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1 Inngangur 

Öll verkefni eiga það sameiginlegt að hafa upphafspunkt og endapunkt. Til að komast frá 

upphafspunkti til endapunkts þurfa verkefnastjórar að leggja til tíma, fyrirhöfn og pening í 

verkefnið. Þegar metið er hvort fjárfesta skuli í verkefni er áætlað virði verkefnisins til lengri 

tíma. Ýmsar aðferðir eru til við að meta slíkt en spurningin er hvaða aðferð er best til þess fallin 

að leiða fram virði fjárfestingar hverju sinni. Markmið þessara ritgerðar er að leiða fram hvers 

konar fjárfestingar eru best til þess fallnar að vera metnar með óvissuþáttargreiningu. Áhersla 

er lögð á umfjöllun um óvissuþáttagreiningu en einnig verður farið yfir grunnatriði annarra 

aðferða sem notaðar eru til að meta verðmæti fjárfestinga.  

Í þeirri vegferð að leiða fram hvaða fjárfestingar eiga vel við óvissuþáttargreininguna er 

mikilvægt að gera sér vel grein fyrir aðferðarfræðinni og ná að skilja hvað felst í henni. Í öðrum 

kafla er fræðileg umfjöllun um verðmat fjárfestinga og gert er grein fyrir lykilhugtökum. Í þriðja 

kafla er farið ítarlegar í raunvilnanir, hvað felst í hugtakinu og sagt er frá helstu aðferðum á 

virðismati raunvilnana. Í fjórða kafla er raunhæft dæmi þar sem aðferðinni er beitt við 

raunaðstæður og í kjölfarið eru niðurstöður þar sem leitt er fram hvaða fjárfestingar falla vel að 

óvissuþáttargreiningu og þá í hvaða tilfellum aðrar verðmatsaðferðir eru markvissari. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða verðmatsaðferðir sem koma til viðbótar við 

hefðbundnar verðgreiningar og leiða þannig fram áhrif þeirra á heildarvirði fjárfestinga sem 

fela í sér einhverskonar áhættu. Rýnt verður í aðferðarfræðina með það fyrir augum að kanna 

við hvaða aðstæður hún ætti sérstaklega við, hvernig henni er háttað og við hvaða aðstæður 

aðrar aðferðir væru betur til þess fallnar að gefa réttari mynd af virði fjárfestingarinnar.   
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Verðmat fyrirtækja 

Greiningaraðilar nota margs konar líkön til að verðmeta eignir, allt frá einföldum líkönum og 

upp í háþróuð og flókin líkön. Þessi líkön geta haft mjög mismunandi forsendur varðandi 

verðmat en mörg þeirra hafa samt svipuð einkenni og geta þess vegna verið skilgreind í víðara 

samhengi (Damodaran. 2012).  Það eru margir kostir við slíka flokkun það þar sem hún 

auðveldar skilning á hvar einstök líkön falla í stóra samhenginu og af hverju þau gefa 

mismunandi niðurstöður. Almennt séð er um að ræða fjórar mismunandi nálganir á verðmati 

eigna, þær leiðir eru núvirt sjóðstreymisverðmat, hlutfallsverðmat, upplausnarverðmat og 

óvissuþáttaverðmat (Petersen, Plenborg. 2012). 

2.1.1 Núvirt sjóðstreymisverðmat 

Hlutfallsverðmat er sú leið sem er oftast farin í verðmati eigna en til að framkvæma þá aðferð 

verður skilningur á grundvallaratriðum núvirts sjóðstreymisverðmats að vera til staðar. 

Grundvallaratriðin eru að finna hið rétta virði eigna með hliðsjón af eiginleikum þeirra, 

líkindum á auknu virði í framtíðinni, áhættuþáttum í rekstri og sjóðstreymi. Í núvirtu 

sjóðstreymisverðmati er reynt að leiða fram innra virði eigna. Með innra virði er átt við verðmat 

sem óháður greinandi myndi leiða, sem metur ekki aðeins virði eigna með réttum hætti út frá 

þeim upplýsingum sem eru til staðar heldur ákvarðar einnig rétt núvirði til að leiða fram virði 

eigarinnar. Það getur reynst erfitt að leiða fram innra virði eigna, sérstaklega þegar um er að 

ræða ung fyrirtæki með mörgum óvissuþáttum. Þegar litið er til framtíðar getur vel ígrundað 

verðmat á verðmætum fyrirtækisins verið mjög gagnlegt þar sem markaðsvirði fyrirtækisins 

getur verið annað en innra virði eigna þess. Verðmat eigna með núvirtu sjóðstreymismati byggir 

því á áætluðu framtíðar sjóðstreymi og núvirtu virði eigna. Slík greining hentar best á eignum 

(fyrirtækjum) sem hafa jákvætt sjóðstreymi og framtíðarhorfur geta verið metnar með nokkuð 

áreiðanlegum hætti. Því lengra sem fyrirtæki eru frá þessari lýsingu því ómarkvissara verður 

mat á virði með núvirtu sjóðstreymisverðmati. Aðferðin er ekki góð til að meta virði til dæmis 

fyrirtækja sem eru með neikvætt sjóðstreymi þar sem metið er framtíðarstjóðstreymi 

fyrirtækisins, en það er erfitt að gera þegar líkindi eru á að fyrirtæki fari í þrot í náinni framtíð. 

Þá er aðferðin heldur ekki góð til að meta fyrirtæki sem hafa mikið af ónotuðum eignum þar 

sem matið byggir á eignum sem búa til verðmæti og því myndi verðmæti ónotaðra eigna ekki 

vera endurspeglað í greiningunni. Þá eru fleiri tilfelli sem leiða til að þessi aðferð er ekki sú 
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áreiðanlegasta en það þarf samt sem áður að kynna sér grundvallaratriðin vel (Damodaran. 

2012).  

2.1.2 Hlutfallsverðmat 

Sú aðferð sem oftast er stuðst við, við verðmat eigna er hlutfallsverðmat, en þá er verðmæti 

eignar leitt í ljós með hliðsjón af verðmæti sambærilegrar eignar. Þar er almennt notast við 

breytur eins og sjóðstreymi, bókfært virði eigna og tekna en til eru ýmsar útfærlsur á því að 

finna sambærilegar eignir eða leiða fram væntanlegt virði sambærilegra eigna. Í einni 

útfærslunni er notast við meðaltekjuhlutfall fyrirtækja á ákveðnu sviði eða iðnaði og gengið út 

frá því að fyrirtæki í sama iðnaði séu sambærileg fyrirtækinu sem verið er að verðmeta. Þá þarf 

að ganga úr skugga um að meðaltekjuhlutfallið sé rétt fundið. Í hlutfallsverðmati, ólíkt verðmati 

með núvirtu sjóðstreymismati, er reitt sig mun meira á rétt markaðsvirði. Með öðrum orðum þá 

er stólað á að markaðurinn verðmeti eignir rétt auk þess sem gert er ráð fyrir að með samanburði 

við sambærilegar eignir sé hægt að leiða fram villur í markaðsvirði sem leiðréttist svo með 

tímanum. Til eru margar aðferðir til að verðmeta með hlutfallsverðmati en þær skiptast í 

grundvallaratriðum í tvo flokka. Annarsvegar er verðmatsaðferð sem byggir á verðmætum 

sambærilegra eigna og svo verðmatsaðferð sem hefur hliðsjón af ofangreindum 

grundvallaratriðum eins og var lýst í umfjöllun um núvirtu sjóðstreymisaðferðina. 

Hlutfallsverðmatsaðferðin er aðgengileg og auðskiljanleg þar sem verðmat tekur oft ekki langan 

tíma og er oft á tíðum nákvæm, sérstaklega þegar mörg sambærileg fyrirtæki eru á markaðnum 

sem hægt er að bera saman og leiða fram verðmæti fyrirtækisins sem er til skoðunar. Þessi 

aðferð getur því verið óhagkvæmari þegar metin eru verðmæti fyrirtækis sem er mjög sérstakt 

og ekki eru til mörg sambærileg fyrirtæki, þegar fyrirtækið hefur litlar tekjur og neikvætt 

sjóðstreymi (Damodaran. 2012).  

2.1.3 Upplausnarverðmat  

Í upplausnarverðmatslíkönum er virði fyrirtækis áætlað með því að skoða eignir þess og skuldir. 

Þetta verðmat er notað þegar verðgreina á eignir og skuldir fyrirtækis þegar á að skipta búi og 

selja eignir þess vegna gjaldþrots eða þegar eigendur taka ákvörðun um að leggja fyrirtæki 

niður. Til að reikna virði fyrirtækisins er upplausnarvirði allra skulda þess dregið frá summu 

upplausnarvirðis allra eigna fyrirtækisins.  

Upplýsingaöflun fyrir þessa greiningu er frekar umfangsmikil þar sem auðkenna þarf allar 

eignir og skuldir fyrirtækisins. Ráðstöfun á eignum og skuldum fyrirtækis ætti að vera auðveld 

með tilliti til uppgefinna upplýsinga í ársreikningum þess þar sem bókvirði eigna og skulda ætti 
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að endurspegla upplausnarvirði eigna og skulda. Það er þó sjaldan tilfellið. Ársreikningar eru  

gerðir með áætlunum um áframhaldandi starfsemi og það eru því talsverðar hindranir sem 

greiningaraðilinn þarf að yfirstíga til að fá haldbæra niðurstöðu. Mikil vinna getur farið í að 

endurreikna virði eigna og skulda. Hér fyrir neðan má sjá dæmi um upplausnarverðmatslíkan. 

 

Mynd 1 Upplausnarverðmat (Petersen, Plenborg. 2012) 

Fyrsta skrefið sem þarf að taka er að finna eignir og skuldir sem ekki hefur verið gert grein fyrir 

áður. Þar á eftir þarf að verðmeta allar eignir og skuldir. Á myndinni hér að ofan er sýnt hvernig  

ótilgreindar skuldbindingar eru teknar með í reikninginn. Gæti það til að mynda átt við um 

mögulegt tap vegna lögsóknar sem hefur ekki verið gengið frá eða skuldinding um að hreinsa 

mengað landsvæði. Auk þess eru allar eignir og skuldir metnar með upplausnarverðmati sem 

gerir ráð fyrir að eignir dragist saman en skuldir vaxi (Petersen, Plenborg. 2012). 

2.1.4 Óvissuþáttaverðmat 

Verðmatslíkön sem fást við greiningu á óvissuþáttum í fjárfestingum eru kölluð 

óvissuþáttaverðmatslíkön. Þau eru einnig þekkt sem raunvilnanir eða raunvilnanalíkön 

(Damodaran. 2012). Þessar raunvilnanir verða kynntar nánar í kafla 2.4. 

2.1.5 Samantekt 

Þessar fjórar mismunandi aðferðir greina virði út frá mismunandi forsendum og það er 

mikilvægt að greiningaraðilar skilji gildi og hindranir hverrar nálgunar þegar skoðað er hvaða 

nálgun eigi best við hverju sinni. 

Bókvirði Upplausnarvirði Bókvirði Upplausnarvirði

Óáþreifanlegar eignir 100 10 Eigið fé 300 0

Áþreifanlegar eignir 250 195 Varasjóðir 20 20

Fjárhagslegar eignir 50 0 Vaxtaberandi skuldir 290 295

Fastafjármunir 400 205 Rekstrarskuldir 95 95

Ótilgreindar skuldir 0 50

Birgðir 150 120 Skuldir alls 405 460

Viðskiptakröfur 140 120

Skuldabréf og reiðufé 15 15

Veltufjármunir 305 255

Eignir alls 705 460 Eignir og skuldir alls 705 460

Upplausnarverðmatslíkan
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2.2 Hreint núvirði - NPV 

Hin hefðbundna aðferð sem gjarnan er notuð þegar farið er út í það að verðgreina mögulega 

fjárfestingu kallast núvirðisaðferð (e. net present value eða NPV). Núvirðisaðferðin er notuð til 

að reikna núvirði á væntu streymi fjármagns í framtíðinni sem tekur mið af settri 

ávöxtunarkröfu. Ávöxtunarkrafan sem notuð er við útreikninginn er aðlöguð eða leiðrétt og á 

að endurspegla áhættuna sem fjárfestingin felur í sér (Hull. 2009). Algengt er að aðlöguð 

ávöxtunarkrafa taki mið af markaðsáhættu til dæmis af vaxtastigi verðtryggðra ríkisskuldabréfa 

(Trigeorgis. 1996). Neikvætt núvirði verkefnis gefur til kynna að fjárfestingin mun draga úr 

virði fyrirtækisins og ætti því ekki að ráðast í verkefnið. Jákvætt núvirði gefur aftur á móti til 

kynna að verkefnið komi til með að auka virði fyrirtækisins og er þar með komið grænt ljós á 

að ráðast í verkefnið (Hull. 2009).  

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡

− 𝐶0 

Hér fyrir ofan er formúla til að reikna hreint núvirði af væntu stjóðstreymi. Forsendur 

formúlunnar eru eftirfarandi:  

 NPV = Hreint núvirði 

 C0 = Upphaflegur kostnaður við fjárfestingu 

 Ct = Árlegt sjóðstreymi á tímapunkti (t) 

 r = Ávöxtunarkrafa 

 T = Fjöldi tímabila  

 t = Tímapunktur 

Vandamálið við þessa nálgun, að verðgreina fjárfestingu með núviriðisaðferðinni, er að hún 

gefur sér þær forsendur að verkefnið haldi sínu striki og að vænt útkoma standist áætlun. 

Tækifæri (valréttir) sem geta myndast á líftíma verkefnisins eru hunsuð. Nálgunin nær ekki að 

fanga þann sveigjanleika sem oft er nauðsynlegur til að verkefnið nái að aðlaga sig að óvæntum 

breytingum sem kunna að koma upp á meðan á verkefninu stendur. Eftir því sem nýjar 

upplýsingar koma upp á yfirborðið fara ýmsir óvissuþættir að skýrast smám saman og áhætta 

minnkar, hvort sem þessir óvissuþættir stafa af aðstæðum á markaði eða streymi fjármagns í 

framtíðinni. Sveigjanleikinn til að aðlaga sig að þeim breytingum sem kunna að vera 

nauðsynlegar á meðan verkefnið er í gangi getur verið mjög verðmætur fyrir verkefnið.  
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Aðlögunarfærnin sem sveigjanleikinn býður upp á getur aukið virði verkefnisins umtalsvert 

(Trigeorgis. 1996). 

2.3 Valréttir 

Valréttir (e. options) einnig kallaðar vilnanir eiga sér langa sögu sem rekja má aftur til daga 

Grikklands hins forna. Frægasta dæmið um valrétti á fyrri öldum er líklega túlípanaæðið sem 

átti sér stað í Hollandi á sautjándu öld. Þar gerðu kaupmenn kaupréttarsamninga við bændur til 

að kaupa túlípana á ákveðnu gengi til að birgja sig upp. Kaupréttarsamningurinn gerði 

kaupmönnunum kleift að skuldbinda sig ekki við kaupin ef síðar myndi svo reynast að þeir 

þyrftu ekki að auka birgðir sínar af túlípönum. Fyrir kaupréttinn greiddu kaupmennirnir þóknun 

sem tryggði þeim rétt, en ekki skyldu til að versla túlípana á umsömdu verði. Sömuleiðis voru 

bændur að tryggja sig gegn lækkandi verði á túlípönum með því að gera söluréttarsamninga við 

kaupmenn til að festa gengið á vörunni, án þess skuldbinda sig til að selja (Stefánsson. 2003).  

Valréttarsamnningar eða vilnanir ganga út á það að tveir aðilar gera samkomulag sín á milli um 

að kaupa eða selja undirliggjandi eign á tilteknum tímapunkti í framtíðinni. Valréttarsamningar 

skiptast í tvo flokka, annars vegar kaupréttarsamninga og hins vegar söluréttarsamninga (Hull. 

2009).  

Til eru margar gerðir af valréttarsamningum. Algengustu gerðir slíkra samninga eru svokallaðir 

amerískir og evrópskir samningar: 

 Amerískir: Þegar um er að ræða amerískan valrétt getur handhafi þess nýtt sér 

valréttinn á hvaða tímapunkti sem er innan þess tímabils sem samningurinn spannar 

(Hull. 2009). 

 Evrópskir:  Ef um er að ræða evrópskan valrétt þá hefur handhafi þess einungis rétt á 

að nýta sér valréttinn á þeim gjalddaga sem samið er um, í lok tímabils (Hull. 2009). 

Í kauphöllum eru amerískir valréttir algengastir þar sem hægt er að nýta þá á hvaða tímapunkti 

sem er innan samningstíma fram að gjalddaga. Þeir eru taldir vera verðmætari þar sem 

sveigjanleikinn er meiri. Á fjármálamörkuðum skiptir þessi sveigjanleiki ekki svo miklu máli 

vegna þess að báðar þessar gerðir innihalda samsvarandi eiginleika ásamt því að eigendur 

valrétta hafa litla þörf fyrir því að nýta sér valréttinn fyrir gjalddaga (Stefánsson. 2003). Á 

öðrum sviðum er þó þörfin fyrir sveigjanleika talsvert meiri. Á mörkuðum þar sem til dæmis 

um er að ræða framleiðslu á lyfjum eða námugröft er sveigjanleikinn verðmætur (Trigeorgis. 

1996). 
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2.3.1 Kaupréttarsamningur 

Kaupréttur (e. call option) veitir handhafa rétt en ekki skyldu til að kaupa undirliggjandi eign á 

fyrirfram ákveðnu gengi, annað hvort á ákveðnu tímabili eða á ákveðnum tímapunkti í 

framtíðinni. Sem dæmi má nefna ef fjárfestir gerir kaupréttarsamning um kaup á hlutabréfum í 

fyrirtæki á genginu 100 krónur á hlut með gjalddaga eftir 90 daga. Fyrir kaupréttinn greiðir 

fjárfestirinn 3,5 krónur á hlut við upphaf samningsins. Með þessu fyrirkomulagi tekst 

fjárfestinum að tryggja sér að tapið af fjárfestingunni nemi aldrei meira en fjárhæðinni sem 

hann greiddi fyrir kaupréttinn. Fjárfestirinn hagnast síðan á því ef gengi hlutabréfanna er hærra 

en 100 krónur á hlut á gjalddaga kaupréttarsamningsins (Stefánsson. 2003).   

 

Mynd 2 Kaupréttur (Stefánsson. 2003). 

 

2.3.2 Söluréttarsamningur 

Söluréttur (e. put option) veitir handhafa réttinn en ekki skylduna til að selja undirliggjandi eign 

á fyrirfram ákveðnu gengi, annað hvort á ákveðnu tímabili eða á ákveðnum tímapunkt í 

framtíðinni.  

„Með beinni fjárfestingu í hlutabréfum er verið að vonast eftir hækkun til lengri eða skemmri 

tíma. En hvað er hægt að gera ef fjárfestir vill í staðinn hagnast á mögulegri lækkun? Einn 

möguleikinn er að taka skortstöðu í framvirkum samningum eða stöðluðum framvirkum 

samningi um hlutabréfavísitölu“ (Stefánsson. 2003. Bls 140.) 

Með því að taka skortstöðu í framvirkum samningum fylgir þó ákveðin áhætta sem felur í sér 

að gengi hlutabréfa getur hækkað á því tímabili sem samningurinn nær yfir. Ef fjárfestirinn vill 

aftur á móti veðja á lækkun hlutabréfa og um leið takmarka áhættuna getur hann keypt sölurétt 
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á hlutabréfum. Sem dæmi ef fjárfestir á sölurétt á hlutabréfum í fyrirtæki á genginu 100 krónur 

á hlut, fyrir réttinn greiddi hann 7 krónur á hlutinn með gjalddaga eftir 90 daga. Tapið af 

fjárfestingunni verður aldrei meira en verðið sem hann greiddi fyrir söluréttinn (Stefánsson. 

2003) . 

 

Mynd 3 Söluréttur (Stefánsson. 2003). 

2.4 Raunvilnanir 

Talið er að ein byltingakenndasta þróun sem átt hefur sér stað á sviði verðgreiningar er 

staðfestingin á þeirri staðreynd að virði tiltekinnar eignar getur verið meira en núvirði af væntu 

sjóðstreymi ef sjóðstreymið er háð skilyrðum líðandi eða óliðinna atburða. Þessi staðfesting 

hefur að mestu komið til vegna þróunar á verðmatslíkönum með notkun valrétta. Upphaflega 

voru þessi verðmatslíkön notuð til að verðmeta valrétti í skráðum kauphöllum en á 

undanförnum árum hafa menn gert tilraunir til að auka útbreiðslu á verðmatslíkönum með 

notkun valrétta og innleiða aðferðirnar á þau svið þar sem hefðbundnar verðgreiningar eins og 

til dæmis núvirðisaðferðin eru gjarnan fyrsti kostur. Raunvilnunum má síðan bæta við þá 

greiningu til að skapa sveigjanleika og auka þannig virði fjárfestingarinnar (Damodaran. 2012). 

Líkt og fram kom í kafla 3.2 gerir núvirðisaðferðin ekki ráð fyrir að fyrirtæki geti beitt sér fyrir 

breytingum til aðlögunar í fjárfestingaverkefnum eftir að þau hafa verið samþykkt og komin á 

stig framkvæmda. Slíkar aðlaganir geta birst í formi raunvilnana. Þeim er ætlað varpa ljósi á 

raunverulegt virði fjárfestingarinnar, sem núvirðisaðferðin tekur upprunalega ekki með í inn 

reikninginn. Í nær öllum fjárfestingum eru stjórnendur stöðugt að leggja mat á hvernig megi 

lækka kostnað og hámarka tekjur. Til að ná góðum árangri í þeim efnum þurfa stjórnendur að 

koma auga á alla möguleikana sem verkefnið getur haft í för með sér. Þessir möguleikar geta 

verið í formi stækkunar, minnkunar, frestunar eða jafnvel að hætta við verkefnið. Bragðvís 
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sveigjanleikinn veitir stjórnendum valmöguleika sem gæti reynst fyrirtækinu verðmætur. Kostir 

raunvilnanagreiningar koma skýrt fram í fjárfestingum þegar stjórnendur koma auga á þessa 

valmöguleika. Aðferðafræðin á bak við þessar greiningar hjálpar stjórnendum að verðgreina 

sveigjanleikann sem fjárfestingarnar fela í sér (Hillier. 2016). 

2.4.1 Valmöguleikinn að fresta verkefni (e. option to defer) 

Í verkefnum þar sem fjárstreymið er sveiflukennt milli ára, það er að segja þegar fjárstreymið 

getur verið heldur lítið eitt árið og svo talsvert meira árinu seinna, getur verkefnið haft neikvætt 

núvirði fyrra árið en jákvætt núvirði á næsta ári. Þá getur verkefni einnig haft jákvætt núvirði í 

dag en horfur gætu verið á þann veg að virðið gæti hækkað enn meira ef fjárfestingunni væri 

frestað (Damodaran. 2012). 

Þessi valréttur á best við þar sem samkeppni er lítil sem engin, til dæmis þegar stjórnvöld selja 

aðilum réttinn til að virkja auðlindir, líkt og olíu eða málma, á landsvæði í þeirra eign. Þegar 

aðili hefur öðlast réttinn til að virkja á ákveðnu landsvæði getur enginn annar gert það og þessi 

réttur heldur sér í þann tíma sem samið var um. Kostnaðurinn við að virkja eða vinna auðlindir 

er þá samningsverðið (e. exercice price) á valréttinum að fresta og þá eru að minnsta kosti tveir 

mikilvægir óvissuþættir sem fylgja. Það er annars vegar virði og hins vegar magn olíunnar eða 

málmanna sem á að vinna upp úr jörðu (Copeland o.fl. 2005).  

Ákveðin fórnarskipti eru á milli þessara tveggja óvissuþátta. Hærra óvissustig á virði 

auðlindanna hækkar virðið á valréttinum að fresta, og hærra óvissustig á magni í jörðu (eða 

lækkaður kostnaður við öflun upplýsinga um magn í jörðu) lækkar virðið á valréttinum að 

fresta. Þetta þýðir að það gæti verið hagkvæmara út frá fórnarskiptunum milli þessara tveggja 

áhættuþátta að velja ákvörðunina að fresta (Copeland o.fl. 2005).  

2.4.2 Valmöguleikinn að stækka verkefni (e. option to expand) 

Þessi tegund af vilnun er í eðli sínu samsvarandi amerískum kauprétti. Valmöguleikinn á því 

að stækka verkefni getur komið til greina oftar en einu sinni á líftíma verkefnisins. Aukin 

eftirspurn á markaði getur gefið fyrirtæki tilefni til þess að auka fjárfestingu og halda áfram að 

stækka tiltekið verkefni. Einnig getur verið að stækkunin feli í sér komu inn á nýjan markað. 

Fyrirtæki geta nýtt sér þennan valmöguleika til að réttlæta það að ráðast í verkefni sem hefur 

neikvætt núvirði því þau geta falið í sér arðbær tækifæri í framtíðinni. Tilgangurinn með því 

getur verið sá að valrétturinn veiti fyrirtækjum forskot á samkeppni í framtíðinni. Getur 

forskotið falið í sér meðal annars eftirfarandi þætti (Damodaran. 2012): 
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 Aðgangur inn á stóran eða vaxandi markað: Ákveðin fjárfesting eða yfirtaka gæti veitt 

fyrirtæki aðgang inn á stóran eða mögulega stækkandi markað miklu fyrr en fyrirtækið 

hefði annars tækifæri á að komast inn á. Til dæmis mætti ímynda sér bandarískt fyrirtæki 

sem eignast mexíkóskt fasteignafélag, með þann ásetning að komast inn á markaðinn 

þar í landi. 

 Tæknileg sérfræðikunnátta: Í sumum tilfellum er yfirtaka drifin af áhuga fjárfesta á að 

eignast tækni sem vernduð er með einkaleyfi. Það gæti veitt fjárfestunum tækifæri til að 

stækka á núverandi markaði eða skotið þeim inn á nýjan markað.  

 Vörumerki: Fjárfestar eða fyrirtæki borga stundum yfirverð sem er langt yfir 

markaðsverði til að eignast fyrirtæki með verðmætt vörumerki, þar sem þeir standa í 

þeirri trú að vörumerkið má nota til að stækka inn á nýja markaði í framtíðinni 

(Damodaran. 2012). 

Kostnaðurinn við að nýta sér réttinn, eða samningsverðið (e. exercise price), er alltaf sá sami 

og kostnaðurinn við þá stækkun sem á að fjárfesta í (Copeland o.fl. 2005). 

2.4.3 Valmöguleikinn að hætta við verkefni (e. option to abandon) 

Þessi tegund af vilnun líkist amerískum sölurétti þar sem kostnaðurinn við að nýta réttinn 

samsvarar hrakvirði fjárfestingarinnar þegar búið er að draga frá þann kostnað sem fylgir því 

að hætta við verkefnið og loka því (Copeland o.fl. 2005). Í fjárfestingarverkefnum getur komið 

upp sú staða að verkefnið komi ekki til með að skila hagnaði eða að öflun fjármagns gengur 

ekki eftir, þá getur komið sér vel að verðmeta valkostinn að hætta við verkefnið og selja það á 

hrakvirði (Damadoran. 2012). 

2.5 Fjárhagslegar vilnanir og raunvilnanir 

Fjárhagslegar vilnanir og raunvilnanir eru ekki einn og sami hluturinn þó að verðmatslíkönin 

sem notuð eru við greiningu á raunvilnunum tilheyri upprunalega fjárhagslegum vilnunum.  

Undirliggjandi forsendur raunvilnana eru strangt til tekið ekki þær sömu og forsendur 

fjárhagslegra vilnana þó að þær feli báðar í sér réttinn til að rækja tiltekinn gerning (Lütolf-

Carroll o.fl. 2009). 

Fjárhagsleg vilnun (e. financial option) er afleiðugerningur þar sem virði samningsins ræðst af 

flökti undirliggjandi eignar sem afleiðan tilheyrir. Eins og  fram kom hér á undan þá eru 

fjárhagslegar vilnanir rétturinn en ekki skyldan til að kaupa eða selja undirliggjandi eign á föstu 

gengi með ákvörðuðu tímamarki. Fjárhagslegar vilnanir geta verið í formi hlutabréfavilnana (e. 
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stock options) þar sem undirliggjandi fjárhagslegar eignir eru hlutabréf í fyrirtækjum sem skráð 

eru á markaði. Einnig geta slíkar vilnanir komið í formi gjaldeyrisvilnana (e. currency option) 

þar sem undirliggjandi eign er fjármagn sem bundið er við gengi mismunandi gjaldmiðla 

(Lütolf-Carroll o.fl. 2009). Fjöldinn allur er til af öðrum útfærslum fjármálavilnana. Við stofnun 

þann 26. apríl árið 1973 varð The Chicago Board of Options Exchange fyrsta skipulagða 

kauphöllin til að bjóða upp á viðskipti með staðlaða valréttarsamninga í Bandaríkjunum. 

Upphaflega voru fáar gerðir undirliggjandi eigna í boði en með tímanum sem leið fjölgaði þeim 

talsvert, þar á meðal má nefna vísitölur, vexti, flökt og ýmsar gerðir orkugjafa (Copeland o.fl. 

2005). 

Nálgunin sem kennir sig við raunvilnanir styðst við þá aðferðafræði sem ríkir í 

fjármálafræðunum. Fjármálafræðin eru að mestu tileinkuð því að meta og verðleggja 

fjármálagerninga, þar á meðal kaup- og sölurétti. Notkun raunvilnana hefur aftur á móti verið 

dreift á önnur margvísleg svið stjórnunar og ákvörðunartöku þar sem áherslunni hefur verið 

breytt úr einfaldri greiningu yfir í ákvarðanagreiningu og hagræðingu.  

Uppruni raunvilnananálgunarinnar má rekja til ummæla Stewart Myers úr Massachusetts 

Institue of Technology háskólanum þar sem hann talaði um það að eiga eignarhlut í 

fjárfestingarverkefni á borð við byggingu nýrrar verksmiðju eða eiga einkaleyfi á nýrri tækni 

eða öðru nýsköpunartækifæri, væri á formlegan hátt mjög líkt því að eiga fjárhagslega vilnun á 

borð við kauprétt (Myers. 1977). Fjárfesting sem snýr að raunverulegum eignum felur í sér 

réttinn en ekki skylduna til að eyða fjármunum á ákveðnum tímapunkt í framtíðinni til þess að 

festa kaup á eign, til dæmis verksmiðju, þar sem virði hennar stjórnast að jafnaði af hendingu. 

Svipað og með fjárhagslegar vilnanir þar sem á þeim tímapunkti sem samningurinn er gerður 

er óljóst hvort virði samningsins sé hærra eða lægra en gengi undirliggjandi eignar á ákveðnum 

tímapunkt í framtíðinni. Þar af leiðandi er óljóst hvort valrétturinn verði nýttur eða ekki. Ef 

virði áætlaðrar framleiðslu í verksmiðju þróast ekki á þann veg sem áformað var eða ef frekari 

greiningar um framtíðarhorfur í framleiðslu gefa í skyn að framleiðslukostnaður reynist vera of 

hár má leiða líkur að því að ekki sé þess virði að halda áfram með verkefnið, það er að segja að 

það sé ekki þess virði að fara í næsta áfanga verkefnis með því að nýta valréttinn sem 

áframhaldandi framleiðsla felur í sér (Boyer o.fl. 2003). 

 

 

 



 

12 

 

Eftirfarandi þættir sem hafa áhrif á virði valréttar eða vilnunar: 

Kaupréttur á hlutabréfum Raunvilnun í verkefni 

Stundargengi hlutabréfa Núvirði á væntu sjóðstreymi 

Kaupréttargengi Kostnaður við fjárfestingu 

Gildistími kaupréttar Tíminn þar til tækifæri tapast 

Óvissa með virði hlutabréfa Óvissa á virði verkefnis 

Áhættulaus ávöxtunarkrafa Áhættulaus eða leiðrétt ávöxtunarkrafa 

Mynd 4 Áhrif á virði valréttar eða vilnunar (Trigeorgis. 1996). 

Greinarmunurinn á valréttagreiningu og ákvarðanatöku eru áherslurnar. Í raun fer 

valréttagreiningin fram á að vandamálið með ákvarðanatöku sé leyst með valréttinum með því 

að spyrja: Á að nýta valréttinn og þá hvenær? Samt sem áður er greinarmunurinn mikilvægur 

því hann undirstrikar það að góð ákvarðanataka skapar virði. Markmiðið með 

raunvilnananálguninni til ákvörðunartöku í fyrirtækjum er að skapa virði með því að fanga 

virðið á getu fyrirtækisins á markaði.   

Annar greinarmunur á milli fjáhagslegra vilnana og raunvilnana er eðli óvissunar sem hefur 

áhrif á undirliggjandi eign. Í heimi fjárhagslegra vilnana beinist óvissan allaf að gengi 

hlutabréfa í framtíðinni. Þar er óvissan ákveðin uppspretta virðis þar sem niðursveiflur eru 

takmarkaðar en uppsveiflur ótakmarkaðar á afrakstrinum. Þessar sveiflur eru tengdar 

utanaðkomandi breytileika og flökti á gengi undirliggjandi fjárhagslegrar eignar.  

Í heimi raunvilnana hefur óvissan virði vegna eiginleika stjórnenda til að stýra óvissunni í 

fjárfestingarverkefnum. Í heimi án óvissu er engin þörf á stjórnendum. Stjórnendur auka virði 

fyrirtækisins vegan þess að þeir stunda virka stjórnun á þeim breytingum sem skapast þegar 

óvissan skýrist betur með tímanum sem líður. Í þeim skilningi má segja að raunvilnananálgunin 

sé aðferð til að magngreina þetta virði sem skapast hjá fyrirtækjum með stjórnendur sem 

bregðast við óvissu með virkri stjórnun. 

Þessi afgerandi greinarmunur á óvissu á sér hliðstæðu. Sú hliðstæða snýr að eðli upplýsinga 

sem notaðar eru við greiningu á fjárhagslegum vilnunum og verkefnastjórnun. Þegar um er að 

ræða fjárhagslegar vilnanir er hægt að nálgast gögn um hreyfingar á gengi hlutabréfa. Þegar um 

raunvilnanir er að ræða, til dæmis er varða byggingu á nýrri verksmiðju, þá sprettur óvissan út 

frá framtíðarvirði og framleiðslukostnaði. Vöruverð á sér vissulega líkindi með hlutabréfaverði, 
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en þau eru vanalega ekki skráð með sömu nákvæmni, enn fremur eru þau ekki drifin af sömu 

forsendum (Mun. 2006). 

2.6 Verkefnagreining með notkun raunvilnana 

Notkun raunvilnana er mest áberandi á sviði verkefnagreiningar. Áður en notkun raunvilnana 

til greiningar á verkefnum kom til sögunnar studdust menn við hina hefðbundnu 

núvirðisgreiningu (NPV).  Eftir að notkun raunvilnana kom til sögunnar var ekki þar með sagt 

að hefðbundna núvirðisgreiningin hafi verið dæmd úr leik, frekar mætti segja að hún hafi tekið 

breytingum til batnaðar. Raunvilnanaaðferðin straumlínulagar það sem greiningaraðilar eru nú 

þegar að velta fyrir sér, það er eftirfarandi: 

 Leggur áherslu á tímasetningu ákvarðana 

 Ber kennsl og greinir áhættu og tækifæri sem verkefnið felur í sér 

 Ber kennsl, greinir og fínstillir framtíðarákvarðanir sem geta haft bæði neikvæð og 

jákvæð áhrif á framgang verkefnisins 

 Yfir heildina litið, skapar og stjórnar sveigjanleika sem verkfæri til að ná fram bestu 

útkomu úr óvissuaðstæðum (Mun. 2006). 

Raunvilnanir eru eiginleikar sem gera verkefni sveigjanleg. Orðið „raun“ merkir að vilnun eða 

valréttur á við raunverulegar eignir frekar en fjárhagslegar eignir eins og hlutabréf. Virði 

raunvilnana er rakið til þeirrar staðreyndar að stjórnendur hafa réttinn til að taka hagkvæmustu 

ákvarðanirnar eftir því sem fram líður á verkefnið, ákvarðanir sem geta varðað fjárfestingu og 

aðrar aðgerðir (Broyles. 2003).  

Einfaldasta dæmið um notkun raunvilnana er rétturinn til að samþykkja verkefni sem hefur 

jákvætt núvirði og sömuleiðis rétturinn til að hafna verkefni sem hefur neikvætt núvirði. 

Möguleikarnir á því að yfirgefa eða hætta við verkefni fyrr en áætlun segir til um eða að 

framlengja verkefni umfram þann tíma sem upprunalega var áætlað eru líka skilgreindir sem 

raunvilnanir. Raunvilnanir gera stjórnendum að minnsta kosti kleift að taka slíkar ákvarðanir í 

ljósi þess að ekkert skyldar stjórnendur til að nota aðrar óhagkvæmari aðferðir við virðismat. 

Skipulega þenkjandi stjórnendur þekkja og skilja þörfina á sveigjanlegum viðbrögðum við 

óvæntum breytingum í viðskiptaumhverfi þar sem ríkir samkeppni. Vegna þess vilja 

stjórnendur gjarnan innleiða viðeigandi vilnanir í verkefnin sem þeir sinna. Greiningaraðferðir 

fyrirtækja sem meta ekki virði raunvilnana gera stjórnendum erfitt fyrir til að greina hversu 

mikið á að fjárfesta í sveigjanleika verkefna (Broyles. 2003)  
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2.7 Helstu aðferðir við virðismat á raunvilnunum 

Hægt er að fara ýmsar leiðir að því að reikna hefðbundnar vilnanir. Algengustu leiðirnar eru þó 

Black-Scholes aðferðin og svo notkun tvíliðutrjáa. Þær leiðir eru einnig algengastar þegar verið 

er að leggja mat á virði raunvilnana. Báðar leiðir gera ráð fyrir að ávöxtun undirliggjandi eignar 

sé áhættulaus og er því notast við áhættulausa vexti. Þar af leiðandi myndast engin 

högnunartækifæri. 

Munurinn á þessum tveimur leiðum er sá að Black-Scholes aðferðin gefur aðeins niðurstöður 

um núverandi virði vilnana líkt og með evrópskan valrétt, á meðan tvíliðuaðferðin getur sýnt 

virði vilnana á fleiri tímapunktum innan samningstíma líkt og með amerískan valrétt (Hull. 

2009). 

2.7.1 Black-Scholes jafnan 

Bandarísku hagfræðingarnir Robert Merton og Myron Scholes hlutu Nóbelsverðlaun í hagfræði 

árið 1997 fyrir hagnýta aðferð við útreikninga á sviði afleiðuviðskipta. Tilurð aðferðarinnar má 

rekja til samstarfs Merton, Scholes og Fischer Black, en sá síðastnefndi lést nokkrum árum áður 

úr krabbameini. Black og Scholes settu fram aðferðina árið 1973 sem átti eftir að nýtast 

fjárfestum og miðlurum talsvert vel til að meta möguleikann á að versla ákveðið magn 

hlutabréfa á ákveðnu gengi  á fjármálamörkuðum. Merton kom svo til sögunnar þegar hann 

varpaði fram breytingum á aðferðinni („Nóbelinn“. 1997).  

Jafnan tekur mið að því að bestu mögulegu aðstæður séu á markaði með vilnanir og hlutabréf 

þar sem högnunartækifæri (e. arbitrage) eru ekki til staðar og enginn greiddur arður. Verð 

undirliggjandi eignar hefur tilviljanakennt flökt og skammtímavextir eru stöðugir. Jafnan er 

þróuð fyrir evrópskan valrétt þar sem einungis er hægt að nýta hann á gjalddaga samnings. 

Engar takmarkanir eru á lántöku á skammtímavöxtum fyrir hluta af verði undirliggjandi eignar. 

Einnig eru engin takmörk fyrir skortölu.  

Aðferð Black og Scholes var á þann veg að notast var við líkan um verðmyndun eigna (CAPM) 

til að bera saman ávöxtunarkröfu undirliggjandi eignar og markaðarins (Black, Scholes. 1973). 

Merton kom með breytingar á aðferðinni þar sem sett var saman áhættulaust eignasafn sem 

innihélt vilnunina. Þá var skammtíma ávöxtunarkrafa undirliggjandi eignar jöfn áhættulausum 

vöxtum (Merton. 1973).   
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Til að finna virði evrópsk kaupréttar C er jafnan reiknuð á eftirfarandi hátt (Hull. 2009): 

𝐶 = 𝑆𝑁 − 𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒𝑟𝑡𝑁(𝑑2) 

Þar sem forsendur formúlunnar eru eftirfarandi:  

 S = Verð undirliggjandi eignar á tímapunkti 0 

 N = Svæði undir normaldreifðri kúrvu 

 K = Samningsverð 

 e = Veldisvísisfall (2,718) 

 r = Áhættulausir vextir 

 t = Tími til gjalddaga samnings 

Verð undirliggjandi eignar S, er margfaldað með normaldreifðum stuðli d1 (Hull. 2009). 

𝑑1 =
ln (

𝑆
𝐾) + (𝑟 +

𝑠2

2 ) 𝑡

𝑠 ∗ √𝑡
 

Stuðullinn d1 endurspeglar líkurnar á verði undirliggjandi eignar S, þar sem forsendurnar eru 

eftirfarandi: 

 ln = Náttúrulegur lógaritmi 

 s = Staðalfrávik ávöxtunar (flökt á gengi undirliggjandi eignar)  

Líkurnar á samningsverði K, eru svo dregnar fram með stuðlinum d2 (Hull. 2009): 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝑠 ∗ √𝑡 

 

Í tilfellum þar sem notast er við raunvilnanir er hreint núvirði fjárfestingarinnar lagt saman við 

virði vilnunarinnar til að finna heildarvirðið (Trigeorgis. 1996). 

Eins og kom fram hér á undan gildir jafnan einungis fyrir valrétti sem eru nýttir á gjalddaga, 

það er að segja evrópska valrétti. Ekki er hægt að verðmeta ameríska kauprétti þar sem hægt er 

að nýta vilnunina á hvaða tíma sem er innan gildistíma samningsins. Oft kemur upp sú staða að 

nýta þarf vilnunina fyrir gildistímann, til dæmis vegna samkeppni á markaði eða hagkvæmra 

skilyrða á markaði (Cox o.fl. 1979). Til að verðmeta ameríska kauprétti má notast við 

tvíkostadreifingu þar sem notuð eru svokölluð tvíliðutré.  
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2.7.2 Tvíliðutré 

Tvíliðutré eru notuð víða til að greina á myndrænan hátt mismunandi útkomur fyrir framtíðina. 

Þau varpa ljósi á allar mögulegar stefnumarkandi leiðir sem fjárfestingin fer. Við greiningu á 

fjárfestingatækifærum eru reiknaðar líkur á núvirði fjárfestingar (undirliggjandi eignar) á 

gefnum tímapunkti í framtíðinni, upp (virði hækkar) eða niður (virði lækkar) á næsta tímapunkti 

í trénu. Líkurnar eru reiknaðar með tilliti til ávöxtunarkröfu fjárfestingarinnar. Hægt er að taka 

dæmið enn lengra og  bæta sveigjanleika inn í fjárfestinguna í formi vilnana. Þegar búið er að 

reikna núvirði fjárfestingarinnar á hverjum tímapunkt fyrir sig er hægt að finna innra virði 

vilnana á þeim tímapunktum. Líkurnar fyrir innra virði vilnunar eru reiknaðar með 

áhættulausum vöxtum. Áhættulausir vextir eru notaðir til að ná fram hagnaði án áhættu (Hull. 

2009).   

Árið 1979 settu John C. Cox, Stephen A. Ross og Mark Rubinstein fram nýja aðferð til að 

reikna virði valrétta. Aðferðin felur í sér notkun tvíliðutrjáa til að varpa ljósi á mögulega þróun 

á virði hlutabréfa. Með notkun tvíliðutráa er hægt að verðgreina ameríska kauprétti, ólíkt Black-

Scholes aðferðinni þar sem einungis er hægt að nýta valrétt á gjalddaga (Cox o.fl. 1979). Þessi 

aðferð er algengari í notkun þegar um raunvilnanir er að ræða vegna þess að hún býður upp á 

meiri sveigjanleika en Black-Scholes aðferðin (Broyles. 2003). 

Tvíliðutré eru sett upp á þann veg að verð undirliggjandi eignar fer mismunandi leiðir. Á 

endapunktum í trénu er innra virði vilnunarinnar reiknað, það er að segja munurinn á núvirði 

undirliggjandi eignar S, og samningsverði K (Hull. 2009). Eftirfarandi er formúla fyrir virði 

vilnunar í lok samnings. 

𝑓 = max[𝑆 − 𝐾, 0] 

𝑓𝑢 = max[𝑆𝑢 − 𝐾, 0] 

𝑓𝑑 = max[𝑆𝑑 − 𝐾, 0] 

Forsendur formúlunnar eru eftirfarandi:  

 ƒ = Innra virði vilnunar 

 S = Núvirði undirliggjandi eignar. 

 K = Samningsverð  
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Mynd 5 Myndin sýnir bæði innra virði vilnunar og núvirði undirliggjandi eignar á hverjum tímapunkti 

Líkurnar p, á því hvaða leið virðið fer tekur mið af ávöxtunarprósentunni. Eins og kom fram 

hér á undan eru áhættulausir vextir notaðir til að koma í veg fyrir högnunartækifæri þegar innra 

virði vilnunarinnar er reiknað. Líkurnar q, gefa niðurstöður með tilliti til ávöxtunarkröfu 

fjárfestingar (Cox o.fl. 1979).   

𝑝 =
𝑒rΔt − 𝑑

𝑢 − 𝑑
  

 

𝑞 =
𝑒RΔt − 𝑑

𝑢 − 𝑑
  

Forsendur ofangreindrar formúlu eru eftirfarandi:  

 p = Líkur á stefnu verkefnis með tilliti til áhættulausra vaxta (upp = pu eða niður = pd ) 

 q = Líkur á stefnu verkefnis með tilliti til ávöxtunarkröfu fjárfestingar (upp = qu eða 

niður = qd )  

 r =  Áhættulausir vextir 

 R = Ávöxtunarkrafa fjárfestinar 

 Δt = timabil milli tengipunkta í tvíliðulíkaninu 

Upp og niður hreyfingar í trénu endurspegla flökt á virði undirliggjandi eignar eða 

fjárfestingatækifæris: 

𝑢 = 𝑒σ√Δt 

𝑑 = 𝑒−σ√Δt =
1

𝑢
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Forsendur ofangreindrar formúlu eru eftirfarandi: 

 u = Stefna upp á við í tvíliðulíkaninu 

 d = Stefna niður á við í tvíliðulíkaninu. 

 σ = Flökt á sjóðstreymi undirliggjandi eignar síðastliðin tímabil  

 e =  2,71828 (veldisvísisfall) 

Flökt á sjóðstreymi er mælt á ársgrundvelli. Til að brjóta það niður á fleiri  tímabil innan ársins 

er gildi flöktsins margfaldað með kvaðratrótinni af einni tímabilseiningu √Δt (Mun. 2006).  

Þegar búið er að finna innra virði við alla endapunkta er hægt að reikna virði vilnunarinnar. 

Ferillinn í tvíliðutrénu er þá rakinn frá endapunktum til upphafspunkts: 

Virði þegar ferillinn fer upp: 

𝑓𝑢 = 𝑒−𝑟Δt(𝑝𝑓𝑢𝑢 + (1 − 𝑝)𝑓𝑢𝑑) 

Virði þegar ferillinn fer niður: 

𝑓𝑑 = 𝑒−𝑟Δt(𝑝𝑓𝑢𝑑 + (1 − 𝑝)𝑓𝑑𝑑) 

Heildarvirði vilnunar:  

𝑓 = 𝑒−𝑟Δt(𝑝𝑓𝑢 + (1 − 𝑝)𝑓𝑑) 

 

Á sama hátt og gert er þegar Black-Scholes jafnan er notuð er hreint núvirði fjárfestingarinnar 

lagt saman við virði vilnunarinnar til að finna heildarvirðið (Trigeorgis. 1996). 
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3 Aðrar rannsóknir 

3.1 Lyfjafyrirtækið Merck 

Lyfjafyrirtæki tilheyra iðnaði þar sem fjárfestingar fela í sér talsverða áhættu og mikla óvissu. 

Þessi fyrirtæki myndu því hafa mikið gagn af þeirri aðferðafræði sem raunvilnanir kenna sig 

við til að vega og meta efnahagslegan ávinning af rannsóknar- og þróunarstarfi vegna nýrra 

lyfja sem ætlað er að setja á markað. Miklar rannsóknir og hár kostnaður fylgir því að setja nýtt 

lyf á markað. Ef rannsóknir á tilteknu lyfi reynast árangursríkar getur það veitt lyfjafyrirtækinu 

gríðarlegan, efnahagslegan ávinning. Til að nýtt lyf geti komist á markað þarf samþykki 

viðeigandi stofnana. Áður en og ef það fær samþykki þurfa að fara fram klínískar rannsóknir á 

lyfinu. Yfirleitt eru slíkar rannsóknir flóknar umfangs og framkvæmdar í ákveðum áföngum. 

Það ferli getur tekið talsverðan tíma (Pennings, Sereno. 2011).  

Snemma á tíunda áratug síðustu aldar ákvað lyfjafyrirtækið Merck að greina fjárfestingu með 

notkun raunvilnana. Fjárfestingin fól í sér samstarf við lítið líftæknifyrirtæki, Gamma. 

Stjórnendur Merck höfðu í hyggju að fara inn á nýjan markað með fyrirtækið með yfirtöku á 

nýrri tækni sem Gamma væri með í þróun. Gamma hafði fengið einkaleyfi á þessari nýju tækni 

en voru ekki búnir að þróa tæknina nægilega mikið til að koma henni á markað. Merck lögðu 

til að sækja um leyfisveitingu á nýju tækninni með þá von um að ný vara yrði þróuð í 

framhaldinu. Merck áætlaði að eftir leyfisveitinguna myndi það taka önnur tvö ár af 

rannsóknum og þróun áður en varan væri tilbúin á markað. Undirbúningurinn sem nýja tæknin 

krafðist var þess eðlis að Merck töldu það ekki öruggt að hægt væri að þróa vöru með tækninni 

og ef það myndi ná að ganga í gegn væri einnig óvissa um hagkvæmni vörunnar á markaði. Ef 

svo yrði, að eftir tvö ár kæmi í ljós að nýja varan yrði eins hagkvæm og gert var ráð fyrir, þá 

þyrfti Merck að byggja verksmiðju til að framleiða vöruna. Ásamt því þyrfti að leggja út fyrir 

kostnaði vegna markaðssetningar, veltufjármuna og annars stofnkostnaðar. Slík gangsetning 

gæti tekið eitt ár til viðbótar að klára. 

Merck samdi við Gamma um að fá leyfisveitingu fyrir tækninni. Samkvæmt skilmálum myndi 

Merck greiða Gamma tvær milljónir dala í leyfisgjald sem dreift yrði yfir þriggja ára tímabili. 

Að auki myndu þeir greiða Gamma þóknunargjald ef og þá þegar varan færi á markað. Merck 

hafði valmöguleikan að rifta samkomulaginu hvenær sem er á samningstímanum ef fyrirtækið 

yrði ósátt við framvinduna á þróun og rannsóknum. Samningurinn sem var gerður líkist 

kauprétti og þar af leiðandi var hægt að notast við raunvilnanagreiningu. Það virði sem skapast 
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með því að nota raunvilnanagreininguna skal vera til samanburðar við heildarkostnað 

leyfisveitingarinnar ásamt rannsóknar- og þróunarkostnaði.  

Fyrir litla fyrirframgreiðslu keypti Merck réttinn til að hagnast á allri virðisaukningu á tækninni 

frá Gamma og ef tæknin næði ekki að leiða af sér hagkvæma vöru á markað, þá væri Merck 

ekki skyldugt til að koma á fót verksmiðju eða leggja út fyrir stofnkostnaði. Að auki bjóst Merck 

við því að stofnkostnaðurinn væri óháður framtíðarvirði nýju tækninnar (Bowman, Moskowitz. 

2001). 

3.1.1 Greiningin 

Til að reikna virði vilnunarinnar notaði Merck Black-Scholes módelið. Inn í jöfnuna þurfti fimm 

breytur:  

1. Virði verkefnis (í stað gengi hlutabréfa) – Merck tóku vænt núvirði á sjóðstreymi frá 

verkefninu, að því gefnu að verkefnið bæri tilætlaðan árangur. Þegar virði verkefnisins var 

reiknað voru tveir kostnaðarliðir undanskildir:  

1. Sjóðstreymið frá byggingu nýrrar verksmiðju og tilheyrandi stofnkostnaður. 

Þessi kostnaður var reiknaður með í samningsverðinu (exercise price). 

2. Fyrirframgreiðsla á leyfisveitingu og þróunarkostnaður. Þessi kostnaður 

tilheyrir verðinu sem Merck greiddi fyrir vilnunina.  

Greining á sjóðstreymi var gerð með því að nota núvirðisaðferðina. Til viðbótar voru 

framkvæmdar fjórar næmigreiningar sem byggðu á mismunandi forsendum er varða velgengni 

verkefnisins. Í grunntilfellinu var virði verkefnisins 28,5 milljónir dala. Í næmigreiningunum 

voru virði verkefisins 22,5 milljónir, 18 milljónir, 15,8 milljónir og 15 milljónir dala. 

2. Samningsverð (exercise price) – Kostnaðurinn við byggingu nýrrar verksmiðju og tilheyrandi 

stofnkostnaður sem kæmi við sögu ef ákvörðun yrði tekin um að fara með tæknina á markað. 

Merck áætlaði að þessi kostnaður væri samtals 25,4 milljónir dala. 

3. Gildistími samnings – Tekið er mið af þeim tíma sem tekur að þróa vöruna og byggja 

verksmiðjuna. Gildistíminn var settur fyrir tvö, þrjú og fjögur ár. Eftir fjórða árið gerði Merck 

ráð fyrir því að samkeppni væri kominn á þennan markað sem myndi gera þeim erfiðara fyrir. 

4. Flökt – Byggir á árlegu staðafráviki tekna á hlutabréfum í líftæknifyrirtækjum. Slík hlutabréf 

virtust hafa svipað áhættugildi og Gamma-verkefnið. Flöktgildið fyrir greininguna var 0,5. 

5. Áhættulausir vextir (risk-free rate) – tekið var mið af þáverandi vaxtagildi tveggja til fjögurra 

ára ríkisskuldabréfa. Vextirnir sem noast var við voru 4,5% . 
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Með þessum breytum reiknaði Merck virði vilnunar fyrir grunntilvikið og tilvikin úr 

næmigreiningunni. Merck skoðaði einnig virði vilnunarinnar ef um væri að ræða tveggja, 

þriggja og fjögurra ára tímabil. Samanlagt voru þetta 15 tilvik með vilnunum (fimm tilvik með 

þrjá mismunandi gildistíma) sem voru borin saman við kostnaðinn við leyfisveitinguna og 

þróun á tækninni. Sá kostnaður var talinn vera 2,8 milljónir dala.  

 

Mynd 6 Raunvilnanagreining Gamma-verkefnisins 

Greiningin sýnir að virði vilnunarinnar er hærri en kostnaður hennar í öllum nema tveimur 

tilvikum. Í kjölfarið af greiningunni samþykkti Merck að ráðast í leyfisveitingu og hefja þróun 

á vöru fyrir tilheyrandi markað. Merck komst að þeirri niðurstöðu að í grunntilviki þriggja ára 

vilnunar var virðið 11,9 milljónir dala og í næmigreiningu fyrir sama tíma var virðið 4,8 

milljónir dala. Bæði tilvikin sýndu að virði vilnunarinnar væri langt yfir 2,8 milljón dala 

samningsverðinu sem þá leiddi til þess að ákveðið var að fjárfesta í Gamma-verkefninu  

(Bowman, Moskowitz. 2001). 

  

Grunntilvik 1 2 3 4

Helstu breytur

Virði verkefnis $28,5 $22,5 $18 $15,8 $15

Samningsverð 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

vextir 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

flökt 50% 50% 50% 50% 50%

2ja ára vilnun:

Virði vilnunar $10,1 $5,9 $3,4 $2,4 $2,1

Ákvörðun Fjárfesta Fjárfesta Fjárfesta Ekki fjárfesta Ekki fjárfesta

3ja ára vilnun:

Virði vilnunar $11,9 $7,6 $4,8 $3,6 $3,2

Ákvörðun Fjárfesta Fjárfesta Fjárfesta Fjárfesta Fjárfesta

4ra ára vilnun:

Virði vilnunar $13,5 $9 $6 $4,6 $4,2

Ákvörðun Fjárfesta Fjárfesta Fjárfesta Fjárfesta Fjárfesta

Tilvik með næmigreiningu

Raunvilnanagreining Gamma-verkefnisins
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4 Tilviksgreining með raunhæfu dæmi 

4.1 Lýsing á verkefni og forsendur 

Að nota raunvilnanir sem greiningartæki getur verið flókin framkvæmd. Til að varpa ljósi á 

flókna reikninga sem og þekkinguna sem þarf til að nota raunvilnanir verður sýnt raunhæft 

dæmi þar sem reynt verður að sýna fram á tenginguna á milli ákvarðanatöku og notkun 

raunvilnana, það er að segja hvaða greiningartæki og aðferðir þarf að nota að sem henta 

fjárfestingunni best.  

Raunhæfa dæmið sem fjallað verður um byggir á upplýsingum sem útvegaðar voru af MD 

Contractors A/S. MD Contractors A/S er fyrirtæki sem sérhæfir sig í uppsetningu á neðansjávar 

köplum og lögnum. Fyrirhugað verkefni snýr að lagningu á nýjum sæstreng frá meginlandi 

Danmerkur til Fanø. Fanø er eyja sem er staðsett um fimm kílómetra frá höfninni í Esbjerg á 

suðvestur Jótlandi. Á eyjunni eru tvær litlar vindmyllur sem framleiða hvor um sig að hámarki 

um það bil 1,5 MW á klukkustund. Lítið öryggi felst í því að vera einungis með vindmyllur sem 

orkugjafa ef enginn er andvarinn. Fanø fær rafmagn sitt frá meginlandinu í gegnum sæstreng 

(Sigurður Birgisson, AU Risk and safety dept. Símtal, 12. febrúar 2017). 

Með aðeins einn sæstreng sem kominn er til ára sinna blasir við óvissa með rafmagnsöryggi á 

eyjunni. Auk þess er vöntun á meira rafmagni vegna aukinna umsvifa í framleiðslu og á 

ferðamannastöðum á eyjunni. MD Contractors A/S  hafa tekið að sér að leggja nýjan sæstreng 

til eyjunnar. Verkefnið þarf að klárast sem fyrst þar sem óvissa ríkir með ástandið á núverandi 

sæstreng, en sá er kominn fram yfir áætlaðan líftíma þótt hann sé enn í notkun. Í þessu verkefni 

felast eftirfarandi áhættuþættir: 

 Tilskildar leyfisveitingar frá danska ríkinu 

 Verkefnið fer fram úr tímaáætlun 

 Tekjumarkmiði ekki náð 

Kostnaður  við verkefnið er áætlaður 800 milljónir íslenskra króna. Árlegt sjóðstreymi af 

verkefninu er áætlað um 57 milljónir íslenskra króna og núvirt sjóðstreymi yfir 15 ára tímabil 

er 591 milljónir. Flökt á árlegu sjóðstreymi er áætlað 15% (Sigurður Birgisson, AU Risk and 

safety dept., Símtal, 12. febrúar 2017). Áhættulausir vextir (risk-free rate) fylgir 

skuldabréfavísitölu seðlabanka danmerkur og er 0,6% (OECD. 2017). Ávöxtunarkrafan sem 

fyrirtækið áætlar fyrir verkefnið er 5% (Sigurður Birgisson, AU Risk and safety dept., Símtal, 

12. febrúar 2017).  
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Greining á verkefninu verður gerð með notkun raunvilnana til að taka viðkomandi sveigjanleika 

inn í reikninginn til að verja sig gagnvart eftirfarandi undirliggjandi áhættuþáttum: 

 Að geta frestað ákvörðun um að fjárfesta í viðkomandi verkefni um eitt ár þangað til 

nýjar upplýsingar um verkefnið koma í ljós 

 Að geta hætt við verkefnið og selt það á hrakvirði ef það reynist árangurslaust 

Hér á eftir verða niðurstöður úr útreikningum kynntar. Fyrst verður gerð hefðbundin 

núvirðisgreining án sveigjanleika. Þar á eftir verða tvær mismunandi tegundir af raunvilnunum 

síðan reiknaðar til að sýna möguleg áhrif á núvirði verkefnisins. Hver og ein vilnun hefur hefur 

sína röksemd sem notuð er til að verja sig gagnvart tilheyrandi áhættuþáttum. 

4.2 Núvirðisgreining án sveigjanleika 

Með núvirðisaðferðinni er ætlað að sýna hreint núvirði verkefnisins án sveigjanleika. 

Niðurstöðurnar úr þessari greiningu lagðar saman við virði vilnanana sem reiknaðar verða í 

kjölfarið.  

Forsendur (Hillier. 2016):  

 C0 = Upphaflegur kostnaður við fjárfestinguna 

 Ct = Árlegt sjóðstreymi á tímapunkti (t) 

 r = Ávöxtunarkrafa 

 T = Fjöldi tímabila 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡

− 𝐶0 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
57

(1 + 0,05)𝑡

15

𝑡=1

− 800 

𝑁𝑃𝑉 =  −𝟐𝟎𝟗 

Niðurstöður sýna að hreint núvirði án sveigjanleika er neikvætt upp á 209 milljónir íslenskra 

króna.  
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4.3 Greining með notkun raunvilnana og tvíliðutrjáa  

4.3.1 Valmöguleikinn að fresta:    

Ákveðin óvissa einkennir verkefnið vegna nýrrar reglugerðar. Einnig stendur fyrirtækið frammi 

fyrir þeirri óvissu hvort þeir fái tilskilin leyfi frá ríkinu til að ráðast í verkefnið. Þar af leiðandi 

vill fyrirtækið skoða valmöguleikann á því að fresta verkefninu um eitt ár og kanna virði þeirrar 

vilnunar sem felur í sér að fresta. Líkja má viðkomandi vilnun við kauprétt (call option). 

Forsendurnar eru eftirfarandi: 

 PV = 591 (núvirt sjóðstreymi) 

 K = 800 (upphaflegur kostnaður við fjárfestinguna) 

 R = 5%  (ávöxtunarkrafa fjárfestingar) 

 r =  0,6%  (áhættulausir vextir) 

 σ = 15% (flökt) 

 T = 1 (gildistími samnings í árum). 

 Δt = 0,5 (tímabil milli tengipunkta í tvíliðulíkaninu 0,5 = 6 mánuðir) 

Til að reikna NPV og sýna það í tvíliðulíkani þarf að finna margföldunarstuðulinn á sjóðstreymi 

verkefnisins sem notaður er til að ákvarða upp og niður hreyfingar í tvíliðulíkaninu (Hull. 2009). 

𝑢 = = 𝑒0,15√0,5 = 𝟏, 𝟏𝟏𝟏 

𝑑 =
1

𝑢
 

𝑑 =
1

1,11
= 𝟎, 𝟖𝟗𝟗 

Líkurnar á upp og niður hreyfingum á næsta tímapunkt í tvíliðulíkaninu sýna ætlaða þróun 

sjóðstreymis. Þær eru reiknaðar á eftirfarandi hátt (Hull. 2009): 

𝑞𝑢 =
𝑒𝑅Δt − 𝑑

𝑢 − 𝑑
 

 

𝑞𝑢 =
𝑒0,05∗0,5 − 0,899

1,11 − 0,899
= 𝟎, 𝟓𝟗𝟐 

𝑞𝑑 = 1 − 𝑞𝑢 
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𝑞𝑑 = 1 − 0,592 = 𝟎, 𝟒𝟎𝟕 

 

Þegar búið er að reikna líkurnar er hægt að reikna og setja upp sjóðstreymið á hverjum 

tímapunkt fyrir sig í tvíliðulíkaninu (Hull. 2009): 

𝑃𝑉𝑢 =  𝑃𝑉0 ∗ 𝑢 

𝑃𝑉𝑑 =  𝑃𝑉0 ∗ 𝑑 

Fyrsta tímabil (6 mánuðir): 

𝑃𝑉𝑢 = 591 ∗ 1,11 = 𝟔𝟓𝟕, 𝟏𝟑 

𝑃𝑉𝑑 = 591 ∗ 0,899 = 𝟓𝟑𝟏, 𝟓𝟐 

 

𝑃𝑉𝑢𝑢 = 657,13 ∗ 1,11 = 𝟕𝟑𝟎, 𝟔𝟔 

𝑃𝑉𝑢𝑑 = 657,13 ∗ 0,899 = 𝟓𝟗𝟏 

𝑃𝑉𝑑𝑑 = 531,52 ∗ 0,899 = 𝟒𝟕𝟖, 𝟎𝟒 

Síðan er sjóðstreymið sett upp í tréð: 

 

Mynd 7 Áætlað sjóðstreymi eftir atburðum 

NPV fyrir verkefnið byggt á greiningu með notkun tvíliðulíkans og enginn sveigjanleiki í formi 

raunvilnana.  
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𝑁𝑃𝑉 = 𝑁ú𝑣𝑖𝑟𝑡 𝑠𝑗óð𝑠𝑡𝑟𝑒𝑦𝑚𝑖 − 𝑈𝑝𝑝ℎ𝑎𝑓𝑙𝑒𝑔𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟 𝑣𝑖ð 𝑓𝑗á𝑟𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 

591 − 800 = −𝟐𝟎𝟗 

 

Raunvilnanagreining er svo framkvæmd í framhaldinu með valmöguleikann að fresta. Segja 

má að fyrirtækið hafi kauprétt á sjóðstreymi verkefnisins og stofnkostnaður við fjárfestinguna 

er samningsverðið (Mun. 2006). Hér verða áhættulausir vextir notaðir til að reikna líkurnar. 

Líkur reiknaðar fyrir innra virði vilnunarinnar (Hull. 2009): 

𝑃𝑢 =
𝑒𝑟Δt − 𝑑

𝑢 − 𝑑
 

 

𝑃𝑢 =
𝑒0,006∗0,5 − 0,899

1,111 − 0,899
= 𝟎, 𝟒𝟗 

𝑃𝑑 = 1 − 𝑃𝑢 

𝑃𝑑 = 1 − 0,49 = 𝟎, 𝟓𝟏 

 

Til að finna virðið á endapunktunum í tvíliðulíkaninu er innra virði vilanana reiknað á 

eftirfarandi hátt (Hull. 2009): 

𝑓 = max[𝑆 − 𝐾, 0] 

 

𝑓𝑢𝑢 = max[730,66 − 800 ,0] = 𝟎 

𝑓𝑢𝑑 = max[591 − 800 ,0] = 𝟎 

𝑓𝑑𝑑 = max[478,04 − 800 ,0] = 𝟎 

 

Virði vilnana er svo hægt að reikna á eftirfarandi hátt með því að byrja aftast í líkaninu: 

 

𝑓 = 𝑒−𝑟Δt(𝑝𝑓𝑢 + (1 − 𝑝)𝑓𝑑) 
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𝑓𝑢 = 𝑒−0,006∗0,5(0,49 ∗ 0 + (1 − 0,49)0) = 𝟎 

𝑓𝑑 = 𝑒−0,006∗0,5(0,49 ∗ 0 + (1 − 0,49)0) = 𝟎 

𝑓0 = 𝑒−0,006∗0,5(0,49 ∗ 0 + (1 − 0,49)0) = 𝟎 

 

𝑓0 = 𝟎 

Þegar búið er að reikna virðið er það sett í tréð: 

 

Vilnunin breytir ekki NPV verkefnisins þar sem virði hennar er núll. Þar af leiðandi er 

valrétturinn að fresta verkefninu verðlaus. 

𝑁𝑃𝑉 =  −209 + 0 = −𝟐𝟎𝟗 

 

4.3.2 Valmöguleikinn að hætta við og selja á hrakvirði    

Verkefnið er áhættusamt og óvissa ríkir um árangur þess. Bæjarfélagið telur verkefnið hins 

vegar mjög mikilvægt fyrir orkuöryggi íbúa og áframhaldandi efnahagsvöxt á eyjunni. Af þeim 

sökum er bæjarfélagið tilbúið að kaupa verkefnið fyrir 480 milljónir íslenskra króna ef það ber 

ekki árangur. Forsendurnar eru eftirfarandi: 

 PV = 520 (núvirt sjóðstreymi) 

 K = 800 (upphaflegur kostnaður við fjárfestinguna) 

 R = 5%  (WACC) 
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 r =  0,6%  (áhættulaus ávöxtunarkrafa) 

 σ = 15% (flökt) 

 T = 2 (gildistími samnings í árum). 

 Δt = 0,5 (timabil milli tengipunkta í tvíliðulíkaninu 0,5 = 6 mánuðir) 

 X = 480 (Hrakvirði fjárfestingar)  

 

𝑢 = 𝑒σ√Δt  

𝑢 = = 𝑒0,15√0,5 = 𝟏, 𝟏𝟏𝟏 

𝑑 =
1

𝑢
 

𝑑 =
1

1,11
= 𝟎, 𝟖𝟗𝟗 

Upp og niður hreyfingar reiknaðar. 

𝑞𝑢 =
𝑒𝑅Δt − 𝑑

𝑢 − 𝑑
 

 

𝑞𝑢 =
𝑒0,05∗0,5 − 0,899

1,11 − 0,899
= 𝟎, 𝟓𝟗𝟐 

𝑞𝑑 = 1 − 𝑞𝑢 

𝑞𝑑 = 1 − 0,592 = 𝟎, 𝟒𝟎𝟕 

Líkurnar á upp og niður hreyfingum reiknaðar fyrir vænt sjóðstreymi (e. objective probability) 

á hvern punkt í líkaninu með nýjum tíma til lokadags á vilnuninni (2 ár) 

𝑃𝑉𝑢 =  𝑃𝑉0 ∗ 𝑢 

𝑃𝑉𝑑 =  𝑃𝑉0 ∗ 𝑑 

Fyrsta tímabil (6 mánuðir): 

𝑃𝑉𝑢 = 591 ∗ 1,11 = 𝟔𝟓𝟕, 𝟏𝟑 

𝑃𝑉𝑑 = 591 ∗ 0,899 = 𝟓𝟑𝟏, 𝟓𝟐 

 



 

29 

 

Annað tímabil (12 mánuðir): 

𝑃𝑉𝑢𝑢 = 657,13 ∗ 1,11 = 𝟕𝟑𝟎, 𝟔𝟔 

𝑃𝑉𝑢𝑑 = 657,13 ∗ 0,899 = 𝟓𝟗𝟏 

𝑃𝑉𝑑𝑑 = 531,52 ∗ 0,899 = 𝟒𝟕𝟖, 𝟎𝟒 

Þriðja tímabil (18 mánuðir): 

𝑃𝑉𝑢𝑢𝑢 = 730,66 ∗ 1,11 = 𝟖𝟏𝟐, 𝟒𝟐 

𝑃𝑉𝑢𝑢𝑑 = 591 ∗ 0,899 = 𝟔𝟓𝟕, 𝟏𝟑 

𝑃𝑉𝑑𝑑𝑢 = 478,04 ∗ 0,899 = 𝟓𝟑𝟏, 𝟓𝟐 

𝑃𝑉𝑑𝑑𝑑 = 478,04 ∗ 0,899 = 𝟒𝟐𝟗, 𝟗𝟑 

Fjórða tímabil (24 mánuðir): 

𝑃𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢 = 812,42 ∗ 1,11 = 𝟗𝟎𝟑, 𝟑𝟐 

𝑃𝑉𝑢𝑢𝑢𝑑 = 812,42 ∗ 0,899 = 𝟕𝟑𝟎, 𝟔𝟔 

𝑃𝑉𝑢𝑢𝑑𝑑 = 657,13 ∗ 0,899 = 𝟓𝟗𝟏 

𝑃𝑉𝑑𝑑𝑑𝑢 = 429,93 ∗ 0,899 = 𝟒𝟕𝟖, 𝟎𝟒 

𝑃𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 429,93 ∗ 0,899 = 𝟑𝟖𝟔, 𝟔𝟔 
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Mynd 8 Vænt sjóðstreymi sýnt í tvíliðulíkani 

Valmöguleikann að hætta við verkefnið má líkja við sölurétt þar sem eigandi vilnunarinnar 

hefur í þessu tilfelli réttinn til að selja verkefnið á hrakvirði. Hrakvirði verkefnisins 

endurspeglar samningsverðið. 

Til að finna virði vilnunarinnar er byrjað á því að reikna virðið á endapunktunum í líkaninu 

(Hull. 2009). 

𝑓 = max[𝑆 − 𝐾, 0] 

 

𝑓𝑢𝑢𝑢𝑢 = max[480 − 903,32 ,0] = 0 

𝑓𝑢𝑢𝑢𝑑 = max[480 − 730,66 ,0] = 0 

𝑓𝑢𝑢𝑑𝑑 = max[480 − 591 ,0] = 0 

𝑓𝑢𝑑𝑑𝑑 = max[480 − 478,04 ,0] = 1,96 

𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑 = max[480 − 386,66 ,0] = 93,34 
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Líkur með áhættulausum vöxtum reiknaðar: 

𝑃𝑢 =
𝑒𝑟Δt − 𝑑

𝑢 − 𝑑
 

 

𝑃𝑢 =
𝑒0,006∗0,5 − 0,899

1,111 − 0,899
= 𝟎, 𝟒𝟗 

𝑃𝑑 = 1 − 𝑃𝑢 

𝑃𝑑 = 1 − 0,49 = 𝟎, 𝟓𝟏 

 

Lokaskrefið í að finna virði vilnunanirnnar felur í sér að reikna frá endapunktunum og aftur á 

bak að upphafspunkti. Þannig má finna virði vilnunarinnar á upphafstímapunkti 0 (Hull, 2009): 

𝑓 = 𝑒−𝑟Δt(𝑝𝑓𝑢 + (1 − 𝑝)𝑓𝑑) 

 

𝑓𝑢𝑢𝑢 = 𝑒−0,006∗0,5(0,49 ∗ 0 + (1 − 0,49) ∗ 0) = 𝟎 

𝑓𝑢𝑢𝑑 = 𝑒−0,006∗0,5(0,49 ∗ 0 + (1 − 0,49) ∗ 0) = 𝟎 

𝑓𝑢𝑑𝑑 = 𝑒−0,006∗0,5(0,49 ∗ 0 + (1 − 0,49) ∗ 1,96) = 𝟎, 𝟗𝟗 

𝑓𝑑𝑑𝑑 = 𝑒−0,006∗0,5(0,49 ∗ 1,96 + (1 − 0,49) ∗ 93,34) = 𝟒𝟖, 𝟒𝟐 

 

𝑓𝑢𝑢 = 𝑒−0,006∗0,5(0,49 ∗ 0 + (1 − 0,49) ∗ 0) = 𝟎 

𝑓𝑢𝑑 = 𝑒−0,006∗0,5(0,49 ∗ 0 + (1 − 0,49) ∗ 0,99) = 𝟎, 𝟓 

𝑓𝑑𝑑 = 𝑒−0,006∗0,5(0,49 ∗ 0,99 + (1 − 0,49) ∗ 48,42) = 𝟐𝟓, 𝟏 

 

 

𝑓𝑢 = 𝑒−0,006∗0,5(0,49 ∗ 0 + (1 − 0,49) ∗ 0,5) = 𝟎, 𝟐𝟓 

𝑓𝑑 = 𝑒−0,006∗0,5(0,49 ∗ 0 + (1 − 0,49) ∗ 0) = 𝟏𝟑 

 

𝑓0 = 𝑒−0,006∗0,5(0,49 ∗ 0,25 + (1 − 0,49) ∗ 13) = 𝟔, 𝟕𝟑 
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Virði vilnunaninnar er 6,73 milljónir íslenskra króna. Með valmöguleikann á að hætta við 

verkefnið og selja það á hrakvirði hefur upprunalegt NPV verkefnisins hækkað um 6,73 

milljónir:  

−209 + 6,73 =  −𝟐𝟎𝟐, 𝟐𝟕 
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5 Niðurstöður 

Í þessari ritgerð var fjallað um aðferðir við mat á fjárfestingum með áherslu á 

óvissuþáttagreiningu. Þegar verkefni eru áhættusöm og eru háð óvissu verður sveigjanleiki 

mikilvægari þáttur í að ná fram betri hagkvæmni.  

Verðmat sem styðst við núvirðisaðferðina nær ekki utan um sveigjanleika slíkra fjárfestinga og 

á það til að undirverðmeta slíkar fjárfestingar. Þegar fjárfesting er metin með núvirðisaðferðinni 

er ekki tekið inn í myndina verðmæti með hliðsjón af möguleikum til að betrumbæta 

fjárfestinguna eða ganga frá henni með ýmsu móti til að takmarka tap. Óvissuþáttargreining 

veitir þennan sveigjanleika þar sem reiknað er með möguleika á því að þróa fjárfestinguna og 

leiða fram hvert verðmæti hennar er eftir að því starfi er lokið. Hægt er að nota aðferðir sem 

upprunalega voru þróaðar fyrir vilnanir á fjármálamörkuðum, þar á meðal tvíliðutré eða Black-

Scholes formúluna. Ef fjárfesting er talin bera með sér litla áhættu eru minni líkindi til þess að 

vilnunin verði nýtt.  

Þessi aðferðarfræði getur verið notuð í verkefnum sem bera með sér mikla áhættu og er jafnvel 

háð pólitískum skoðunum eða leyfisveitingum. Verkefni líkt og hvort fjárfesta eigi í 

olíuhreinsunarstöð á austurlandi með það fyrir augum að sinna skipum sem sigla þar um þegar 

norður sjóleiðin opnast hafa nokkuð háan áhættuþröskuld og er arðsemi þeirra háð óvissþáttum 

og eru því vel til þess fallin að vera greind með óvissuþáttargreiningu. 

Í stað þess að hafna fjárfestingu strax á þeim forsendum að hún hafi neikvætt hreint núvirði 

(NPV), geta hagsmunaaðilar sem leggja til við skipulag verkefnisins notast við 

óvissuþáttagreiningu til að meta óvissuþætti verkefnisins. Með því móti má leiða fram hvernig 

óvissuþættirnir hafa áhrif á heildar virði fjárfestingarinnar. Í sumum tilfellum getur þessi 

viðbótargreining skapað nægilegt auka virði til að ráðist verði í fjárfestinguna. Því meiri sem 

áhættan er því meira verðmæti skapast með notkun raunvilnana. 
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