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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt í BS námi á fjármálasviði viðskiptafræðideildar Háskóla 

Íslands. Ritgerðin er 6 eininga lokaverkefni sem ég vann frá miðjum febrúar fram til loka 

apríl 2019. Við gerð ritgerðarinnar var Gylfi Magnússon leiðbeinandi minn og Arnar 

Bjarnason meðleiðbeinandi.  

Hugmyndin að verkefninu kviknaði þegar ég kíkti í heimsókn til Arnars Bjarnasonar til 

að ræða við hann um möguleg ritgerðarefni á sviði fjármála. Eftir miklar vangaveltur 

ákvað ég með aðstoð Arnars að velja að skrifa um CAPM eða Capital Asset Pricing Model, 

en það er bæði mikið notað og einnig er það eitt mest prófaða og gagnrýnda líkanið á 

sviði fjármálanna. Því fannst mér spennandi að kynna mér líkanið betur. 

Vil ég þakka þeim Arnari og Gylfa kærlega fyrir samstarfið í vetur sem hefur verið 

sérlega ánægjulegt og lærdómsríkt. Einnig langar mig að þakka foreldrum mínum, þeim 

Lárusi Finnbogasyni og Huldu Rós Rúriksdóttur fyrir ómetanlegan stuðning á margvíslegan 

hátt í gegnum nám mitt í heild. 
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Útdráttur 

Í gegnum tíðina hafa hagfræðingar búið til og notað hin ýmsu líkön til þess skýra 

fjármálaheiminn og það sem á sér stað í honum. Það var á sjötta áratug síðustu aldar sem 

Harry Markowitz kom fram með grein sína, Portfolio Selection, sem lagði grunninn að 

mörgum kenningum sem í dag eru notaðar þegar meta skal virði eigna og samband 

áhættu og ávöxtunar. Þeir Modigliani og Miller birtu einnig grein sína, The cost of capital, 

corporation finance, and the theory of investment, á sama áratug og eru þessar tvær 

greinar sagðar hafa lagt grunninn að CAPM eða Capital Asset Pricing Model. 

Það voru svo þeir William Sharpe, Jan Mossin, John Lintner og Jack Treynor sem birtu 

greinar sínar í framhaldinu og sköpuðu CAPM eins og við þekkjum það í dag. Líkanið hefur 

alla tíð verið nokkuð umdeilt en margar forsendur sem líkanið gefur sér eru sagðar 

óraunhæfar og ekki í takt við raunveruleikann. Einnig hafa margar tilraunir verið gerðar á 

öllum liðum líkansins og hefur það ekki staðist þær nægjanlega vel. Þær niðurstöður hafa 

því gefið enn frekara tilefni til að efast um ágæti líkansins. 

Líkanið er samt sem áður eitt mest notaða verðmatslíkanið í fjármálaheiminum í dag 

en í ritgerð þessari er farið yfir alla þætti líkansins og gagnrýni á þá, með sérstakri áherslu 

á beta. Einnig leiði ég út stærðfræðina á bakvið líkanið og hvernig hinir ýmsu þættir 

líkansins eru fundnir út. Farið er yfir helstu gagnrýni sem líkanið hefur orðið fyrir í gegnum 

tíðina, hverjir gagnrýndu og hvað þeir voru að gagnrýna. Einnig er farið yfir gagnsemi 

líkansins og hvers vegna það er eins mikið notað og raun ber vitni, þó svo að sannanir séu 

fyrir því að það sé ekki nægjanlega raunsætt.   
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1  Inngangur  

Fram að 6. áratug síðustu aldar voru fjármálabókmenntir komnar mun styttra á veg en 

þær eru í dag og samanstóðu þær helst af ad hoc kenningum (kenningar sem urðu til 

vegna sérstaks tilgangs eða þarfar).  Helstu viðfangsefni fræðasviðsins voru á þessum tíma 

fjármögnun, ákjósanlegar fjárfestingar og arðgreiðslustefna. Kenningin um samval 

verðbréfa (e. Portfolio theory) hafði ekki verið þróuð og verðlagning og jafnvægi á 

fjármálamörkuðum hafði að miklu leyti verið hunsuð.  

Á 6. áratugnum byrjuðu ýmsar grundvallar breytingar að eiga sér stað í 

fjármálaheiminum. Greiningaraðferðir úr hagfræði voru heimfærðar upp á vandamál í 

fjármálum og með því breyttist sýn manna á fjármálamarkaðinn. Menn hættu að horfa 

eingöngu á hver stefna fyrirtækisins ætti að vera þegar kæmi að fjárfestingum, 

fjármögnun og arðsúthlutun og fóru að líta til þess hvaða áhrif breytt stefna í 

arðsúthlutun, fjárfestingum og fjármögnun myndu hafa á virði fyrirtækisins. Þessi breytta 

sýn manna á fjármálaheiminn var nauðsynleg til að breyta forsendum rannsókna, 

kenninga og greininga í fjármálaheiminum og hefur mikil þróun orðið í fjármálum síðan. 

Dæmi um kenningar sem  komið hafa fram síðan þá og sem eru í dag margar af helstu 

stoðum fjármálafræðinnar eru: 

 Kenningin um samval verðbréfa (e. Portfolio theory) sem fjallar um greiningu á 
ákjósanlegustu aðferðum við öryggisgreiningu eignasafns fjárfestis í heild sinni. 

 Kenningin um skilvirkni markaðarins (e. Efficient market theory) en hún gengur 
út á greiningu á jafnvægi í verðbreytingum yfir tíma á markaði. 

 Kenningin um valkosti við verðlagningu (e. Option pricing theory) sem gengur 
út á greiningu á verði óvissra krafna eins og kaupréttar og skuldabréfa 
fyrirtækja (e. corporate bonds) 

 Umboðskenningin (e. agency theory) sem snýst um greiningu á stjórn 
freistnivanda í samningsbundnu sambandi  

 Kenningin um eiginfjárverðlagningu (e. Capital asset pricing theory) sem er 
greining á ákvörðun eignaverðs en „Capital Asset Price Model“, hér eftir CAPM, 
á við um hana (Jensen, M. C., & Smith, C. W., 1984). 

Í ritgerð þessari verður farið yfir sögu og þróun CAPM og farið ítarlega yfir alla þætti 

þess. Markmið ritgerðarinnar er að greina alla þætti CAPM og fara yfir helstu gagnrýni 
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sem það hefur staðið frammi fyrir frá því það kom fyrst fram. Einnig verður farið yfir 

gagnsemi líkansins og hvernig það nýtist við verðmat fyrirtækja. 
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2 Saga CAPM 

Talið er að tvær greinar hafi verið helsti innblásturinn við hönnun CAPM. Árið 1952 gaf 

Harry Markowitz út grein sína um val eignasafns (e. portfolio selection) en það var í fyrsta 

skipti sem réttlæting á því að velja fjölbreytt eignasafn verðbréfa var sett skýrlega fram 

(Markowitz, H., 1952). Árið 1959 birti hann svo rannsókn sína sem festi kenninguna um 

samval verðbréfa (e. portfolio theory) í sessi sem einn af burðarásum fjármálafræðinnar 

(Markowitz, H., 1959). 

Þessi vinna Markowitz er talin vera önnur af rótum CAPM. Eftir útgáfu greinar sinnar 

hófst Markowitz handa við að einfalda vandann við samval verðbréfa. Upphafleg greining 

hans á meðaldreifni var flókin í framkvæmd en til að finna meðal dreifni hagkvæms 

eignasafns þurfti að reikna dreifni-samdreifni (e. variance-covariance) fylki með N(N-1)/2. 

Það þýddi að eignasafn með 100 verðbréfum krafðist þess að reikna þurfti út 4950 dreifni-

samdreifni stuðla. Sem möguleg lausn við þessu vandamáli kom Markowitz fram með 

líkanið með stökum stuðul (e.single index model) (Sullivan, E.J.,2006). 

Hin greinin sem hvatti rannsakendur áfram og var talin vera önnur af rótum CAPM var 

grein þeirra Franco Modigliani og Merton Miller frá árinu 1958, „Kostnaður fjármagns, 

fjármál fyrirtækja og kenningin um fjárfestingar“ (e. The cost of capital, corporation 

finance, and the theory of investment). Í grein þeirra skoðuðu þeir eiginfjárkostnað, 

ávöxtunarkröfu og fjármagnsskipan fyrirtækja (Modigliani, F. & Miller, M., 1958). Það var 

svo vöntun á kenningu sem gæti ákvarðað ávöxtunarkröfu sem varð til þess að Jack 

Treynor hófst handa við að þróa fyrstu fræðilegu greininguna á ákvörðun ávöxtunarkröfu. 

Treynor las grein Modigliani og Miller sumarið 1958 og eftir það skrifaði hann ritgerð sem 

bar heitið „Markaðsvirði, tími og áhætta“ (e. Market value, time and risk). Hann gaf hana 

aldrei út en sýndi þó John Lintner ritgerðina á sínum tíma sem gaf svo nokkrum árum síðar 

út sína eigin útgáfu af CAPM (Sullivan, E.J.,2006). Ritgerð Treynor komst seinna í 

hendurnar á Franco Modigliani sem stakk upp á því að Treynor myndi skipta ritgerðinni 

upp í tvo hluta. Fyrri hlutinn sem var skrifaður árið 1962 og var gefinn út árið 1999 bar 

heitið „Í átt að kenningu um markaðsvirði áhættusamra eigna“  (e. Toward a theory of 

market value of risky assets) (Treynor, J.L., 1999). Seinni hlutann skrifaði hann árið 1963 
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en sá hluti var aldrei gefinn út. Bar síðari hlutinn heitið „Vísbendingar fyrir kenninguna 

um fjármál“  ( e. Implications for the theory of finance) en Treynor sagði  þann hluta vera 

misheppnaðan. Fischer Black endurvann seinni hluta ritgerðarinnar þó, og gaf út árið 

1976 undir heitinu „Fjárfestingaákvarðanir fyrirtækja“ (e. Corporate investment decision) 

(Treynor, J.L. og Black, F., 1976) 

Franco Modigliani lét svo Treynor vita að maður að nafni William Sharpe væri að vinna 

að líkani fyrir eiginfjárverðlagningu (e. capital asset pricing model) líkt og hann (Sharpe, 

W.F., 1964). Mælti hann með því að þeir Treynor og Sharpe myndu skiptast á ritgerðum 

sem þeir svo gerðu. Það var svo á þessum tímapunkti sem Treynor tók þá afdrifaríku 

ákvörðun að gefa ekki út ritgerð sína þar sem ekki væri tilgangur með því, þar sem að 

Sharpe ætlaði að gefa út sína. Ætla má að þessi ákvörðun hans hafi kostað hann 

Nóbelsverðlaun (Sullivan, E.J.,2006). 

William Sharpe lauk meistaranámi sínu árið 1956 og hóf þá störf hjá RAND corporation 

(e. Research ANd Development) ásamt því að byrja í doktorsnámi. Í doktorsnámi sínu las 

hann verk Harry Markowitz og var hann svo heppinn að Markowitz starfaði hjá RAND á 

sama tíma og Sharpe starfaði þar. Sharpe fékk Marry Markowitz til að gegna hlutverki 

leiðbeinanda í doktorsritgerð sinni sem bar heitið „Greining eignasafna byggð á 

einfölduðu líkani sambandanna milli verðbréfa“ (e. Portfolio analysis based on a simplified 

model of the relationships among securities) en ritgerðin var samþykkt árið 1961. Í 

lokakafla ritgerðarinnar þróaði Sharpe fyrstu drög að öryggislínu markaðar (e. Security 

market line (SML)) (Sharpe, W.F., 1961). 

John Lintner er þriðji einstaklingurinn sem hlotið hefur heiður af þróun CAPM líkansins, 

en skrif hans voru innblásin af ritgerð Modigliani og Miller, rétt eins og ritgerð Treynor 

var. Lintner sá ritgerð Treynor á sínum tíma áður en hann gaf út sína eigin útgáfu af CAPM, 

en þó eru engar sannanir fyrir því að hans líkan hafi svipað mikið til útgáfu Treynor. Útgáfa 

Lintner kom út árið 1965 og eru aðdáunarverðustu stærðfræðilegu útreikningarnir í þeirri 

útgáfu af öllum þeim sem út hafa komið (Lintner, J., 1965a, 1965b).  

Jan Mossin var sá síðasti af þeim sem hlotið hafa heiðurinn af þróun CAPM til að birta 

grein sína. Í lokaritgerð hans „Rannsóknir á kenningunni um áhættutöku“ (e. Studies in 

the theory of risk bearing) var kafli sem er grunnurinn að CAPM greiningu hans (Mossin, 
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J., 1966). Hann áttaði sig snemma á því hversu mikilvæg vinna hans var og birti grein sína 

árið 1966, 2 árum áður en hann skilaði lokaritgerðinni (Sullivan, E.J.,2006). 

Þegar ritgerðir þeirra Mossin, Sharpe, Lintner og Treynor eru bornar saman tekur smá 

tíma að átta sig á því að þeir eru að tala um sama efnið. Helsta ástæða þess er að 

ósamræmi er í stærðfræðinni í greinum þeirra, en séu greinarnar lesnar gaumgæfilega 

sést að lykiljöfnurnar eru mestmegnis þær sömu. Einnig ber að hafa í huga að greinar 

þeirra eru allar unnar frá mismunandi sjónarhorni. Treynor hafði áhuga á eiginfjármögnun 

(e. capital budgeting), og því að fjármagnsskipan félags sé óháð verðmæti þeirra. Sharpe 

nálgaðist málefnið út frá samvali verðbréfa sem var innblásið af Harry Markowitz. Vinna 

Mossin nálgaðist efnið líka út frá kenningunni um samval verðbréfa (e. portfolio theory) 

en þó með meiri áherslu á að tilgreina þær aðstæður þar sem eignamarkaðurinn er í 

jafnvægi. Lintner skoðaði svo málefnið mest út frá því að félagið myndi auka eigið fé sitt 

og var hann viss um að fjármálastefna fyrirtækisins skipti miklu máli (Sullivan, E.J.,2006). 

Harry Markowitz, Merton Miller og William Sharpe hlutu Nóbelsverðlaunin árið 1990 

fyrir framlag sitt til fjármálavísinda. John Lintner og Jan Mossin voru því miður báðir fallnir 

frá og hlutu því ekki verðlaunin og Treynor hafði fyrirgert möguleikum sínum á þessum 

verðlaunum með því að gefa ekki út ritgerð sína (Sullivan, E.J.,2006). 
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3 CAPM (e. Capital Asset Pricing Model). 

Mögulegt er að raða fjárfestingum upp eftir meðaltali og dreifni ávöxtunar þeirra. Hins 

vegar, ef ein fjárfesting hefur hærri meðalávöxtun en einnig hærri áhættu eða dreifni en 

önnur fjárfesting, þá getum við ekki valið á milli þeirra tveggja nema við vitum hvert 

viðhorf hluthafans er gagnvart áhættu. Þeir Sharpe, Lintner og Treynor sýndu fram á 

hvernig við getum horft framhjá þessu vandamáli með því að horfa á markaðinn og meta 

kostnað áhættu. Þeir gerðu það með CAPM (Davis, E. & Pointon, J., 1984, bls. 78). 

CAPM eða „Capital asset pricing model“ er aðferð við að finna þá ávöxtunarkröfu sem 

gera skal til eignar út frá áhættu og eiginleikum hennar. Þegar CAPM er skoðað þá er það 

nálgast með spurningunni „hvað ef“ þar sem að „ef“ þátturinn á við einfaldaðan heim. Í 

bók sinni Investments sem var fyrst gefin út árið 1989, settu þeir Zvi Bodie, Alex Kane og 

Alan J. Marcus fram 6 forsendur fyrir grunnútgáfuna af CAPM. Tilgangur þeirra var að gera 

einstaklinga á markaði eins áþekka og mögulegt er. Munurinn á einstaklingunum liggur 

þess í stað í að þeir eru misjafnlega áhættufælnir með mismikil fjárráð. Forsendurnar 6 

eru eftirfarandi (Bodie ofl, 2005, bls. 282): 

 Það eru margir fjárfestar, auður hvers og eins er lítill í samanburði við 
samanlagðan auð allra fjárfesta. Fjárfestar eru verðþegar, þ.e. þeir hegða sér 
eins og verð á verðbréfum þeirra verði ekki fyrir neinum áhrifum af viðskiptum 
þeirra. Þetta er hin klassíska forsenda fullkominnar samkeppni í 
rekstrarhagfræði. 

 Allir fjárfestar skipuleggja að halda bréfum sínum yfir sama tímabil. Þessi 
hegðun þeirra er mjög skammsýn og hunsar hún allt það sem gæti gerst að 
tímabilinu loknu. Skammsýn hegðun er yfirleitt  ekki talin ákjósanleg. 

 Fjárfestingar eru takmarkaðar við fjármálagerninga sem viðskipti eru um á 
opinberum markaði t.d. skuldabréf, hlutabréf, samningar um áhættulausar 
lánveitingar eða lánasamninga. Þessar forsendur ná því ekki til fjárfestinga í 
eignum sem ekki eru í viðskiptum á opnum markaði eins og eignum sem 
tengjast menntun, einkafyrirtækjum og eignir sem fjármagnaðar eru af ríkinu 
eins og t.d. ráðhús eða alþjóðaflugvellir. Einnig er forsenda að fjárfestar geti 
fengið lánað eða veitt lán upp að hvaða upphæð sem er á föstum, 
áhættulausum vöxtum. 

 Fjárfestar greiða enga skatta af hagnaði og engan viðskiptakostnað (þ.e. 
söluþóknanir og þjónustukostnað) af viðskiptum með verðbréf. Í 
raunveruleikanum er það auðvitað svo að við vitum að fjárfestar eru í 
mismunandi skattþrepum og að það geti stýrt því í hvers konar eignum þeir 
fjárfesta. Til dæmis er skattlagningin mismunandi eftir því hvort innkoman er 
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að koma frá vaxtatekjum, fengnum arði eða söluhagnaði. Ennfremur eru 
viðskipti með verðbréf kostnaðarsöm og söluþóknanir og gjöld fara eftir stærð 
viðskiptanna og þeirri stöðu sem fjárfestirinn er í. 

 Allir fjárfestar eru skynsamir og notast við verðbréfasafnskenningu Markowitz 
(e. Markowitz portfolio selection model)  við val á verðbréfum. 

 Allir fjárfestar greina verðbréf á sama hátt og deila sömu efnahagslegu sýn á 
heiminn. Afleiðing þess er að áætlaðar líkur á dreifingu framtíðar sjóðstreymis 
fáanlegra verðbréfa verða nákvæmlega eins. Það er að fyrir sérhvert safn 
verðbréfa leiða fjárfestar út sömu verðupplýsingar sem þeir setja inn í líkan 
Markowitz.  Að gefnu verði á safni verðbréfa  og áhættulausra vaxta, nota allir 
fjárfestar sömu væntu ávöxtunina og sama samdreifni fylki yfir ávöxtun 
verðbréfa til að finna skilvirka framfallið (e. efficient frontier) og ákjósanlegasta 
áhættusama eignasafnið (e. optimal risky portfolio). Þessi forsenda er oftast 
kölluð „einsleitar væntingar“ (Bodie ofl, 2005, bls. 282-283). 

Þessar forsendur standa fyrir „ef“ í „hvað ef“ greiningu okkar. Þær hunsa þó margar 

flækjur raunveruleikans, en með þessum ályktunum getum við hins vegar öðlast innsýn 

inn í eðli jafnvægis á markaði. Við getum í stuttu máli dregið saman það jafnvægi sem 

ræður ríkjum í þessum ímyndaða heimi verðbréfa og fjárfesta (Bodie ofl, 2005, bls. 283). 

 Allir fjárfestar vilja hafa eignasafn áhættusamra eigna í hlutfalli sem 
endurspeglar framsetningu eignanna í markaðssafninu (e. market portfolio) 
sem inniheldur allar eignir á markaði. Til einföldunar vísum við í áhættusamar 
eignir sem hlutabréf (e. stocks). Hlutfall hvers hlutabréfs í markaðssafninu 
jafngildir markaðsvirði hlutabréfsins (verð á hlut margfaldað með fjölda 
útistandandi hluta) deilt með heildarmarkaðsvirði allra hlutabréfa. 

 Ekki aðeins verður markaðsafnið á skilvirka framfallinu (e. efficient frontier) 
heldur mun það einnig verða snertipunktssafnið (e tangency portfolio) við 
ákjósanlegustu fjárfestingalínuna (e. optimal capital allocation line (CAL)) sem 
leitt er út á meðal hvers og eins fjárfestis. Afleiðing þess verður sú að 
markaðslína (e. capital market line (CML)), sem er línan sem liggur í gegnum 
markaðssafnið M frá áhættulausu vöxtunum, er einnig besta mögulega 
fjárfestingalínan  (e. capital allocation line). Allir fjárfestar hafa M sem þeirra 
ákjósanlega áhættusama safn, munurinn liggur í þeirri fjárhæð sem þeir 
fjárfesta í því safni og hversu miklu þeir fjárfesta í áhættulausu eigninni. 

 Áhættuálagið á markaðssafnið er í hlutfalli við áhættu þess og stig þeirrar 
áhættufælni sem einkennir fjárfestinn. Stærðfræðilega séð er þetta sýnt svo: 

𝐸(𝑟 ) − 𝑟 = �̅�𝜎  𝑥 .01 

 Þar sem 𝜎  er dreifni markaðssafnsins og �̅� er meðaltal stigs áhættufælni 
fjárfesta. M er ákjósanlegasta safnið (e. optimal portfolio) sem er dreift á öll 
hlutabréf á skilvirkan hátt. 𝜎  er kerfisbundin áhætta (e. systematic risk) þessa 
heimssýnar. 
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 Áhættuálagið á einstakar eignir er í hlutfalli við áhættuálag markaðssafnsins M, 
og beta stuðull verðbréfsins svipaður markaðssafninu. Beta mælir hvernig 
ávöxtun hlutabréfa og markaðarins hreyfast saman og er skilgreind sem: 

𝛽 =  
𝐶𝑜𝑣 (𝑟 , 𝑟 )

𝜎
 

 Og áhættuálagið á einstök verðbréf er skilgreint sem: 

𝐸(𝑟 ) − 𝑟 = 𝛽 =  
𝐶𝑜𝑣 (𝑟 , 𝑟 )

𝜎
 𝐸(𝑟 ) − 𝑟 = 𝛽 𝐸(𝑟 ) − 𝑟  

(Bodie ofl, 2005, bls. 283). 

3.1 Uppbygging CAPM 
Forsendur CAPM segja að markaðssafnið þurfi að vera á jaðri lágmarks dreifni. Þetta þýðir 

að sambandið sem þarf að halda fyrir eignasafn með lágmarksdreifni þarf að haldast fyrir 

markaðssafnið. Sérstaklega ef til staðar eru N fjöldi áhættusamra eigna. 

Lágmarks dreifni skilyrðið fyrir M er: 

M = 𝐸(𝑅 ) = 𝐸(𝑅 ) + [𝐸(𝑅 ) − 𝐸(𝑅 )]𝛽 = 1, … … , 𝑁 

Í þessari jöfnu er 𝐸(𝑅 ) vænt ávöxtun eignar i, og 𝛽  – markaðsbeta eignar i -

samdreifni ávöxtunar og markaðsávöxtunar deilt með dreifni markaðs ávöxtunar: 

 

(𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠 𝐵𝑒𝑡𝑎)   𝛽
𝑐𝑜𝑣(𝑅 , 𝑅 )

𝜎 (𝑅 )
 

𝐸(𝑅 ) stendur fyrir vænta ávöxtun á eignir sem hafa markaðsbetu jafnt og núll. 

Annar partur jöfnunnar er áhættuálagið, sem er vænt markaðsávöxtun 𝐸(𝑅 ) − 𝐸(𝑅 ). 

Algeng og rétt túlkun á betu er að hún mælir næmni ávöxtunar eignar við breytileika á 

markaðsávöxtun. Hins vegar er önnur túlkun á betu meira í takt við þann anda sem er 

undirliggjandi í CAPM. Áhætta markaðssafns eins og mælt er með dreifni ávöxtunar er 

vegið meðaltal samdreifni áhættu eigna í M. Þess vegna er 𝛽  samdreifni áhættu eignar 

i í M  mæld í samræmi við meðal samdreifni áhættu eigna, sem er dreifni ávöxtunar 

markaðarins. Á hagfræðimáli þýðir þetta að 𝛽  er í hlutfalli við áhættuna sem hver króna 

sem fjárfest er í eign i leggur til markaðssafnsins (Rossi, M., 2016, bls. 607-608). 

Síðasta skrefið í þróun Sharpe-Lintner líkansins er að notast við forsenduna um 

áhættulaus lán/lánveitingu til að negla niður 𝐸(𝑅 ), vænta ávöxtun á núll-beta eignir. 
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Ávöxtun áhættusamrar eignar fylgir ekki ávöxtun markaðarins – beta hennar er núll – 

þegar meðaltal samdreifni ávöxtunar eignar við aðrar eignir skekkir dreifni ávöxtunar 

eignarinnar. Slík áhættusöm eign er áhættulaus í markaðssafninu á þann hátt að hún 

leggur ekkert til dreifni ávöxtunar markaðarins. Þegar það er hægt að lána og fá lánað á 

áhættulausum vöxtum þarf vænt ávöxtun eigna sem fylgir ekki markaðsávöxtun  𝐸(𝑅 ) 

að vera jöfn áhættulausu vöxtunum 𝑅 . Sambandið milli væntrar ávöxtunar og beta 

verður þá hin þekkta Sharpe-Lintner CAPM jafna. 

(Sharpe-Lintner CAPM)   𝐸(𝑅 ) = 𝑅 + 𝐸(𝑅 ) − 𝑅 𝛽 , 𝑖 = 1, … … , 𝑁 

Með öðrum orðum, vænt ávöxtun á eign i er áhættulausu vextirnir 𝑅  plús áhættuálag 

sem er markaðs beta eignarinnar 𝛽  margfaldað með álaginu á hverja einingu beta 

áhættu 𝐸(𝑅 ) − 𝑅  (Rossi, M., 2016, bls. 608). 

3.2 Útleiðsla CAPM 
Til að leiða út CAPM þá gerum við ráð fyrir að einstaklingur geti fjárfest öllum sínum auð 

í eignasafni sem táknar meðaltal markaðarins og afganginum í verðbréfinu j. 

Meðalávöxtun eignasafnsins er vegið meðaltal ávöxtunar eignanna tveggja. 

𝑃 = 𝑎�̅� + (1 − 𝑎)�̅�   

Þar sem a táknar óendanlega litla upphæð, rj er meðal ávöxtun verðbréfs j og rM er 

meðalávöxtun markaðssafnsins. 

Dreifni safnsins er táknað: 

𝑉 = 𝑎 𝑣𝑎𝑟 𝑟 + (1 − 𝑎) 𝑣𝑎𝑟(𝑟 ) + 2𝑎(1 − 𝑎)𝑐𝑜𝑣(𝑟 , 𝑟 ) 

 

Með því að bæta verðbréfi j inn í eignasanfið sem upphaflega samanstóð einungis af 

fjárfestingum sem táknuðu meðaltal markaðarins, þá breytum við áhættunni og ávöxtun 

safnsins. Uppsöfnuð ávöxtun (e. incremental return) á áhættuþátt (e. per unit of risk) eða 

dreifni er gefin sem: 

�̅� − �̅�

2 1 − 𝛽 𝑣𝑎𝑟(𝑟 )
 

En líkanið gefur sér það að fjárfestir geti fengið lánað eða veitt lán með 

ávöxtunarkröfuna rf sem er áhættulaus, þar sem að βj = 0. Svo með því að að kynna til 
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leiks áhættulausu eignina eða skuldina ef a  er neikvæð, þá er uppsöfnuð ávöxtun á 

áhættuþátt gefin með því að leiða út rj = rf  og βj = 0 í fallið : 

�̅� − 𝑟

2𝑣𝑎𝑟(𝑟 )
 

Á samkeppnismarkaði þarf vænt uppsöfnuð ávöxtun á áhættuþátt að vera sá sami fyrir 

alla fjárfesta, svo föllin tvö eru jöfn: 

�̅� − �̅�

2 1 − 𝛽 𝑣𝑎𝑟(𝑟 )
=

�̅� − 𝑟

2𝑣𝑎𝑟(𝑟 )
 

Við margföldum svo báðar hliðar þessarar jöfnu með jöfnunni 2 1 − 𝛽 𝑣𝑎𝑟(𝑟 ) svo 

að hægt sé að leysa út og einfalda jöfnuna. Eftir stendur þá jafnan: 

�̅� = 𝑟 + 𝛽 (�̅� − 𝑟𝑓) 

En þessi jafna er einnig þekkt sem Capital Asset Pricing Model (CAPM) og sýnir hún að 

meðal ávöxtun verðbréfs j samanstendur af tveimur þáttum. Sá fyrri stendur fyrir 

áhættulausu ávöxtunarkröfuna rf og sá seinni stendur fyrir áhættuálagið 𝛽 (�̅� − 𝑟𝑓). Því 

er það svo að því hærri sem beta áhættan er, því hærri ávöxtunarkrafa er gerð (Davis, E. 

& Pointon, J., 1984, bls. 78-80). 

3.3 Áhætta 
Áhætta bréfa á markaði er tvíþætt og samanstendur hún af fyrirtækjaáhættu (e. 

systematic risk) og markaðsáhættu (e. nonsystematic risk). Fyrirtækjaáhættan er tengd 

hverju fyrirtæki fyrir sig og stafar af þáttum sem hafa einungis áhrif á þau fyrirtæki. Hún 

getur verið vegna markaðsaðgerða, stjórnunaráhættu, verkfalla, dómsmála og lögbanna. 

Hins vegar er markaðsáhætta sú áhætta sem hefur áhrif á flest eða öll fyrirtæki á markaði 

og fyrirtækin sjálf geta ekki haft áhrif á. Dæmi um slíka þætti eru stríð, efnahagskreppa, 

háir vextir, verðbólga og náttúruhamfarir. Fjárfestar geta eytt út fyrirtækjaáhættunni með 

því að eiga vel dreift eignasafn en markaðsáhættan mun hins vegar alltaf vera til staðar, 

sama hversu vel dreift eignasafnið er (Brigham, E.F. og Daves, P.R., 2007). 

3.4 Áhættulausir vextir 
Þegar verið er að ákvarða hvaða áhættulausu vexti skal notast við í greiningunni þarf að 

hafa nokkur atriði í huga. Í greiningu sem nær yfir lengri tíma er algengt að notast við 10 

ára ríkisskuldabréfavexti sem áhættulausa vexti. Fyrir greiningu sem nær yfir skemmri 
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tíma, er viðeigandi að notast við skammtíma ríksiverðbréfa vexti (e. short term 

government security rate) sem áhættulausu vextina. Mikilvægt er að hafa í huga að 

áhættulausu vextirnir sem notast er við í greiningunni skulu vera í sama gjaldmiðli og 

sjóðstreymi fyrirtækisins (Damodaran, A., 2015, bls. 89-90).  

Ef við drögum þá ályktun að ríkisbúið geti ekki farið í þrot, þá eru langtíma 

ríkisskuldabréfavextir einfaldasta mæling áhættulausra vaxta. Auðveldasta leiðin til að 

meta hvort ríkisbúinu sé búin gjaldþrotaáhætta (e. default risk) er að notast við 

matseinkunnir matsfyrirtækja á borð við Moody‘s eða S&P (e. Standard and Poor‘s). Lönd 

með einkunnina Aaa frá Moody‘s eru þá lönd sem metin eru laus við gjaldþrotaáhættu, 

að því gefnu að við treystum matsfyrirtækinu. Séu þetta sannarlega vextir landa sem eru 

laus við gjaldþrotaáhættu þá felst helsti munurinn á áhættulausum vöxtum á milli 

gjaldmiðla í væntri verðbólgu. T.d. eru áhættulausir vextir í áströlskum dollurum hærri en 

áhættulausir vextir í svissneskum Frönkum vegna þess að vænt verðbólga er hærri í 

Ástralíu en í Sviss (Damodaran, A., 2015, bls. 89-91). 

Það er hins vegar ekki svo að öll ríki séu talin áhættulaus gagnvart gjaldþrotaáhættu. 

Sum ríki eru metin sem svo að áhætta sé á því að ríkisbúið geti farið í þrot, jafnvel vegna 

skuldar í sínum eigin gjaldmiðli. Einnig eru ríki sem taka ekki langtímalán í sínum 

gjaldmiðli. Í þessum tilfellum er flóknara að meta áhættulausu vextina sem notast skal við 

í greiningunni. Ef ríki gefur ekki út langtíma ríkisskuldabréf í heimagjaldmiðli sínum, þá er 

hægt að aðlaga vexti verðbréfa ríkisins með því að draga útreiknaða spönn landsins (e. 

default spread), sem er reiknuð út af matsfyrirtækjum, frá ávöxtunarkröfu verðbréfa 

ríkisins, dæmi(Damodaran, A., 2015, bls. 90-93): 

 

Áℎæ𝑡𝑡𝑢𝑙𝑎𝑢𝑠𝑖𝑟 𝑣𝑒𝑥𝑡𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑎 𝑟𝑢𝑝𝑒𝑒

= Á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛𝑎𝑟𝑘𝑟𝑎𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑟ð𝑏𝑟é𝑓𝑎

− ú𝑡𝑟𝑒𝑖𝑘𝑛𝑢ð 𝑠𝑝ö𝑛𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠 

 

Lykilatriðið við ákvörðun áhættulausra vaxta er að gjaldmiðillinn skiptir máli í 

greiningunni þar sem að gjaldmiðlarnir innihalda upplýsingar um vænta verðbólgu. Svo 

lengi sem samræmi er haldið í áætlun væntrar verðbólgu í bæði sjóðstreymi og 
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ávöxtunarkröfu þá skiptir litlu máli í hvaða gjaldmiðli greiningin er gerð (Damodaran, A., 

2015, bls. 90-93). 

3.5 Áhættuálag 
Áhættuálag er mikilvægur þáttur eignaverðslíkana, en áhættuálag í CAPM mælir þá auka 

ávöxtun sem fjárfestar fara fram á fyrir það að skipta úr áhættulausum fjárfestingum yfir 

í markaðssafnið eða áhættusamar eignir. Áhættuálagið skal taka mið af tveimur breytum: 

 Áhættusækni/áhættufælni fjárfesta: Eftir því sem fjárfestar eru áhættufælnari 
þá fara þeir fram á hærra áhættuálag fyrir að skipta úr áhættulausum eignum. 

 Áhættu meðaláhættusamrar fjárfestingar: Áhættuálagið skal aukast eftir því 
sem áhætta meðaláhættusamrar eignar eykst. 

Þar sem að hver fjárfestir á markaði hefur mismunandi sýn á ásættanlegt áhættuálag, 

er áhættuálagið metið sem vegið meðaltal áhættuálaganna, þar sem að vigtin er metin 

eftir því hversu mikinn auð fjárfestirinn kemur með inn á markaðinn (Damodaran, A., 

2015, bls. 93-105). 

3.6 Tengsl Alpha og CAPM 
Þegar beta er áætluð þá er oft notast við útgáfu af CAPM sem kölluð er markaðslíkanið 

(e. market model). Við útleiðslu markaðslíkansins er byrjað með hefðbundið CAPM: 

𝐸(𝑅 ) = 𝑅 + 𝛽[𝐸(𝑅 ) − 𝑅 ] 

Þar sem að CAPM er jafna þá getum við dregið áhættulausu vextina (𝑅𝑓) frá báðum 

hliðum jöfnunnar sem gefur okkur: 

𝐸(𝑅 ) − 𝑅 = 𝛽[𝐸(𝑅 ) − 𝑅 ] 

Þessi jafna er ákvarðandi. Í aðfallsgreiningu gerum við okkur grein fyrir því að til staðar 

óákvarðandi (e. indeterminate) villa. Við þurfum að gera grein fyrir henni í jöfnunni með 

því að bæta við epsilon (ε) sem táknar þessa villu: 

𝐸(𝑅 ) − 𝑅 = 𝛽[𝐸 𝑅 ) − 𝑅 + ε 

Sé þessi jafna hugsuð í aðfallsgreiningu þá er enginn skurðpunktur í henni, 

skurðpunkturinn er núll. Hins vegar, þegar við metum aðfallsformúluna þá getum við bætt 

við tákni fyrir skurðpunktinn sem við köllum alpha (α). Þá er jafnan orðin eftirfarandi: 

𝐸(𝑅 ) − 𝑅 = 𝛼 + 𝛽[𝐸 𝑅 ) − 𝑅 + ε 
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Þessi jafna er þekkt sem markaðslíkanið og er yfirleitt notuð til að áætla beta. 

Skurðpunktur jöfnunnar er þekktur sem Jensen‘s alpha og stendur hann fyrir umfram 

ávöxtun. Ef CAPM heldur nákvæmlega þá ætti þessi skurðpunktur að vera núll. Sé hins 

vegar hugsað um alpha í tengslum við SML þá er það svo að ef alpha hefur jákvæða stöðu 

þá er hlutabréfið fyrir ofan SML, en ef alpha hefur neikvæða stöðu þá er hlutabréfið fyrir 

neðan SML (Ross, S. ofl, 2013, bls. 368-376).  
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4 Beta 

Beta er mælikvarði á áhættu í jafnvægi þar sem fjárfestar hámarka notagildifall sitt sem 

reiðir sig á meðaltal og dreifni ávöxtunar eignasafns þeirra. Kerfisbundna (e. systematic) 

áhættan sem mæld er með betu er mæling á samdreifni ávöxtunar eigna og ávöxtunar 

markaðarins deilt með dreifni ávöxtunar markaðarins. Beta er mælikvarði á óstöðugleika 

(e. volatility) milli ávöxtunar verðbréfs og ávöxtunar markaðarins. Beta er viðbragð (e. 

responsiveness) verðbréfsins við sveiflum markaðarins. Því hærri sem sveiflurnar eru á 

milli ávöxtunar verðbréfsins og ávöxtunar markaðarins, því hærri kerfisbundin áhætta. 

Beta hefur oft verið nefnd stóra vandamálið í sambandinu milli áhættu og ávöxtunar sem 

Sharpe setti fram. (Mirza, N., & Shabbir, G.,2005, bls. 38-42). 

4.1  Útreikningur beta 
Við útreikning betu β fyrirtækis þá er beta eiginfjár (e. equity beta) tekin og margfölduð 

með eiginfjárhlutfalli og því næst er beta skuldar (e. debt capital) margfölduð með 

skuldahlutfalli (Davis, E. & Pointon, J., 1984, bls. 81). 

Notkun líkans með stökum stuðul (e. single index) gerir kröfu um það að beta sé áætluð 

fyrir hvert hlutabréf sem er mögulegt að taka inn í eignasafnið. Greinendur geta verið 

beðnir um að ákvarða betu fyrir verðbréf eða heilt eignasafn. Beta markaðarins er vegið 

meðaltal beta verðbréfa á markaði. Ef það er óskekkt þá er gildi markaðsbeta jafnt einum 

(Mirza, N., & Shabbir, G.,2005, bls. 40). 

Jafna betu markaðssafnsins er: 

(𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑠𝑎𝑓𝑛𝑠𝑖𝑛𝑠)   𝛽
𝑐𝑜𝑣(𝑅 , 𝑅 )

𝜎 (𝑅 )
 

(Rossi, M., 2016, bls. 607). 

4.1.1  Óvoguð beta 

Óvoguð beta (e. unlevered beta) segir til um næmni virði eigna fyrirtækisins gagnvart 

stefnu markaðarins, en hún er einnig kölluð eignabeta (e. asset beta). Óvoguð beta mælir 

markaðáhættu fyrirtækisins án áhrifa skulda. 

Jafnan fyrir óvogaða betu er eftirfarandi: 

𝐻𝑙𝑢𝑡𝑎𝑓é

𝐻𝑙𝑢𝑡𝑎𝑓é + (1 − 𝑡𝑐) ∗ 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑
∗ 𝛽ℎ𝑙𝑢𝑡𝑎𝑓é = 𝛽ó𝑣𝑜𝑔𝑎ð 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟𝑡æ𝑘𝑖 
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 (Hér táknar 𝑡  skatthlutfall). 

Meðal óvoguð beta heillar atvinnugreinar (e. industry) er svo reiknuð þannig að fundið 

er út meðaltal beta allra fyrirtækja á markaði sem stunda sama rekstur (Ross, S. ofl, 2013, 

bls. 571-577). 

4.1.2 Voguð beta 

Voguð beta (e. levered beta) reiknar úr fyrirtækjaáhættu (e. systematic risk) bréfsins. 

Voguð beta tekur vogun fyrirtækisins með í reikninginn og er jafna vogaðarar betu 

eftirfarandi: 

𝛽ℎ𝑙𝑢𝑡𝑎𝑓é = 1 +
(1 − 𝑡𝑐)𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑

𝐻𝑙𝑢𝑡𝑎𝑓é
∗ 𝛽ó𝑣𝑜𝑔𝑎ð 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟𝑡æ𝑘𝑖 

(Ross, S. ofl, 2013, bls. 571-577). 

4.2 Beta – skekkja og takmarkanir 
Ýmis vandamál geta komið upp við ákvörðun beta stuðulsins og eru það þá helst 

vandamál sem tengjast aðferðafræðinni við matið. Þrjú algengustu hagfræðilegu 

vandamálin sem tengjast ákvörðun beta eru (Mirza, N., & Shabbir, G.,2005, bls. 40-41): 

 Betur eru venjulega ákvarðaðar út frá línulegri aðfallsgreiningu (e. linear 
regression). Undirliggjandi forsendur þessarar ávörðunar er normaldreifing 
ávöxtunar. Hins vegar, í raunveruleukanum er normaldreifing ávöxtunar ekki 
nauðsynleg. 

 Kerfisbundin áhætta eða beta viðmið eru byggð á áður tilkomnu áhættuálagi 
sem erfitt er að fylgjast með. Þessi viðmið eru byggð á rökréttum væntingum 
fjárfestis. Undir rökréttum væntingum er ávöxtun eigna á hverjum tíma dregin 
af áður tilkomnum líkum á dreifingu ávöxtunar þessara eigna. Í 
raunveruleikanum eru fjárfestar hins vegar ekki rökréttir (e. rational) yfir lengri 
tíma.  

 Þriðja stóra vandamálið tengist skoðun staðgengils (e. proxy) markaðssafnsins. 
Í raun eru margar eignir ekki seldar á markaði og staðgenglar sem notaðir eru 
fyrir ávöxtun markaðssafnsins taka ekki tillit til stórra eignaþátta eins og 
mannauðs og fasteigna einkaaðila. Sú forsenda sem helst er notuð til að 
yfirvinna þetta vandamál er að gefa sér þá forsendu að þeir þættir sem hafi 
truflandi áhrif á minnkandi ávöxtun eigna staðgengils markaðssafnsins, hafi 
ekki fylgni við hið sanna markaðssafn og að staðgengils eignasafnið hafi 
einingabeta (e. unit beta). Ef staðgengilseignasafn markaðarins er eignasafn 
sem er samsett úr einstökum eignum eða eignasöfnum sem eru inni í prufu 
safninu, þá er þessi forsenda jöfn því og að draga þá ályktun að 
markaðsstaðgengill hafi lágmarks dreifni einingabeta eignasafns allra fýsilegra 
eignasafna sem sett eru saman af eignum sem eru í úrtakinu (Mirza, N., & 
Shabbir, G.,2005, bls. 41). 
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Nauðsynlegt er að aðlaga beta að ósamhverfum viðskiptum. Flest slík fyrirbrigði gerast 

á vaxandi (e. emerging) hlutabréfamörkuðum af því að á slíkum mörkuðum eru viðskipti 

ekki eins mikil, ekki eru viðskipti með öll bréf á sama tímabili og með sum bréf eru ekki 

viðskipti í töluverðan tíma í senn. Ef það eru engin viðskipti með verðbréf á ákveðnum 

degi þá er dagslokaverð þess dags í raun verðið frá deginum áður sem verðið var frá því 

síðustu viðskipti með bréfið áttu sér stað. Það geta verið nokkrir dagar eða jafnvel vikur. 

Þegar slíkt verð er notað til að reikna markaðsvísitölu dagsins þá endurspeglar 

markaðsstuðullinn í raun gildi viðskipta dagsins áður. Ef beta er reiknuð með því að nota 

ávöxtun verðbréfs og ávöxtun markaðsstuðuls sem myndaður er út frá ávöxtun verðbréfa 

yfir mismunandi viðskiptatímabil þá verður betan verulega skekkt. (Harton, J, S., 2000). 

4.3 Aðferðir við leiðréttingu beta 
Á skilvirkum markaði þar sem verðin eru stöðugt uppfærð ætti vandamálið sem fylgir 

ósamhverfum viðskiptum ekki að vera til staðar. Á vaxandi, minna þróuðum mörkuðum 

er það eðlilegt að sjaldan séu viðskipti með stórt hlutfall hlutabréfamarkaðarins og því 

eru þau ekki verðlögð nema nokkrum sinnum í mánuði. Því getur orðið til mismunur á 

slíkum markaði og markaði þar sem viðskipti eru stöðug, á milli markaðsverðs og 

ávöxtunar markaðarins á slíkum markaði. Þegar viðskipti eru ósamhverf þá skekkir það 

beta gildið sem þarf þá að aðlaga en til þess eru nokkrar aðferðir (Mirza, N., & Shabbir, 

G.,2005, bls. 44). 

4.3.1 Scholes – Williams aðferðin 

Scholes og Williams þróuðu aðferð til að leiðrétta betu vegna ósamhverfra viðskipta á 

þunnum markaði (markaður með fáa kaupendur og seljendur, e. thin market). Samkvæmt 

niðurstöðum þeirra fólst helsta vandamálið við ákvörðun beta út frá daglegri ávöxtun í 

því að ekki voru stöðug viðskipti með bréfin. Yfir daginn voru tímabil þar sem engin 

viðskipti áttu sér stað með bréfin og einnig voru tímabil þar sem markaðurinn í heild var 

óvirkur. Að auki voru þessi tímabil óvirkni ekki jafndreifð yfir tíma. Annað einkenni var að 

viðskipti með sum bréf voru mjög ör meðan önnur voru mun minni samanborið við meðal 

bréf á markaði. Þetta olli því að raunverð bréfanna kom seinna fram og voru sjáanlegar 

niðurstöður skekktar af því. Beta þessara bréfa var því skekkt niður á við. Önnur bréf, sem 

viðskipti voru með eins ört og meðalbréf, voru á móti skekkt upp á við. Því komust þeir 

að því að þeir þyrftu að taka bæði þessi tilfelli inn í jöfnu sína til þess að leiðrétta fyrir 
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þessu vandamáli og ákvarða þannig stöðugri og minna skekktan stuðul betu (Mirza, N., & 

Shabbir, G.,2005, bls. 44-45). 

Stöðuga beta gildið fyrir viðskipti á markaði á tímabili n, samkvæmt þeim Scholes og 

Williams er reiknað: 

𝛽 =
𝛽 + ⋯ + 𝛽 + 𝛽 + 𝛽 + 𝛽 + 𝛽 + ⋯ + 𝛽

1 + 2𝑝1 + 2𝑝2 + ⋯ + 2𝑝𝑛
 

 

Þar sem að: 

𝛽 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑏𝑟é𝑓 𝑗 

𝛽 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 áæ𝑡𝑙𝑎ð 𝑚𝑒ð 𝑂𝐿𝑆 𝑎ð𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑔𝑟𝑒𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢 

𝛽 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑖𝑛𝑘𝑎ð𝑠 𝑛 

𝛽 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑙𝑒𝑖ð𝑎𝑛𝑑𝑖 𝑛 

𝑝 = 𝐹𝑦𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑖𝑔 𝑟𝑎ð𝑓𝑦𝑙𝑔𝑛𝑖 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖 𝑅  𝑜𝑔 𝑅  

𝑅 = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠 á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 á 𝑡í𝑚𝑎 𝑡 

Allt 𝛽 , 𝛽  𝑜𝑔 𝛽  er fengið með nokkrum OLS aðfallsgreiningum innan áætlunar 

tímabilsins með 𝑅  𝑜𝑔 𝑅 𝑜𝑔 𝑅  sem breytur (Scholes, M. & Williams, J., 1977). 

4.3.2 Dimson aðferðin 

Árið 1979 þróaði Elroy Dimson aðferð við leiðréttingu beta. Þessi aðferð einfaldar 

Scholes-Williams aðferðina með því að notast aðeins við eina jöfnu með mörgum 

aðföllum (e. multiple regression). Jafna hans var eftirfarandi: 

𝑅 = 𝛼 + 𝛽 𝑅 + ⋯ + 𝛽 𝑅 + 𝛽 𝑅 + 𝛽 𝑅 + ⋯ + 𝛽 𝑅 + 𝑒  

Dimson beta aðfallslíkanið sýnir að óskekkt beta er summa hallatölu stuðla í aðfalls 

ávöxtunar leiðandi, seinkuðum og rauntíma markaðsávöxtun. Fjöldi leiðandi og seinkaðra 

stuðla sem nauðsynlegir eru í Dimson aðferðina er ákvarðaður af samleitni samanlagðra 

beta við væntigildið einn:  

 

𝛽 = 𝛽 + ⋯ + 𝛽 + 𝛽 + 𝛽 + 𝛽 + 𝛽 + ⋯ + 𝛽  

(Dimson, E., 1979). 
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4.3.3 Fowler – Rorke aðferðin 

Árið 1983 voru það svo þeir David Fowler og Harvey Rorke sem þróuðu aðferð við að 

leiðrétta skekkta betu út frá aðferð Dimson. Þeir vildu meina að aðferð Dimson gæfi ekki 

nógu stöðuga og óskekkta ákvörðun ef stuðlarnir í jöfnu hans væru einfaldlega lagðir 

saman án þess að vera stigaðir eftir vigt. Því margfaldar Fowler-Rorke aðferðin alla 

stuðlana sem fengnir eru með aðferð Dimson með vigt hvers þáttar fyrir sig áður en þeir 

bæta við stuðlunum. 

Stuðlarnir notaðir til að vigta n tímabil af aðfallsstuðlum eru reiknaðir á eftirfarandi 

hátt: 

𝑤 =
1 + 𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝 + 𝑝

1 + 2𝑝1 + 2𝑝2 + ⋯ + 2𝑝
 

Gildi 𝑝  er fengið með eftirfarandi jöfnu: 

𝑅 = 𝛼 + 𝑝 𝑅 + 𝑝 𝑅 + ⋯ + 𝑝 𝑅 + 𝑒  

Leiðrétt beta gildi með því að nota Fowler-Rorke aðferðina eru fengin með jöfnunni: 

𝛽 = 𝑤 𝛽 + ⋯ + 𝑤 𝛽 + 𝛽 + 𝑤 𝛽 + ⋯ + 𝑤 𝛽  

(Fowler, D., og Rorke, H., 1983). 

Allar þessar aðferðir eru ætlaðar til þess að fá markaðsbetagildi nálægt einum. Margir 

greinendur, sérstaklega þeir sem rannsaka vaxandi fjármagnsmarkaði, trúa því að Fowler-

Rorke aðferðin sé sú besta til að minnka skekkju (Mirza, N., og Shabbir, G.,2005, bls. 46). 

4.4 Gagnrýni á beta 
Fyrirtækjaáhættan (e. systematic risk) eða beta hefur verið mikið í umræðunni alveg frá 

sjötta áratug síðustu aldar og hefur mikið verið rætt hvort beta sé viðeigandi mælikvarði 

á áhættu. Vandamálin með beta tengjast þáttum eins og stöðugleika og hversu langt 

tímabil er tekið með í reikninginn (Mirza, N., og Shabbir, G.,2005, bls. 47). 

Hægt er að setja spurningamerki við dreifni ávöxtunar sem mælieiningu á áhættu 

vegna tveggja ástæðna: Í fyrsta lagi er það einungis viðeigandi mælieining á áhættu þegar 

undirliggjandi dreifni ávöxtunar er samhverf  (e. symmetric). Í öðru lagi er hægt að nota 

hana beint sem mælikvarða á áhættu aðeins þegar undirliggjandi dreifing ávöxtunar er 

normaldreifð. Hins vegar er bæði samhverfa (e. symmetry) og normaldreifing (e. 

normality) ávöxtunar bréfa alvarlega gagnrýnd af reynslugögnum (e. empirical evidence) 
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um efnið. Stöðugleiki betu hefur líka verið umdeilt efni, í raunveruleikanum eru aðeins til 

söguleg gögn um ávöxtun til þess að áætla beta, sem verður þá söguleg beta. Það leikur 

vafi á því hvort það að nota sögulega betu sem mat á framtíðar betu þar sem reynslugögn 

hafa sýnt að beta einstakra bréfa hefur ekki haldist stöðug yfir tíma í gegnum tíðina 

(Mirza, N., og Shabbir, G.,2005, bls. 40).   

Einfalt er að áætla beta með notkun CAPM en hins vegar eru vandamál tengd gæðum 

mælingarinnar. Áætluð beta sem fengin er með CAPM er einungis nothæf mæling ef 

hlutabréfin eru seld á virkum markaði. Virkur markaður gefur nákvæmari beta stuðul sem 

er meira lýsandi fyrir þá áhættu sem tengist því tiltekna bréfi. Hafa ber í huga er það er 

ekki aðeins bréfið sjálft sem þurfa að vera virk viðskipti með heldur þarf markaðurinn í 

heild að vera virkur. Ef ekki eru virk viðskipti með bréfið eða markaðurinn er ekki virkur 

þá er áætluð beta ekki gott mat á kerfisbundinni áhættu hlutabréfsins. Þessi skekkja krefst 

þess að leiðrétt sé fyrir áætlaðri betu og eru nokkrar aðferðir til þess (Mirza, N., og 

Shabbir, G.,2005, bls. 41-42). 

Stöðugleiki beta hefur verið vandamál í gegnum tíðina. Með stöðugleika er átt við að 

söguleg beta geti verið notuð til að meta framtíðar beta. Flestar rannsóknir á stöðugleika 

beta hafa komist að svipuðum niðurstöðum (Mirza, N., og Shabbir, G.,2005, bls. 47). 

Árið 1970 greindu þeir Haim Levy og Harshall Sarnat Levy stök bréf á bandaríska 

hlutabréfamarkaðnum, skráð í kauphöll New York, út frá vikulegri ávöxtun og komust að 

þeirri niðurstöðu að beta væri ekki stöðug fyrir einstakt bréf yfir styttri tímabil. Á hinn 

bóginn komust þeir að því að ef skoðað var stærra eignasafn þá jókst stöðugleiki beta 

umtalsvert. Einnig komust þeir að þeirri niðurstöðu að eftir því sem lengra tímabil var 

skoðað (yfir 26 vikur), því stöðugri var beta eignasafnsins (Haim, L. og Sarnat, M., 1970, 

bls. 668-692.). 

Þeir Tinic og West framkvæmdu rannsókn árið 1984 þar sem þeir notuðust við gögn 

yfir öll skráð bréf í Kauphöll New York á árunum 1935-1982 . Þeir fundu það út að á hverju 

ári  hefði janúar hærra áhættuálag en aðrir mánuðir og einnig fundu þeir út að sterkt 

samband milli áhættu og væntrar ávöxtunar væri einungis til staðar í janúar. Þegar gögn 

fyrir janúarmánuði væru tekin út úr greiningunni á tengslum áhættu og ávöxtunar  þá yrði 

áætlað áhættuálag ekki verulega langt frá núlli. Einnig fengu þeir þá niðurstöðu að áhætta 

(e. residual risk) hefði engin áhrif á ávöxtun eigna. Þeir komust einnig að því að 
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skurðpunktur þeirra væri hærri en áhættulausu vextirnir. Út frá niðurstöðum sínum 

höfnuðu þeir því gildi CAPM út frá niðurstöðum sínum þar sem þær gáfu til kynna að 

CAPM haldi ekki  (Tinic, S.M. og West, R., 1984). 

Annar mikilvægur þáttur sem þarf að taka með í reikninginn er hversu margir mánuðir 

hafa verið notaðir til að reikna beta. Baesel fann það út árð 1974 að því lengri tími sem 

notaður er við ákvörðun beta fyrir einstakt bréf, því meiri stöðugleiki verður (Baesel, J., 

1974).  Altman, Jacquillat og Levasseur prófuðu beta á frönskum gögnum á mismunandi 

tímabilum árið 1974. Í samanburðar rannsókn þeirra á bandarískum markaði drógu þeir 

þá ályktun að beta var stöðug á franska markaðnum þrátt fyrir að hann væri minni og 

síður auðseljanleg (e. less liquid). Þeir fundu einnig meðalfylgni upp á 0,91 með 

eignasöfnum samanborið við 0,58 fyrir einstök bréf. Einnig, eftir því sem 

prófunartímabilið lengdist því meira jókst fylgnin. Markaðslíkanið skýrði líka sama magn 

dreifni ávöxtunar í Bandaríkjunum eins og á frönskum markaði. Stöðug beta getur verið 

fengin með því að notast við prófunartímabil sem nær yfir 120 mánuði. Hins vegar, fyrir 

þetta notaði hann þá forsendu að beta breyttist ekki yfir tíma (Mirza, N., & Shabbir, 

G.,2005, bls. 49). Dæmi um aðra rannsókn sem gaf í skyn mjög veikt samband beta við 

vænta ávöxtun var rannsókn Marc Reinganum frá árinu 1981 þar sem hann fann út að 

ávöxtun á eignasafn með háa betu var ekki umtalsvert hærri en ávöxtun á eignasöfn með 

lága betu, sem veldur vafa um hegðun beta og CAPM (Reinganum, M.R., 1981). 
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5 Prófanir CAPM 

Fyrstu rannsóknir Lintner frá árinu 1965 á CAPM líkaninu voru aðallega byggðar á ávöxtun 

einstakra bréfa og lögðu áherslu á að undirstrika sambandið milli áhættu og ávöxtunar. 

Niðurstöður þeirra rannsókna voru ekki uppörvandi. Hann fann út að skurðpunkturinn 

hafði gildi sem voru mun hærri en gildi áhættulausu ávöxtunarinnar á meðan beta 

stuðullinn hafði tölfræðilega séð mun lægra gildi (Lintner, J., 1965). 

Þeir Michael C. Jensen, Fischer Black og Myron Scholes framkvæmdu tilraun á hinu 

hefðbundna formi CAPM líkansins árið 1972 þar sem þeir notuðust við öll verðbréf skráð 

í kauphöll New York á árunum 1926 til 1966 og flokkuðu þau í eignasöfn eftir betum 

Formúla hins hefðbundna forms CAPM: �̅� = 𝑟 + 𝛽 �̅� − 𝑟  

Byggt á tímaraðanaprófunum höfnuðu þeir hinu hefðbundna formi CAPM. Sérstaklega 

fundu þeir það út að skurðpunkturinn var ekki jafn áhættulausu vöxtunum. Það var hins 

vegar í öðru líkani sem kallað er tveggja þátta (e. two factor) líkan sem gaf Fischer Black 

sér þær forsendur að fjárfestar geti ekki tekið lán á áhættulausum vöxtum og leiddi hann 

þannig út mjög svipaða jöfnu: 

�̅� = 𝑟 + 𝛽 (�̅� − 𝑟 ) 

Þar sem 𝑟  táknar ávöxtun í safni með núll-betu, þ.e. eignasafni þar sem samdreifni 

ávöxtunarkröfunnar og markaðssafnsins er jafnt og núll (Davis, E. og Pointon, J., 1984, bls. 

84-85). 

Niðurstaða rannsóknar þeirra gaf til kynna að vænt umfram ávöxtun eignar væri ekki 

nákvæmlega í hlutfalli við beta og trúðu þeir því að þessi gögn væru nægjanlega sterk 

sönnun þess að hægt væri að hafna hinu hefðbundna formi líkansins. Rannsóknir Black 

sýndu fram á að það er til staðar skurðpunktsfall sem er stærra en áhættulausu vextirnir, 

línulega sambandið milli meðalávöxtunar og beta heldur og línulega sambandið haldi 

betur þegar gögnin sem skoðuð eru ná yfir langt tímabil (Black, F., Jensen, M. og Scholes, 

M., 1972). 

Útgáfa Black og útgáfa Sharpe-Lintner af líkaninu eru aðeins ólík að því leyti hvað þau 

segja um  𝐸(𝑅 ), vænta ávöxtun á eignum sem ekki hafa fylgni við markaðinn. Útgáfa 

Black segir einungis að 𝐸(𝑅 ) þurfi að vera minna en vænt ávöxtun á markaði, svo að 

álagið á betu er jákvætt. Á móti segja Sharpe-Lintner í sinni útgáfu að 𝐸(𝑅 ) þurfi að 
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vera áhættulausu vextirnir 𝑅 , og álagið pr unit af betu áhættu sé 𝐸(𝑅 )𝑅  (Rossi, M., 

2016, bls. 608). 

5.1 Rannsóknir sem draga úr trúverðugleika CAPM 
Í gegnum tíðina hefur CAPM verið prófað mikið til að kanna trúverðugleika þess. Þeir Josef 

Lakinshok og Alan Shapiro fundu út með rannsóknum sínum að ófullnægjandi samband 

var á milli beta en sambandið væri skýrara milli ávöxtunar og markaðsvirðis (Lakonishok, 

J. og Shapiro, A., 1984; 1986). 

Árið 1977 kom Basu með þá forsendu að á skilvirkum fjármagnsmarkaði endurspegli 

verð verðbréfa fullkomlega allar fáanlegar upplýsingar hratt og óskekkt,  og gæfu því 

óskekkt viðmið undirliggjandi virðis. Basu fann það út að þegar hlutabréf eru flokkuð eftir 

ávöxtun/verð-hlutfalli (e. E/P ratio) hafi þau með hátt E/P hlutfall hærri áætlaða framtíðar 

ávöxtun en spáð er fyrir með CAPM (Basu, 1977, bls. 663). Það var svo árið 1981 sem Rolf 

Banz framkvæmdi rannsókn sína sem lagði áherslu á vandamál tengd notkun CAPM. Hann 

tók eftir því að þegar hlutabréf væru flokkuð eftir markaðshlutdeild þá væri meðal 

ávöxtun á lítil bréf hærri en spáð var með CAPM (Banz, R.W., 1981). 

Laxmi Chand Bhandari fann það út árið 1988 að vænt ávöxtun almennra bréfa hefði 

jákvæða fylgni við hlutfall skulda og eigin fjár sem ríkir fyrir bæði beta og stærð 

fyrirtækisins og að þetta samband væri ekki viðkvæmt gagnvart breytingum á markaðs- 

vísitölu, matsaðferð ofl. Gögnin segja til um það að álagið sem tengist hlutfalli skuldir við 

eigið fé er ekki endilega líklegt til að vera einhvers konar áhættuálag (Bhandari, L.C., 

1988). 

Allar þessar rannsóknir sýna að single factor CAPM stenst ekki og að aðrir þættir hafa 

áhrif á ávöxtun eigna (Rossi, M., 2016, bls. 611).  

Fama og French notuðu óbeinni nálgun sem var meira í anda „Arbitrage Pricing 

Theory“. Þeir vilja meina að þó svo að stærð og hlutfall bókfærðs verðs og markaðsverðs 

séu sjálf ekki ástandsbreytur, þá sé hærri meðalávöxtun lítilla bréfa og bréfa með hátt 

hlutfall bókfærðs verðs við markaðsverðs hægt að útskýra vegna óskýrðra ástandsbreyta 

sem leggja til áhættu sem ekki er hægt að eyða með dreifni eignasafns, á ávöxtun sem 

næst ekki að ná utan um með markaðsávöxtun og er verðlögð utan markaðsbeta. Þeir 

draga þá ályktun að prófanir þeirra styðji ekki við einföldustu spá Sharpe-Lintner-Black 
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CAPM, að meðalávöxtun bréfa séu með jákvæða fylgni við markaðsbeta (Fama, E.F. og 

French, K.R., 1992). 

Hins vegar hefur niðurstaða Fama og French verið gagnrýnd. Amihud og Black vildu 

meina það að gögn þeirra séu of bjöguð (e. too noisy) til að ógilda CAPM. Þessir höfundar 

sýna líka að þegar skilvirkari tölfræðileg aðferð er notuð þá verður áætlað samband 

meðalávöxtunar og beta bæði jákvætt og umtalsvert (Rossi, M., 2016, bls. 611). 

Í rannsókn sinni frá 1999 leggja Kothari og Shanken áherslu á að í rannsókn Fama og 

French frá 1992 hafi þeim hætt til að hunsa jákvæð gögn um ágæti sögulegra beta og að 

þeir hafi lagt of mikla áherslu á mikilvægi hlutfallsins milli markaðsvirðis hlutar og 

bókfærðs virðis hlutar. Þeir vilja meina að þó svo það sé tölfræðilega mikilvægt þá sé 

stigvaxandi gagnsemi stærðar, að gefinni betu, furðu lítil. Þeir vilja einnig meina að 

hlutfallið milli markaðsvirðis hlutar og bókfærðs virðis hlutar gefi ekki nægjanlega skýra 

mynd af breytileika í meðalávöxtun á milli geira (e. cross sectional) meðal stórra fyrirtækja 

og því takist ekki að taka með í reikninginn mismun sem tengist tímasetningum og stærð 

viðskipta (Kothari, S.P. og Shanken, J., 1999). 

Martijn Cremers heldur því fram að niðurstöður rannsókna sanni ekki nægjanlega vel 

að CAPM virki ekki. Hann vill meina að léleg frammistaða CAPM sé oft vegna vandamála 

við mælingar sem séu vegna markaðssafnsins og beta þess. Því vill hann meina að CAPM 

sé enn gott og gilt. Bartholdy og Peare vilja meina það með rannsókn sinni frá 2001 að 

mánaðarleg gögn yfir 5 ár og jafn vigtuð gefi skilvirkustu áætlun á sögulega beta. Hins 

vegar sýndu þeir fram á að skýringarhæfni sögulegrar betu á mismunandi ávöxtun gat 

verið frá 0,01% upp í 11,73% á milli ára. Með þessum niðurstöðum drógu þeir þá ályktun 

að það sé hugsanlega við hæfi að lýsa betuna dauða. Antoniou ofl. (2014) heldur því fram 

að SML samræmist CAPM með því að vera hallandi upp á við á svartsýnum tímabilum en 

halli niður á við á bjartsýnum tímabilum. Sérstaklega verða hlutabréf með háa betu 

yfirverðlögð á bjarsýnum tímabilum. Af þessari ástæða geta fjármálastjórar notað CAPM 

við fjármögnunarákvarðanir á svartsýnistímabilum en ekki á bjartsýnistímabilum (Rossi, 

M., 2016, bls. 612-614). 
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5.2 Takmarkanir CAPM 
CAPM hefur í gegnum tíðina reynst nýtileg leið við mat áhættusamra fjárfestinga en hins 

vegar ber að hafa í huga að þær forsendur sem líkanið byggir á eru oft á tíðum óraunsæjar 

og því takmarkandi. Þessar forsendur eru eftirfarandi: 

 Virði eigna er ákvarðað samkvæmt meðalgildum ávöxtunar og dreifni. 

 Lægri dreifni er ákjósanlegri en hærri dreifni fyrir sömu meðalávöxtun. Hærri 
meðal ávöxtun er ákjósanlegri en lægri ávöxtun fyrir sömu dreifni. Þetta eru 
viðmið skilvirkni. 

 Allir fjárfestar hafa sömu væntingar um meðaltöl, dreifni og samdreifni allra 
eigna. 

 Allir aðilar geta lánað og fengið lán á áhættulausum vöxtum. 

 Allar eignir eru deilanlegar á þann hátt að hvaða eignarhluti sem er í eign er 
leyfilegur. 

 Það er enginn viðskiptakostnaður sem fylgir breytingu á samsetningu 
eignasafns fjárfestis. 

 Það er fullkominn fjármagnsmarkaður. Þetta þýðir að það er fullkominn og 
frjáls aðgangur að öllum þeim upplýsingum sem geta haft áhrif á markaðsvirði 
eigna fyrir alla fjárfesta. Með fullkominni samkeppni er átt við að þær 
ákvarðanir sem einstaklingur tekur á markaði hafa ekki áhrif á markaðsvirði á 
markaði. Fjárfestar eru verðþegar. 

 Það er engin skattlagning (Davis, E. og Pointon, J., 1984, bls. 84). 

5.3 Gagnrýni á forsendur CAPM 
Þegar samsetningu eignasafns er breytt þá getur mikill viðskiptakostnaður átt sér stað og 

þannig geta litlar breytingar á eignasafni ekki verið hagkvæmar lengur. Þar sem eignasöfn 

eru ekki eingöngu byggð á meðaltali og dreifni þá gengur CAPM upp, þegar gefið er að 

ávöxtun eigna er normaldreifð eða að minnsta kosti symmetrískt (Davis, E. og Pointon, J., 

1984, bls. 85).  

5.3.1 Lánveitingar 

Þegar litið er til þeirrar forsendu að öllum fjárfestum standi til boða að lána eða fá lánað 

á áhættulausum vöxtum þá blasir það við að ekki nóg með að sum fyrirtæki og 

einstaklingar geti lánað og fengið lán á hagkvæmari kjörum en aðrir, þá gerir verðbólga 

það ómögulegt að hafa vitaða áhættulausa vexti í raunveruleikanum. Áhættulaus 

lánveiting og lántaka er því óraunhæf forsenda. Ríkisvíxla má að vissu leyti horfa á sem 
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áhættulausa í fjarveru verðbólgu, þar sem að ríkið ábyrgist innlausn þeirra. Hins vegar, 

þar sem verðbólgustig er ekki fyrirfram ákveðið með fullkominni vissu þá eru raunvextir 

ekki áhættulausir. Jafnvel þó svo að vextirnir væru vísitölutengdir þá væri nánast 

ómögulegt að búa til vísitölu (e. index) sem fylgdi útgjaldamynstri hvers og eins 

einstaklings (Davis, E. og Pointon, J., 1984, bls. 84-87).  

Fischer Black hefur útvíkkað CAPM til að það geti fengist við mismunandi 

ávöxtunarkröfu lántöku og lánveitinga. Viðeigandi mælikvarði á áhættu er nú samdreifni 

milli ávöxtunarkröfu verðbréfsins sem um ræðir og ávöxtunarkröfu á 

markaðsverðbréfunum og þeim bréfum sem ekki eru skráð á markaði saman. Sú forsenda 

að skortsala sé óheft er eins óraunhæf eins og forsendan að hægt sé að lána og fá lánað 

á áhættulausum vöxtum. Ef það eru engar áhættulausar eignir og skortsala áhættusamra 

eigna væri ekki leyfileg, þá myndu fjárfestar enn kjósa skilvirk eignasöfn. Skilvirkni 

markaðssafnsins er byggð á mörgum óraunhæfum forsendum, meðal annars að hægt sé 

að lána/taka lán á áhættulausum vöxtum, og óhindruð skortsala áhættusamra eigna. 

Helstu takmarkanir CAPM eru vegna þessara óraunhæfu forsenda. Í fyrsta lagi er erfitt að 

finna áhættulaus verðbréf. Skammtíma, mjög auðseljanlega (e. liquid) ríkisvíxla er litið á 

sem áhættulausa. Það er ólíklegt að ríkið fari í þrot en verðbólga veldur óvissu um 

raunávöxtun (Davis, E. og Pointon, J., 1984, bls. 84-87).  

Annað mikilvægt atriði er að allir geti fengið lán á sömu kjörum en í  raunveruleikanum 

er það ekki svo. Síðasta takmörkunin felst í því að beta er ekki stöðug yfir tíma, fjárfestar 

notast við gögn um liðna tíð um hlutabréfaverð og markaðssafnið, þeir hafa ekki aukalega 

gögn til að áætla beta. Því geta þeir einungis áætlað beta byggt á sögulegum gögnum. 

Hins vegar sýna flestar rannsóknir að beta einstakra bréfa er ekki stöðug yfir tíma. Þetta 

gefur það í skyn að söguleg beta er lélegt mat á framtíðar áhættu verðbréfa (Davis, E. og 

Pointon, J., 1984, bls. 84-87). 

5.3.2 Skattur 

CAPM lítur framhjá skattlagningu en það er ekki raunhæf forsenda. Í raunveruleikanum 

er það ekki þannig og er það svo að eign sem hugnast fjárfestinum fyrir skatt hugnast 

honum ekki endilega eftir skatt. Þar sem mismunandi fjárfestar hafa mismunandi 

jaðarhlutföll skattlagningar þá eru þeir líklegir til að velja saman eignasafn sem hentar 

þeirra skattastöðu (Davis, E. og Pointon, J., 1984, bls. 85). 
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5.3.3 Munur á áhættu 

Þó svo að kerfisbundin áhætta sé mikilvæg fyrir hluthafa þá skiptir heildar áhætta 

eignasafns fyrirtækis meira máli fyrir fyrirtækið. Ef fyrirtæki fer á hausinn þá hefur það 

lítil áhrif á hluthafa sem á vel dreift eignasafn. Fyrir birgja og viðskiptavini fyrirtækisins 

hefur það neikvæð áhrif en það hefur hins vegar stórvægileg áhrif á starfsmenn og 

stjórnendur fyrirtækisins. Fyrirtækið sjálft getur aukið fjölbreytni sína með því að vera 

með mismunandi vörulínur og mismunandi starfsemi. Fyrir fyrirtæki sem er einungis með 

eina vöru þá er það að taka að sér stórt verkefni með háan beta stuðul álíka því og að 

ráðast í fjárfestingu með miklum möguleikum á gjaldþroti. Hins vegar, fyrir hluthafa sem 

á vel dreift eignasafn þá getur há ávöxtunarkrafa á slíkt verkefni réttlætt þessa háu 

fyrirtækjaáhættu (e. systematic risk). Ef markaðsáhætta (e. nonsystematic) er líka há þá 

getur fjárfestirinn dreift þeirri áhættu í vel dreifðu eignasafni á meðan fyrirtæki sem býður 

upp á eina vörulínu getur það ekki (Davis, E. og Pointon, J., 1984, bls. 86). 

5.3.4 Skilvirkt markaðssafn 

CAPM ályktar sem svo að ef fjárfestar halda ekki öllum auði sínum í áhættulausum eignum 

þá sé auði þeirra varið í eignasafn sem inniheldur smáhluti í öllum eignum í heiminum. 

Það er því ómögulegt að auðkenna markaðssafn sem allir aðilar geta fjárfest í. Hægt er að 

notast við einhvers konar úrtak eins og t.d. FT 500 vísitöluna. Hins vegar hefur sterklega 

verið mælt með því að allar tilraunir sem gerðar hafa verið hafi ekki getað sannað eða 

afsannað security market line, þar sem það er svo gott sem ómögulegt að vita 

samsetningu hins sanna safns markaðarins (Davis, E. og Pointon, J., 1984, bls. 85).
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6 Lokaorð 

Allt frá því að þeir Lintner, Sharpe, Mossin og Treynor komu fram með CAPM hefur það 

legið undir gagnrýni. Það er ljóst að forsendurnar sem líkanið notast við eru ekki 

raunhæfar og einnig hafa þættir líkansins vakið upp deilur.  Líkanið hefur hins vegar einnig 

verið dásamað vegna einfaldleika síns, en það er skilvirkt tæki til að kynna hugmyndir 

kenningarinnar um samval verðbréfa og verðlagningu eigna.  

Þegar líkanið er notað þarf að líta það gagnrýnum augum fyrir hvert tilfelli fyrir sig. Til 

dæmis þarf að huga að því að notkun beta stuðla til að hjálpa okkur við að ákvarða 

ávöxtunarkröfu og meta áhættu fjárfestinga er gagnlegt tæki ef takmarkanir þess eru 

hafðar í huga þegar lokaákvörðun er tekin um hvort takast skuli á við verkefni eða ekki. 

Þrátt fyrir öll rök og sannanir gegn CAPM þá er erfitt að fá óyggjandi sannanir þess að 

líkanið virki ekki. Niðurstöður gefa til kynna að upprunalega útgáfa CAPM geti ekki á 

fullnægjandi hátt skýrt út samband áhættu og ávöxtunar, hlutverk markaðsáhættu og 

umframávöxtun hlutabréfa, en þær útvíkkanir sem gerðar hafa verið á líkaninu og aðferðir 

við leiðréttingu beta geta þó hjálpað til við að gera líkanið raunsærra. Einnig er það ljóst 

að líkanið getur ómögulega spáð fyrir um ófyrirsjáanlega hluti og óvænta atburði sem 

gerast í framtíðinni, en slíkir atburðir geta haft mikil áhrif á fjárfesta. 

Þar til fram kemur líkan sem er laust við aðferðafræðilegar-, áætlunarlegar- og 

reikningshaldslegar skekkjur þurfa fjármálagreinendur, sjóðstjórar, rannsakendur og 

fleiri, að notast áfram við ófullkomin líkön á borð við CAPM þegar meta skal mögulegar 

fjárfestingar. Miðað við niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið skal samt varast að 

styðjast eingöngu við niðurstöður CAPM heldur hafa þær til hliðsjónar og meta þær miðað 

við hvert tilfelli fyrir sig.  
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