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leiðsögn og gagnleg ráð meðan á vinnslu ritgerðarinnar stóð. Einnig vil ég færa 

starfsmönnum Kauphallar Íslands og Greiningar Íslandsbanka þakkir fyrir aðstoð við 

gagnaöflun. Síðast en ekki síst vil ég færa fjölskyldu minni mínar allra bestu þakkir fyrir 

ómetanlegan stuðning í gegnum allt námið. 
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Útdráttur 

Seðlabanki Íslands ber ábyrgð á framfylgd peningastefnunnar á Íslandi. Megin markmið 

Seðlabankans er að viðhalda verðstöðugleika en það gerir hann meðal annars með því að 

stýra vöxtum á peningamarkaði. Niðurstöður vaxtaákvarðana hans kvíslast niður um 

hagkerfið og hafa meðal annars áhrif á eignaverð í landinu. 

Framkvæmd er atburðarannsókn þar sem áhrif vaxtaákvarðana Seðlabankans á 

hlutabréfaverð 16 fyrirtækja í Kauphöll Íslands eru skoðuð. Vaxtaákvarðanir eru annars 

vegar flokkaðar eftir niðurstöðu og hins vegar eftir því hvort niðurstaðan er talin hafa 

komið markaðnum á óvart. Væntingar markaðarins eru metnar með því að rýna í spár 

greiningardeilda Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans fyrir hverja vaxtaákvörðun. 

Áætluð ávöxtun hlutabréfa er metin út frá markaðslíkani og borin saman við raunverulega 

ávöxtun hlutabréfanna. Umframávöxtun er svo mæld með því að draga áætlaða ávöxtun 

frá raunverulegri ávöxtun. Að lokum er meðaltals umframávöxtun tekin saman fyrir hvern 

flokk ásamt uppsafnaðri meðaltals umframávöxtun til að meta heildaráhrif á 

hlutabréfaverð eftir flokkum vaxtaákvarðana. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að markaðurinn bregðist nokkuð rökrétt 

við vaxtaákvörðunum Seðlabankans. Vaxtahækkanir hafa svipuð áhrif á tilkynningardegi 

og vaxtalækkanir en heildaráhrif vaxtalækkana virðast vera meiri. Þá hafa 

vaxtaákvarðanir, þar sem niðurstaðan var metin óvænt, mun oftar tölfræðilega marktæk 

áhrif á hlutabréfaverð á tilkynningardegi heldur en vaxtaákvarðanir þar sem niðurstaðan 

var metin vera í samræmi við væntingar markaðarins. Heildaráhrif vaxtaákvarðana þar 

sem niðurstaðan var metin óvænt eru einnig meiri en heildaráhrif vaxtaákvarðana þar 

sem niðurstaðan var talin hafa verið í samræmi við væntingar markaðarins. 

 

 



 

6 

Efnisyfirlit 

   

Formáli ............................................................................................................................ 4 

Útdráttur ......................................................................................................................... 5 

Myndaskrá ....................................................................................................................... 8 

Jöfnuskrá ....................................................................................................................... 10 

Töfluskrá ........................................................................................................................ 11 

1 Inngangur ................................................................................................................. 12 

2 Seðlabankinn og peningastefnan ............................................................................. 14 

2.1 Stjórntæki Seðlabankans .................................................................................. 14 

2.2 Stýrivextir og leiðni peningastefnunnar ........................................................... 16 

2.2.1 Áhrif stýrivaxta ...................................................................................... 16 

2.2.1.1 Markaðsvextir og útlán .................................................................. 17 

2.2.1.2 Gengi krónunnar ............................................................................ 18 

2.2.1.3 Væntingar og trúverðugleiki .......................................................... 19 

2.2.1.4 Eignaverð ....................................................................................... 21 

3 Vaxtaákvarðanir á skilvirkum markaði ..................................................................... 23 

3.1 Væntingar fjárfesta ........................................................................................... 24 

4 Íslenski hlutabréfamarkaðurinn á rannsóknartímabilinu ........................................ 25 

4.1 Hlutabréf í rannsókninni ................................................................................... 26 

4.2 Velta .................................................................................................................. 26 

4.3 Verðþróun ......................................................................................................... 28 

4.4 Ávöxtun ............................................................................................................. 31 

5 Aðrar rannsóknir á sama sviði.................................................................................. 33 

6 Gögnin ...................................................................................................................... 35 

6.1 Vaxtaákvarðanir ................................................................................................ 35 

6.2 Fyrirtæki ............................................................................................................ 35 

6.3 Spár ................................................................................................................... 36 

7 Aðferðafræði ............................................................................................................ 39 

7.1 Matsgluggi ......................................................................................................... 39 

7.2 Atburðargluggi .................................................................................................. 40 

7.3 Vaxtaákvarðanir ................................................................................................ 43 

8 Takmarkanir á rannsókn .......................................................................................... 45 

9 Niðurstöður .............................................................................................................. 47 

9.1 Allar vaxtaákvarðanir ........................................................................................ 49 



 

7 

9.1.1 Vaxtahækkanir ...................................................................................... 51 

9.1.2 Vaxtalækkanir ....................................................................................... 52 

9.1.3 Óbreyttir vextir ...................................................................................... 53 

9.2 Vaxtaákvarðanir með tilliti til væntinga ........................................................... 54 

9.2.1 Fyrirséðir atburðir ................................................................................. 56 

9.2.2 Óvæntir atburðir ................................................................................... 58 

10 Umræða og lokaorð ................................................................................................. 61 

Heimildaskrá .................................................................................................................. 64 

Viðauki 1 - Niðurstöður vaxtaákvarðana og spár greiningardeilda .............................. 67 

Viðauki 2 - Meðaltals umframávöxtun (AAR) og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

(CAAR) fyrir fyrirséðar vaxtahækkanir ..................................................................... 69 

Viðauki 3 - Meðaltals umframávöxtun (AAR) og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

(CAAR) fyrir fyrirséðar vaxtalækkanir ...................................................................... 70 

Viðauki 4 - Meðaltals umframávöxtun (AAR) og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

(CAAR) fyrir óbreytta vexti ....................................................................................... 71 

Viðauki 5 - Meðaltals umframávöxtun (AAR) og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

(CAAR) fyrir jákvæða atburði ................................................................................... 72 

Viðauki 6 - Meðaltals umframávöxtun (AAR) og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

(CAAR) fyrir neikvæða atburði ................................................................................. 73 

 



 

8 

Myndaskrá 

Mynd 1. Áhrif hækkunar bindiskyldu á framboð lánsfjár. ................................................ 15 

Mynd 2. Stýrivextir Seðlabankans á rannsóknartímabilinu. ............................................. 16 

Mynd 3. Miðlunarferli peningastefnunnar. ...................................................................... 17 

Mynd 4. Samband væntra vaxtatekna og kjörvaxtastigs lánastofnana. .......................... 18 

Mynd 5. Áhrif vaxtahækkunar á eftirspurn eftir krónum. ................................................ 19 

Mynd 6. Þróun verðbólgu á rannsóknartímabilinu. ......................................................... 20 

Mynd 7. Þróun heimsmarkaðsverðs á olíu ásamt verðbólguþróun. ................................ 21 

Mynd 8. Þróun OMXI6/OMXI8 vísitölunnar á rannsóknartímabilinu. .............................. 26 

Mynd 9. Þróun veltu á Aðallista íslensku Kauphallarinnar. .............................................. 27 

Mynd 10. Velta hlutabréfa á rannsóknartímabilinu eftir fyrirtækjum. ............................ 28 

Mynd 11. Verðþróun hlutabréfa Eikar hf. ........................................................................ 29 

Mynd 12. Verðþróun hlutabréfa Eimskipa hf. .................................................................. 29 

Mynd 13. Verðþróun hlutabréfa Haga hf. ........................................................................ 29 

Mynd 14. Verðþróun hlutabréfa HB Granda hf. ............................................................... 29 

Mynd 15. Verðþróun hlutabréfa Icelandair hf. ................................................................ 29 

Mynd 16. Verðþróun hlutabréfa Marel hf. ....................................................................... 29 

Mynd 17. Verðþróun hlutabréfa N1 hf. ............................................................................ 30 

Mynd 18. Verðþróun hlutabréfa Regins hf. ...................................................................... 30 

Mynd 19. Verðþróun hlutabréfa Reita hf. ........................................................................ 30 

Mynd 20. Verðþróun hlutabréfa Símans hf. ..................................................................... 30 

Mynd 21. Verðþróun hlutabréfa Sjóvár hf. ...................................................................... 30 

Mynd 22. Verðþróun hlutabréfa Skeljungs hf. ................................................................. 30 

Mynd 23. Verðþróun hlutabréfa Sýnar hf. ....................................................................... 31 

Mynd 24. Verðþróun hlutabréfa TM hf. ........................................................................... 31 

Mynd 25. Verðþróun hlutabréfa VÍS hf. ........................................................................... 31 

Mynd 26. Verðþróun hlutabréfa Össurar hf. .................................................................... 31 

Mynd 27. Breyting á dagslokagengi hlutabréfa á rannsóknartímabilinu. ........................ 32 



 

9 

Mynd 28. Niðurstöður vaxtaákvarðana. ........................................................................... 35 

Mynd 29. Fjöldi vaxtaákvarðana og spáa á rannsóknartímabilinu. .................................. 37 

Mynd 30. Yfirlit yfir réttar spár bankanna. ....................................................................... 37 

Mynd 31. Tímalína fyrir atburðarannsóknir. .................................................................... 39 

Mynd 32. Hlutfall atburða sem teljast hafa marktæk áhrif á tilkynningardegi. ............... 49 

Mynd 33. Meðaltals umframávöxtun hlutabréfa yfir atburðargluggann. ........................ 50 

Mynd 34. Uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun hlutabréfa yfir 

atburðargluggann. ................................................................................................ 50 

Mynd 35. Skipting vaxtahækkana á milli fyrirtækja. ........................................................ 51 

Mynd 36. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

fyrir vaxtahækkanir. ............................................................................................. 52 

Mynd 37. Skipting vaxtalækkana á milli fyrirtækja. ......................................................... 52 

Mynd 38. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

fyrir vaxtalækkanir. ............................................................................................... 53 

Mynd 39. Skipting óbreyttra vaxta á milli fyrirtækja. ....................................................... 53 

Mynd 40. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

fyrir óbreytta vexti. ............................................................................................... 54 

Mynd 41. Skipting fyrirséðra og óvæntra atburða. .......................................................... 55 

Mynd 42. Hlutfall fyrirséðra og óvæntra atburða sem teljast hafa tölfræðilega 

marktæk áhrif á tilkynningardegi. ........................................................................ 56 

Mynd 43. Skipting fyrirséðra atburða eftir flokkum. ........................................................ 56 

Mynd 44. Meðaltals umframávöxtun fyrir fyrirséða atburði. .......................................... 57 

Mynd 45. Uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir fyrirséða atburði......................... 58 

Mynd 46. Skipting óvæntra atburða. ................................................................................ 58 

Mynd 47. Meðaltals umframávöxtun fyrir óvænta atburði. ............................................ 59 

Mynd 48. Uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir óvænta atburði. ......................... 60 

Mynd 49. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

fyrir fyrirséðar vaxtahækkanir. ............................................................................. 69 



 

10 

Mynd 50. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

fyrir fyrirséðar vaxtalækkanir. .............................................................................. 70 

Mynd 51. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

fyrir fyrirséða óbreytta vexti. ............................................................................... 71 

Mynd 52. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

fyrir jákvæða atburði. ........................................................................................... 72 

Mynd 53. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

fyrir neikvæða atburði. ......................................................................................... 73 

  

 Jöfnuskrá 

Jafna 1. Ávöxtun hlutabréfa á rannsóknartímabilinu ....................................................... 32 

Jafna 2. Ávöxtun hlutabréfa .............................................................................................. 39 

Jafna 3. α stuðull ............................................................................................................... 40 

Jafna 4. β stuðull ............................................................................................................... 40 

Jafna 5. Markaðslíkan ....................................................................................................... 41 

Jafna 6. Umframávöxtun .................................................................................................. 41 

Jafna 7. Marktektarpróf .................................................................................................... 42 

Jafna 8. Uppsöfnuð umframávöxtun ................................................................................ 42 

Jafna 9. Meðaltals umframávöxtun .................................................................................. 42 

Jafna 10. Uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun ............................................................. 43 

 

  



 

11 

Töfluskrá 

Tafla 1. Meðaltal α stuðla allra fyrirtækja fyrir hvert ár. .................................................. 47 

Tafla 2. Meðaltal β stuðla allra fyrirtækja fyrir hvert ár. .................................................. 48 

Tafla 3. Fjöldi vaxtaákvarðana til skoðunar fyrir hvert fyrirtæki. ..................................... 48 

Tafla 4. Niðurstöður vaxtaákvarðana og spár greiningardeilda. ...................................... 67 

 

 



 

12 

1 Inngangur 

Seðlabanki Íslands hefur það megin markmið að halda verðlagi á Íslandi stöðugu. 

Vaxtaákvarðanir eru eitt helsta verkfærið sem hann beitir til að ná þessu markmiði en  

áhrif vaxtabreytinga Seðlabankans kvíslast niður um hagkerfið og hafa meðal annars áhrif 

á eignaverð. Hlutabréfaverð ætti þar ekki að vera nein undantekning enda byggja tvær af 

algengustu leiðunum sem fjárfestar nota til að verðleggja hlutabréf, þ.e. sjóðstreymislíkan 

(e. free cash flow) og arðgreiðslulíkan (e. dividend discount model), á því að núvirða 

annars vegar vænt framtíðarsjóðstreymi og hins vegar væntar framtíðararðgreiðslur. 

Þegar vextir hækka (lækka) nota fjárfestar því hærri (lægri) vexti en áður til núvirðingar á 

væntu framtíðargreiðsluflæði. Útkoman verður sú að samtala núvirts vænts 

greiðsluflæðis lækkar (hækkar) sem veldur því, að öðru óbreyttu, að verðmat fjárfesta 

verður lægra (hærra) en áður.  

Í aðdraganda hverrar vaxtaákvörðunar birta ýmsir greiningaraðilar spár um hver 

niðurstaða Seðlabankans muni verða. Einna sýnilegastar af þessum spám eru spár 

greiningardeilda stærstu þriggja viðskiptabankanna, Arion banka, Íslandsbanka og 

Landsbankans. Spár bankanna eru til þess fallnar að skapa væntingar hjá markaðsaðilum 

og eru þær því notaðar í þessari rannsókn til þess að meta væntingar markaðarins fyrir 

hverja vaxtaákvörðun Seðlabankans. Mikilvægt er að aðgreina vaxtaákvarðanir þar sem 

niðurstaðan er talin hafa komið markaðnum á óvart frá öðrum vaxtaákvörðunum, þar 

sem ólíklegt þykir að birting vaxtaákvarðana hafi mikil áhrif á hlutabréfaverð þegar 

niðurstaðan er í samræmi við væntingar markaðarins. 

Megin tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hversu mikil áhrif vaxtaákvarðanir 

Seðlabankans hafa á verð hlutabréfa á íslenska hlutabréfamarkaðnum. Leitast verður 

svara við því hvort áhrifin séu mismikil eftir því hvort um vaxtahækkun, vaxtalækkun eða 

óbreytta vexti er að ræða og hvort áhrifin séu mismikil eftir því hvort niðurstaða 

vaxtaákvörðunar sé í samræmi við væntingar markaðarins eða hvort hún komi 

markaðnum á óvart. 

Farið er yfir störf Seðlabankans og hlutverk hans. Fjallað er um þau verkfæri sem 

bankinn hefur í baráttunni við verðbólgudrauginn og reifað hvernig vaxtaákvarðanir hans 
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hafa áhrif á fjármálakerfið. Að því loknu er fjallað um þá verðþróun sem átt hefur sér stað 

á íslenska hlutabréfamarkaðnum á rannsóknartímabilinu, þ.e. frá upphafi árs 2009 til og 

með júlí 2018. Því næst er farið yfir spár greiningardeilda bankanna og þau áhrif sem þær 

hafa á viðbrögð markaðarins við vaxtaákvörðunum. Farið er yfir gögnin sem liggja til 

grundvallar rannsókninni og þá aðferðafræði sem notuð er við úrvinnslu gagnanna. Að 

lokum eru niðurstöður teknar saman og mat lagt á skilvirkni íslenska 

hlutabréfamarkaðarins með tilliti til viðbragða hans við vaxtaákvörðunum Seðlabankans. 
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2 Seðlabankinn og peningastefnan 

Seðlabanki Íslands starfar samkvæmt lögum 36/2001. Hann er sjálfstæð stofnun í eigu 

íslenska ríkisins og hefur það megin markmið að halda verðlagi stöðugu. Stöðugt verðlag 

er í þessu samhengi skilgreint með formlegu verðbólgumarkmiði sem tekið var upp þann 

27. mars árið 2001, en verðbólgumarkmiðið er í dag miðað við 2,5% verðbólgu á 12 

mánaða tímabili (Seðlabanki Íslands, e.d.-d, Seðlabanki Íslands, e.d.-f og lög um 

Seðlabanka Íslands). 

Afar mikilvægt er að verðbólga fái ekki að leika lausum hala í hagkerfinu án nokkurs 

hagstjórnarlegs aðhalds, þar sem óhófleg verðbólga veldur meðal annars því að verðskyn 

almennings brenglast, sparifé brennur upp og öll áætlanagerð fyrirtækja verður erfiðari 

og ómarkvissari. Enda er það almennt viðurkennt að verðbólgu verði að halda í skefjum, 

sem sést best á því að forgangsverkefni flestra annarra seðlabanka hins vestræna heims 

er einnig að viðhalda verðstöðugleika (Mishkin, 2006 og Þórarinn G. Pétursson, 2007).  

2.1 Stjórntæki Seðlabankans 

Peningastefnunefnd Seðlabankans gegnir því veigamikla hlutverki að sjá um framkvæmd 

peningastefnunnar. Nefndin tekur ákvarðanir um beitingu stjórntækja bankans en í 

nefndinni sitja tveir sérfræðingar í peninga- og efnahagsmálum sem skipaðir eru af 

ráðherra, ásamt seðlabankastjóra, aðstoðarseðlabankastjóra og aðalhagfræðingi 

bankans. Nefndin hittist að lágmarki átta sinnum á ári, fjallar um stöðu efnahagsmála og 

helstu hagstærða og tekur í framhaldi ákvörðun um að hækka vexti, lækka þá eða halda 

þeim óbreyttum (Seðlabanki Íslands, e.d.-c og Seðlabanki Íslands, e.d.-e). 

Vextir bankans eru þó ekki eina stjórntækið sem Seðlabankinn hefur yfir að ráða en 

bankinn getur einnig beitt bindiskyldu og inngripum á gjaldeyrismarkaði í því skyni að ná 

áðurnefndu megin markmiði sínu. Þó hefur verið bent á að seðlabankar hafi í raun aðeins 

yfir einu stjórntæki að ráða þar sem hagræn áhrif bindiskyldu og inngripa á 

gjaldeyrismarkaði séu í grunninn þau sömu og hagræn áhrif vaxtabreytinga. Þannig leiðir 

hækkun vaxta til dæmis almennt til þess að vaxtastig í landinu hækkar, líkt og farið er yfir 

í síðari köflum, sem slær á eftirspurn og heldur verðbólgu í skefjum. Hækkun bindiskyldu 

hefur sambærileg áhrif til vaxtahækkunar og þar með til lækkunar verðbólgu, þar sem 
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hún dregur úr lausu fé í umferð, þ.e.a.s. hún minnkar framboð á lánsfé (Þórarinn G. 

Pétursson, 2007). Þessu sambandi má lýsa myndrænt eins og sjá má á mynd 1. 

 

Mynd 1. Áhrif hækkunar bindiskyldu á framboð lánsfjár. 

Myndin sýnir einfaldaða útgáfu af framboðs- og eftirspurnarkúrfum fyrir lánsfé. Á 

henni sést hvernig hækkun bindiskyldu veldur því að framboð á lánsfé dregst saman og 

framboðsferillinn hliðrast til vinstri. Við það verður til nýtt jafnvægi þar sem 

jafnvægismagn verður lægra en áður, en jafnvægisverð lánsfjár (þ.e. vextir) verður hærra.  

Að sama skapi myndi inngrip á gjaldeyrismarkaði þar sem Seðlabankinn kaupir krónur 

fyrir gjaldeyri, auka eftirspurn eftir krónum, sem myndi hliðra eftirspurnarferlinum til 

hægri. Afleiðingin yrði hærra jafnvægismagn en áður ásamt hærra (þ.e. sterkara) 

jafnvægisgengi. Hærra gengi eykur hlutfallslegan kaupmátt í krónum, gerir innflutning 

ódýrari og slær þannig á verðbólgu þar sem innfluttar vörur lækka í verði. Þetta hefur 

verið nefnt innflutt verðhjöðnun. Eftirspurn eftir innlendum vörum ætti einnig að dragast 

saman sem einnig stuðlar að lægri verðbólgu. 

Þar sem segja má að stýrivextir séu helsta stjórntæki Seðlabankans í baráttunni við 

verðbólgudrauginn er eingöngu fjallað um áhrif þeirra í þessari rannsókn. Umfjöllun um 

áhrif bindiskyldu og inngripa á gjaldeyrismarkaði lýkur því hér. 
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2.2 Stýrivextir og leiðni peningastefnunnar 

Seðlabankinn stundar viðskipti við innlendar lánastofnanir og stýrir þannig vöxtum á 

peningamarkaði. Stýrivextir Seðlabankans eru þeir vextir í áðurnefndum viðskiptum sem 

mest áhrif hafa á þróun skammtímavaxta á peningamarkaði. Þegar þetta er ritað teljast 

vextir á sjö daga bundnum innlánum vera stýrivextir bankans en það hvaða vextir teljast 

stýrivextir hefur tekið breytingum á milli tímabila og mun vafalítið gera það áfram.  

Það skýrist meðal annars af því að þarfir lánastofnana eru breytilegar frá einum tíma 

til annars og sveiflast þær til að mynda með efnahagsástandi hvers tíma. Þetta gerir það 

að verkum að eftirspurn þeirra eftir lánaviðskiptum við Seðlabankann er mismikil og er 

það í raun svo að frá árinu 2009 hafa innlánavextir Seðlabankans haft meiri áhrif á þróun 

skammtímavaxta á peningamarkaði heldur en útlánavextir bankans (Seðlabanki Íslands, 

e.d.-a). Á mynd 2 má sjá hvaða vextir voru stýrivextir Seðlabankans á því tímabili sem 

rannsókn þessi tekur til. 

 

Mynd 2. Stýrivextir Seðlabankans á rannsóknartímabilinu. Heimild: Seðlabanki Íslands (e.d.-a.). 

2.2.1 Áhrif stýrivaxta 

Vaxtaákvarðanir peningastefnunefndar hafa bein áhrif á þau skammtímavaxtakjör sem 

fjármálastofnunum bjóðast hjá Seðlabankanum líkt og kom fram að ofan. Þaðan leiða þær 

út í vaxtarófið og hafa meðal annars áhrif á peningamagn í umferð, eignaverð, gengi, 
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verðbólguvæntingar, heildareftirspurn og að endingu á verðbólgu, eins og Þórarinn G. 

Pétursson (2001) hefur fjallað ítarlega um og sjá má á mynd 3 frá Seðlabanka Íslands. 

 

Mynd 3. Miðlunarferli peningastefnunnar. Heimild: Seðlabanki Íslands (e.d.-b). 

Í þessari rannsókn er einblínt á áhrif vaxtaákvarðana Seðlabankans á hlutabréfaverð 

en hér verður samt sem áður einnig tæpt stuttlega á áhrifum þeirra á aðrar breytur. 

2.2.1.1 Markaðsvextir og útlán 

Þegar Seðlabankinn hækkar vexti verður það almennt til þess að lánastofnanir hækka 

vaxtakjör til sinna viðskiptavina. Einstaklingar og fyrirtæki þurfa því að greiða hærri vexti 

af útistandandi lánum með breytilega vexti sem dregur úr ráðstöfunarfé þeirra. Jafnframt 

þyrftu þessir sömu aðilar að greiða hærri vexti fyrir ný lán sem þeir kynnu að taka til að 

fjármagna mögulegar framkvæmdir og fjárfestingar (Þórarinn G. Pétursson, 2001). Hærra 

vaxtastig veldur einnig samdrætti í efnahagsreikningum einstaklinga og fyrirtækja þar 

sem hærri vextir rýra verðmæti eigna þeirra, líkt og fjallað er um í kafla 2.2.1.4. Hækkun 

vaxta hægir því almennt á eftirspurn eftir lánsfé. 

Að sama skapi geta hækkandi útlánavextir orðið til þess að framboð af lánsfé dregst 

saman sökum aukinnar útlánaáhættu. Hin aukna útlánaáhætta stafar af því að rýrnun á 

verðmæti eigna lántaka gerir tryggingastöðu lánastofnana verri, ásamt því að lægra 

ráðstöfunarfé gerir lántaka, að öðru jöfnu, verr í stakk búna til að ráða við greiðslubyrði 

lána sinna (Bernanke og Gertler, 1995). 

Á markaði með ósamhverfum upplýsingum, þ.e. þegar aðilar markaðarins hafa ekki 

sama magn upplýsinga, geta hærri vextir einnig orðið til þess að laða að áhættusamari 
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lántakendur með áhættusamari fjárfestingaverkefni (Stiglitz og Weiss, 1981). Færa má 

góð rök fyrir því að lánamarkaðurinn falli hér undir þar sem lántakendur hljóta alltaf að 

hafa fyllri upplýsingar um eigin greiðslugetu og vænta arðsemi fjárfestingaverkefna sinna 

en bankinn getur haft (þó að bankinn auðvitað geri allt sem í hans valdi stendur til að 

meta útlánaáhættu).  

Væntar vaxtatekjur banka ættu því að hækka samhliða hærri vöxtum en eingöngu upp 

að vissu marki. Mynd 4 (Stiglitz og Weiss, 1981) sýnir hvernig dregur úr vexti væntra 

vaxtatekna lánastofnana eftir því sem vextir fara hækkandi og útlánaáhætta eykst. 

Væntar vaxtatekjur fara svo lækkandi þegar vextir fara yfir kjörvaxtastigið (e. bank 

optimal rate), en þá hefur útlánaáhætta aukist til muna, meðal annars sökum þess að 

áhættusamari lántakar eru líklegri en aðrir til að sækjast eftir lánum á slíkum vöxtum en 

aðrir skuldarar. Þetta veldur því að hærri vextir geta orsakað samdrátt á framboði lánsfjár. 

 

Mynd 4. Samband væntra vaxtatekna og kjörvaxtastigs lánastofnana. Heimild: Stiglitz og Weiss (1981). 

2.2.1.2 Gengi krónunnar 

Þegar Seðlabankinn hækkar vexti ætti það almennt, að öðru óbreyttu, að hafa áhrif til 

styrkingar á gengi krónunnar. Það stafar af því að hærri vextir gera íslensk verðbréf 

eftirsóknarverðari en erlend verðbréf sem gerir það að verkum að fjárfestar sækjast í að 

kaupa krónur og nota þær til að fjárfesta í íslenskum verðbréfum. Vaxtahækkun ætti því 
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alla jafna að auka eftirspurn eftir krónum, sem hækkar verð (þ.e. styrkir gengi) krónunnar 

(Þórarinn G. Pétursson, 2001). Mynd 5 sýnir einfaldaða mynd af þessu sambandi. 

 

Mynd 5. Áhrif vaxtahækkunar á eftirspurn eftir krónum. 

Sterkara gengi krónunnar hefur svo aftur þau áhrif að innflutningur á erlendum vörum 

verður ódýrari og eftirspurn eftir innlendum vörum skreppur saman. Þetta stuðlar að 

lægra vöruverði og þar með lægri verðbólgu. 

2.2.1.3 Væntingar og trúverðugleiki 

Með aðgerðum sínum í peningamálum hefur Seðlabankinn einnig áhrif á væntingar 

einstaklinga og fyrirtækja. Trúverðugleiki Seðlabankans skiptir því miklu máli fyrir 

framgang peningastefnunnar þar sem neysluhegðun byggist ekki síst á væntingum um 

framtíðarverðbólgu og horfur í efnahagsmálum. Sé trúverðugleiki Seðlabankans af 

skornum skammti, takmarkar það því getu hans til að halda verðlagi stöðugu. Örugg stjórn 

peningamála sem leiðir af sér stöðugt verðlag til lengri tíma er hins vegar til þess fallin að 

auka trúverðugleika bankans (Seðlabanki Íslands, e.d.-b). 

Verðbólga, mæld sem árshækkun vísitölu neysluverðs síðustu 12 mánuði, skreið undir 

verðbólgumarkmið Seðlabankans í febrúar 2014 eftir að hafa haldist þar yfir í um 3 ár 

(Hagstofa Íslands, 2019a). Í mars 2018 fór verðbólgan vissulega aftur yfir 
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verðbólgumarkmiðið en þetta er engu síður lengsta samfellda skeið verðbólgunnar undir 

markmiðinu síðan verðbólgumarkmiðið var tekið upp árið 2001. Má því leiða að því líkur 

að trúverðugleiki Seðlabankans sem hagstjórnaraðila hafi aukist undanfarin ár. 

 

Mynd 6. Þróun verðbólgu á rannsóknartímabilinu. Heimild: Seðlabanki Íslands (e.d.-g). 

Þó ber að fara varlega í að eigna Seðlabankanum allan heiðurinn af góðu ástandi 

síðustu ára þar sem ýmsir áhrifaþættir hafa einnig verið að þróast í hagstæða átt 

undanfarin ár. Gríðarleg aukning ferðamanna til landsins hefur til að mynda aukið 

eftirspurn eftir krónum sem hefur styrkt gengi krónunnar og stuðlað að lægri verðbólgu. 

Þá fór heimsmarkaðsverð á olíu lækkandi þegar leið á rannsóknartímabilið en lægra 

olíuverð stuðlar almennt að lægri verðbólgu. Sjá má þróun olíuverðs og þróun verðbólgu 

á rannsóknartímabilinu á mynd 7. 
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Mynd 7. Þróun heimsmarkaðsverðs á olíu ásamt verðbólguþróun. Heimild: Hagstofa Íslands (2019a) og 
Hagstofa Íslands (2019b). 

2.2.1.4 Eignaverð 

Þegar stýrivextir breytast ætti það almennt að hafa áhrif á eignaverð, til að mynda 

fasteignaverð og hlutabréfaverð. Áhrifin á fasteignaverð eru þau að hærri vextir leiða til 

minni eftirspurnar eftir fasteignum, þar sem hærri fjármögnunarkostnaður gerir það síður 

fýsilegt að kaupa fasteignir. Minni eftirspurn leiðir svo af sér að húsnæðisverð ætti að 

lækka (Þórarinn G. Pétursson, 2001). 

Áhrif stýrivaxtabreytinga á hlutabréfaverð eru til að mynda þau að hærri vextir leiða til 

minni eftirspurnar eftir hlutabréfum ásamt því að núvirði væntra arðgreiðslna lækkar. 

Verðmyndun hlutabréfa byggir vissulega á fleiri þáttum en vaxtastigi en alla jafna ætti þó 

að gilda neikvætt samband á milli hlutabréfaverðs og vaxtastigs (Meltzer, 1995) meðal 

annars vegna eftirfarandi þátta: 

1. Fjárfestar, fjármálastofnanir og aðrir markaðsaðilar beita ýmsum mismunandi 

verðmatsaðferðum til að reikna út innra virði skráðra fyrirtækja á hverjum tíma. 

Útkoman er svo borin saman við hið raunverulega markaðsverð fyrirtækjanna og 

kemur þá í ljós hvort fyrirtækið sé rétt verðlagt á markaði, miðað við niðurstöðu 

verðmatsins.  
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Tvær af algengustu aðferðunum sem notaðar eru við að meta innra virði fyrirtækja 

eru annars vegar gerð sjóðstreymislíkans (e. free cash flow) sem byggir á að núvirða 

vænt framtíðarsjóðstreymi og hins vegar gerð arðgreiðslulíkans (e. dividend 

discount model) sem byggir á að núvirða væntar framtíðararðgreiðslur. 

Ef vaxtastig hækkar munu fjárfestar núvirða væntar greiðslur með hærri 

ávöxtunarkröfu sem leiðir að öðru óbreyttu til lægra verðmats og þar með til lægra 

hlutabréfaverðs. 

2. Hærri vextir leiða, að öðru óbreyttu, til lakari rekstrarafkomu fyrirtækja þar sem 

þau greiða hærri vexti af lánum sem verður til þess að hagnaður þeirra dregst 

saman. Þetta ætti að leiða til minni áhuga fjárfesta á hlutabréfamarkaðnum. 

3. Hærri vextir gera það jafnframt að verkum að skuldabréf verða hlutfallslega meira 

aðlaðandi fjárfestingarkostur en hlutabréf.  

(Seðlabanki Íslands, e.d.-b og Siddiqui, S., 2003). 

Ef ofangreindar forsendur halda ættu stýrivaxtaákvarðanir peningastefnunefndar 

Seðlabankans því að öðru óbreyttu að hafa áhrif á verð hlutabréfa á íslenska 

hlutabréfamarkaðnum. 
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3 Vaxtaákvarðanir á skilvirkum markaði 

Kenningin um skilvirkni markaða var fyrst sett fram af Eugene Fama. Samkvæmt 

kenningunni inniheldur verð hlutabréfa á hverjum tíma allar upplýsingar sem skipt geta 

máli fyrir verðmyndun hlutabréfanna (Fama, 1970). Það þýðir að fjárfestar eigi ekki 

möguleika á að ná langtímaumframávöxtun þar sem hlutabréfaverð ætti að aðlagast 

nýjum upplýsingum um leið og þær eru birtar. 

Skilvirkni markaða er vanalega skilgreind í þremur stigum, þ.e. veik skilvirkni, 

meðalsterk skilvirkni og sterk skilvirkni. Brealey, Myers og Allen (2011) útskýra stigin svo:  

 Ef markaðir eru veikt skilvirkir inniheldur markaðsverð hlutabréfa allar 
sögulegar opinberar upplýsingar sem mótuðu fyrri markaðsverð. Ekki er 
mögulegt að hagnast á því að rýna í sögulegar verðrunur, í því skyni að spá fyrir 
um í hvaða átt verð hlutabréfa muni þróast næst. 

 Ef markaðir eru meðalsterkt skilvirkir inniheldur markaðsverð hlutabréfa allar 
sögulegar opinberar upplýsingar um hlutabréfin að viðbættum öllum tiltækum 
opinberum upplýsingum sem nálgast má. Af þessu leiðir að verð bréfanna 
breytist jafnóðum og nýjar upplýsingar eru gerðar opinberar, sem gerir 
fjárfestum nær ómögulegt að hagnast á nýjum upplýsingum. 

 Á sterkt skilvirkum markaði inniheldur markaðsverð hlutabréfa ekki einungis 
allar upplýsingar sem mótuðu fyrri markaðsverð auk allra opinberra upplýsinga 
sem nálgast má um hlutabréfin heldur einnig innherjaupplýsingar. Þetta gerir 
það að verkum að fjárfestir sem býr yfir innherjaupplýsingum um tiltekið 
hlutabréf gæti ekki einu sinni náð umframávöxtun á því að stunda viðskipti 
byggð á þeim upplýsingum. 

Höfundur telur fyrirfram líklegast að íslenski hlutabréfamarkaðurinn sé ekki fjarri því 

að vera meðalsterkt skilvirkur til skamms tíma þegar litið er til birtingar vaxtaákvarðana. 

Reynslan sýnir að verð hlutabréfa breytist alla jafna nokkuð hratt þegar nýjar 

verðmyndandi upplýsingar eru gerðar opinberar sem gerir það að verkum að ólíklegt er 

að markaðurinn geti talist veikt skilvirkur. Jafnframt telur höfundur ólíklegt að 

markaðurinn sé sterkt skilvirkur þar sem slík skilgreining felur í raun í sér að innherjar 

stundi reglubundin viðskipti byggð á innherjaupplýsingum, en slík viðskipti eru vitaskuld 

ólögleg. Þó ber að nefna að sýnt hefur verið fram á söguleg mynstur til lengri tíma litið á 

íslenskum hlutabréfamarkaði sem benda til óskilvirkrar hegðunar íslenska markaðarins 

(Stefán B. Gunnlaugsson, 2018). 

Sé íslenski markaðurinn meðalsterkt skilvirkur ætti hlutabréfaverð að aðlagast mjög 

hratt þegar nýjar upplýsingar eða forsendur sem fjárfestar reikna inn í verðmatslíkön sín, 
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á borð við hækkun eða lækkun stýrivaxta, eru opinberaðar. Þannig ætti að sjást neikvæð 

umframávöxtun við vaxtahækkanir en jákvæð umframávöxtun við vaxtalækkanir. Lítil 

sem engin umframávöxtun ætti hins vegar að mælast þegar niðurstaða 

peningastefnunefndar er að halda vöxtum óbreyttum. Þó verður að setja þann fyrirvara 

á að væntingar fjárfesta geta einnig haft áhrif á það hvernig markaðurinn bregst við 

vaxtaákvörðunum.  

3.1 Væntingar fjárfesta 

Greiningardeildir Arion banka og Íslandsbanka og Hagfræðideild Landsbankans (hér eftir 

allar nefndar greiningardeildir) gefa reglulega út greiningar á helstu stefnum og 

straumum í efnahagslífinu. Á meðal þess sem greiningardeildirnar fjalla um eru 

vaxtaákvarðanir peningastefnunefndar Seðlabankans en áður en hver vaxtaákvörðun er 

birt opinberlega birta greiningardeildirnar spár sínar um vænta niðurstöðu 

peningastefnunefndarinnar.  

Ætla má að þessar spár móti að einhverju leyti væntingar fjárfesta um það hver hin 

nýja stýrivaxtaprósenta verði. Í þessari rannsókn er því notast við spár 

greiningardeildanna til að leggja mat á það hverjar væntingar markaðarins eru fyrir hverja 

vaxtaákvörðun og verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar með tilliti til þess. 

Dagsetningar vaxtaákvarðana Seðlabankans eru fyrirfram þekktar og ætti 

vaxtaákvörðun sem slík því ekki að koma fjárfestum á óvart. Aftur á móti mætti ætla að 

viðbrögð fjárfesta fari eftir því hvort greiningaraðilar hafi spáð réttilega fyrir um 

niðurstöðu þeirrar ákvörðunar sem peningastefnunefnd Seðlabankans tekur hverju sinni. 

Höfundur telur fyrirfram sennilegt að verð hlutabréfa breytist meira ef niðurstaða 

vaxtaákvörðunar er ekki í samræmi við væntingar fjárfesta, þar sem viðbúið er að 

markaðurinn leiðrétti fljótt þær verðbreytingar sem mögulega hafa átt sér stað fyrir 

vaxtaákvörðunardaginn, sem byggðu á væntingum sem reyndust rangar þegar á hólminn 

var komið. 

Þegar niðurstaða vaxtaákvörðunar er í samræmi við væntingar fjárfesta má því líkast 

til búast við minni sveiflum í verði en ella, en einnig er líklegt að þær verðbreytingar sem 

birtast, muni birtast á dögunum fyrir dagsetningu vaxtaákvörðunar þar sem fjárfestar eru 

mögulega þegar farnir að verðleggja hlutabréfin í samræmi við væntingar um niðurstöðu 

vaxtaákvörðunarinnar. 
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4 Íslenski hlutabréfamarkaðurinn á rannsóknartímabilinu 

Kauphöll Íslands hóf í byrjun árs 2009 að reikna út nýja úrvalsvísitölu, OMXI6, sem samsett 

var úr hlutabréfum þeirra félaga sem mestan seljanleika höfðu á íslenska markaðnum og 

réðist vægi hvers félags af flotleiðréttu markaðsvirði þeirra (Viðskiptablaðið, 2009). Líkt 

og nafnið gefur til kynna samanstóð vísitalan eingöngu af sex félögum en íslenski 

hlutabréfamarkaðurinn hafði skroppið gríðarlega saman í kjölfar efnahagshrunsins á 

haustmánuðum ársins 2008. Samanlagt markaðsvirði skráðra félaga í Kauphöllinni fór til 

að mynda úr því að vera um 120% af landsframleiðslu fyrir hrun, í það að vera um 22% af 

landsframleiðslu í nóvember 2008 (Samtök atvinnulífsins, 2009).  

Markaðurinn fór hægt og brösuglega af stað eftir hrun og hafði hin nýja úrvalsvísitala 

lækkað um tæp 44% snemma árs 2009 þegar hún náði sínu lægsta gildi á 

rannsóknartímabilinu. Úrvalsvísitalan hækkaði jafnt og þétt næstu tvö árin en óhætt er 

að segja að endurreisn hlutabréfamarkaðarins hafi hafist fyrir alvöru þegar Hagar hf. var 

nýskráð á markað árið 2011 (Nasdaq OMX, 2011). Fleiri nýskráningar fylgdu í kjölfarið 

samhliða því að markaðurinn rétti úr kútnum og í júlí 2014 var félögum í úrvalsvísitölunni 

fjölgað úr sex í átta („Félögum fjölgað í átta“, 2014). Nafni vísitölunnar var samhliða breytt 

í OMXI8. 

Árið 2015 tók markaðurinn mikið stökk eins og sjá má á mynd 8 og náði OMXI8 vísitalan 

sínu hæsta gildi, á því tímabili sem til skoðunar er í þessari rannsókn, í apríl 2016. 

Markaðurinn hefur róast eftir þennan mikla uppgang og var staðan þannig í lok 

rannsóknartímabilsins að félög á markaði voru alls 18 talsins og OMXI8 vísitalan hafði 

lækkað um rúm 18% frá sínu hæsta gildi í apríl 2016. Þrátt fyrir þessa lækkun skiluðu 

hlutabréf nokkurra fyrirtækja nánast ævintýralegri ávöxtun á rannsóknartímabilinu, líkt 

og fjallað er um í kafla 4.4. 
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Mynd 8. Þróun OMXI6/OMXI8 vísitölunnar á rannsóknartímabilinu. Heimild: Nasdaq OMX (e.d.-a) og 
Nasdaq OMX (e.d.-b). 

4.1 Hlutabréf í rannsókninni 

Rannsókn þessi nær til hlutabréfaverðs 16 fyrirtækja. Fyrirtækin sem tekin eru til 

skoðunar eru Eik fasteignafélag hf. (Eik), Eimskipafélag Íslands hf. (Eimskip), Hagar hf. 

(Hagar), HB Grandi hf. (HB Grandi), Icelandair Group hf. (Icelandair), Marel hf. (Marel), 

N1 hf. (N1), Reginn hf. (Reginn), Reitir fasteignafélag hf. (Reitir), Síminn hf. (Síminn), 

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá), Skeljungur hf. (Skeljungur), Sýn hf. (Sýn), 

Tryggingamiðstöðin hf. (TM), Vátryggingafélag Íslands hf. (VÍS) og Össur hf. (Össur).  

Þess ber að geta að Sýn hf. hét áður Vodafone hf. en félagið skipti um nafn á 

rannsóknartímabilinu. Notast er við nafnið Sýn í þessari rannsókn.  

Jafnframt skal nefnt að N1 hf. hefur nú tekið upp nafnið Festi hf., en notast er við nafnið 

N1 í þessari rannsókn þar sem sú nafnabreyting kom til eftir að rannsóknartímabilinu lauk. 

4.2 Velta 

Óhætt er að segja að mikið hafi gengið á í íslensku efnahagslífi á því tímabili sem til 

skoðunar er í þessari rannsókn. Stóraukinn straumur erlendra ferðamanna til landsins olli 

því að ferðaþjónusta tók fram úr sjávarútveginum sem stærsta útflutningsgrein Íslendinga 

(RÚV, 2014), hin opinbera gengisvísitala Seðlabankans lækkaði um tæp 26%, verðbólga 

var í sögulegum lægðum á síðari hluta rannsóknartímabilsins, fjármagnshöft sem verið 
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höfðu við lýði frá hruninu árið 2008 voru afnumin á einstaklinga, fyrirtæki og lífeyrissjóði 

árið 2017 (RÚV, 2017) og svo mætti lengi áfram telja.  

Sú efnahagslega umbreyting sem hér hefur verið tæpt á hefur án efa stuðlað að því að 

æ fleiri fyrirtæki hafa verið nýskráð á markað. Íslenski hlutabréfamarkaðurinn hefur 

samhliða vaxið og dafnað og hefur velta á markaðnum aukist gríðarlega frá upphafi 

rannsóknartímabilsins eins og sjá má mynd 9. 

 

Mynd 9. Þróun veltu á Aðallista íslensku Kauphallarinnar. Fjárhæðir í milljörðum króna. Heimild: 
Kauphöll Íslands (2019). 

Mynd 10 sýnir svo heildarveltu hlutabréfa allra fyrirtækja sem tekin eru til skoðunar í 

rannsókninni fyrir tímabilið 2009-2018. 
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Mynd 10. Velta hlutabréfa á rannsóknartímabilinu eftir fyrirtækjum. Fjárhæðir í milljörðum króna. 
Heimild: Kauphöll Íslands (2019). 

4.3 Verðþróun 

Félögin sem eru til skoðunar í þessari rannsókn hafa verið mislengi á markaði. Myndir 11-

26 (NASDAQ OMX, e.d.-c) sýna verðþróun hlutabréfa umræddra fyrirtækja en eins og sjá 

má á myndunum voru einungis 2 félaganna skráð á Aðalmarkað Kauphallarinnar allt 

rannsóknartímabilið, þ.e. Icelandair og Marel. Öll hin félögin, fyrir utan Össur, voru 

nýskráð á Aðalmarkað Kauphallar Íslands á tímabilinu, en Össur var hins vegar afskráð úr 

Kauphöllinni árið 2017.  

Sú uppsveifla sem átti sér stað á markaðnum í kringum árið 2015 og nefnd var í 4. kafla 

birtist bersýnilega í verðþróun flestra félaganna sem voru komin á markað á þeim tíma, 

líkt og myndirnar sýna. 
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Mynd 11. Verðþróun hlutabréfa Eikar hf. Mynd 12. Verðþróun hlutabréfa Eimskipa hf. 

  

Mynd 13. Verðþróun hlutabréfa Haga hf. Mynd 14. Verðþróun hlutabréfa HB Granda hf. 

  

Mynd 15. Verðþróun hlutabréfa Icelandair hf. Mynd 16. Verðþróun hlutabréfa Marel hf. 
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Mynd 17. Verðþróun hlutabréfa N1 hf. Mynd 18. Verðþróun hlutabréfa Regins hf. 

  

Mynd 19. Verðþróun hlutabréfa Reita hf. Mynd 20. Verðþróun hlutabréfa Símans hf. 

  

Mynd 21. Verðþróun hlutabréfa Sjóvár hf. Mynd 22. Verðþróun hlutabréfa Skeljungs hf. 
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Mynd 23. Verðþróun hlutabréfa Sýnar hf. Mynd 24. Verðþróun hlutabréfa TM hf. 

  

Mynd 25. Verðþróun hlutabréfa VÍS hf. 

 

Mynd 26. Verðþróun hlutabréfa Össurar hf. 

4.4 Ávöxtun 

Mynd 27 sýnir ávöxtun hlutabréfa þeirra félaga sem eru til skoðunar í þessari rannsókn, á 

rannsóknartímabilinu. Eins og fram hefur komið hafa félögin í rannsókninni verið mislengi 

á markaði svo taka verður tillit til þess þegar ávöxtun tímabilsins er skoðuð. Hvorki er 

tekið tillit til arðgreiðslna né hlutafjárbreytinga þegar ávöxtun er reiknuð heldur er 

ávöxtun hér eingöngu reiknuð út frá dagslokagengi hlutabréfa. 
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Mynd 27. Breyting á dagslokagengi hlutabréfa á rannsóknartímabilinu. 

Jafna 1 sýnir hvernig ávöxtun á tímabilinu er reiknuð. 

 

Jafna 1. Ávöxtun hlutabréfa á rannsóknartímabilinu 

𝑅𝑡 =
𝑃𝑡
𝑃0
− 1 

Þar sem: 

 Rt stendur fyrir ávöxtun á rannsóknartímabilinu 

 Pt stendur fyrir dagslokagengi á lokadegi rannsóknartímabils (dagslokagengi á 
síðasta degi félagsins á markaði í tilfelli Össurar) 

 P0 stendur fyrir dagslokagengi á fyrsta degi rannsóknartímabils (dagslokagengi 
á nýskráningardegi í tilfelli þeirra félaga sem voru nýskráð á tímabilinu) 

Í tilfelli þeirra fyrirtækja sem voru nýskráð á markað á tímabilinu er því ekki horft til 

útboðsgengis heldur til dagslokagengis á fyrsta viðskiptadegi. Ávöxtun hlutabréfa hvers 

félags, skv. mynd 27, jafngildir þar með því að keypt hafi verið hlutabréf í félaginu á 

dagslokagengi á fyrsta degi sem félagið var á markaði innan rannsóknartímabilsins - og 

þeim hlutabréfum haldið út rannsóknartímabilið, eða til afskráningardags í tilviki Össurar. 
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5 Aðrar rannsóknir á sama sviði 

Það er vel þekkt að hlutabréfamarkaðir bregðist við vaxtabreytingum. Ekki hafa verið 

framkvæmdar margar rannsóknir á sambandi vaxta og hlutabréfaverðs hérlendis en 

ýmsar rannsóknir hafa þó verið gerðar á skilvirkni íslenska hlutabréfamarkaðarins.  

Úlf Viðar Níelsson (2003) rannsakaði skilvirkni íslenska hlutabréfamarkaðarins á 

tímabilinu frá 2000-2002 út frá viðbrögðum hans við fréttatilkynningum. Hann komst að 

því að fréttatilkynningar hafi áhrif á ávöxtun hlutabréfa og að markaðurinn bregðist 

skynsamlega við fréttatilkynningum, sé tekið tillit til upplýsingagildis hverrar tilkynningar 

fyrir sig. 

Hákon H.S. Gröndal (2014) gerði sambærilega rannsókn í MS-ritgerð fyrir tímabilið frá 

2011-2014. Niðurstöður hans bentu einnig til þess að íslenski hlutabréfamarkaðurinn sýni 

rökrétt viðbrögð við fréttatilkynningum og að íslenski hlutabréfamarkaðurinn geti því 

talist meðalsterkt skilvirkur. 

Sandra Björk Ævarsdóttir (2015) rannsakaði í MS-ritgerð áhrif birtingar verðmats á 

hlutabréfaverð. Samkvæmt hennar niðurstöðum virðast fjárfestar almennt taka mark á 

þeirri ráðgjöf sem kemur fram í verðmati og fjárfesta að einhverju leyti eftir því. 

Niðurstöður hennar voru að hlutabréfaverð verði fyrir áhrifum af birtingu verðmats og að 

viðbrögð markaðarins séu heldur meiri en eðlilegt geti talist fyrir meðalsterkt skilvirkan 

markað, þar sem verðmöt innihalda í fæstum tilvikum nýjar upplýsingar. 

Andri Reynisson Schrey og Anton Reynir Hafdísarson (2017) rannsökuðu í BS-ritgerð 

áhrif vaxtabreytinga á hlutabréfaverð á Íslandi fyrir tímabilið frá 2009-2017. Þeir greindu 

á milli áhrifa fyrirséðra og óvæntra vaxtabreytinga og notuðu til þess spár frá 

greiningardeild Landsbankans. Niðurstöður þeirra bentu til þess að fyrirséðar 

vaxtabreytingar hafi ekki áhrif á hlutabréfaverð á tilkynningardegi en að óvæntar 

vaxtabreytingar hafi hins vegar tölfræðilega marktæk áhrif á hlutabréfaverð á 

tilkynningardegi. Að þeirra mati er markaðurinn því meðalsterkt skilvirkur. 

Stefán B. Gunnlaugsson (2018) skoðaði hegðun íslenska hlutabréfamarkaðarins á 

árunum 1993-2017. Hann útfærði fjögur fjárfestingarlíkön og prófaði þau á markaðinn 

fyrir rannsóknartímabilið. Í ljós kom að öll fjögur líkönin hefðu skilað umtalsvert betri 

ávöxtun en ávöxtun markaðarins. Niðurstöður hans voru á þá leið að hægt hefði verið að 
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spá fyrir um framtíðarávöxtun markaðarins með því að skoða fortíðarávöxtun hans og að 

íslenski hlutabréfamarkaðurinn geti því ekki einu sinni talist veikt skilvirkur. 

Eðli málsins samkvæmt hafa verið gerðar talsvert fleiri rannsóknir erlendis á skilvirkni 

markaða með tilliti til vaxtabreytinga og áhrifum þeirra á hlutabréfaverð, heldur en á 

Íslandi. Rannsóknum ber almennt saman um að neikvætt samband sé á milli vaxta og 

ávöxtunar hlutabréfa, þannig að hækkun vaxta fylgi lækkun hlutabréfaverðs en lækkun 

vaxta fylgi hækkun hlutabréfaverðs.  

Waud (1970) sýndi fram á að vaxtalækkanir skapi væntingar um að bjart sé framundan 

í efnahagslífinu og hafi strax áhrif til hækkunar hlutabréfaverðs. Vaxtahækkanir skapi hins 

vegar andstæðar væntingar og hafi áhrif til lækkunar hlutabréfaverðs. Samkvæmt Waud 

er til staðar jákvæð umframávöxtun á tilkynningardegi í tilfelli vaxtalækkana en neikvæð 

umframávöxtun á tilkynningardegi í tilfelli vaxtahækkana.  

Jensen og Johnson (1995) rannsökuðu langtímaávöxtun hlutabréfa í Bandaríkjunum í 

kjölfar vaxtabreytinga á tímabilinu frá 1962-1991. Niðurstöður þeirra sýndu að ávöxtun 

hlutabréfa er hærri í kjölfar vaxtalækkana en í kjölfar vaxtahækkana. 

Ioannidis og Kontonikas (2008) rannsökuðu sambandið á milli peningastefnu og 

ávöxtunar hlutabréfa í 13 löndum innan OECD fyrir tímabilið frá 1972-2002. Rannsókn 

þeirra leiddi í ljós að tímabilum aðhaldssamrar peningastefnu (e. contractionary 

monetary policy) fylgdu jafnan lækkanir á hlutabréfaverði í 80% landanna sem til 

skoðunar voru. 

Bernanke og Kuttner (2005) gerðu rannsókn á áhrifum vaxtabreytinga á hlutabréfaverð 

í Bandaríkjunum fyrir tímabilið frá 1989-2002. Þeir notuðust við breytingar á verði 

framvirkra samninga á millibankavöxtum til að aðgreina óvæntar vaxtabreytingar frá 

fyrirséðum vaxtabreytingum og komust að því að 0,25% lækkun vaxta fylgi að meðaltali 

um 1% hækkun á hlutabréfaverði. Niðurstöðurnar sýndu jafnframt að áhrif óvæntra 

vaxtabreytinga á vænta umframávöxtun útskýri stærstan hluta breytingarinnar á 

hlutabréfaverði. 
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6 Gögnin 

Við úrvinnslu rannsóknarinnar eru notuð gögn um vaxtaákvarðanir Seðlabanka Íslands, 

gögn um dagslokagengi hlutabréfa 16 fyrirtækja sem skráð voru á Aðallista Kauphallar 

Íslands á tímabilinu frá og með janúar 2009 til og með júlí 2018, ásamt gögnum um spár 

þriggja helstu greiningardeilda landsins um vaxtaákvarðanir Seðlabankans. 

6.1 Vaxtaákvarðanir 

Í þessari rannsókn eru notuð gögn um 72 vaxtaákvarðanir Seðlabankans á 

rannsóknartímabilinu og er fyrsta vaxtaákvörðunin sem tekin er til skoðunar dagsett 13. 

ágúst 2009. Upplýsingar um yfirlýsingar peningastefnunefndar við hverja vaxtaákvörðun 

voru sóttar á vef Seðlabankans (Seðlabanki Íslands, e.d.-e).  

Á rannsóknartímabilinu voru vextir hækkaðir níu sinnum, þeir lækkaðir 18 sinnum og 

þeim haldið óbreyttum 45 sinnum. 

 

Mynd 28. Niðurstöður vaxtaákvarðana. Heimild: Seðlabanki Íslands (e.d.-e). 

6.2 Fyrirtæki 

Við lok rannsóknartímabilsins voru 18 fyrirtæki skráð á markað á Íslandi. Í þessari 

rannsókn eru notuð gögn um hlutabréfaverð 15 þessara fyrirtækja, ásamt gögnum um 

hlutabréfaverð Össurar og er heildarfjöldi fyrirtækja því 16 í rannsókninni líkt og komið er 

inn á í kafla 4.1.  
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Hlutabréf Össurar voru tekin með í rannsóknina þar sem Össur var skráð á markað á 

Íslandi megnið af rannsóknartímabilinu og því mikið til af gögnum til úrvinnslu. Félagið var 

endanlega afskráð úr íslensku Kauphöllinni árið 2017 en upprunalega stóð til að afskrá 

félagið árið 2011. Kauphöllin kom hins vegar í veg fyrir þá afskráningu og voru hlutabréfin 

því áfram skráð á Aðallista Kauphallarinnar til ársins 2017 (Helgi Vífill Júlíusson, 2017).  

Notaðar eru verðrunur fyrir hlutabréf Össurar frá upphafi árs 2009 til lokadags 

félagsins í íslensku Kauphöllinni í nóvember 2017. Fyrir þau félög sem voru skráð á 

Aðallista íslensku Kauphallarinnar allt rannsóknartímabilið eru notaðar verðrunur frá 

upphafi árs 2009 til loka júlí 2018. Fyrir þau félög sem voru nýskráð á Aðallista 

Kauphallarinnar á rannsóknartímabilinu eru notuð gögn frá fyrsta viðskiptadegi til loka 

júlí 2018. Þess má geta að hlutabréf HB Granda falla í þennan flokk þar sem félagið færði 

sig af First North markaði Kauphallarinnar yfir á Aðalmarkaðinn á rannsóknartímabilinu 

og er því eingöngu notast við verðrunu hlutabréfa HB Granda frá þeim tímapunkti. 

Þrjú af þeim átján fyrirtækjum sem skráð voru á markað á Íslandi komust ekki á blað í 

þessari rannsókn, nánar tiltekið Arion banki hf., Heimavellir hf. og Origo hf. Í tilfelli Arion 

og Heimavalla er ástæðan sú að þau félög voru skráð á markað seint á 

rannsóknartímabilinu og því voru afar takmörkuð gögn um hlutabréfaverð þeirra í boði til 

úrvinnslu. Afar lítil velta var hins vegar með hlutabréf Origo (áður Nýherja) á 

rannsóknartímabilinu og var því ákveðið að undanskilja þau frá rannsókninni. 

Notast er við dagslokagengi allra hlutabréfa og vísitalna á rannsóknartímabilinu og 

voru verðrunur sóttar á vef Kauphallar Íslands, með þeirri undantekningu að verðruna 

fyrir hlutabréf Össurar var fengin beint frá Kauphöll Íslands.  

6.3 Spár 

Til að leggja mat á væntingar fjárfesta og annarra markaðsaðila fyrir hverja vaxtaákvörðun 

er notast við spár frá stóru viðskiptabönkunum þremur, Arion banka, Íslandsbanka og 

Landsbankanum. Aðeins ein greiningardeild sá sér fært að útvega umrædd gögn en gögn 

um spár hinna tveggja greiningardeildanna voru sótt á vefsíður bankanna.  

Þess ber að geta að gögn um spár bankanna eru takmörkuð að því leyti að ekki fundust 

tæmandi gögn um allar spár allra greiningardeildanna á rannsóknartímabilinu. Í þessari 

rannsókn er alls unnið með 72 vaxtaákvarðanir sem áttu sér stað á rannsóknartímabilinu 
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en mynd 29 sýnir fjölda spáa sem notaðar eru fyrir hverja greiningardeild. Sjá má lista yfir 

spár allra greiningardeilda sem notaðar eru í rannsókninni í viðauka 1. 

 

Mynd 29. Fjöldi vaxtaákvarðana og spáa á rannsóknartímabilinu. 

Þegar rýnt er í gögnin kemur í ljós að bankarnir reyndust misjafnlega sannspáir á 

rannsóknartímabilinu. Arion banki spáði 45 sinnum rétt fyrir um niðurstöðu 

vaxtaákvörðunar Seðlabankans, Íslandsbanki 37 sinnum en Landsbankinn 48 sinnum. 

Hafa ber þó í huga að þar sem mismargar spár fundust frá hverri greiningardeild er þetta 

ekki sanngjarn samanburður að öllu leyti. Mynd 30 sýnir hversu oft hver banki spáði rétt 

fyrir um hækkun stýrivaxta, lækkun stýrivaxta og óbreytta stýrivexti, út frá þeim gögnum 

sem liggja til grundvallar rannsókninni. 

 

Mynd 30. Yfirlit yfir réttar spár bankanna. 
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Í þeim tilfellum sem bankarnir spáðu hækkun eða lækkun stýrivaxta er alltaf um að 

ræða spá upp á nákvæma prósentustigsbreytingu, fyrir utan tvö tilvik. Þann 17. mars 2010 

spáði Íslandsbanki lækkun upp á 0,25%-0,5% og þann 18. ágúst 2010 spáði Landsbankinn 

lækkun upp á 0,75%-0,1%. Í þessari rannsókn verður notast við hærri töluna í báðum 

tilvikum. 
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7 Aðferðafræði 

Atburðarannsóknir (e. event study) eru meðal annars mikið notaðar til að greina áhrif 

ákveðins atburðar, tengdum fjármagnsmarkaðnum eða sérstöku fyrirtæki, á ávöxtun 

hlutabréfa ákveðins fyrirtækis. Með atburðarannsókn er unnt að greina hvort atburðurinn 

hafi orsakað umframávöxtun (e. abnormal return eða AR) en umframávöxtunin er reiknuð 

sem munurinn á raunverulegri ávöxtun hlutabréfanna og áætlaðri ávöxtun þeirra miðað 

við að atburðurinn hefði ekki átt sér stað (Benninga, 2008). Í þessari rannsókn er 

framkvæmd atburðarannsókn á hlutabréfaverði 16 fyrirtækja í þeim tilgangi að rannsaka 

áhrif vaxtaákvarðana peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands á hlutabréfaverð á 

tímabilinu 2009-2018.  

7.1 Matsgluggi 

Atburðarannsóknir samanstanda yfirleitt af tveimur tímabilum, eða gluggum fyrir hvern 

atburð, þ.e. matsglugga og atburðarglugga.  

 

Mynd 31. Tímalína fyrir atburðarannsóknir. Heimild: Benninga (2008). 

Matsglugginn er notaður til að meta hvernig verð hlutabréfa sveiflast við eðlilegar 

kringumstæður með tilliti til hreyfinga vísitölu markaðarins. Ávöxtun hlutabréfa í 

matsglugganum er reiknuð svo: 

Jafna 2. Ávöxtun hlutabréfa 

𝑅𝑖𝑡 = ln
𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑖(𝑡−1)
 

Þar sem: 

 Rit stendur fyrir ávöxtun hlutabréfa i á degi t 

 Pit stendur fyrir dagslokagengi hlutabréfa i á degi t 

 Pi(t-1) stendur fyrir dagslokagengi hlutabréfa i á síðasta viðskiptadegi á undan 
degi t  
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Í rannsókninni er framkvæmd aðhvarfsgreining á ávöxtun hlutabréfanna og ávöxtun 

OMXI6/OMXI8 vísitölunnar en hún er notuð til að endurspegla ávöxtun markaðarins í 

heild. Framkvæmd er aðhvarfsgreining á ávöxtun hlutabréfa hvers fyrirtækis og ávöxtun 

OMXI6/OMXI8 vísitölunnar fyrir hverja vaxtaákvörðun sem tekin er til skoðunar í 

rannsókninni og notuð til þess gögn úr hverjum matsglugga fyrir sig. Stuðlar 

aðhvarfsgreiningarinnar eru reiknaðir svo: 

Jafna 3. α stuðull  

𝛼 = �̅� − 𝛽�̅� 

Þar sem: 

 α stendur fyrir þá ávöxtun sem eingöngu er háð undirliggjandi fyrirtæki 

 ȳ stendur fyrir úrtaksmeðaltal ávöxtunar undirliggjandi hlutabréfa  

 β stendur fyrir það hversu mikið verð hlutabréfanna sveiflast með markaðnum 

 x ̄stendur fyrir úrtaksmeðaltal ávöxtunar OMXI6/OMXI8 vísitölunnar 

Jafna 4. β stuðull 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑖, 𝑅𝑚)

𝑉𝐴𝑅(𝑅𝑚)
 

Þar sem: 

 βi stendur fyrir það hversu mikið verð hlutabréfanna sveiflast með markaðnum 

 Ri stendur fyrir ávöxtun hlutabréfa i 

 Rm stendur fyrir ávöxtun OMXI6/OMXI8 vísitölunnar 

Til að tryggja að hlaupandi stuðlarnir sem koma út úr aðhvarfsgreiningunni, þ.e. α og 

β, endurspegli sem best eðlilegar verðhreyfingar hlutabréfanna er nauðsynlegt að 

matsglugginn sé ekki of stuttur. Í þessari rannsókn samanstendur matsglugginn af 126 

dögum, en samkvæmt Benninga (2008) skal matsglugginn almennt vera 126 dagar eða 

lengri.  

7.2 Atburðargluggi 

Atburðarglugginn tekur við af matsglugganum en skarast ekki við hann. Áætluð ávöxtun 

er metin fyrir hvern dag atburðargluggans en samkvæmt Benninga (2008) er algengast að 
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notað sé markaðslíkan (e. market model) til að áætla ávöxtun. Einnig er hægt að nota til 

dæmis aðlagað markaðslíkan (e. market adjusted model) eða tveggja þátta markaðslíkan 

(e. two factor market model) en rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að ekki virðist skila 

auknum ávinningi að notast við flóknari aðferðir en markaðslíkanið til að áætla ávöxtun 

hlutabréfa í atburðarannsóknum (Brown og Warner, 2008). 

Er því notast við markaðslíkan í þessari rannsókn til að áætla ávöxtun allra 16 

fyrirtækjanna fyrir hvern dag atburðargluggans. Þetta er gert fyrir alla atburði.  

Jafna 5 sýnir dæmigert markaðslíkan. 

Jafna 5. Markaðslíkan 

𝑟𝑖𝑡 =𝛼𝑖 +𝛽𝑖𝑟𝑀𝑡 

Þar sem: 

 rit stendur fyrir áætlaða ávöxtun hlutabréfa i á degi t 

 α stendur fyrir þá ávöxtun sem eingöngu er háð undirliggjandi fyrirtæki 

 βi stendur fyrir það hversu mikið verð hlutabréfa i sveiflast með markaðnum 

 rMt stendur fyrir ávöxtun markaðarins á degi t 

Algengt er að lengd atburðargluggans sé þrír, fimm eða tíu dagar og hefst glugginn þá 

vanalega nokkrum dögum fyrir tilkynningardag atburðarins og endar nokkrum dögum 

eftir tilkynningardaginn (Benninga, 2008). Notast er við 11 daga atburðarglugga í þessari 

rannsókn sem gerir það mögulegt að meta umframávöxtun á tilkynningardegi, sem og 

fimm dögum fyrir og fimm dögum eftir tilkynningardaginn. 

Umframávöxtun er reiknuð út fyrir hvern dag atburðargluggans fyrir öll 16 fyrirtækin 

með því að draga áætlaða ávöxtun frá raunverulegri ávöxtun eins og sjá má á jöfnu 6. 

Jafna 6. Umframávöxtun 

𝐴𝑅 = 𝑅𝑖 − (𝛼𝑖 +𝛽𝑖𝑅𝑀) 

Þar sem: 

 AR stendur fyrir umframávöxtun 

 Ri stendur fyrir raunverulega ávöxtun hlutabréfa i 

 αi + βiRM stendur fyrir áætlaða ávöxtun hlutabréfa i út frá markaðslíkaninu 
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Marktektarpróf er framkvæmt á umframávöxtun hvers dags innan atburðargluggans 

til að meta hvort umframávöxtunin sé tölfræðilega marktæk. Notað er t-próf þar sem 

umframávöxtun hvers dags er deilt með staðalfráviki aðhvarfsgreiningarinnar. 

Jafna 7. Marktektarpróf 

𝐴𝑅

𝑠𝑡𝑑(𝑅𝑖)
~𝑡 

Miðað er við 95% öryggisbil í rannsókninni og telst umframávöxtun því vera 

tölfræðilega marktæk ef tölugildi t-prófsins er hærra en 1,96. 

Heildaráhrif hverrar vaxtaákvörðunar eru metin fyrir hvert fyrirtæki sem 

vaxtaákvörðunin hefur áhrif á, með því að leggja saman uppsafnaða umframávöxtun (e. 

cumulative abnormal return eða CAR) innan hvers atburðarglugga eins og sýnt er með 

jöfnu 8. 

Jafna 8. Uppsöfnuð umframávöxtun 

𝐶𝐴𝑅𝑡 =∑𝐴𝑅𝑖

𝑡

𝑖=1

 

Meðaltals umframávöxtun (e. average abnormal return eða AAR) er svo tekin saman 

fyrir alla atburði (vaxtaákvarðanir) rannsóknarinnar. Er þá reiknað út meðaltal 

umframávöxtunar hlutabréfa allra 16 fyrirtækjanna fyrir hvern dag innan 

atburðargluggans. 

Jafna 9. Meðaltals umframávöxtun 

𝐴𝐴𝑅 =
1

𝑁
∑𝐴𝑅𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Að lokum er tekin saman uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun (e. cumulative average 

abnormal return eða CAAR) fyrir alla atburði rannsóknarinnar. Hún er fundin út með því 

að leggja saman meðaltals umframávöxtun (AAR) frá upphafi hvers atburðarglugga til 

þess dags atburðargluggans sem til skoðunar er hverju sinni. 
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Jafna 10. Uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡 =∑𝐴𝐴𝑅𝑖

𝑡

𝑖=1

 

7.3 Vaxtaákvarðanir 

Alls eru 72 vaxtaákvarðanir teknar til skoðunar í þessari rannsókn eins og tæpt var á í kafla 

6.3. Framkvæmd er atburðarannsókn þar sem áhrif hverrar vaxtaákvörðunar á 

hlutabréfaverð fyrirtækjanna 16 sem eru til skoðunar, eru metin. Niðurstöðurnar eru 

flokkaðar eftir eðli atburðar, þ.e. hvort vextir voru hækkaðir, þeir lækkaðir eða þeim 

haldið óbreyttum. 

Þegar niðurstaða vaxtaákvörðunar er í samræmi við væntingar markaðarins er ólíklegt 

að hún hafi mikil áhrif á hlutabréfaverð. Hins vegar er sennilegt að niðurstaða sem er ekki 

í samræmi við væntingar markaðarins hafi meiri áhrif á hlutabréfaverð (Bernanke og 

Kuttner, 2005). Því er mikilvægt að aðgreina á milli þeirra vaxtaákvarðana þar sem 

niðurstaðan er talin hafa komið markaðnum á óvart og þeirra vaxtaákvarðana þar sem 

niðurstaðan var í samræmi við væntingar greiningaraðila.  

Framkvæmd er önnur atburðarannsókn þar sem niðurstaða hverrar vaxtaákvörðunar 

er borin saman við væntingar markaðarins. Til að reyna að ná utan um væntingar 

markaðarins í heild eru spár greiningardeilda Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans 

notaðar til viðmiðunar. Í þeim tilfellum þar sem spár a.m.k. tveggja þessara aðila voru 

samhljóma eru teknar saman væntingar meirihluta greiningardeildanna og eru þær 

væntingar notaðar sem væntingar markaðarins. Af samtals 72 vaxtaákvörðunum sem 

komu til greina var hægt að búa til væntingar markaðarins með ofangreindri aðferð fyrir 

alls 57 vaxtaákvarðanir, með þeim gögnum sem fyrir liggja. 

Með ofangreindri aðferð eru fyrirséðir atburðir (þ.e. þegar niðurstaða 

vaxtaákvörðunar er í samræmi við væntingar markaðarins) aðgreindir frá óvæntum 

atburðum (þ.e. þegar niðurstaða vaxtaákvörðunar kemur markaðnum á óvart). Óvæntir 

atburðir eru jafnframt flokkaðir í tvo flokka með því að draga raunverulega 

prósentustigabreytingu frá væntri prósentustigabreytingu. 

 Atburður flokkast sem jákvæður þegar mismunurinn á væntri 
prósentustigabreytingu og raunverulegri prósentustigabreytingu er >0. Ef 
markaðurinn bjóst til dæmis við 0,25 prósentustiga lækkun (-0,25%) en 
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niðurstaða peningastefnunefndar var 0,5 prósentustiga lækkun (-0,50%), er 
mismunurinn 0,25 prósentustig (0,25%) og því um jákvæðan atburð að ræða. 

 Atburður flokkast sem neikvæður þegar mismunurinn á væntri 
prósentustigabreytingu og raunverulegri prósentustigabreytingu er <0. Ef 
markaðurinn bjóst til dæmis við 0,25 prósentustiga hækkun (0,25%) en 
niðurstaða peningastefnunefndar var 0,5 prósentustiga hækkun (0,50%), er 
mismunurinn -0,25 prósentustig (-0,25%) og því um neikvæðan atburð að 
ræða. 

Í Viðauka 1 má sjá yfirlit yfir allar vaxtaákvarðanir og allar spár greiningardeilda sem 

notaðar eru í rannsókninni. 
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8 Takmarkanir á rannsókn 

Hlutabréfaverð getur sveiflast mikið og þá sérstaklega til skemmri tíma litið. Vaxtastig og 

vaxtaákvarðanir eru aðeins hluti af þeim þáttum sem hreyfa við hlutabréfaverði en af 

öðrum áhrifaþáttum má til dæmis nefna þróun helstu hagvísa og fréttir tengdar 

undirliggjandi fyrirtæki og þeim geira sem fyrirtækið er hluti af. Því er ekki hægt að útiloka 

að aðrir þættir en vaxtaákvarðanir setji einhvern svip á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Einnig verður að taka tillit til þess að upphaf rannsóknartímabilsins er skömmu eftir 

efnahagshrunið á haustmánuðum ársins 2008 og því ekki hægt að fullyrða að draugar 

hrunsins hafi ekki haft einhver áhrif á ávöxtun á íslenska hlutabréfamarkaðnum, í það 

minnsta á fyrri hluta rannsóknartímabilsins þegar hrunið var enn í fersku minni fjárfesta.  

Í kjölfar hrunsins voru sett á fjármagnshöft sem voru við lýði lengst af á 

rannsóknartímabilinu. Þar sem höftin komu í veg fyrir möguleika fjárfesta til að fjárfesta 

á erlendri grundu er afar sennilegt að þau hafi leitt til þess að íslenskir fjárfestingarkostir 

hafi sumir hverjir hækkað fram úr hófi í verði á tímabilinu, þar sem fleiri krónur en áður 

eltu nú sömu innlendu fjárfestingarkostina. Enda má sjá að velta á markaðnum hefur tekið 

miklum stakkaskiptum á tímabilinu.  

Fjármagnshöftunum var aflétt af einstaklingum, fyrirtækjum og lífeyrissjóðum í mars 

árið 2017 en óhætt er að áætla að hegðun fjárfesta hefði ekki verið nákvæmlega eins á 

rannsóknartímabilinu ef höftin hefðu ekki verið til staðar. Má til dæmis nefna að 

lífeyrissjóðir juku talsvert við eignir sínar í íslenskum hlutabréfum á haftatímabilinu, 

væntanlega vegna skorts á öðrum álitlegum fjárfestingarkostum. Rannsóknin er því þeim 

takmörkunum háð að rannsóknartímabilið verður seint talið fullkomlega lýsandi fyrir 

eðlilega tíma á íslenskum hlutabréfamarkaði, þó sneitt sé framhjá efnahagshruninu sjálfu. 

Af ofangreindum ástæðum vakna eðlilega upp spurningar um hvort þeir stuðlar sem 

notaðir eru í rannsókninni séu lýsandi fyrir þau fyrirtæki sem tekin eru til rannsóknar. Eins 

og sjá má á töflum 1 og 2 í 9. kafla er meðaltal stuðla nokkuð breytilegt eftir árum sem 

sýnir að verðsveiflur hlutabréfa hvers fyrirtækis eru fjarri því fastar yfir allt tímabilið. 

Notast var við hlaupandi stuðla í rannsókninni sem metnir eru út frá 126 daga matsglugga 

fyrir hvern atburð, í þeim tilgangi að ná utan um þessar breytilegu verðsveiflur. 

Þar sem vaxtaákvarðanir eru nokkuð sjaldgæfir atburðir eru gögnin sem liggja að baki 

rannsókninni að einhverju leyti takmörkuð, jafnvel þótt rannsóknartímabilið spanni um 
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10 ára skeið. Gagnaöflun við vinnslu rannsóknarinnar leiddi jafnframt í ljós að ekki 

reyndist unnt að nálgast allar spár allra greiningardeildanna þriggja fyrir tímabilið sem um 

ræðir. Sú staðreynd gerði það að verkum að atburðum (vaxtaákvörðunum) þar sem 

mögulegt var að búa til væntingar markaðarins, eins og lýst er í kafla 7.3, fækkaði. 

Niðurstöður rannsókna á borð við þessa verða almennt áreiðanlegri eftir því sem fjöldi 

rannsakaðra atburða eykst og ber því að túlka niðurstöður með hliðsjón af fjölda 

undirliggjandi atburða. 
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9 Niðurstöður 

Í rannsókninni voru alls 72 vaxtaákvarðanir teknar til skoðunar. Til að gæta samræmis 

voru stuðlarnir sem notaðir voru í rannsókninni í öllum tilfellum reiknaðir út frá 126 daga 

matsglugga. Rannsóknartímabilið hefst í upphafi árs 2009 en fyrsta nothæfa 

vaxtaákvörðunin, út frá fjölda daga í matsglugga, var vaxtaákvörðun 

peningastefnunefndar frá 13. ágúst 2009. Fyrir þau fyrirtæki sem voru nýskráð á Aðallista 

Kauphallarinnar á rannsóknartímabilinu voru því engar vaxtaákvarðanir skoðaðar fyrr en 

fyrirtækin höfðu verið nægilega lengi á markaði til að unnt væri að meta stuðla út frá 126 

daga matsglugga. Tafla 1 sýnir meðaltal α stuðla allra fyrirtækja í rannsókninni fyrir hvert 

ár, en eins og komið hefur fram stendur α fyrir þá ávöxtun sem eingöngu má rekja til hvers 

fyrirtækis fyrir sig. 

Tafla 1. Meðaltal α stuðla allra fyrirtækja fyrir hvert ár. 

 

Tafla 2 sýnir meðaltal β stuðla allra fyrirtækja í rannsókninni fyrir hvert ár. β stuðullinn 

segir til um hversu mikið hlutabréfaverð hvers fyrirtækis sveiflast með markaðnum. Ef β 

stuðull fyrirtækis er 1,00 þýðir það að hlutabréfaverð fyrirtækisins sveiflast nákvæmlega 

eins og markaðurinn sveiflast, en ef β stuðull er -1,00 þýðir það að hlutabréfaverð 

fyrirtækisins sveiflast andstætt markaðssveiflum. 

 

 

 

 

Column1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Marel -0,064% 0,106% 0,111% 0,019% -0,111% -0,069% 0,060% 0,043% 0,128% 0,027%

Eik 0,093% 0,103% 0,010% -0,031%

Eimskip -0,049% -0,036% -0,067% 0,066% -0,036% -0,198%

Hagar 0,092% 0,199% 0,077% -0,112% 0,090% -0,111% 0,112%

HB Grandi 0,118% 0,016% -0,141% 0,031% 0,034%

Icelandair -0,712% 0,016% 0,157% 0,095% 0,250% 0,076% 0,030% -0,070% -0,168% -0,105%

N1 0,065% 0,215% 0,249% 0,103% 0,017%

Reginn 0,098% 0,032% -0,001% 0,120% 0,004% -0,018%

Reitir 0,123% 0,048% -0,006% -0,009%

Síminn -0,044% 0,103% 0,047%

Sjóvá -0,094% -0,065% 0,017% 0,095% -0,025%

Skeljungur 0,040% 0,023%

Sýn -0,145% 0,072% 0,079% 0,003% 0,115% 0,053%

TM 0,103% -0,093% -0,161% 0,054% 0,097% 0,054%

VÍS 0,084% -0,107% -0,081% -0,012% 0,096% 0,127%

Össur 0,117% 0,124% -0,033% -0,054% -0,048% 0,230% 0,109% -0,064% 0,061%
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Tafla 2. Meðaltal β stuðla allra fyrirtækja fyrir hvert ár. 

 

Í rannsókninni var ávöxtun hlutabréfa 16 fyrirtækja skoðuð á og í kringum dagsetningar 

vaxtaákvarðana á tímabilinu en þar sem mörg fyrirtækjanna voru skráð á markað á 

rannsóknartímabilinu er mismunandi hversu margar af ofangreindum 72 

vaxtaákvörðunum eiga við hvert fyrirtæki. Sjá má fjölda vaxtaákvarðana sem teknar voru 

til skoðunar fyrir hvert fyrirtæki í töflu 3, brotið niður á flokka. 

Tafla 3. Fjöldi vaxtaákvarðana til skoðunar fyrir hvert fyrirtæki. 

 

Eins og tafla 3 sýnir er samtals um 620 atburði að ræða í rannsókninni, ef litið er á 

hverja vaxtaákvörðun sem einn atburð fyrir hvert fyrirtæki. Framkvæmt var 

marktektarpróf á umframávöxtun hvers atburðar fyrir hvert fyrirtæki miðað við 95% 

öryggisbil. 

Column1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Marel 0,930 1,134 0,827 1,261 1,324 1,489 1,303 1,233 1,075 1,152

Eik 0,543 0,561 0,712 0,899

Eimskip 0,917 0,690 0,659 0,648 0,770 0,504

Hagar 0,371 0,660 0,440 0,707 0,619 0,772 0,862

HB Grandi 0,443 0,777 0,557 0,526 0,417

Icelandair 0,678 0,480 0,443 0,476 0,908 1,267 1,157 1,421 1,763 1,261

N1 0,487 0,812 0,661 0,691 0,906

Reginn 0,442 0,230 0,371 0,568 0,640 0,743

Reitir 0,539 0,428 0,648 0,704

Síminn 0,568 0,614 0,795

Sjóvá 0,491 0,510 0,525 0,562 0,597

Skeljungur 0,609 0,741

Sýn 0,489 0,479 0,375 0,501 0,436 0,456

TM 0,568 0,555 0,970 0,592 0,453 0,579

VÍS 0,605 0,679 0,824 0,646 0,515 0,526

Össur 0,900 1,094 1,121 1,142 0,921 0,410 0,148 0,226 0,046

Fyrirtæki Hækkun Lækkun Óbreyttir Vaxtaákvarðanir

Marel 9 18 45 72

Eik 0 5 16 21

Eimskip 3 7 31 41

Hagar 4 7 37 48

HB Grandi 3 7 20 30

Icelandair 9 18 45 72

N1 3 7 22 32

Reginn 3 7 34 44

Reitir 1 5 16 22

Síminn 0 5 13 18

Sjóvá 3 7 20 30

Skeljungur 0 1 7 8

Sýn 3 7 30 40

TM 3 7 27 37

VÍS 3 7 28 38

Össur 9 18 40 67

56 133 431 620
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Á mynd 32 má sjá hlutfall þeirra atburða sem teljast hafa tölfræðilega marktæk áhrif á 

hlutabréfaverð á tilkynningardegi. 

 

Mynd 32. Hlutfall atburða sem teljast hafa marktæk áhrif á tilkynningardegi. 

Sjá má að hlutfall marktækra atburða í rannsókninni er nokkuð lágt innan allra þriggja 

flokka. Vaxtahækkanir og vaxtalækkanir virðast þó hafa hlutfallslega oftar tölfræðilega 

marktæk áhrif á hlutabréfaverð heldur en óbreyttir vextir. Sú niðurstaða er í samræmi við 

væntingar þar sem óbreyttir vextir ættu ekki að hafa teljanleg áhrif á hlutabréfaverð, að 

öðru óbreyttu. Enda má segja að sú niðurstaða að hlutfall tölfræðilega marktækra 

atburða fyrir óbreytta vexti sé 6%, gefi til kynna að nær engir þeirra atburða séu í raun 

tölfræðilega marktækir þar sem miðað er við 95% öryggisbil. 

9.1 Allar vaxtaákvarðanir 

Reiknuð var út umframávöxtun (AR) hlutabréfa fyrir alla daga innan atburðargluggans 

fyrir hvern atburð. Niðurstöðurnar voru svo teknar saman með því að reikna út meðaltals 

umframávöxtun (AAR) hlutabréfa fyrir alla atburði rannsóknarinnar eins og sést á mynd 

33. 
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Mynd 33. Meðaltals umframávöxtun hlutabréfa yfir atburðargluggann. 

Sjá má að niðurstöðurnar eru í nokkuð góðu samræmi við væntingar höfundar. 

Vaxtahækkanir og vaxtalækkanir virðast hafa mestu áhrifin á hlutabréfaverð en óbreyttir 

vextir valda takmarkaðri umframávöxtun. Áhrif vaxtahækkana og vaxtalækkana koma að 

mestu fram á tilkynningardegi (þ.e. á degi 0), en í tilfelli vaxtalækkana má einnig greina 

nokkra umframávöxtun á deginum fyrir tilkynningardaginn. Á sjálfan tilkynningardaginn 

eru vaxtahækkanir að valda að meðaltali um -0,40% (neikvæðri) umframávöxtun á meðan 

vaxtalækkanir valda að meðaltali um 0,46% (jákvæðri) umframávöxtun. 

 

 

Mynd 34. Uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun hlutabréfa yfir atburðargluggann. 
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Mynd 34 sýnir uppsafnaða meðaltals umframávöxtun (CAAR) fyrir alla daga innan 

atburðargluggans. Á henni má sjá að uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun tekur nokkurt 

stökk á tilkynningardeginum sjálfum en minna er um stórar sveiflur eftir þann dag. Áhrif 

vaxtahækkana og vaxtalækkana virðast því vera að mestu leyti komin fram við lok 

tilkynningardagsins. Einnig má sjá að uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun við lok 

tilkynningargluggans (á degi 5) er um -0,4% fyrir vaxtahækkanir, um 1% fyrir 

vaxtalækkanir og um 0% fyrir óbreytta vexti. 

9.1.1 Vaxtahækkanir 

Alls voru skoðaðar 9 vaxtahækkanir í rannsókninni. Ef litið er á hverja vaxtahækkun sem 

einn atburð fyrir hvert fyrirtæki sem vaxtahækkunin hafði áhrif á er um 56 atburði að 

ræða. Mynd 35 sýnir skiptingu atburðanna á milli fyrirtækjanna í rannsókninni.  

 

Mynd 35. Skipting vaxtahækkana á milli fyrirtækja. 

Þegar atburðarglugginn fyrir vaxtahækkanir er skoðaður kemur í ljós að neikvæð 

umframávöxtun er mest á tilkynningardegi en einnig má greina neikvæða umframávöxtun 

fimm dögum fyrir tilkynningardaginn. Þá má greina jákvæða umframávöxtun tveimur 

dögum fyrir tilkynningardaginn sem og fjórum dögum eftir tilkynningardaginn. 

Uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun við lok atburðargluggans er um -0,4%. 
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Mynd 36. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir vaxtahækkanir. 

9.1.2 Vaxtalækkanir 

Alls voru skoðaðar 18 vaxtalækkanir í rannsókninni. Ef litið er á hverja vaxtalækkun sem 

einn atburð fyrir hvert fyrirtæki sem vaxtalækkunin hafði áhrif á er um 133 atburði að 

ræða. Mynd 37 sýnir skiptingu atburðanna á milli fyrirtækjanna í rannsókninni. 

 

Mynd 37. Skipting vaxtalækkana á milli fyrirtækja. 

Við skoðun á atburðarglugganum fyrir vaxtalækkanir má sjá að hæsta 

umframávöxtunin (0,4%) kemur fram á tilkynningardeginum sjálfum. Aftur á móti má 

einnig greina nokkra jákvæða umframávöxtun degi fyrir og degi eftir tilkynningardaginn. 
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Væg neikvæð umframávöxtun kemur einnig fram tveimur dögum eftir 

tilkynningardaginn. Uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun við lok atburðargluggans er 

rétt undir 1%. 

 

Mynd 38. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir vaxtalækkanir. 

9.1.3 Óbreyttir vextir 

Í rannsókninni voru alls skoðaðar 45 vaxtaákvarðanir þar sem vöxtum var haldið 

óbreyttum. Ef litið er á hverja vaxtaákvörðun sem einn atburð fyrir hvert fyrirtæki sem 

vaxtaákvörðunin hafði áhrif á er um 431 atburð að ræða. Mynd 39 sýnir skiptingu 

ofangreindra atburða á milli fyrirtækjanna í rannsókninni.  

 

Mynd 39. Skipting óbreyttra vaxta á milli fyrirtækja. 
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Þegar atburðarglugginn fyrir óbreytta vexti er skoðaður kemur í ljós afar væg 

umframávöxtun, sem til skiptis er jákvæð og neikvæð innan gluggans. Ekki er um skýra 

umframávöxtun að ræða á tilkynningardegi líkt og á við um vaxtahækkanir og 

vaxtalækkanir. Þá sést einnig að uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun innan 

atburðargluggans skríður rétt svo yfir 0% sem gefur til kynna að þegar vöxtum er haldið 

óbreyttum hefur það lítil sem engin áhrif á hlutabréfaverð.  

 

Mynd 40. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir óbreytta vexti. 

9.2 Vaxtaákvarðanir með tilliti til væntinga 

Ofangreindar niðurstöður virðast benda til þess að markaðurinn bregðist nokkuð rökrétt 

við vaxtaákvörðunum Seðlabankans. Aftur á móti er ekki nægilegt að skoða viðbrögð 

markaðarins eingöngu út frá niðurstöðum vaxtaákvarðana því viðbúið er að væntingar 

markaðarins fyrir hverja vaxtaákvörðun hafi einnig áhrif á viðbrögðin. Til að mynda er 

sennilegt að vaxtalækkun sem markaðurinn sá réttilega fyrir hafi ekki sömu áhrif á 

hlutabréfaverð á tilkynningardegi og vaxtalækkun sem kom markaðnum á óvart. 

Mikilvægt er því að aðgreina vaxtaákvarðanir þar sem niðurstaðan var óvænt, frá öðrum 

vaxtaákvörðunum. 

Í þessari rannsókn eru væntingar markaðarins mældar út frá spám greiningardeilda 

Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans. Þegar niðurstaða vaxtaákvörðunar er ekki í 

samræmi við væntingar markaðarins, mældar sem væntingar meirihluta 

greiningardeildanna þriggja, er atburðurinn flokkaður sem óvæntur. Hægt var að búa til 
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væntingar markaðarins fyrir 57 vaxtaákvarðanir af þeim 72 sem skoðaðar voru í 

rannsókninni, líkt og kemur fram í kafla 7.3. Af þessum 57 vaxtaákvörðunum voru 14 þar 

sem niðurstaðan var óvænt og því 43 þar sem niðurstaðan var fyrirséð, skv. ofangreindri 

skilgreiningu. Sé litið á hverja vaxtaákvörðun sem einn atburð fyrir hvert fyrirtæki sem 

vaxtaákvörðunin hafði áhrif á, er alls um 562 atburði að ræða þar sem hægt var að búa til 

væntingar markaðarins. Þar af töldust 445 atburðir vera fyrirséðir en 117 atburðir töldust 

vera óvæntir. Mynd 41 sýnir skiptingu fyrirséðra og óvæntra atburða. 

 

Mynd 41. Skipting fyrirséðra og óvæntra atburða. 

Áhugavert er að sjá að hlutfallslega hafa fyrirséðir atburðir mun sjaldnar tölfræðilega 

marktæk áhrif á hlutabréfaverð á tilkynningardegi heldur en óvæntir atburðir. Líkt og í 

tilfelli óbreyttra vaxta, sem rætt var um í 9. kafla, má í raun segja að sú niðurstaða að 

hlutfall tölfræðilega marktækra fyrirséðra atburða sé 6%, gefi til kynna að nánast engir 

þeirra atburða séu í raun og veru tölfræðilega marktækir.  



 

56 

 

Mynd 42. Hlutfall fyrirséðra og óvæntra atburða sem teljast hafa tölfræðilega marktæk áhrif á 
tilkynningardegi. 

9.2.1 Fyrirséðir atburðir 

Þegar um fyrirséðan atburð er að ræða má búast við því að áhrif á hlutabréfaverð á 

tilkynningardegi séu takmarkaðri heldur en þegar um óvæntan atburð er að ræða. Þegar 

vaxtaákvörðun nálgast er sennilegt að hlutabréfaverð sé þegar farið að aðlagast væntri 

vaxtabreytingu þar sem fjárfestar horfa almennt fram á veginn við verðlagningu 

hlutabréfa. Þegar niðurstaða vaxtaákvörðunar reynist svo vera í samræmi við væntingar 

markaðarins ætti hluti umframávöxtunar sem niðurstaðan veldur því þegar að hafa komið 

fram. Þar með má búast við minni verðsveiflum á tilkynningardeginum sjálfum. 

Mynd 43 sýnir skiptingu fyrirséðra atburða. 

 

Mynd 43. Skipting fyrirséðra atburða eftir flokkum. 
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Þegar rýnt er í atburðargluggann fyrir fyrirséða atburði á mynd 44 má sjá að fyrirséðar 

vaxtalækkanir valda að meðaltali um 0,63% umframávöxtun á tilkynningardegi. Þá má sjá 

að umframávöxtun er neikvæð dagana fyrir tilkynningardag og einnig birtist hlutfallslega 

nokkuð há neikvæð umframávöxtun (-0,7%) tveimur dögum eftir tilkynningardaginn. Er 

þetta þvert á áðurnefndar væntingar höfundar, en hafa verður í huga að heldur fáar 

vaxtaákvarðanir liggja að baki atburðunum. 

 

Mynd 44. Meðaltals umframávöxtun fyrir fyrirséða atburði. 

Þegar um fyrirséða vaxtahækkun er að ræða má sjá væga neikvæða umframávöxtun  

(-0,19%) á tilkynningardegi. Einnig má sjá neikvæða umframávöxtun nokkrum dögum fyrir 

tilkynningardag, sem mætti túlka á þann veg að fjárfestar séu þegar byrjaðir að lækka 

verðmöt sín í aðdraganda væntrar vaxtahækkunar. Óbreyttir vextir virðast sem fyrr hafa 

heldur lítil áhrif á hlutabréfaverð. 

Uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir fyrirséða atburði er tekin saman á mynd 

45. Niðurstöðurnar fyrir fyrirséðar vaxtahækkanir og vaxtalækkanir eru ekki eins og við 

var að búast en aftur skal tekið fram að takmarkaður fjöldi vaxtaákvarðana liggur á bakvið 

þær tölur. Uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir óbreytta vexti liggur sem fyrr þétt 

upp við 0%. 
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Mynd 45. Uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir fyrirséða atburði.  

9.2.2 Óvæntir atburðir 

Þegar um óvæntan atburð er að ræða má búast við því að umframávöxtun á 

tilkynningardegi sé hærri að tölugildi en þegar um fyrirséðan atburð er að ræða. Reikna 

má með að fjárfestar bregðist hratt við þegar í ljós kemur að niðurstaða vaxtaákvörðunar 

reynist ekki vera í samræmi við væntingar þeirra og ættu verðsveiflur því að vera meiri í 

þeim tilvikum.  

Óvæntir atburðir eru flokkaðir í jákvæða og neikvæða atburði. Meirihluti atburða 

flokkast sem jákvæður eins og sjá má á mynd 46. 

 

Mynd 46. Skipting óvæntra atburða. 
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Þegar um jákvæðan atburð er að ræða voru vextir annaðhvort hækkaðir minna en spáð 

var eða lækkaðir meira en spáð var. Því má búast við að jákvæðir atburðir skili jákvæðri 

umframávöxtun. Að sama skapi má búast við því að neikvæðir atburðir skili neikvæðri 

umframávöxtun þar sem þá voru vextir annaðhvort hækkaðir meira en spáð var eða 

lækkaðir minna en spáð var. 

 

Mynd 47. Meðaltals umframávöxtun fyrir óvænta atburði. 

Mynd 47 sýnir meðaltals umframávöxtun fyrir óvænta atburði. Á henni sést að við 

jákvæða atburði er umframávöxtun að meðaltali um 0,6% á tilkynningardegi og á 

deginum eftir hann. Þá má einnig sjá nokkra umframávöxtun þremur dögum eftir 

tilkynningardaginn. Við neikvæða atburði er umframávöxtun að meðaltali um -0,35% á 

tilkynningardegi og einnig á deginum eftir hann. Jafnframt má sjá á mynd 48 að 

uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun við lok atburðargluggans fyrir jákvæða atburði er 

um 1,5%, en fyrir neikvæða atburði mælist hún um -0,75%. 
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Mynd 48. Uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir óvænta atburði. 

  



 

61 

10 Umræða og lokaorð 

Íslenskt efnahagslíf gekk í gegnum miklar breytingar á tímabilinu 2009-2018 en í upphafi 

tímabilsins var útlitið heldur dökkt. Hlutabréfamarkaðurinn hafði nýlega hrunið nánast til 

grunna í efnahagshruninu 2008, fjármagnshöft heftu fjármagnshreyfingar til og frá 

landinu, verðbólga og vextir voru í hæstu hæðum og gengi krónunnar hafði veikst mikið. 

Aðstæður til fyrirtækjareksturs hafa gjörbreyst til batnaðar frá árinu 2009 sem hefur leitt 

til fjölda nýskráninga í Kauphöllina og stuðlað að aukinni veltu á markaðnum. Allt hefur 

þetta stuðlað að vel heppnaðri endurlífgun hlutabréfamarkaðarins en hlutabréfaverð 

fyrirtækja á Aðallista Kauphallar Íslands hefur á sama tíma hækkað umtalsvert í sumum 

tilfellum. 

Samhliða miklum verðhækkunum hafa heyrst gagnrýnisraddir um takmarkaða 

skilvirkni íslenska hlutabréfamarkaðarins. Ýmsar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á 

skilvirkni markaðarins með tilliti til viðbragða hans við birtingu nýrra upplýsinga og hafa 

flestar niðurstöður bent til þess að markaðurinn sé nokkuð skilvirkur við að verðleggja 

nýjar upplýsingar inn í hlutabréfaverð til skemmri tíma litið. Nýleg rannsókn Stefáns B. 

Gunnlaugssonar (2018) benti hins vegar til þess að spá mætti fyrir um framtíðarávöxtun 

markaðarins með því að skoða ávöxtun í fortíð sem gefur til kynna óskilvirkni markaðarins 

til lengri tíma litið.  

Í þessari rannsókn var einblínt á viðbrögð markaðarins við vaxtaákvörðunum 

Seðlabanka Íslands. Alþekkt er að hlutabréfaverð verði fyrir áhrifum af vaxtastigi en ekki 

liggja fyrir margar rannsóknir um bein áhrif vaxtabreytinga á íslenska 

hlutabréfamarkaðinn. Rannsókn Andra Reynissonar Schrey og Antons Reynis 

Hafdísarsonar (2017) benti til þess að óvæntar vaxtabreytingar hafi tölfræðilega marktæk 

áhrif á hlutabréfaverð á tilkynningardegi og að markaðurinn sé meðalsterkt skilvirkur. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda í svipaða átt.  

Þegar viðbrögð markaðarins við vaxtaákvörðunum Seðlabankans eru skoðuð, óháð 

spám greiningardeilda og væntingum fjárfesta, kemur í ljós að niðurstöðurnar eru 

nokkurn veginn eftir bókinni. Þegar Seðlabankinn hækkar vexti birtist skýr neikvæð 

meðaltals umframávöxtun (AAR) á tilkynningardegi. Þegar vextir eru lækkaðir myndast 

jákvæð AAR á tilkynningardegi og er tölugildi AAR nokkuð svipað og tölugildi AAR fyrir 

vaxtahækkanir. Niðurstöður sýna einnig að hlutabréfaverð verður ekki fyrir teljanlegum 
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áhrifum þegar vöxtum er haldið óbreyttum. Það kemur ekki á óvart þar sem óbreyttir 

vextir ættu alla jafna ekki að hafa áhrif á hlutabréfaverð. Athygli vekur hins vegar að 

vaxtalækkanir skila nokkuð hærri uppsafnaðri meðaltals umframávöxtun (CAAR) innan 

atburðargluggans heldur en vaxtahækkanir, en hlutfallslega hafa vaxtahækkanir talsvert 

oftar tölfræðilega marktæk áhrif á hlutabréfaverð á tilkynningardegi heldur en 

vaxtalækkanir. Það má skýra með því að almennt virðist meiri óvissu hafa gætt í spám 

greiningardeildanna þegar niðurstaða Seðlabankans reyndist vera vaxtahækkun en 44% 

vaxtahækkana sem skoðaðar voru í þessari rannsókn voru skilgreindar sem óvæntur 

atburður.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að óvæntir atburðir, þ.e. þegar niðurstaða 

vaxtaákvörðunar er ekki í samræmi við væntingar markaðarins, hafa hlutfallslega mun 

oftar tölfræðilega marktæk áhrif á tilkynningardegi heldur en fyrirséðir atburðir, þ.e.a.s. 

þegar niðurstaða vaxtaákvörðunar er í samræmi við væntingar.  

Jafnframt sýna niðurstöðurnar að jákvæðum óvæntum atburðum, þ.e. þegar vextir 

voru hækkaðir minna en spáð var, eða lækkaðir meira en spáð var, fylgir jákvæð AAR á 

tilkynningardegi og er sú AAR nokkurn veginn á pari við AAR þegar um fyrirséða 

vaxtalækkun er að ræða. Aftur á móti er CAAR innan atburðargluggans töluvert hærri í 

tilfelli jákvæðra óvæntra atburða heldur en í tilfelli fyrirséðra vaxtalækkana. 

Neikvæðum óvæntum atburðum, þ.e. þegar vextir voru hækkaðir meira en spáð var, 

eða lækkaðir minna en spáð var, fylgir neikvæð AAR á tilkynningardegi og er sú AAR 

nokkuð hærri að tölugildi en AAR þegar um fyrirséða vaxtahækkun er að ræða. Þá er CAAR 

innan atburðargluggans umtalsvert hærri að tölugildi í tilfelli neikvæðra óvæntra atburða 

heldur en í tilfelli fyrirséðra vaxtahækkana. 

Hafa ber í huga að niðurstöður rannsóknarinnar velta að öllu leyti á þeim gögnum sem 

liggja að baki rannsókninni. Þar sem vaxtaákvarðanir eru í eðli sínu nokkuð sjaldgæfir 

atburðir verða gögnin alltaf að einhverju leyti takmörkuð, jafnvel þó rannsóknartímabilið 

spanni 10 ár líkt og í þessari rannsókn. Því væri afar áhugavert að sjá sambærilega 

rannsókn framkvæmda fyrir enn lengra tímabil. Ákjósanlegast væri að það tímabil myndi 

ekki einkennast af álíka efnahagslegum viðsnúningi og gætti á rannsóknartímabili 

þessarar rannsóknar. 
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Samandregnar benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að markaðurinn bregðist 

nokkuð rökrétt við vaxtaákvörðunum Seðlabankans. AAR á tilkynningardegi er svipuð í 

tilfelli vaxtahækkana og vaxtalækkana en vaxtalækkunum fylgir hærri CAAR að tölugildi 

innan atburðargluggans en vaxtahækkunum. Þá hafa vaxtaákvarðanir, þar sem 

niðurstaðan var óvænt, hlutfallslega mun oftar tölfræðilega marktæk áhrif á 

tilkynningardegi og valda þær að tölugildi hærri CAAR en vaxtaákvarðanir þar sem 

niðurstaðan var í samræmi við væntingar markaðarins. Út frá þeim niðurstöðum sem hér 

hafa verið raktar telur höfundur að íslenski hlutabréfamarkaðurinn sé mjög nærri því að 

vera meðalsterkt skilvirkur þegar kemur að því að verðleggja áhrif vaxtaákvarðana inn í 

hlutabréfaverð til skemmri tíma litið. 
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Viðauki 1 - Niðurstöður vaxtaákvarðana og spár greiningardeilda  

Tafla 4. Niðurstöður vaxtaákvarðana og spár greiningardeilda. 

Dags. Spá Íslandsbanka Spá Arion banka Spá Landsbankans 
Væntingar 

markaðarins Raun niðurstaða Óvænt 

13.8.2009 ? ? ? ? ? ? N/A N/A Óbreyttir 0,00% Nei 

24.9.2009 ? ? ? ? ? ? N/A N/A Óbreyttir 0,00% Nei 

5.11.2009 ? ? ? ? ? ? N/A N/A Lækkun 0,125% Nei 

10.12.2009 ? ? ? ? ? ? N/A N/A Lækkun 0,50% Nei 

27.1.2010 ? ? ? ? ? ? N/A N/A Lækkun 0,50% Nei 

17.3.2010 Lækkun 0,50% Lækkun 0,50% ? ? Lækkun 0,50% Lækkun 0,50% Nei 

5.5.2010 Lækkun 0,75% Lækkun 0,75% ? ? Lækkun 0,75% Lækkun 0,50% Já 

23.6.2010 ? ? Lækkun 0,50% ? ? N/A N/A Lækkun 0,50% Nei 

18.8.2010 ? ? Lækkun 0,50% Lækkun 1,00% N/A N/A Lækkun 1,00% Nei 

22.9.2010 ? ? Lækkun 1,00% Lækkun 0,75% N/A N/A Lækkun 0,75% Nei 

3.11.2010 Lækkun 0,50% Lækkun 0,50% Lækkun 0,75% Lækkun 0,50% Lækkun 0,75% Já 

8.12.2010 Lækkun 0,50% Lækkun 0,75% Lækkun 0,75% Lækkun 0,75% Lækkun 0,75% Nei 

2.2.2011 ? ? Lækkun 0,50% Lækkun 0,25% N/A N/A Lækkun 0,25% Nei 

16.3.2011 ? ? ? ? Óbreyttir 0,00% N/A N/A Óbreyttir 0,00% Nei 

20.4.2011 ? ? ? ? Lækkun 0,25% N/A N/A Óbreyttir 0,00% Nei 

15.6.2011 ? ? ? ? Óbreyttir 0,00% N/A N/A Óbreyttir 0,00% Nei 

17.8.2011 ? ? Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Hækkun 0,25% Já 

21.9.2011 Hækkun 0,25% Hækkun 0,25% Hækkun 0,50% Hækkun 0,25% Óbreyttir 0,00% Já 

2.11.2011 ? ? Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Hækkun 0,25% Já 

7.12.2011 ? ? Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

8.2.2012 ? ? ? ? Hækkun 0,25% N/A N/A Óbreyttir 0,00% Nei 

21.3.2012 Hækkun 0,25% ? ? Hækkun 0,25% Hækkun 0,25% Hækkun 0,25% Nei 

16.5.2012 Hækkun 0,25% Hækkun 0,50% Hækkun 0,25% Hækkun 0,25% Hækkun 0,50% Já 

13.6.2012 Hækkun 0,25% Hækkun 0,25% Óbreyttir 0,00% Hækkun 0,25% Hækkun 0,25% Nei 

22.8.2012 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

3.10.2012 Hækkun 0,25% Hækkun 0,25% Óbreyttir 0,00% Hækkun 0,25% Óbreyttir 0,00% Já 

14.11.2012 Hækkun 0,25% ? ? Óbreyttir 0,00% N/A N/A Hækkun 0,25% Nei 

12.12.2012 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

6.2.2013 ? ? Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

20.3.2013 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

15.5.2013 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

12.6.2013 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

21.8.2013 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

2.10.2013 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

6.11.2013 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

11.12.2013 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

12.2.2014 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

19.3.2014 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

21.5.2014 Lækkun 0,25% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

11.6.2014 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

20.8.2014 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 
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1.10.2014 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

5.11.2014 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Lækkun 0,25% Já 

10.12.2014 Lækkun 0,25% Lækkun 0,50% Lækkun 0,25% Lækkun 0,25% Lækkun 0,50% Já 

4.2.2015 Lækkun 0,25% Lækkun 0,25% Lækkun 0,25% Lækkun 0,25% Óbreyttir 0,00% Já 

18.3.2015 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

13.5.2015 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

10.6.2015 Hækkun 0,50% Hækkun 0,50% Hækkun 0,50% Hækkun 0,50% Hækkun 0,50% Nei 

19.8.2015 Hækkun 0,50% Hækkun 0,50% Hækkun 0,50% Hækkun 0,50% Hækkun 0,50% Nei 

30.9.2015 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

4.11.2015 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Hækkun 0,25% Já 

9.12.2015 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

10.2.2016 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

16.3.2016 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

11.5.2016 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

1.6.2016 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

24.8.2016 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Lækkun 0,50% Já 

5.10.2016 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

16.11.2016 Lækkun 0,25% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

14.12.2016 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Lækkun 0,25% Óbreyttir 0,00% Lækkun 0,25% Já 

8.2.2017 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

15.3.2017 Óbreyttir 0,00% Lækkun 0,25% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

17.5.2017 Óbreyttir 0,00% Lækkun 0,25% Lækkun 0,25% Lækkun 0,25% Lækkun 0,25% Nei 

14.6.2017 ? ? Lækkun 0,25% Óbreyttir 0,00% N/A N/A Lækkun 0,25% Nei 

23.8.2017 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

4.10.2017 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Lækkun 0,25% Já 

15.11.2017 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

13.12.2017 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Lækkun 0,25% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

7.2.2018 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

14.3.2018 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

16.5.2018 Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 

13.6.2018 ? ? Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Óbreyttir 0,00% Nei 
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Viðauki 2 - Meðaltals umframávöxtun (AAR) og uppsöfnuð 
meðaltals umframávöxtun (CAAR) fyrir fyrirséðar vaxtahækkanir 

 

Mynd 49. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir fyrirséðar 
vaxtahækkanir. 
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Viðauki 3 - Meðaltals umframávöxtun (AAR) og uppsöfnuð 
meðaltals umframávöxtun (CAAR) fyrir fyrirséðar vaxtalækkanir 

 

Mynd 50. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir fyrirséðar 
vaxtalækkanir. 
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Viðauki 4 - Meðaltals umframávöxtun (AAR) og uppsöfnuð 
meðaltals umframávöxtun (CAAR) fyrir óbreytta vexti 

 

Mynd 51. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir fyrirséða óbreytta 
vexti. 
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Viðauki 5 - Meðaltals umframávöxtun (AAR) og uppsöfnuð 
meðaltals umframávöxtun (CAAR) fyrir jákvæða atburði 

 

Mynd 52. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir jákvæða atburði. 
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Viðauki 6 - Meðaltals umframávöxtun (AAR) og uppsöfnuð 
meðaltals umframávöxtun (CAAR) fyrir neikvæða atburði 

 

Mynd 53. Meðaltals umframávöxtun og uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun fyrir neikvæða atburði. 


