 0,05) og ályktum að dreifni þýðanna sé jöfn. Ath. að p-

gildið (fyrir t-prófið) sem gefið er upp í töflu E2 er fyrir tvíhliða tilgátupróf. Notast var við 

einhliða tilgátupróf og umreiknast p-gildið því í 0,027. 
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Viðauki F 
 

Niðurstöður tilgátuprófa um hvort umframávöxtun sé tölfræðilega frábrugðin núlli 

(SPSS) 

 

Ath. að p-gildin sem gefin eru upp í töflunum í viðauka F eru fyrir tvíhliða tilgátupróf. Notast 

var við einhliða tilgátupróf og umreiknast p-gildin því í helminginn af stærðinni sem gefin er 

upp í viðkomandi töflu í viðaukanum. 

 
 

 
Tafla F1 
 
15 daga CAR 
 

  
 
 
 
Tafla F2 
 
15 daga BHAR 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
15 daga 
BHAR 

-1.487 12 .163 -.02338 -.0576 .0109 

 
 
 
 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
15 daga CAR -1.470 12 .167 -.02284 -.0567 .0110 
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Tafla F3 
 
30 daga CAR 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
30 daga CAR -.684 12 .507 -.01378 -.0577 .0301 

 
 

 
Tafla F4 
 
30 daga BHAR 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
30 daga 
BHAR 

-.771 12 .456 -.01571 -.0601 .0287 

 

 

 
Tafla F5 
 
45 daga CAR 

 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
45 daga CAR -.289 12 .777 -.00747 -.0638 .0488 
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Tafla F6 
 
45 daga BHAR 
 
 

 
 
 
 
Tafla F7 
 
60 daga CAR 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
60 daga CAR .205 12 .841 .00610 -.0589 .0710 

 
 
 
Tafla F8 
 
60 daga BHAR 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
60 daga 
BHAR 

.210 12 .838 .00641 -.0602 .0730 

 
 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
45 daga 
BHAR 

-.358 12 .727 -.00938 -.0665 .0477 
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Tafla F9 
 
75 daga CAR 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
75 daga CAR .440 12 .668 .01560 -.0616 .0928 

 
 
 
Tafla F10 
 
75 daga BHAR 

 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
75 daga 
BHAR 

.441 12 .667 .01669 -.0659 .0992 

 
 
 
Tafla F11 
 
90 daga CAR 
 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
90 daga CAR .790 11 .446 .02967 -.0530 .1123 
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Tafla F12 
 
90 daga BHAR 
 
  
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
90 daga 
BHAR 

.750 11 .469 .02954 -.0572 .1162 
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Viðauki G 
 
Könnun á fylgni milli hrárrar ávöxtunar eftir 15 viðskiptadaga frá útboði og 
uppsafnaðrar umframávöxtunar fyrstu 15 viðskiptadaga á markaði fyrir félögin 

 
Tafla G1 
 
Fylgnigreining 
 
 

Correlations 

 

Hra avoxtun 
15. 

vidskiptadag 

Uppsofnud 
umframavoxt

un 15. 
vidskiptadag 

Hra avoxtun 15. 
vidskiptadag 

Pearson 
Correlation 

1 .674* 

Sig. (2-tailed)  .012 
N 13 13 

Uppsofnud 
umframavoxtun 15. 
vidskiptadag 

Pearson 
Correlation 

.674* 1 

Sig. (2-tailed) .012  
N 13 13 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Viðauki H 
 
Niðurstöður tilgátuprófs á því hvort uppsöfnuð umframávöxtun annars vegar til 15 

daga og hins vegar til 75 daga eftir markaðsskráningu væri hærri fyrir félög sem fóru í 

útboð árið 2013 og fyrr en fyrir félög sem fóru í útboð árið 2014 og seinna (SPSS) 

 
 

Tafla H1 
 
Lýsandi tölfræði (15 daga CAR) 
 
 

Group Statistics 
 

Hopabreyta N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
15 daga CAR 1.00 7 -.0049 .07032 .02658 

2.00 6 -.0437 .02495 .01018 
 

Hópur 1 í töflu H1 eru félög sem fóru í útboð árið 2013 og fyrr. Hópur 2 eru félög sem fóru í 

útboð 2014 og seinna. 

 
Tafla H2 
 
T-próf fyrir mun (15 daga CAR) 
 
 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

15 
daga 
CAR 

Equal 
variances 
assumed 

6.352 .028 1.27
9 

11 .227 .03884 .03037 -
.02801 

.10569 

Equal 
variances not 
assumed 

  
1.36

4 
7.69

2 
.211 .03884 .02846 -

.02726 
.10493 
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Þar sem p-gildi Levene’s prófsins í töflu H2 um jafna dreifni þýða er 0,028 höfnum við 

núlltilgátunni um jafna dreifni (a = 0,10) og ályktum að dreifni þýðanna sé ekki jöfn. Ath. að 

p-gildið (fyrir t-prófið) sem gefið er upp í töflu H2 er fyrir tvíhliða tilgátupróf. Notast var við 

einhliða tilgátupróf og umreiknast p-gildið því í 0,1055. 

 
Tafla H3 
 
Lýsandi tölfræði (75 daga CAR) 
 
 
 

Group Statistics 
 

Hopabreyta N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
75 daga CAR 1.00 7 .0664 .14294 .05403 

2.00 6 -.0437 .08256 .03370 

 
Hópur 1 í töflu H3 eru félög sem fóru í útboð árið 2013 og fyrr. Hópur 2 eru félög sem fóru í 

útboð 2014 og seinna. 

 
Tafla H4 
 
T-próf fyrir mun (75 daga CAR) 
 
 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

75 
daga 
CAR 

Equal 
variances 
assumed 

3.999 .071 1.65
7 

11 .126 .11004 .06640 -
.03610 

.25618 

Equal 
variances not 
assumed 

  
1.72

8 
9.79

8 
.115 .11004 .06368 -

.03224 
.25232 
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Þar sem p-gildi Levene’s prófsins í töflu H4 um jafna dreifni þýða er 0,071 höfnum við 

núlltilgátunni um jafna dreifni (a = 0,10) og ályktum að dreifni þýðanna sé ekki jöfn. Ath. að 

p-gildið (fyrir t-prófið) sem gefið er upp í töflu H4 er fyrir tvíhliða tilgátupróf. Notast var við 

einhliða tilgátupróf og umreiknast p-gildið því í 0,057.  


