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Útdráttur  

Traust og trúverðugleiki eru mikilvægar forsendur fyrir skilvirkum hlutafjármarkaði. Til 

þess að hægt sé að ná fram trausti fjárfesta verða leikreglur að vera skýrar og fjárfestar 

varðir fyrir markaðsmisnotkun með skilvirku eftirliti. Markmið þessarar ritgerðar er að 

kanna skilvirkni íslensks hlutafjármarkaðar með tilliti til viðskipta innherja. Í ritgerðinni er 

farið yfir gildandi lög og reglur um innherjaviðskipti og markaðsmisnotkun sem útlistaðar 

eru í lögum nr. 107/2008 um verðbréfaviðskipti. Tilgreint er hverjir falla undir 

skilgreininguna á innherja og hvað flokkast sem innherjaupplýsingar. Til frekari skýringar 

á löggjöf um innherjaviðskipti eru nefnd nokkur dómafordæmi þar sem aðilar hafa verið 

dæmir fyrir innherjasvik með því að nýta sér innherjaupplýsingar til ná fram ávinningi á 

kostnað annarra fjárfesta. Þá er farið yfir fræðilega skilgreiningu á skilvirkni markaðar og 

á ólíkum stigum skilvirkni.  

Framkvæmd er atburðarannsókn þar sem metið er hvort umframávöxtun verður í 

kjölfar tilkynningar um viðskipti innherja. Farið er yfir aðferðafræði við atburðarannsókn 

þessa og helstu takmörkunum hennar gerð ítarleg skil. Til grundvallar rannsóknarinnar er 

greining á atburðum tengdum innherjaviðskiptum sem flokkaðir eru ýmist sem jákvæðir, 

neikvæðir eða hlutlausir atburðir. Með tilliti til tegundar atburða er loks kannað hvort 

hlutabréfaverð taki marktækum breytingum í kjölfar viðskipta innherja, annaðhvort til 

hækkunar eða lækkunar.  

Niðurstöður gefa skýra vísbendingu um jákvæða umframávöxtun í kjölfar jákvæðs 

atburðar og neikvæða umframávöxtun í kjölfar neikvæðs atburðar. Það er greinilegt að 

fjárfestar horfa til viðskipta innherja og túlka viðskiptin sem nýjar upplýsingar. Slíkt leiðir 

til þess að hlutabréfaverð þróast með öðrum hætti en ef atburður hefði ekki átt sér stað. 

Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun á íslenskur hlutafjármarkaður sé ekki sterkt 

skilvirkur.  
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1 Inngangur  

Ein af grunnkenningum hagfræðinnar fjallar um skilvirkni markaða. Í kenningunni felst að 

hlutafjármarkaður telst skilvirkur þegar fjárfestar hafa sama aðgang að öllum upplýsingum og 

nýjar upplýsingar koma um leið fram í hlutabréfaverði. Á skilvirkum markaði eru hlutabréf 

þannig rétt verðlögð á hverjum tíma miðað við tiltækar upplýsingar. Nýjar upplýsingar, til 

dæmis um rekstrarafkomu, geta haft mikil áhrif á verðþróun og ávöxtun hlutabréfa. Því skiptir 

miklu máli fyrir fjárfesta hvernig og hvenær nýjar upplýsingar eru gerðar opinberar.  

Aðilar, sem að jafnaði hafa meiri upplýsingar um rekstur og framtíðarþróun hlutafélags, eru 

nefndir innherjar. Ef innherji á viðskipti með hlutabréf getur það valdið tortryggni annarra 

fjárfesta um að innherji sé að nýta sér upplýsingar sem almennum fjárfestum er ekki kunnugt 

um. Dæmi um slíka tortryggni er þegar stjórnarmaður í Icelandair seldi bréf í félaginu haustið 

2016. Þessi viðskipti vöktu mikla óánægju annarra hluthafa sem töldu að stjórnarmaðurinn 

hefði sýnt dómgreindarleysi með viðskiptunum.  

Áhugvert er að skoða hvort fjárfestar bregðast við viðskiptum innherja í samræmi við 

fræðilegar kenningar um skilvirka markaði. Skilvirkum mörkuðum er skipt í þrjú stig eftir því 

hvaða upplýsingar eru tiltækar og hvort upplýsingar hafi áhrif á þróun hlutabréfaverðs. Ef 

niðurstöður gefa til kynna að innherjaviðskipti hafi áhrif á hlutabréfaverð bendir það til þess 

að hlutabréfamarkaðurinn sé ekki fullkomlega skilvirkur þar sem markaðurinn túlkar viðskipti 

innherja sem nýja upplýsingagjöf um framtíð félagsins. 

Grunnurinn að þessari rannsókn eru tilkynningar, sem birtar eru á vef Kauphallar Íslands um 

viðskipti innherja, sem eru í samræmi við lög um verðbréfaviðskipti og þróun hlutabréfaverðs 

fyrir skráð félög. Farið er yfir allar tilkynningar um viðskipti innherja á rannsóknartímabilinu 

fyrir skráð félög í Kauphöll Íslands. Tilkynningum um innherjaviðskipti er skipt í þrjár tegundir 

atburða: jákvæða, neikvæða og hlutlausa atburði. Rannsóknin felst í því að framkvæma 

atburðarannsókn til að kanna hvort ávöxtun á markaði sé frábrugðin því sem vænta hefði mátt 

ef atburður hefði ekki átt sér stað. Settar eru fram tilgátur um áhrif innherjaviðskipta eftir 

tegund atburða þar sem núlltilgátan er að engin breyting sé á umframávöxtun. Ef 

umframávöxtun verður í kjölfar atburðar er núlltilgátu hafnað.  
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Í ritgerð þessari er byrjað á því að fara yfir lög og reglur um innherjaviðskipti ásamt því að 

nefna dómafordæmi um einstök atriði. Þá er farið yfir fræðilega skilgreiningu á skilvirkni 

markaða og gerð grein fyrir ólíkum stigum skilvirkni. Næst er aðferðafræðin við 

atburðarannsóknina útskýrð og helstu takmörkunum hennar gerð ítarleg skil. Til að tengja 

saman fræðilegar skilgreiningar og niðurstöður atburðarannsóknar á markaði er horft á þróun 

hlutabréfaverðs fyrir hvert félag. Gerð er grein fyrir ávöxtun hvers félags á markaði og viðskipti 

innherja sett í samhengi við þróun hlutabréfaverðs á hverjum tíma. Að lokum er farið yfir helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar og hún túlkuð og rædd stuttlega. 
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2 Löggjöf um viðskipti innherja  

Fyrstu lögin um verðbréfaviðskipti voru sett hér á landi árið 1986 en í þeim var ekkert minnst 

á viðskipti innherja. Það var fyrst með lögum nr. 20/1989 sem settar voru reglur um viðskipti 

innherja að fyrirmynd danskrar og norskrar löggjafar um verðbréfaviðskipti (Þingskjal nr. 

1/1988). Ekki var þó minnst á orðið innherji í þessum lögum en orðið var hins vegar notað í 

athugasemdum með lögunum. Það var með lögum nr. 163/2000 sem orðið innherji var fyrst 

skilgreint í lögum ásamt því að gerður var greinarmunur á fruminnherja og öðrum innherjum. 

Löggjöf um verðabréfaviðskipti hefur verið endurskoðuð nokkrum sinnum, meðal annars til að 

aðlaga íslenska löggjöf að tilskipun Evrópubandalagsins í kjölfar EES-samningsins 1993, 

innherjatilskipun Evrópubandalagsins (1989) og tilskipun varðandi innherjasvik og 

markaðsmisnotkun (2003). Núverandi löggjöf um verðbréfaviðskipti er að finna í lögum nr. 

108/2007 (hér eftir vvl.) en í XIII. kafla laganna eru reglur um meðferð innherjaupplýsinga og 

viðskipti innherja. Aðrar reglur um viðskipti innherja er að finna í reglugerð nr. 967/2006, 

reglugerð nr. 630/2005 og leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins (FME) nr. 2/2012. 

Markmið laga er varða innherja er að byggja upp traust og trúverðugleika og auðvelda 

fjárfestum að eiga viðskipti þannig að markaður með verðbréf geti starfað með eðlilegum og 

skilvirkum hætti (Aðalsteinn E. Jónasson, 2009). Forsenda laganna er að ekki verði hægt að ná 

fram trausti á fjármálamörkuðum nema með skýrum reglum, góðu eftirliti og eftirfylgni með 

að lögum og reglum sé hlítt (Aðalsteinn E. Jónasson, 2009). Þá segir í tilskipun 

Evrópusambandsins nr. 89/592/EBE að ekki sé hægt að byggja upp traust á markaðinum nema 

allir aðilar hafi sömu réttindi og fjárfestar séu tryggðir gegn því að innherjar misnoti 

upplýsingar sem aðrir hafa ekki aðgang að.  

Aðalsteinn E. Jónasson (2009) segir í bók sinni Viðskipti með fjármálagerninga að reglur um 

innherjaviðskipti hafi eftirfarandi fimm atriði að leiðarljósi: 

1. Þær stuðli að jafnræði almennra fjárfesta; 

2. séu til þess fallnar að draga úr líkum á misnotkun og veiti þannig fjárfestum vernd; 

3. auki gagnsæi markaðarins; 

4. auki tiltrú almennings á markaðinum; 

5. auki skilvirkni markaðarins. 
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2.1 Innherjaupplýsingar  
Stjórnendur og aðrir aðilar, sem koma að rekstri og áætlunum um framtíðarþróun fyrirtækja, 

hafa að jafnaði yfir að ráða upplýsingum um rekstur fyrirtækja sem aðrir hafa ekki. Þessar 

upplýsingar eru nefndar innherjaupplýsingar þar til þær hafa verið gerðar opinberar. Dæmi um 

slíkar upplýsingar er samningur við nýjan viðskiptavin og/eða birgja sem mun auka arðsemi 

félags til lengri tíma. Gera má ráð fyrir að slíkar upplýsingar, ef opinberar væru, hefðu áhrif til 

hækkunar á hlutabréfaverði í félaginu og því gæti innherji með slíkar innherjaupplýsingar keypt 

hlutabréf í félaginu og náð fram ávinningi á kostnað annarra fjárfesta. Upplýsingar um rekstur 

félags, sem ekki hafa verið birtar, teljast ekki sjálfkrafa innherjaupplýsingar. Ef þær teljast til 

dæmis til almennrar vitneskju eða fjallað hefur verið um þær í fjölmiðlum falla þær ekki undir 

skilgreiningu um innherjaupplýsingar.  

Skilgreiningu á orðinu innherjaupplýsingar er að finna í 120. gr. vvl. en þar segir : 

Með innherjaupplýsingum er átt við nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem ekki 
hafa verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur fjármála-
gerninga, fjármálagerningana sjálfa eða önnur atriði og eru líklegar til að hafa 
marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar væru,...  

Þá eru frekari skýringar í reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik. 

Kauphöll Íslands (Nasdaq) hefur einnig gefið út leiðbeiningar sem ætlað er að auðvelda 

útgefendum fjármálagerninga að fara að lögum og veita leiðbeiningar um afstöðu 

Kauphallarinnar til upplýsingaskyldu skv. vvl. Reglur Kauphallar Íslands er að  finna í skýrslunni 

Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga frá 1. júlí 2018 (hér eftir Reglur Kauphallar). 

Í 120. gr. vvl. eru tilgreind fjögur atriði sem þurfa að vera uppfyllt til að upplýsingar teljist 

innherjaupplýsingar. Í 2. gr. reglugerðar nr. 630/2005 er skýrt nánar hvað felst í lagagreininni.  

1. Upplýsingar þurfa að vera nægjanlega tilgreindar til að teljast innherjaupplýsingar. 

Upplýsingarnar þurfa ekki aðeins að gefa til kynna að aðstæður séu til staðar heldur 

einnig ef ætla má að aðstæður muni eiga sér stað. Þá þurfa upplýsingar að vera 

nægjanlega nákvæmar til að hægt sé að draga ályktun um áhrif þeirra á verð 

fjármálagerninga, sbr. 2. mgr. 2. gr. Hér getur reynt á mat aðila um hvort upplýsingar 

séu til þess fallnar að hægt sé að taka ákvörðun á grundvelli þeirra. Ef aðilar eru 

ósammála um hvort svo er þá er það dómstóla að skera úr um það.  
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2. Til að geta talist innherjaupplýsingar þurfa upplýsingar að vera líklegar til að hafa 

marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagerninga með þeim hætti að upplýstur fjárfestir 

myndi byggja á þeim fjárfestingarákvarðanir sínar, sbr. 3. mgr. 2 gr. vvl. Í frumvarpi til 

vvl. segir að ef upplýsingar eru ekki líklegar til að hafa áhrif á markaðsverð falla þær ekki 

undir hugtakið innherjaupplýsingar. Enn fremur segir í frumvarpinu að ekki skipti máli 

hvort upplýsingar hafi í raun haft áhrif heldur að þær geti haft áhrif miðað við 

rauntímamat skynsams fjárfestis. Í Reglum Kauphallar segir að raunveruleg verðbreyting 

þurfi ekki að eiga sér stað; áhrif á verð á markaði geti verið ólík eftir útgefendum og ber 

að skoða miðað við aðstæður hvers útgefanda fyrir sig með tilliti til verðþróunar, 

viðkomandi atvinnugreinar og ríkjandi markaðsaðstæðna.  

3. Innihald innherjaupplýsinga þarf að varða beint eða óbeint útgefendur 

fjármálagerninga, fjármálagerningana sjálfa eða önnur atriði sem líkleg eru til að hafa 

áhrif á markaðsverð. Samkvæmt 120. gr. vvl. skipir ekki skiptir máli hver uppruni eða 

eðli upplýsinganna er, heldur aðalatriðið að upplýsingarnar hafi marktæk áhrif á 

markaðsverð (Aðalsteinn E. Jónasson, 2009). Í Reglum Kauphallar er að finna 

upptalningu á ýmsum atvikum sem líkleg eru til að falla undir upplýsingaskyldu. Þar eru 

tekin dæmi um innherjaupplýsingar sem hafa bein áhrif, svo sem upplýsingar um 

verulegar breytingar á fjárhagslegri afkomu, um nýja samstarfsamninga eða málshöfðun 

sem getur haft áhrif á útgefanda. Dæmi um óbein áhrif eru ákvarðanir stjórnvalda sem 

geta haft jákvæð eða neikvæð áhrif á starfsemi útgefanda án þess að ákvörðunin beinist 

beint að tilteknum útgefanda (Aðalsteinn E. Jónasson, 2009). 

4. Upplýsingar, sem eru opinberar, eru ekki innherjaupplýsingar. Þegar upplýsingar eru 

gerðar opinberar þá er talið að fjárfestar séu jafnsettir og því þurfi ekki að vernda 

hagsmuni annarra fjárfesta og takmarka viðskipti innherja (Aðalsteinn E. Jónasson, 

2009). Í 2. mgr. 120 gr. vvl. segir: „Upplýsingar teljast opinberar þegar útgefandi 

fjármálagerninga hefur birt almenningi á Evrópska efnahagssvæðinu þær, sbr. 122. og 

127. gr.“ Þá segir í 122. gr. sömu laga að birta skuli allar þær innherjaupplýsingar, sem 

varða útgefanda, „eins fljótt og auðið er og á jafnræðisgrundvelli“, og loks í 127. gr. að 

birta skuli upplýsingar um viðskipti stjórnenda útgefanda og aðra fjármálagerninga 

tengda þeim eins fljótt og auðið er og á jafnræðisgrundvelli að uppfylltum tilteknum 
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lágmarksfjárhæðum. Í 11. gr. reglugerðar nr. 707/2008 eru frekari leiðbeiningar um 

hvernig skuli standa að upplýsingagjöf. 

Reynt hefur á skilgreiningu á hugtakinu innherjaupplýsingar í nokkrum dómsmálum. Í dómi 

héraðsdóms frá árinu 2001 í máli nr. S-601, sem oft er nefnt Skeljungsmálið, reyndi t.a.m. á 

hvort stjórnarmaður hefði búið yfir innherjaupplýsingum. Niðurstaða héraðsdóms var að 

stjórnarmaðurinn hefði búið yfir innherjaupplýsingum þegar umrædd viðskipti áttu sér stað. 

Stjórnarmaðurinn sat stjórnarfund þar sem uppgjör félagsins var kynnt en það sýndi betri 

afkomu en áætlanir gerðu ráð fyrir. Dómurinn taldi að slíkar upplýsingar hefðu verið líklegar til 

að hafa áhrif á markaðsverð bréfanna. Stjórnarmaðurinn var þó sýknaður þar sem dómstóllinn 

taldi að þágildandi lagaákvæði miðaði við að aðili nýtti upplýsingar í hagnaðarskyni, að 

ásetningur væri forsenda refsinæmis. Lagagreininni var breytt í kjölfar þessa dóms og 

samkvæmt núgildandi lagagrein, 123. gr. vvl., er innherja, sem hefur yfir að ráða 

innherjaupplýsingum, óheimilt að eiga viðskipti með verðbréf, hvort sem hann nýtir 

upplýsingarnar eða ekki.  

Í Hrd. nr. 279/2011, í máli ráðuneytisstjóra, sem ákærður var fyrir að nýta sér 

innherjaupplýsingar í hagnaðarskyni, var deilt um hvort upplýsingar teldust nægjanlega 

tilgreindar og hvort þær væru opinberar. Niðurstaða meirihluta Hæstaréttar var að 

upplýsingarnar hefðu verið nægjanlega tilgreindar og nákvæmar, að þær hefðu ekki verið 

gerðar opinberar og ákærði hafi verið bundinn trúnaði um þær. Auk þess segir að 

upplýsingarnar „voru til þess fallnar að hafa marktæk áhrif á verð hluta í bankanum og hefðu 

án efa haft áhrif á fjárfestingarákvarðanir þeirra sem veltu fyrir sér kaupum á slíkum hlutum“. 

Meirihluti Hæstaréttar féllst því á að um hafi verið að ræða innherjaupplýsingar í skilningi vvl. 

Einn hæstaréttardómari komst þó að gagnstæðri niðurstöðu og taldi upplýsingarnar vera 

„almenna vitneskju sem er því í eðli sínu opinberar upplýsingar og því ekki 

innherjaupplýsingar“. Þá taldi dómarinn að upplýsingarnar hefðu ekki verið nægjanlega 

tilgreindar til að teljast innherjaupplýsingar. Dómarinn vildi því sýkna ákærða. 
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2.2 Innherjar 
Með hugtakinu innherji er átt við þann aðila sem hefur aðgang að eða býr yfir upplýsingum um 

fjármálagerninga sem hafa ekki verið gerðar opinberar en væru líklegar til að hafa áhrif á 

markaðsverð ef þær væru opinberar. Í 121. gr. vvl. er innherjum skipt í þrjá flokka: 

fruminnherja, tímabundna innherja og loks aðra innherja. 

Sameiginlegt með öllum flokkum innherja er refsinæmi innherjasvika, sbr. 123. gr. vvl., sem 

byggir á því að innherji hafi vitað eða hafi mátt vita að hann hafi yfir að ráða 

innherjaupplýsingum. En samkvæmt 147. gr. vvl. er byggt á að brot gegn lögunum séu framin 

af ásetningi eða gáleysi. 

2.2.1 Fruminnherjar 

Fruminnherjar teljast þeir sem vegna starfs síns eða stöðu má ætla að búi yfir 

innherjaupplýsingum um útgefanda fjármálagerninga sem skráð eru á markaði, sbr. 121. gr. 

vvl. Mun strangari kröfur eru gerðar til fruminnherja en annarra innherja. Það nægir að þeir 

hafi að jafnaði aðgang að innherjaupplýsingum til að teljast fruminnherjar og skiptir þá ekki 

máli hvort þeir búi yfir innherjaupplýsingum eða ekki (Aðalsteinn E. Jónasson, 2009). Í 

frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti, sem núverandi 

löggjöf byggir á, er nánar tilgreint hverjir falla undir skilgreininguna fruminnherjar. Í 

frumvarpinu segir að þeir „sem búa yfir trúnaðarupplýsingum vegna aðildar að stjórn, rekstri 

eða eftirliti á vegum útgefanda, þ.e. stjórnarmenn, framkvæmdastjórar, endurskoðendur o.fl. 

eftir eðli og stjórnskipulagi útgefanda“ séu fruminnherjar. Skilyrði er í lögunum að þessir aðilar 

hafi, stöðu sinnar vegna, reglulegan aðgang að innherjaupplýsingum. Aðrir aðilar, sem geta 

fallið undir þetta ákvæði, eru til dæmis lögmenn, aðilar í viðvarandi samningssambandi, 

starfmenn sem vinna að uppgjörsmálum eða sitja framkvæmdastjórnarfundi og hafa þannig 

með reglubundnum hætti aðgang að trúnaðarupplýsingum (Þingskjal nr. 251/2000-2001). Þá 

telst regluvörður alltaf fruminnherji (Aðalsteinn E. Jónasson, 2009).  

Það sem greinir fruminnherja frá öðrum innherjum er ströng rannsóknarskylda áður en 

slíkur aðili á viðskipti með fjármálagerning, sbr. 125. gr. vvl., ásamt því að tilkynning um 

viðskipti fruminnherja skal birt opinberlega, sbr. 132. gr. vvl., 19. gr. reglugerðar nr. 1050/2012 

og 22. gr. leiðbeinandi tilmæli FME nr. 2/2012. 
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2.2.2 Tímabundnir innherjar 

Tímabundinn innherji er sá aðili sem býr yfir trúnaðarupplýsingum vegna eignaraðildar, starfs 

síns, stöðu eða skyldna en fellur ekki undir skilgreiningu fruminnherja, sbr. 2. tl. 121. gr. vvl. 

Dæmi um tímabundinn innherja er ráðgjafi sem tímabundið fær aðgang að 

innherjaupplýsingum vegna vinnu sinnar fyrir útgefanda. Það sem greinir greinir tímabundinn 

innherja frá öðrum innherjum er að sá fyrrnefndi þarf að hafa vitneskju um 

innherjaupplýsingar vegna trúnaðarstarfa fyrir útgefanda en ekki til dæmis með því að hafa 

óvart fengið innherjaupplýsingar (Aðalsteinn E. Jónasson, 2009). Á þetta reyndi m.a. í Hrd. nr. 

279/2011 í áðurnefndu máli ráðuneytisstjórans en þar komst dómurinn að þeirri niðurstöðu 

að ráðuneytisstjórinn teldist tímabundinn innherji vegna trúnaðarstarfa fyrir útgefanda. 

2.2.3 Aðrir innherjar 

Undir skilgreininguna um aðra innherja falla þeir aðilar sem komist hafa yfir trúnaðar-

upplýsingar án þess að það hafi gerst vegna starfs þeirra, stöðu eða eignaraðildar, enda hafi 

viðkomandi vitað eða mátt vita hvers eðlis upplýsingarnar voru, sbr. 3. tl. 121 gr. vvl. Dæmi um 

slíkan innherja er aðili sem verður vitni að samtali þar sem ræddar eru trúnaðarupplýsingar en 

forsenda er þó að aðili hafi vitað eða mátt vita að um trúnaðarupplýsingar væri að ræða. Hvort 

aðili hafi vitað eða mátt vita hvort um innherjaupplýsingar hafi verið að ræða er horft til þess 

hvernig „gegn og skynsamur aðili hefði metið viðkomandi upplýsingar“ (Aðalsteinn E. 

Jónasson, 2007, bls. 424).  

2.3 Upplýsingar um innherja og innherjaviðskipti 

2.3.1 Innherjaskrá 

Útgefendum fjármálagerninga ber skylda til að senda Fjármálaeftirlitinu upplýsingar um 

fruminnherja, tímabundna innherja og aðila sem tengjast þeim fjárhagslega fyrir skráningu 

verðbréfa, sbr. 128. gr. vvl. Ef gerðar eru breytingar á innherjalista skal senda Fjármálaeftirlitnu 

breytingar þegar í stað; annars skal senda endurskoðaðan lista á sex mánaða fresti, sbr. 2. mgr. 

128. gr. vvl.  

Stjórn hvers útgefanda skal setja viðmiðunarreglur um hvaða einstaklingar falla undir 

skilgreiningu á hugtakinu innherji, sbr. 6. gr. reglna nr. 987/2006. Þá skal útgefandi setja 

viðmiðunarreglur um hvaða fruminnherji skuli teljast til stjórnenda vegna tilkynninga um 

viðskipti stjórnenda til að hægt sé að hafa eftirlit með því að ákvæði 127. gr. vvl. sé fylgt. Hver 
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útgefandi skal tilnefna regluvörð, sbr. 130. gr. vvl., en hann hefur umsjón með að reglum um 

innherja og viðskipti þeirra með hlutabréf í útgefanda sé framfylgt. Skráning innherja á 

innherjalista og upplýsingagjöf til Fjármálaeftirlitsins er á ábyrgð útgefanda en eftirlitsaðilar 

eða dómstólar geta komist að annarri niðurstöðu sem getur leitt til stjórnvaldssektar eða 

refsiábyrgðar (Aðalsteinn E. Jónasson, 2009). Hafi innherji ekki verið skráður á innherjaskrá 

leiðir það ekki til þess að hann komist hjá eftirlitsúrræðum eða refsiábyrgð og kann slíkt að 

hafa áhrif á gáleysismat dómstóla (Aðalsteinn E. Jónasson, 2009). 

Hver sá aðili, sem skráður er á innherjalista hjá útgefanda, skal fá skriflega tilkynningu um 

slíka skráningu, sbr. 7. gr. reglna nr. 987/2006. Í tilkynningunni skal koma fram hvaða 

réttarreglur felast í skráningu á innherjalista. Þá skulu honum gerð grein fyrir reglum um 

innherjasvik, sbr. 8. gr. sömu reglna. 

2.3.2 Rannsóknarskylda og tilkynningarskylda 

Á fruminnherja hvílir sú skylda að kanna hvort fyrir liggi innherjaupplýsingar áður en hann á 

viðskipti með fjármálagerninga útgefanda, sbr. 125. gr. vvl. Sama rannsóknarskylda hvílir á 

fruminnherja ef aðili, sem er honum fjárhagslega tengdur, fyrirhugar viðskipti með 

fjármálagerninga útgefanda. Einnig hvílir sú tvíþætta skylda á fruminnherja, að tilkynna 

skriflega til regluvarðar um fyrirhuguð viðskipti áður en hann eða einhver honum fjárhagslega 

tengdur hyggst eiga viðskipti með fjármálagerninga í útgefanda, og svo aftur þegar viðskiptin 

eru yfirstaðin, sbr. 23. gr. reglna 987/2006. 

Fruminnherji skal ráðfæra sig við regluvörð um fyrirhuguð viðskipti og skal regluvörður 

aðstoða fruminnherja við að uppfylla rannsóknarskyldu sína, sbr. 23. gr. reglna nr. 987/2006. 

Framkvæma skal rannsókn á því hvort innherjaupplýsingar liggi fyrir sama dag og viðskipti eru 

fyrirhuguð. Ef regluvörður gerir ekki athugasemdir við viðskiptin hefur fruminnherji heimild til 

að eiga viðskipti með fjármálagerninga útgefanda. Ef viðskiptin ganga ekki eftir sama dag þarf 

að endurtaka rannsóknarskylduna og fá aftur heimild hjá regluverði ef aðili óskar eftir að eiga 

viðskipti síðar (Aðalsteinn E. Jónasson, 2009). Þegar viðskipi fruminnherja eru afstaðin skal 

tilkynna þau regluverði án tafar og skal regluvörður senda tilkynningu til Fjármálaeftirlitsins 

samdægurs sbr. 25. gr. reglna nr. 978/2006. 

Í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 2/2005 er mælt með að útgefendur setji 

almennar viðmiðanir fyrir viðskipti með fjármálagerninga með því að skilgreina opin og 

lokuð tímabil. Með slíkum reglum er hægt að draga úr tortryggni í garð útgefanda og koma 
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í veg fyrir neikvæða umræðu enda geta viðskipti innherja rétt fyrir birtingu uppgjörs haft 

skaðleg áhrif á bæði útgefanda og markaðinn (Fjármálaeftirlitið, 2012).  

Margir útgefendur hafa farið að leiðbeiningum Fjármálaeftirlitsins og birt opinberlega á 

vefsíðu sinni reglur og viðmið varðandi viðskipti innherja með fjármálagerninga útgefanda 

en misjafnt er hversu ítarlegar reglurnar eru. Sum félög setja fram mjög ítarlegar reglur 

meðan önnur setja fram almenna yfirlýsingu um að félagið muni hlíta öllum lögum og 

reglum hverju sinni. Tryggingamiðstöðin setur til dæmis fram skýrar og ítarlegar reglur en 

Hagar setja fram almennar siðareglur (Hagar hf., 2018; Tryggingamiðstöðin hf., 2018). 

Landsbankinn hefur sett reglu um bann við viðskiptum rétt fyrir uppgjör félagsins en í 

reglum félagsins segir: „Berist regluverði beiðni fruminnherja eða fjárhagslega tengds aðila 

um viðskipti þegar minna en 4 vikur eru til áætlaðs uppgjörs skal regluvörður mæla gegn 

viðskiptum“ (Landsbankinn, 2017). 

Fjármálaeftirlitið hefur heimild til að leggja stjórnvaldssekt á hvern þann sem brýtur gegn 

ákvæðinu um rannsóknar- og tilkynningaskyldu en einnig getur það varðað refsiábyrgð að 

brjóta gegn reglum um innherja og viðskipti þeirra, sbr. 145. gr. vvl. 

2.3.3 Birting upplýsinga um viðskipti innherja 

Ef fruminnherji er jafnframt stjórnandi hjá útgefanda „ber útgefanda þegar í stað að birta 

almenningi á Evrópska efnahagssvæðinu upplýsingar um viðskipti stjórnenda útgefanda með 

hluti í útgefandanum, og aðra fjármálagerninga tengda þeim, eins fljótt og auðið er og á 

jafnræðisgrundvelli, enda nemi markaðsvirði viðskiptanna“ tilteknum upphæðum sem 

tilgreind eru í 1. mgr. 127. gr. vvl. Skilgreining á því hvað felst í orðinu stjórnandi er að finna í 

3. mgr. 127. gr. vvl. Þar segir að átt sé við:  

stjórnarmenn, forstjóra, framkvæmdastjóra, eftirlitsnefndir og aðra stjórnendur 
sem eru fruminnherjar hjá útgefanda og hafa umboð til að taka ákvarðanir sem 
geta haft áhrif á framtíðarþróun og afkomu útgefandans. Hið sama á við um aðila 
fjárhagslega tengda framangreindum stjórnendum. 

Einnig skal senda upplýsingar til Fjármálaeftirlitsins sem hefur heimild til að birta upplýsingar 

opinberlega á heimasíðu sinni, sbr. 128. gr. vvl. Fjármálaeftirlitið hefur gert samning við 

Kauphöll Íslands (Nasdaq) samkvæmt heimild í 136. gr. vvl. um umsjón með rafrænum 

gagnagrunni sem er aðgengilegur öllum á netinu. Samkvæmt 22. gr. leiðbeinandi tilmæla 

Fjármálaeftirlitsins nr. 2/2012 segir að viðskipti þeirra fruminnherja, sem jafnframt eru 
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stjórnendur og hafa umboð til að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíð og afkomu 

útgefanda, feli í sér mikilvægar upplýsingar fyrir fjárfesta. Því sé mikilvægt fyrir fjárfesta að þær 

upplýsingar séu birtar opinberlega sama dag og viðskipti eiga sér stað (Fjármálaeftirlitið, 2012).  

Heimild er til frestunar á birtingu innherjaupplýsinga við ákveðnar aðstæður skv. 3 mgr. 122. 

gr. vvl. Skilyrði frestunar er að slíkt sé nauðsynlegt til að vernda lögvarða hagsmuni útgefanda 

en frestun má ekki vera til þess að villa um fyrir almenningi. 

Í reglugerð nr. 707/2008 um upplýsingagjöf og tilkynningaskyldu skv. lögum um 

verðbréfaviðskipti er kveðið á um hvernig skuli standa að fyrrnefndum tilkynningum um 

innherjaviðskipti, sbr. 11 gr. vvl. Rannsóknin í þessari ritgerð byggir á þessum tilkynningum um 

innherjaviðskipti sem hafa verið sóttar í fyrrnefndan gagnagrunn Kauphallar 

2.4 Innherjasvik 
Með innherjasvikum er átt við þegar innherji reynir að hagnast á þeim innherjaupplýsingum 

sem hann býr yfir þegar viðskipti eiga sér stað. Í 123. gr. vvl. er skilgreint hvað innherja er 

óheimilt að gera. Þar segir: 

Innherja er óheimilt að: 

1. afla eða ráðstafa fjármálagerningum með beinum eða óbeinum hætti, fyrir eigin 

reikning eða annarra, búi hann yfir innherjaupplýsingum 

2. láta þriðja aðila innherjaupplýsingar í té, nema það sé gert í eðlilegu sambandi við starf, 

stöðu eða skyldur þess sem upplýsingarnar veitir 

3. ráðleggja þriðja aðila á grundvelli innherjaupplýsinga að afla fjármálagerninga eða 

ráðstafa þeim eða hvetja að öðru leyti til viðskipta með fjármálagerningana. 

 

Ef innherji er uppvís að innherjasvikum getur fjármálaeftirlitið lagt stjórnvaldssekt á aðila, sbr. 

141. gr. vvl.. Þá getur brot á 126. gr. og 127. gr. vvl. numið sektum eða fangelsi allt að tveimur 

árum og brot gegn 123. gr. um innherjasvik getur varðað sektum og fangelsi allt að sex árum. 

Frá gildistöku laga um verðbréfaviðskipti nr. 107/2008 hefur verið ákært í nokkrum málum 

fyrir brot á meðferð innherjaupplýsinga og fyrir innherjasvik samkvæmt XIII. kafla laganna. 

Í Hrd. nr. 279/2011 var ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu ákærður fyrir innherjasvik í 

opinberu starfi með því að selja hlutabréf í Landsbanka Íslands hf. Ráðuneytisstjórinn var talinn 
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hafa orðið áskynja um innherjaupplýsingar í starfi sínu meðal annars vegna setu í samráðshópi 

um fjármálastöðugleika og í starfi sínu sem ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu. Í dómnum 

segir: 

Reglum um innherjaviðskipti er ætlað að vernda fjárfesta og trúverðugleika 
verðbréfamarkaðar og útgefendur fjármálagerninganna. Reglurnar eru settar til 
þess að treysta gegnsæi fjármálamarkaðar, jafnræði fjárfesta og heiðarleika í 
verðbréfaviðskiptum.  

Niðurstaða Hæstaréttar var að með sölu á hlutabréfum í Landsbanka Íslands hf. hafi 

ráðuneytisstjórinn í aðdraganda fjármálahrunsins á Íslandi gerst sekur um brot gegn 123. gr. 

vvl. og þar með gerst sekur um markaðsmisnotkun. 

Í Hrd. nr. 193/2013 var innherji talinn búa yfir innherjaupplýsingum sem hann varð áskynja 

í starfi sínu sem tímabundinn innherji skv. 2. tl. 121. gr. vvl. Að mati Hæstaréttar braut hann 

gegn 123. gr. vvl. um innherjasvik þegar hann seldi bréf í útgefanda. 

Í Hrd. nr. 536/2017 var fruminnherji ákærður fyrir að láta þriðja aðila á ólögmætan hátt fá 

upplýsingar, sem hann bjó yfir starfs síns vegna, um versnandi afkomu útgefanda skömmu áður 

en aðkomutilkynning var birt og hlutabréf féllu í verði. Ákærðu, þ.e. fruminnherji og þriðji aðili,  

áttu viðskipti með bréf í félaginu rétt fyrir birtingu aðkomuviðvörunar og högnuðust í kjölfarið 

um verulegar fjárhæðir. 

Í dómi Hérd. Rvk. í máli nr. S-444/2018 voru þrír aðilar ákærðir fyrir innherjasvik eða 

hlutdeild í innherjasvikum. Einn aðili, sem var stjórnandi hjá Icelandair, var grunaður um að 

hafa lekið upplýsingum um rekstur félagsins sem hinir tveir ákærðu nýttu sér í viðskiptum með 

bréf í félaginu. Í niðurstöðu dómsins segir að óumdeilt sé að einn þeirra sem ákærður var sé 

fruminnherji í skilningi laga þar sem hann bjó yfir viðkvæmum upplýsingum. Upplýsingar 

þessar voru taldar innherjaupplýsingar sem gátu veitt fjárfesti forskot fram yfir aðra aðila á 

markaði. Ákærðu voru því dæmir fyrir innherjasvik. 
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3 Skilvirkir markaðir  

3.1 Almenn skilgreining 
Breski tölfræðingurinn Maurice Kendall (1953) setti fram eina af fyrstu fræðikenningunum um 

hegðun hlutabréfamarkaðarins og verðlagningu hlutabréfa. Niðurstöður hans sýndu að verð á 

hlutabréfamarkaði virtist oft handahófskennt (e. random walk), þ.e að verð á markaði á 

hverjum tíma tæki ekki mið af verði dagsins á undan, og líkti hlutabréfaverði við teningakast. 

Áratuginn eftir að Kendall setti fram sína kenningu fjölluðu svo ýmsir fræðimenn um hegðun 

aðila á hlutabréfamarkaði. Ein kenning, sem sett var fram árið 1970 af Eugene Fama og er enn 

í dag notuð við mat á skilvirkum hlutabréfamörkuðum, segir að markaður teljist skilvirkur þegar 

hlutabréfverð á hverjum tíma endurspeglar að fullu tiltækar upplýsingar. Sá markaður er því 

skilvirkur, samkvæmt Fama, sem í rauntíma inniheldur allar upplýsingar sem tiltækar eru 

fjárfestum eða öðrum markaðsaðilum á þann hátt að nánari greiningar skila ekki umfram-

ávöxtun á markaði. Einkenni skilvirks hlutafjármarkaðar er markaður þar sem fyrirtæki geta 

fengið áhættufjármagn í krafti gagnsæis og jafnræðis meðal fjárfesta. 

Hér á landi hafa verið settar fram leikreglur sem eiga að stuðla að skilvirkum 

hlutafjármarkaði þar sem lögð er áhersla á vandaða upplýsingagjöf og jafnræði fjárfesta ásamt 

því að stuðla að góðum viðskiptaháttum. Kemur sú hugsun t.a.m. fram í skýrslunni Hugsum 

hlutabréfamarkaðinn upp á nýtt (Nasdaq Iceland, 2018) þar sem jafnframt segir að skilvirkur 

fjármálamarkaður styðji við hagvöxt og geti stuðlað að rannsóknum og þróun og nýjum 

atvinnutækifærum.  

3.2 Þrjú stig um skilvikni markaða 
Margar rannsóknir hafa verið gerðar á undanförnum áratugum á skilvirkni hlutafjármarkaða 

og hafa fræðimenn almennt skipt skilvirkni markaðar í þrjú stig: veik skilvirkni, meðalsterk 

skilvirkni og sterk skilvikni. Veikri skilvirkni má líkja við upphaflega kenningu Kendalls um 

handahófskennt hlutabréfaverð (Brealey, Myers og Allen, 2017). 

Þessi þrjú stig skilvirkni segja til um hvaða upplýsingar eru tiltækar og hvaða áhrif 

upplýsingar hafa á verð verðbréfa (Fama, 1970).  

1. Veik skilvirkni (e. weak form): Markaður telst veikt skilvirkur þegar verð hlutabréfa telst 

geyma allar upplýsingar um verðþróun og umfang viðskipta hverju sinni. Hvers kyns 

framkvæmd á sögulegri greiningu, eins og á þróun hlutabréfaverðs, skilar ekki ávinningi 
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til að spá fyrir um framtíðarverð. Hugsanlega væri hægt að nýta sér aðrar upplýsingar, 

sem fyrirtæki birta, eins og fjárhagsupplýsingar. 

2. Meðalsterk skilvirkni (e. semistrong form): Markaður telst meðalsterkt skilvirkur þegar 

verð hlutabréfa endurspeglar fyrra verð ásamt öllum opinberum upplýsingum um stöðu 

fyrirtækis. Með opinberum upplýsingum er átt við upplýsingar úr ársreikningum félags 

eins og um fjárhagsstöðu, upplýsingar stjórnar um framtíðaráhorf félagsins ásamt 

öðrum opinberum fréttum um félagið hvar sem þær birtast. Meðalsterk skilvirkni gerir 

ráð fyrir að verð hlutabréfa aðlagist strax að nýjum upplýsingum. Það skilar ekki 

umframávöxtun að framkvæma nánari greiningu nema greiningaraðili hafi upplýsingar 

sem ekki hafa verið birtar opinberlega.  

3. Sterk skilvirkni (e. strong form): Markaður telst sterkt skilvirkur þegar hlutabréfaverð 

endurspeglar allar upplýsingar sem tengjast fyrirtækinu, hvort sem það eru opinberar 

upplýsingar eða innherjaupplýsingar. Með því er ekki hægt að ná fram umframávöxtun 

markaðarins þar sem hlutabréfaverð tekur þegar tillit til allra upplýsinga. Viðskipti 

innherja ættu þá ekki að hafa áhrif á verð hlutabréfa á hverjum tíma þar sem 

hlutabréfaverðið endurspeglar nú þegar innherjaupplýsingar. Með sterkri skilvirkni 

munu upplýsingar endurspeglast í verði hlutabréfa á markaði og væntingar um 

verðþróun í framtíðinni munu hafa áhrif á verð í nútíð. 

Aðgangur að upplýsingum er forsenda fyrir því að fjárfestar geti metið þá fjárfestingarkosti, 

sem til staðar eru hverju sinni, og átt viðskipti með hlutabréf (Nasdaq, e.d.-f). Með aukinni 

samkeppni og auknu upplýsingaflæði verða nýjar og óbirtar upplýsingar þannig gríðarlega 

verðmætar á markaði. En með auðveldara aðgengi að upplýsingum mun verð, samkvæmt 

fyrrnefndum kenningum, aðlaga sig jafnóðum miðað við nýjar upplýsingar á skilvirkum 

markaði, þannig verður erfiðara ná fram umframávöxtun. Krafan um arðsemi hvetur því til enn 

meiri upplýsingaöflunar og greiningar á þeim gögnum sem fyrir liggja hverju sinni. 

Kostnaðurinn við slíka upplýsingaöflun getur verið mikill og eytt út ábatanum við nýjar 

upplýsingar þannig að það er oft aðeins á færi stórra fjárfesta að ná fram hagnaði af aukinni 

upplýsingaöflun (Haraldur Pétursson, 2018).  
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3.3 Skilvirkni á íslenskum hlutabréfamarkaði  
Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenska hlutabréfamarkaðinum og samkvæmt þeim 

eru vísbendingar um að markaðurinn hér á landi sé meðalsterkt skilvirkur. Úlf Viðar Níelsson 

(2003) framkvæmdi atburðarannsókn um viðbrögð markaðarins við fréttum sem birtust á vef 

Kauphallar Íslands. Niðurstaða hans var að skýr merki væru um að markaðurinn bregðist á 

rökréttan hátt við þeim upplýsingum sem birtar væru, þ.e að markaðurinn sé skilvirkur með 

tilliti til frétta. 

Þá framkvæmdi Hákon H. Gröndal rannsókn (2014) á tímabilinu 2011–2014 á skilvirkni 

íslensks hlutabréfamarkaðar. Rannsókn hans fólst í því að meta hvort viðbrögð markarðarins 

væru ólík eftir tegund frétta sem birtust á fréttaveitu Kauphallar. Niðurstaða Hákonar var sú 

að markaðurinn sýni skilvirk og rökrétt viðbrögð við tilkynningum markaðsaðila.  

Rannsókn Söndru Bjarkar Ævarsdóttur (2015) um áhrif birtingar verðmats á hlutabréfaverð 

leiðir svo í ljós að birting verðmats hefur áhrif á hvernig fjárfestar haga fjárfestingum sínum. 

Sandra ályktar einnig að greiningardeildir hafi mikil áhrif á verðmyndun á íslenskum 

hlutafjármarkaði. 

Niðurstöður í lokaverkefni Írisar Friðriksdóttur við Háskólann í Reykjavík (2009), þar sem 

rannsökuð voru áhrif innherjaviðskipta, gefa loks vísbendingu um skilvirkni markaðar, en 

niðurstöðurnar sýndu að hlutabréfaverð tekur breytingum eftir því hvort um er að ræða 

jákvæð, neikvæð eða hlutalaus viðskipti. 
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4 Aðferðafræði við atburðarannsókn  

Til að meta hvort tilkynning um viðskipti innherja skv. 127 gr. vvl. hafi áhrif á verð hlutabréfa 

var framkvæmd atburðarannsókn (e. event study). Sú rannsókn byggði á aðferðafræði sem 

sett var fram af Benninga (2014) og miðar að því að finna umframávöxtun (e. abnormal return) 

hlutabréfa. Aðferðafræði atburðarannsókna hefur mikið verið notuð af fræðimönnum til að 

meta skilvirkni markaðar og er talin góð leið til að meta áhrif af einstökum atburðum á 

hlutabréfaverð. Aðferð Benninga byggir á því að meta áhrif tiltekins atburðar á hlutabréfaverð 

og hvort viðbrögð markaðarins komi strax fram eða hvort seinkun verði á viðbrögðum. Metið 

er hvort raunveruleg ávöxtun sé frábrugðin áætlaðri ávöxtun hlutabréfa ef atburður hefði ekki 

átt sér stað. Þá hefur atburðarannsókn verið notuð til að kanna skilvirkni fjármálamarkaða. 

Áætluð ávöxtun byggir á verðmatslíkaninu Capital Asset Pricing Model (CAPM) sem mikið er 

notað af fræðimönnum. Ekki eru allir fræðimenn þó sammála um að þessi aðferð sé góð leið 

til að draga fram áætlaða ávöxtun. Það sem helst hefur verið gagnrýnt við líkanið eru 

óraunhæfar forsendur sem líkanið byggir á, að ekki sé hægt að áætla stuðla þess með 

nákvæmum hætti og það taki ekki tillit til óvæntra atburða (Damodaran, e.d.). Þrátt fyrir 

gagnrýni er CAPM-líkanið mest notað af fræðimönnum einkum vegna þess að ekki hefur 

fundist betra líkan til að meta áætlaða ávöxtun (Benninga, 2014). 

4.1 Framkvæmd rannsóknar  

4.1.1 Tímabil atburðarannsóknar 

Við atburðarannsókn er nauðsynlegt að skilgreina það tímabil sem liggja á til grundvallar við 

mat á áætlaðri ávöxtun (Benninga, 2014). Horft er til þriggja tímabila: 

1. Áætlunartímabil (e. estimation period) er það tímabil þar sem horft er til sögulegra 

gagna um raunverulega ávöxtun hlutabréfs sem notuð eru til að meta áætlaða ávöxtun 

ef atburður hefði ekki átt sér stað. Fræðimenn hafa að jafnaði notað 6 til 12 mánaða 

tímabil eftir aðstæðum hverju sinni (Benninga, 2014). Ákveðið var að nota sex mánaða 

tímabil í þessari rannsókn með tilliti til breytinga á íslenska hlutabréfamarkaðinum á 

undanförnum árum. 

2. Atburðargluggi (e. event window) er það tímabil sem áætluð ávöxtun hlutabréfs, sem 

byggir á áætlunartímabili, er borin saman við raunverulega ávöxtun. Rannsókn þessi 

tekur mið af umframávöxtun á tuttugu og einum degi, tíu dögum fyrir atburð, 
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atburðardaginn og tíu daga eftir atburð. Með því að horfa til þessa tímabils er talið að 

niðurstöður geti gefið skýra mynd af því hvernig umframávöxtun þróast í 

atburðarglugganum. 

3. Eftiratburðartímabil (e. post-event period) er tímabil þar sem atburður hefur 

langtímaáhrif á ávöxtun hlutabréfs. 

 

 

Mynd 1. Tímabil atburðarannsóknar 

4.1.2 Raunveruleg ávöxtun 

Við mat á ávöxtun markaðarins var horft til úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands, OMX Iceland 8 

(hér eftir úrvalsvísitala) (Nasdaq, e.d.-e). Ávöxtun er reiknuð sem náttúrulegi logrinn af verði 

(vísitölu) dagsins deilt með verði (vísitölu) síðasta viðskiptadags á undan. 

Jafna 1. Jafna fyrir ávöxtun hlutabréfa 

𝑅 = 𝑙𝑛   

þar sem: 

Ra stendur fyrir ávöxtun dagsins 

P1 stendur fyrir hlutabréfaverð dagsins 

P0 stendur fyrir hlutabréfaverð síðasta viðskiptadags 

4.1.3 Vænt ávöxtun 

Eins og kemur fram í byrjun kaflans byggir atburðarannsóknin á því að reikna áætlaða ávöxtun 

miðað við ef atburður hefði ekki átt sér stað. Áætluð ávöxtun er reiknuð með verðmatslíkaninu 

CAPM sem lýst er hér að framan. Verðmatslíkanið byggir á ávöxtun markaðarins og útreikningi 

á stuðlum sem taka mið af sögulegum gögnum viðkomandi fyrirtækis. Jafnan er jafna bestu 

línu í gegnum punktasafn sem lýsir sambandi væntrar ávöxtunar hlutabréfa (𝑟 ) viðkomandi 
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fyrirtækis sem fall af ávöxtun hlutabréfamarkaðarins (𝑟 ). Útreiknaðir stuðlar eru notaðir til 

að meta vænta ávöxtun fyrir hvert félag miðað við hvern atburð fyrir sig. 

Formúla fyrir verðmatslíkanið (CAPM) er: 

Jafna 2. Jafna fyrir verðmatslíkan 

𝑟 = 𝛼 +  𝛽 𝑟  

þar sem:  

re er vænt ávöxtun hlutabréfs 

αe er vænt meðalávöxtun hlutabréfs þegar ávöxtun markaðar er 0 

𝛽  er stuðull sem segir hversu háð félagið er þróun markaðarins 

𝑟  er ávöxtun hlutabréfamarkaðarins 

4.1.4 Umframávöxtun 

Þegar búið er að reikna út áætlaða ávöxtun samkvæmt kafla 3.1.3 er metin umframávöxtun 

(𝐴𝑅𝑒) fyrir hvern atburð með staðlaðri aðhvarfsgreiningu á milli úrvalsvísitölu og ávöxtunar 

hlutabréfa.  

Jafna 3. Jafna fyrir umframávöxtun 

𝐴𝑅𝑒 = 𝑟𝑒 − (𝛼 + 𝛽 𝑟𝑀) 

Til að reikna umframávöxtun með ofangreindri jöfnu þarf að byrja á því að reikna út stuðlana 

alfa (α) og beta (β). Stuðull fyrir beta, sem táknar hvernig hlutabréf eru háð markaðnum, er 

reiknaður með hefðbundnum aðferðum aðhvarfsgreiningar (jöfnu bestu línu) út frá samdreifni 

hlutabréfs og markaðarins deilt með dreifni markaðarins. 

Jafna 4. Jafna beta-stuðuls 

𝛽𝑒 =  
𝐶𝑜𝑣(𝑅 , 𝑚)

𝑉𝑎𝑟( 𝑚)
 

þar sem: 

𝑅  stendur fyrir raunávöxtun hlutabréfs 

Rm stendur fyrir raunávöxtun markaðarins 
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Jafna 5. Jafna alfa-stuðuls 

𝛼 =  𝑦 − 𝛽𝑥 

þar sem:  

𝑦 er meðaltal raunverulegrar ávöxtunar á rannsóknartímabilinu  

𝑥 er meðaltal ávöxtunar markaðar á rannsóknartímabilinu 

 

Þegar búið er að reikna alfa- (α) og betagildin (β) þá er reiknuð vænt ávöxtun hlutabréfa fyrir 

hvern dag í atburðarglugga. Vænt ávöxtun er því næst dregin frá raunverulegri ávöxtun sem 

gefur umframávöxtun (jákvæða eða neikvæða) fyrir hvern dag í atburðarglugganum. 

Á mynd 2 er sýnt sambandið milli ávöxtunar markaðar og hlutabréfa með jöfnu fyrir bestu 

línu fyrir tiltekinn atburð sem byggist á gögnum frá áætlunartímabili. 

 

 

Mynd 2. Samband ávöxtunar markaðar og hlutabréfa 

Á mynd 3 er dæmi um raunverulega ávöxtun á áætlunartímabili og vænta ávöxtun í 

atburðarglugga. Mismunur á raunverulegri ávöxtun og væntri ávöxtun gefur umframávöxtun 

(𝐴𝑅
𝑒
). 
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Mynd 3. Ávöxtun og umframávöxtun 

4.1.5 Tilgátur og marktækni 

Við mat á því hvort niðurstöður um umframávöxtun séu tölfræðilega marktækar er sett fram 

tilgáta og kannað með tölfræðilegu prófi byggðu á normaldreifingu hvort hægt sé með 

viðunandi marktækni að hafna tilgátunni. Þrjár tilgátur eru settar fram eftir því hvort atburður 

telst jákvæður, neikvæður eða hlutlaus. 

Tilgáta (jákvæður atburður): Núlltilgáta: Engin breyting á ávöxtun hlutabréfa í kjölfar 

atburðar. 

Gagntilgáta: Ávöxtun hlutabréfa hefur hækkað umfram 

markaðinn í kjölfar atburðar, einhliða próf. 

Tilgáta (neikvæður atburður): Núlltilgáta: Engin breyting á ávöxtun hlutabréfa í kjölfar 

atburðar.  

Gagntilgáta: Ávöxtun hlutabréfa hefur lækkað umfram 

markaðinn í kjölfar atburðar, einhliða próf. 

Tilgáta (hlutlaus atburður): Núlltilgáta: Engin breyting á ávöxtun hlutabréfa í kjölfar 

atburðar. 

Gagntilgáta: Ávöxtun hlutabréfa hefur hækkað eða 

lækkað í kjölfar atburða, tvíhliða próf. 
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Notað er hefðbundið t-próf við mat á tilgátunni hvort umframávöxtun sé marktækt frábrugðin 

núlli. Ef núlltilgátu er hafnað með viðunandi marktækni þá er ályktað að gagntilgáta eigi við. 

Einhliða próf er notað þegar telja má að atburðurinn hafi ákveðin áhrif, annars tvíhliða próf 

(Gujarati og Porter, 2009).  

Jafna 6. Jafna fyrir marktektarpróf 

𝑡~
|𝐴𝑅 − 0|

𝑠𝑡𝑑(𝐴𝑅 )
 

 

Miðað við einhliða próf með 95% marktækni er núlltilgátu hafnað ef t > 1,64 fyrir jákvæðan 

atburð, t < –1,64 fyrir neikvæðan atburð en fyrir tvíhliða próf ef t > 1,96 eða < –1,96. 

4.1.6 Uppsöfnuð umframávöxtun 

Við mat á umframávöxtun hjá hverju fyrirtæki fyrir sig er horft til uppsafnaðrar 

umframávöxtunar (e. cumulative abnormal return) yfir hvern atburðarglugga. Umframávöxtun 

fyrir hvern dag í atburðarglugga (21 dagur) er lögð saman sem gefur uppsafnaða 

umframávöxtun (CAR) fyrir tímabilið, sjá jöfnu 7. Með því að reikna uppsafnaða 

umframávöxtun er hægt að meta viðbrögð markaðarins fyrir og eftir tiltekinn atburð. 

Jafna 7. Jafna fyrir uppsafnaða umframávöxtun 

 

𝐶𝐴𝑅 =  𝐴𝑅  

4.1.7 Meðaltalsumframávöxtun 

Til að meta hvort munur sé á umframávöxtun innan atburðargluggans er reiknuð meðaltals-

umframávöxtun fyrir hvern dag (e. average abnormal return). Meðaltal umframávöxtunar er 

reiknað fyrir alla atburði hjá öllum félögum innan hvers flokks (jákvæðir, neikvæðir og 

hlutlausir atburðir) sem gefur meðaltalsáhrif fyrir hvern dag fyrir öll félög, sjá jöfnu 8.  Með því 

er hægt að meta hvort áhrif atburðar séu meiri einn dag en aðra daga innan atburðargluggans, 

til dæmis á atburðardaginn. 
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Jafna 8. Jafna fyrir meðaltalsumframávöxtun  

𝐴𝐴𝑅 =  
1

𝑁
 𝐴𝑅  

4.1.8 Uppsöfnuð meðaltalsumframávöxtun 

Hægt er að greina hvort tilteknir flokkar atburða sýni miklar breytingar í ávöxtun milli daga 

innan atburðargluggans með því að reikna uppsafna meðaltalsumframávöxtun (e. cumulative 

average abnormal return), sjá jöfnu 9. Í jöfnunni felst að reiknuð er uppsöfnuð 

meðaltalsumframávöxtun fyrir hvern dag frá upphafsdegi til loka dags atburðarglugga. 

Jafna 9. Jafna fyrir uppsafnaða meðaltalsumframávöxtun 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡 =  𝐴𝐴𝑅𝑖

𝑡

𝑖=1

 

4.2 Rannsóknargögn 
Rannsóknin byggir á upplýsingum frá Kauphöll Íslands (Nasdaq) um verðþróun á skráðum 

hlutabréfum í tengslum við tilkynningar um viðskipti fruminnherja samkvæmt 131. gr. vvl. 

Tekin voru út verð hlutabréfa miðað við lokagengi fyrir hvern viðskiptadag fyrir hvert félag 

(Nasdaq, e.d.-b). Tilkynningar um viðskipti innherja er finna á vefsíðu Nasdaq undir 

valmöguleikanum Fréttir og valið tiltekið fyrirtæki og fréttaflokkurinn Viðskipti stjórnanda 

(Nasdaq,-a). Tilkynningum um viðskipti innherja fyrir hvert fyrirtæki er eins og fyrr segir skipt í 

jákvæða atburði, neikvæða atburði og hlutlausa atburði.  

Undir flokkinn jákvæðir atburðir falla: 

 Tilkynningar um kaup innherja á hlutabréfum að undanskildum tilkynningum um 

kaup innherja samkvæmt kaupréttarsamningi. Nýting kaupréttar er flokkaður sem 

hlutlaus atburður þar sem engar nýjar upplýsingar eru taldar felast í tilkynningunni, 

um er að ræða fyrir fram ákveðinn atburð þar sem gengi hlutabréfa er fastákveðið, 

oft mun lægra en markaðsgengi.  

 Tilkynningar um framvirka samninga um kaup innherja á hlutabréfum eru taldar 

vera kaup og falla því undir jákvæðan atburð. 
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Undir flokkinn neikvæðir atburðir falla : 

 Tilkynningar um sölu innherja á hlutabréfum ásamt tilkynningu um uppgjör á 

framvirkum samningum. Þegar innherji ákveður að gera upp framvirkan samning er 

það í raun ákvörðun um að selja hlutabréf í félaginu og því talið neikvæður atburður. 

Undir flokkinn hlutlaus atburður falla: 

 Tilkynningar um kauprétt sem byggjast á fyrir fram gerðum samningi þar sem gengi 

hlutabréfa er fastákveðið. 

 Tilkynningar um framlengingu á framvirkum samningi þar sem tilkynningin gefur til 

kynna óbreytt ástand. 

Nokkrar tilkynningar um viðskipti innherja eru þess eðlis að ekki er talið rétt að taka þær með 

í rannsókn þessa þar sem óljóst er hvernig túlka eigi slík viðskipti. Dæmi um slíkar tilkynningar 

er tilkynning um samruna eða kaup á öðru félagi þar sem hlutabréf félagsins er hluti af 

kaupverði. Hvort slík tilkynning teljist jákvæður eða neikvæður atburður fer eftir því hvort 

markaðurinn túlkar samruna eða kaup á félagi sem jákvæðan eða neikvæðan atburð en ekki 

hvort innherjaupplýsingar eru til staðar í félaginu. Þá er einnig sleppt viðskiptum þar sem kaup 

og sala eiga sér stað innan sama atburðarglugga þar sem ekki er hægt að meta áhrif hvors 

atburðar fyrir sig. 

Tilkynningar sem bárust eftir klukkan 14 eru taldar sem atburður næsta dags til að skekkja 

ekki áhrif tilkynningar á atburðardegi. Þegar fleiri en ein tilkynning var birt á sama degi er litið 

á þær tilkynningar sem einn atburð. 
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5 Takmarkanir á rannsókn  

Atburðarannsóknir eru háðar ýmsum takmörkunum sem rétt er að hafa í huga við mat á 

niðurstöðum. Hér verður fjallað um helstu takmarkanir við framkvæmd á þessari 

atburðarannsókn og hvað er gert til að draga úr þeim takmörkunum. 

Íslenskur hlutabréfamarkaður telst lítill og með lítil umsvif sem getur haft takmarkandi 

áhrif á atburðarannsókn og niðurstöður hennar. Á litlum mörkuðum geta einstök félög eða 

einstakir atburðir haft mikil áhrif og skekkt niðurstöður. Til að draga úr áhrifum vegna lítils 

markaðar er horft til sex mánaða tímabils fyrir atburð og til samanburðar er framkvæmd 

næmnigreining sem tekur mið af því að hlutabréfaverð þróist í takt við markaðinn í heild. 

 Þá getur reynt á huglægt mat við flokkun gagna á því hvort atburður teljist til jákvæðra, 

neikvæðra eða hlutlausra atburða. Til að lágmarka áhrif vegna huglægs mats eru forsendur við 

mat á atburðum hafðar eins skýrar og kostur er. 

Samkvæmt lögum og reglum skal tilkynna um viðskipti innherja eins fljótt og kostur er. 

Nokkur dæmi eru um að tilkynningar hafi ekki verið réttar við birtingu á tilkynningu eða ekki 

birtar samtímis viðskiptum. Því geta verið tilvik þar sem áætluð áhrif á tilkynningardag hliðrist 

milli daga en reynt er að leiðrétta fyrir slíkum frávikum eins og kostur er. Þá mega innherjar 

aðeins eiga viðskipti þegar engar innherjaupplýsingar liggja fyrir en það byggir á huglægu mati 

hvers innherja hvort innherjaupplýsingar séu til staðar. Nokkur fyrirtæki hafa sett sér 

formlegar reglur um að innherjaviðskipti megi eingöngu eiga sér stað á tilteknu tímabili til að 

lágmarka það tímabil þar sem byggt er á huglægu mati innherjans. Erfitt getur reynst fyrir 

utanaðkomandi að meta hvort farið sé gegn slíkum skilyrðum eða hvort innherjaupplýsingar 

hafi lekið út á markaðinn áður en upplýsingar eru orðnar opinberar. Í rannsókn þessari er reynt 

að horfa til þróunar hlutabréfaverðs fyrir atburð til að meta hvort áhrif innherjaupplýsinga 

komi fram áður en viðskiptin eiga sér stað. Til að gera grein fyrir hvenær innherjar eigi viðskipti 

er þau viðskipti skoðuð í tengslum við hvenær félög tilkynna uppgjör sín og gera þar með 

innherjaupplýsingar opinberar. Tafla 18 í Viðauka 1 sýnir meðalfjölda daga frá uppgjöri og því 

að innherjaupplýsingar eru gerðar opinberar þar til tilkynnt er um viðskipti innherja. 

 Á skilvirkum hlutabréfamarkaði geta margir þættir haft áhrif á þróun hlutabréfaverðs. 

Reglulega birtast fréttir af tilteknu félagi á markaði, til dæmis uppgjör og framtíðaráætlanir. Þá 

gefa greiningardeildir bankanna og Seðlabanki Íslands reglulega út nýjar upplýsingar um 

markaðsaðstæður eins og þróun hagstærða, vaxta og gengi íslensku krónunnar. Stöðugleiki í 
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stjórnmálum og á atvinnumarkaði getur einnig haft mikil áhrif á þróun á hlutabréfamarkaði. 

Erfitt getur reynst að greina á milli áhrifa af viðskiptum innherja og annarra ytri þátta. Reynt er 

að bregðast við takmörkunum með því að hafa forsendur vel skilgreindar ásamt því að horfa á 

einn af mikilvægustu ytri áhrifum, tilkynningar um uppgjör hvers félags í samanburði við 

innherjaviðskiptin. 

 Þá er rétt að leggja áherslu á að aðferðafræði við mat á væntri ávöxtun með 

markaðslíkani eru ekki nákvæm vísindi og er mikilvægt að hafa það í huga við mat á 

niðurstöðum. Til að leggja mat á áhrif þess er framkvæmd næmnigreining þar sem gert er ráð 

fyrir að verð hlutabréfa þróist í takt við markaðinn í heild. 
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6 Íslenskur hlutabréfamarkaður 

Núverandi hlutabréfamarkað á Íslandi má rekja til ársins 1985 er Kauphöll Íslands var stofnuð, 

þá undir nafninu Verðbréfaþing Íslands. Ári síðar var fyrsti hlutabréfasjóðurinn stofnaður á 

Íslandi (Gylfi Magnússon, 2007). Árið 2006 sameinaðist Kauphöll Íslands Nasdaq, Inc. en 

Nasdaq er stærsta kauphallarfyrirtæki í heimi með starfsemi í 50 löndum (Nasdaq, e.d.-d). Í 

kjölfar efnahagshrunsins 2008 og falls íslensku viðskiptabankanna varð mikið fall á 

hlutabréfamörkuðum. Íslenski hlutafjármarkaðurinn fór mjög illa út úr áföllum í kjölfar 

efnahagshrunsins, markaðsvirði fyrirtækja á markaði lækkaði um allt að 90% á árinu 2008 og 

flest félög í Kauphöllinni hurfu af markaði, annaðhvort í kjölfar gjaldþrots eða afskráningar af 

markaði (Jóhann Jóhannesson, 2017). 

Það var 2011 sem nýtt félag var fyrst skráð á hlutabréfamarkað frá hruni og fjölgaði skráðum 

félögum jafnt og þétt til 2016. Á árinu 2017 voru engar nýskráningar félaga á markað en 2018 

voru tvö ný félög skráð. Í janúar 2019, þegar þetta er skrifað, eru 18 félög skráð á íslenska 

hlutabréfamarkaðinn, sjá mynd 4 (Nasdaq, e,d.-b). 

 

Mynd 4. Fjöldi félaga á hlutabréfamarkaði á hverju ári 

Ávöxtun félaga á íslenska hlutabréfamarkaðinum er mjög mismunandi. Á mynd 5 er sýnd 

uppsöfnuð ávöxtun hvers félags frá 1. janúar 2012 eða frá þeim degi sem félag er skráð á 
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markað til samanburðar við ávöxtun á úrvalsvísitölu (Nasdaq, e.d.-f). Minnsta ávöxtunin er hjá 

Eimskip sem er neikvæð um 9,8% en hæsta ávöxtunin er hjá N1 eða 182%. Samanburður við 

ávöxtun markaðar er ekki raunhæfur nema fyrir félögin Haga, HB Granda, Icelandair, Marel og 

Origo, þar sem þau hafa verið skráð á markað allt tímabilið. Í Viðauka 3 er tafla með ávöxtun 

félaga á markaði ásamt dagsetningu sem segir til um hvenær hvert félag var skráð á markað. 

 

Mynd 5. Ávöxtun á markaði 

Hér á eftir verður sagt stuttlega frá hverju félagi á íslenska hlutabréfamarkaðinum. Gerð verður 

grein fyrir ávöxtun hver félags á rannsóknartímabilinu og tilgreind viðskipti innherja sem 

tilkynnt voru til Kauphallar skv. 131. gr. vvl. Eitt skráð félag, Sjóvá hf., tilkynnti aldrei á 

rannsóknartímabilinu um viðskipti innherja og verður það félag ekki tekið með í frekari 

greiningu. Þá er félögum, sem skráð voru 2018, sleppt, þar sem tímaraðir voru of stuttar til að 

hægt væri nota þær til grundvallar við greiningar, en það eru félögin Arion banki og 

Heimavellir. 

Nokkur dæmi eru um neikvæða umræðu í kjölfar viðskipta innherja í félögum á markaði. 

Mikillar óánægju gætti t.a.m. meðal fjárfesta þegar stjórnarmaður Icelandair seldi bréf þann 

30. september 2016 (Viðskiptablaðið, 2016) og í febrúar 2017 þegar stjórnendur í N1 seldu 

hlutabréf í kjölfar birtingar uppgjörs (Gísli Halldórsson, 2017). Rætt verður nánar um fyrrnefnd 

dæmi í greiningu fyrir einstök félög. 
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6.1 Eik 
Eik fasteignafélag hf. var stofnað á árinu 2002 en félagið sérhæfir sig í fjárfestingum í útleigu á 

atvinnuhúsnæði með aðaláherslu á fjárfestingu í viðskiptakjörnum á höfuðborgarsvæðinu og 

völdum svæðum á landsbyggðinni (Eik, 2018). Þann 29. apríl 2015 var félagið skráð á 

aðalmarkað Nasdaq Iceland og er skilgreint sem millistórt félag undir atvinnuflokknum 

Fasteignir (Nasdaq, 2015). Á mynd 6 er sýnd þróun ávöxtunar hlutabréfa í Eik frá 

skráningardegi í samanburði við þróun ávöxtunar úrvalsvísitölu. Uppsöfnuð ávöxtun í 

hlutabréfum Eikar frá skráningardegi til 30. nóvember 2018 er 21,65% sem er 4,08% umfram 

ávöxtun úrvalsvísitölu á sama tíma. 

 

Mynd 6. Uppsöfnuð ávöxtun hlutabréfa í Eik og á markaðinum 

Eftir að félagið var skráð á markað hefur verið tilkynnt um fjögur viðskipti innherja með 

hlutabréf í félaginu, allt kaup, sjá töflu 1. Þeir sem áttu í viðskiptum voru forstjóri félagsins, 

einn stjórnarmaður og framkvæmdastjóri fjármálasviðs. Stjórnendur hafa átt viðskipti með 

ellefu milljón hluti í félaginu sem nemur um 0,6% af heildarfjölda hluta. Tilkynningar um 

viðskipti stjórnenda bárust að meðaltali til Kauphallar 2,8 dögum eftir að félagið kynnti uppgjör 

félagsins, sjá töflu 19 í Viðauka 3.  
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Tafla 1. Fjöldi viðskipta innherja í Eik. 

Tegund 
viðskipta 

Fjöldi 
viðskipta 

Hlutfall 
viðskipta 

Sala 0 0% 
Kaup 4 100% 
Annað 0 0% 
Samtals 4  

 

Á mynd 7 er sýnd þróun hlutabréfaverðs í Eik frá skráningu ásamt hlutabréfaverði í einstökum 

viðskiptum innherja á hverjum tíma.  

 

Mynd 7. Þróun hlutabréfaverðs í Eik ásamt viðskiptum innherja  

6.2 Eimskip 
Eimskipafélag Íslands hf. var stofnað 1914 og því elsta skipafélag landsins (Eimskip, e.d.). 

Félagið var skráð á aðalmarkað Nasdaq Iceland í nóvember 2012 og telst vera millistórt félag á 

markaðinum. Á mynd 8 er sýnd þróun ávöxtunar hlutabréfa í Eimskip frá skráningardegi í 

samanburði við þróun ávöxtunar úrvalsvísitölu á sama tíma. Uppsöfnuð ávöxtun í hlutabréfum 

í Eimskip frá skráningardegi til 30. nóvember 2018 er neikvæð sem nemur 9,8% en á sama tíma 

hefur úrvalsvísitala hækkað um 49,92%. 
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Mynd 8. Uppsöfnuð ávöxtun hlutabréfa í Eimskip og á markaðinum 

Aðeins hefur verið tilkynnt einu sinni um viðskipti innherja skv. 131. gr. vvl. frá skráningu 

félagsins á markað en í júlí 2018 seldi stjórnarformaður félagsins 50,6 milljón hluti í félaginu 

eða um 27% af útistandandi hlutum. Þessi viðskipti leiddu ekki til neikvæðrar 

umframávöxtunar félagsins eins og vænta hefði mátt en 14,68% hækkun var á atburðardegi. 

Viðskiptin áttu sér stað 45 dögum eftir síðustu kynningu á afkomu félagsins.   

Á mynd 9 er sýnd þróun hlutabréfaverðs í Eimskip frá skráningu ásamt hlutabréfaverði í 

viðskiptum innherja.  

 

Mynd 9. Þróun hlutabréfaverðs í Eimskip ásamt viðskiptum innherja 
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6.3 Festi  
Festi hf., áður N1 hf., sérhæfir sig í rekstri fyrirtækja í smásölu og sölu eldsneytis. Fyrirtæki í 

eigu félagsins eru N1, Krónan, Elko og Bakinn (Festi, e.d.). Félagið var skráð á hlutabréfamarkað 

þann 13. desember 2013. Farið var í gagngera endurskipulagningu á fjármagnsskipan félagsins 

á árunum eftir hrun. Kröfuhafar félagsins tóku yfir rekstur þess á árinu 2011 og breyttu stórum 

hluta af kröfum á félagið í hlutafé (Viðskiptablaðið, 2011). Eins og sjá má á mynd 10 hefur 

ávöxtun í hlutabréfum í Festi verið mun meiri en ávöxtun markaðarins í heild á tímabilinu. 

Hefur uppsöfnuð umframávöxtun á hlutabréfum í Festi verið 181,97% á meðan ávöxtun 

markaðarins á sama tíma var 27,32% eða 154,6% meiri en ávöxtun samkvæmt úrvalsvísitölu á 

tímabilinu frá 13. desember 2013 til 30. nóvember 2018. 

 

Mynd 10. Uppsöfnuð ávöxtun hlutabréfa í Festi og á markaðinum 

Innherjar í Festi tilkynntu fjórtán sinnum á rannsóknartímabilinu um kaup eða sölu hlutabréfa 

en í einu tilfelli voru tilkynningar tvær á sama degi. Tilkynnt var um kaup innherja tíu sinnum 

en um sölu fjórum sinnum, sjá töflu 2. Stjórnendur í Festi áttu á rannsóknartímabilinu viðskipti 

með 70% af útistandandi hlutum í félaginu, þar af voru 65% bréfa seld en einn stór aðili seldi 

öll sín hlutabréf í félaginu hálfu ári eftir að félagið fór á markað. Þá keypti einn stjórnarmaður 

samtals 18.575.000 hluti eða 6% af útistandandi hlutum í félaginu. Viðskipti fruminnherja áttu 

sér stað að meðaltali sex dögum eftir að uppgjör félagsins var kynnt, sjá töflu 20 í Viðauka 3. 
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Tafla 2. Fjöldi viðskipta innherja í Festi 

Tegund 
viðskipta 

Fjöldi 
viðskipta 

Hlutfall 
viðskipta 

Sala 4 29% 
Kaup 10 71% 
Annað 0  
Samtals 14 100% 

 

Mynd 11 sýnir þróun hlutabréfaverðs í Festi ásamt kaup- og söluverði í viðskiptum innherja á 

hverjum tíma.  

 

Mynd 11. Þróun hlutabréfaverðs í Festi ásamt viðskiptum innherja 

Í byrjun árs 2017 tilkynnti stjórnarmaður og forstjóri félagsins um sölu á hlutabréfum nokkrum 

dögum eftir birtingu uppgjörs. Þessi viðskipti urðu tilefni til fréttaflutnings þar sem greint var 

frá neikvæðri ávöxtun félagsins. Uppsöfnuð umframávöxtun félagsins var neikvæð sem nam 

18,16% tíu dögum eftir tilkynningu þann 23. febrúar 2017. 

6.4 Hagar 
Hagar hf. er eigandi að nokkrum smásölufyrirtækjum og vöruhúsum sem hvert og eitt eru 

sjálfstæð fyrirtæki. Meginstarfsemi félagsins felst í matvöruverslunum en Hagar eiga bæði 

Bónus og Hagkaup ásamt stoðfyrirtækjum á sviði innkaupa og dreifinga (Hagar, e.d.). Félagið 
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var skráð á markað í desember 2011. Ávöxtun félagsins frá skráningu er 102,47% en á sama 

tíma er ávöxtun samkvæmt úrvalsvísitölu 57,38%, sjá mynd 12. 

 

Mynd 12 Uppsöfnuð ávöxtun hlutabréfa í Högum og á markaðinum 

Innherjar tilkynntu þrjátíu og þrisvar sinnum um viðskipti á rannsóknartímabilinu, þar af 

tuttugu og sex sinnum um sölu og þrisvar um kaup á bréfum. Þá tilkynntu fjórir aðilar um 

nýtingu á kauprétti á árinu 2013, sjá töflu 3. Framkvæmdastjórar, forstjóri og stjórnarmenn 

eða makar þeirra seldu allir stóran hlut af bréfum sínum í félaginu á árunum 2013–2016, sumir 

allan sinn hlut. Velta innherja með bréf í félaginu var 27% af heildarhlutum, þar af seldu 

innherjar hluti sem nema 26% af heildarhlutum á árinu. Tilkynningar um viðskipti innherja um 

kaup á bréfum komu fram tveimur dögum eftir uppgjör og tilkynningar um sölu að meðaltali 

15 dögum eftir uppgjör félagsins. 

Tafla 3. Fjöldi viðskipta innherja í Högum 

Tegund 
viðskipta 

Fjöldi 
viðskipta 

Hlutfall 
viðskipta 

Sala 26 79% 
Kaup 3 9% 
Annað 4 12% 
Samtals 33 100% 

 

Mynd 13 sýnir þróun hlutabréfaverðs í Högum ásamt kaup- og söluverði í viðskiptum 

innherja á hverjum tíma.  
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Mynd 13. Þróun hlutabréfaverðs í Högum ásamt viðskiptum innherja 

6.5 HB Grandi 
HB Grandi hf. er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og á rætur að rekja allt til ársins 

1934. Félagið er með átta fiskiskip og rekur fiskvinnslu á sjó og þremur stöðum á landi (HB 

Grandi, e.d.). HB Grandi var skráð á íslenska hlutabréfamarkaðinn í október 2006 og var því 

eitt fárra félaga sem hélt skráningu á markaði í gegnum hrunið. Uppsöfnuð ávöxtun félagsins 

frá 1. janúar 2012 er 98,68% meðan ávöxtun markaðarins er 58,39%, sjá mynd 14.  

 

 

Mynd 14. Uppsöfnuð ávöxtun í HB Granda og á markaðinum 
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Tilkynnt var á rannsóknartímabilinu um þrettán innherjaviðskipti, þar af þrisvar sinnum um 

kaup innherja og tíu sinnum um sölu, sjá töflu 4. Þá var ein tilkynning um samruna félaga innan 

dótturfélaga. Flest viðskipti innherja með bréf í félaginu áttu forstjóri og stjórnarformaður 

félagsins. Viðskipti innherja voru að jafnaði 14 dögum eftir að uppgjör félagsins var kynnt fyrir 

markaðinum. 

Tafla 4. Fjöldi viðskipta innherja í HB Granda 

Tegund 
viðskipta 

Fjöldi 
tilkynninga 

Hlutfall 
viðskipta 

Sala 10 77% 
Kaup 2 15% 
Annað 1 8% 
Samtals 13 100% 

 

Mynd 15 sýnir þróun hlutabréfaverðs í HB Granda ásamt kaup- og söluverði í viðskiptum 

innherja á hverjum tíma.  

 

Mynd 15. Þróun hlutabréfaverðs í HB Granda ásamt viðskiptum innherja 

6.6 Icelandair Group 
Icelandair Group hf. er móðurfélag níu fyrirtækja sem eru í flugrekstri eða annarri 

ferðaþjónustu. Fyrirtæki félagsins eru Icelandair, Icelandair hotels, Loftleiðir Icelandic, Air 

Iceland Connect, Icelandair Cargo, Iceland Travel, Fjárvakur og Vita (Icelandair Group, e.d.-a). 

Félagið á hefur verið skráð á hlutabréfamarkað frá desember 2006 og er eitt fjögurra félaga 

sem var skráð á íslenska hlutabréfamarkaðinum í gegnum hrunið. Félagið fór í gegnum 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Ve
rð

 á
 h

lu
t (

kr
.)

Lokaverð Kaupverð Söluverð



 

47 

veigamikla endurskipulagningu á árunum 2009–2011 (Icelandair Group, e.d.-b). Gengi bréfa í 

Icelandair hefur sveiflast mikið, verð hlutabréfa hækkaði jafnt og þétt þar til það náði hámarki 

í apríl 2016. Í kjölfar aðkomuviðvarana hefur verð hlutabréfa lækkað verulega, en tvisvar á 

síðustu þremur árum hefur félagið gefið út aðkomuviðvörun varðandi rekstur félagsins 

(Icelandair Group, 2018, 8 júlí). Uppsöfnuð umframávöxtun Icelandair var 56,95% frá 1. janúar 

2012 en á sama tíma er uppsöfnuð ávöxtun úrvalsvísitölu um 58,27% og munar aðeins 1,44%, 

sjá mynd 16. 

 

Mynd 16. Uppsöfnuð ávöxtun í Icelandair Group og á markaðinum 

Innherjar í Icelandair Group tilkynntu tólf sinnum á rannsóknartímabilinu um kaup eða sölu 

bréfa en í nokkrum tilfellum komu fram fleiri en ein tilkynning á sama degi. Tilkynnt var um 

kaup innherja ellefu sinnum en um sölu aðeins einu sinni, sjá töflu 5. Viðskipti innherja voru 

að jafnaði 13,6 dögum eftir kynningu á uppgjöri félagins, sjá töflu 18 í Viðauka 1. Viðskipti með 

bréf innherja í Icelandair Group voru á rannsóknartímabilinu 0,51% af útistandandi hlutum í 

félaginu. 

Tafla 5. Fjöldi viðskipta innherja í Icelandair Group. 
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Mynd 17 sýnir þróun hlutabréfaverðs í Icelandair Group ásamt kaup- og söluverði í viðskiptum 

innherja á hverjum tíma.  

 

 

Mynd 17. Þróun hlutabréfaverðs í Icelandair Group ásamt viðskiptum innherja 

Tilkynning um sölu innherja í Icelandair Group þann 30. september 2016 vakti mikla óánægju 

innan stjórnendahóps Icelandair og hluthafa sem töldu að sala innherjans hafi sýnt merki um 

dómgreindarleysi (Viðskiptablaðið, 2016). Fjárfestar töldu að trúverðugleiki félagsins hefði 

skaðast við þessi viðskipti en viðskiptin áttu sér stað á síðasta degi hins svokallaða opna 

tímabils.  

Við nánari skoðun á áhrifum þessara viðskipta á hlutabréfaverð þá lækkaði hlutabréfaverð 

félagsins á tilkynningardegi um 5,1% en á sama tíma lækkaði úrvalsvísitala um 3,1%, sjá mynd 

18. Á fyrsta degi eftir tilkynninguna var umframávöxtun á bréfum félagsins sem hélst í fimm 

daga en þá varð ávöxtunin undir áætlaðri ávöxtun og ávöxtun markaðarins. Uppsöfnuð 

ávöxtun á atburðartímabilinu var neikvæð um 1,38% sem telst þó tölfræðilega ómarktækt 

miðað við 95% marktæknikröfu. Hlutabréfaverð fyrstu dagana á eftir viðskiptin lækkuðu ekki 

eins og gera hefði mátt ráð fyrir miðað við opinbera umræðu heldur þróaðist í samræmi við 

áætlaða ávöxtun sem tekur mið af ávöxtun markaðarins á hverjum tíma. Með tilliti til 

fræðikenningar um skilvirka markaði og viðbrögð annarra fjárfesta við tilkynningunni hefði 

mátt ætla að skýrari merki hefðu komið fram í verðþróun hlutabréfanna á markaði en raunin 

varð. Það virðist sem fjárfestar hafi ekki túlkað þessi viðskipti með þeim hætti að innherji væri 
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að selja hlutabréf sín vegna innherjaupplýsinga um framtíðarþróun en þá hefði mátt gera ráð 

fyrir meiri áhrifum á hlutabréfaverð.  

Ef horft er til umfangs viðskipta og áhrifa opinberrar umræðu á hlutabréfaverð þá er líklegt 

að fjárfestar hafi litið á viðskiptin meira sem táknrænan atburð en fyrrnefnd sala innherja var 

0,05% af útistandandi hlutum í félaginu. Þó er ekki hægt að fullyrða að trúverðugleiki félagsins 

hafi ekki beðið hnekki til lengri tíma eins og aðilar á markaði vildu halda fram, sjá mynd 18. 

 

 Mynd 18. Ávöxtun fyrir og eftir atburð 30. september 2016 

6.7 Marel 
Marel hf. var stofnað árið 1983, er í dag í hópi stærstu útflutningsfyrirtækja Íslands og er í 

fararbroddi á heimsvísu í þróun og framleiðslu á háþróuðum búnaði og kerfum til vinnslu á 

matvælum (Marel, e.d.). Marel var skráð fyrst á markað árið 2000 og hefur verið skráð félag 

síðan, eitt fárra félaga sem héldu skráningu sinni í kjölfar hrunsins. Félagið er skilgreint undir 

atvinnugeiranum Vörur og þjónusta og telst til stærðarflokksins Stór félög en það eru aðeins 

tvö íslensk félög, Marel og Arion banki, sem teljast stór félög. 

Á tímabilinu, sem rannsókn þessi nær til, hefur orðið veruleg uppsöfnuð ávöxtun í 

hlutabréfum í Marel eða 112,09% sem er 53,83% umfram ávöxtun markaðarins, sjá mynd 19. 
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Mynd 19. Uppsöfnuð ávöxtun í Marel og á markaðinum 

Innherjar í Marel tilkynntu sextíu og einu sinni á rannsóknartímabilinu um viðskipti með 

hlutabréf en í nokkrum tilfellum komu fram fleiri en ein tilkynning á sama degi. Tilkynnt var um 

kaup innherja átta sinnum en um sölu tuttugu og tvisvar sinnum. Sex innherjar tilkynntu um 

kaup og tólf innherjar tilkynntu um sölu á rannsóknartímabilinu, sjá töflu 6. Viðskipti innherja 

um kaup eða sölu á hlutabréfum í félaginu voru 7% af heildarvirði útistandandi hluta. Þá var 

tilkynnt tuttugu og sjö sinnum um viðskipti innherja í tengslum við kaupréttarákvæði eða 

millifærslu eignarhluta milli fjárhagslega tengdra aðila. Viðskipti innherja áttu sér að jafnaði 

stað um 13 dögum eftir að uppgjör félagsins var kynnt fyrir markaðsaðilum. 

Tafla 6. Fjöldi viðskipta innherja í Marel 

Tegund 
viðskipta 

Fjöldi 
tilkynninga 

Hlutfall 
tilkynninga 

Sala 23 38% 
Kaup 8 13% 
Annað 30 49% 
Samtals 61 100% 

 

 

Mynd 20 sýnir þróun hlutabréfaverðs í Marel ásamt kaup- og söluverði í viðskiptum innherja á 

hverjum tíma.  

-40%
-20%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%

Uppsöfnuð ávöxtun hlutabréfa Uppsöfnuð  ávöxtun markaðarins



 

51 

 

Mynd 20. Þróun hlutabréfaverðs í Marel ásamt viðskiptum innherja  

6.8 Origo  
Origo hf. er þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Nafni félagsins var breytt úr Nýherji hf. í Origo 

hf. í janúar 2018 (Origo, e.d.). Félagið var skráð á hlutabréfamarkað 1995 og var því meðal 

fyrstu fyrirtækja á Íslandi til að vera skráð á hlutabréfamarkað. Ávöxtun félagsins á 

rannsóknartímabilinu er 141,61% en á sama tíma er uppsöfnuð ávöxtun markaðarins 58,27%. 

Hlutbréfaverð í Origo náði lágmarki í október 2013 en verð bréfa félagsins sveiflaðist hægt og 

rólega upp á við þar til hlutabréfaverð náði hámarki í júní 2017, sjá mynd 21. 

 

Mynd 21. Uppsöfnuð ávöxtun í Origo og á markaðinum 
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Tilkynnt var um tuttugu og þrjú viðskipti innherja á rannsóknartímabilinu, þar af sjö um sölu 

hlutabréfa og átta um kaup innherja á hlutabréfum í félaginu, sjá töflu 7. Þá var tilkynnt um 

millifærslur, nýtingu kaupréttar og skiptisamnings samtals átta sinnum. Viðskipti innherja voru 

að jafnaði tilkynnt 26 dögum eftir að uppgjör félagsins var gert opinbert.  

Tafla 7. Fjöldi viðskipta innherja í Origo 

Tegund viðskipta 
Fjöldi 
viðskipta 

Hlutfall 
viðskipta 

Sala 7 30% 
Kaup 8 35% 
Annað 8 35% 
Samtals 23 100% 

 

 

Mynd 22 sýnir þróun hlutabréfaverðs í Origo ásamt kaup- og söluverði í viðskiptum innherja á 

hverjum tíma.  

 

 

Mynd 22. Þróun hlutabréfaverðs í Origo ásamt viðskiptum innherja 

6.9 Reginn  
Reginn hf. fasteignafélag sérhæfir sig í fjárfestingum og leigu á atvinnuhúsnæði (Reginn, e.d.). 

Fasteignir félagsins eru 119 og eru bæði í Reykjavík og á landsbyggðinni. Félagið var skráð á 

hlutabréfamarkað 2. júlí 2012. Uppsöfnuð ávöxtun félagsins frá skráningu hefur verið 85,6% á 

meðan uppsöfnuð ávöxtun markaðarins á sama tíma hefur verið 43,9%, sjá mynd 23. 
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Mynd 23. Uppsöfnuð ávöxtun í Regin og á markaðinum 

Innherjar tilkynntu um sjö viðskipti á tímabilinu. Þar af var tilkynnt um þrjár sölur og fjögur 

kaup innherja á tímabilinu, sjá töflu 8. Viðskiptin fóru fram að jafnaði átta dögum eftir að 

uppgjör félagsins var gert opinbert. Umfang viðskiptanna nam 9% af heildarfjölda útistandandi 

hluta félagsins.  

Tafla 8. Fjöldi viðskipta innherja í Regin 

 

 

 

 
Mynd 24 sýnir þróun hlutabréfaverðs í Regin ásamt kaup- og söluverði í viðskiptum innherja á 

hverjum tíma.  
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6.10 Reitir  
Reitir fasteignafélag hf. er eitt þriggja fasteignafélaga sem sérhæfa sig í útleigu 

atvinnuhúsnæðis á Íslandi (Reitir, e.d.). Nafni félagsins var breytt 2011 úr Landic Property hf. í 

Reitir hf. í kjölfar fjárhagslegrar endurskipulagningar eftir að íslensku bankarnir tóku yfir 

rekstur félagsins (Vísir, 2010). Eignasafn Reita samanstendur af verslunarhúsnæði, 

skrifstofuhúsnæði, hótelbyggingum og öðru atvinnuhúsnæði. Langstærsti hluti eignsafns Reita 

er á höfuðborgarsvæðinu. Félagið var skráð á markað í Kauphöll Íslands 9. apríl 2015. 

Uppsöfnuð ávöxtun félagsins frá skráningu er 3,24% á sama tíma og uppsöfnuð ávöxtun 

markaðarins er 18,32%, sjá mynd 25. 

 

Mynd 25. Uppsöfnuð ávöxtun í Reitum og á markaðinum 

 

Innherjar tilkynntu um sautján viðskipti á rannsóknartímabilinu, átta sinnum um sölu innherja 

á hlutabréfum og átta sinnum um kaup, sjá töflu 9. Þá var tilkynnt um tilfærslu þar sem 

eignarhlutir tíu aðila voru færðir á einn aðila án breytinga á heildarfjölda hluta. 

Tafla 9. Fjöldi viðskipta innherja í Reitum. 

Tegund 
viðskipta 

Fjöldi 
viðskipta 

Hlutfall 
viðskipta 

Sala 8 47% 
Kaup 8 47% 
Annað 1 6% 
Samtals 17 100% 

 

Mynd 26 sýnir þróun hlutabréfaverðs í Reitum ásamt kaup- og söluverði í viðskiptum innherja 

á hverjum tíma.  
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Mynd 26. Þróun hlutabréfaverðs í Reitum ásamt viðskiptum innherja 

6.11 Síminn 
Síminn hf. hefur verið starfræktur frá árinu 1906. Félagið starfar á sviði fjarskipta, 

upplýsingatækni, afþreyingar og annarrar skyldrar starfsemi. Á árinu 2015 voru Síminn hf. og 

Skipti hf., sem áður var móðurfélag Símans, sameinuð undir nafninu Síminn hf. (Síminn , e.d.). 

Félagið var skráð á íslenska hlutabréfamarkaðinn 15. október 2015 í annað sinn. Skipti hf. var 

hins vegar skráð á hlutabréfamarkað í mars 2008 en afskráð stuttu síðar í kjölfar yfirtökutilboðs 

frá meirihlutaeigendum í félaginu (Nasdaq,  e.d.-e). Uppsöfnuð ávöxtun félagsins frá 1. janúar 

2012 er 7,19% en uppsöfnuð ávöxtun markaðarins er neikvæð um 7,5% á sama tíma, sjá mynd 

27. 

 

Mynd 27. Uppsöfnuð ávöxtun í Símanum og á markaðinum 
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Innherjar tilkynntu ellefu sinnum um viðskipti innherja, þar af var tilkynnt tvisvar sinnum um 

sölu á hlutabréfum og fjórum sinnum um kaup, önnur viðskipti, nýting kaupréttar og 

millifærsla milli aðila í sömu eigu, voru fimm, sjá töflu 10. Viðskiptin áttu sér stað að meðaltali 

19 dögum eftir síðasta uppgjör. Umfang viðskipta voru óveruleg eða 1,4% af útistandandi 

hlutum í félaginu.  

Tafla 10. Fjöldi viðskipta innherja í Símanum. 

Tegund 
viðskipta 

Fjöldi 
viðskipta 

Hlutfall 
viðskipta 

Sala 2 18% 
Kaup 4 36% 
Annað 5 46% 
Samtals 11 100% 

 

 

Mynd 28 sýnir þróun hlutabréfaverðs í Símanum ásamt kaup- og söluverði í viðskiptum 

innherja á hverjum tíma.  

 

Mynd 28. Þróun hlutabréfverð í Símanum ásamt viðskiptum innherja 

6.12 Skeljungur 
Skeljungur hf. er olíufélag með starfsemi víða um land. Félagið selur eldsneyti og efnavörur til 

einstaklinga og fyrirtækja undir vörumerkjunum Skeljungur, Orkan, Shell á Íslandi og Sprettur 

áburður (Skeljungur, e.d.). Skráning félagsins á markað var 9. desember 2016 og hefur 
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uppsöfnuð ávöxtun félagsins frá skráningu verið 3,57% á sama tíma og uppsöfnuð ávöxtun 

markaðarins hefur verið 5,17%, sjá mynd 29. 

 

Mynd 29. Uppsöfnuð ávöxtun í Skeljungi og á markaðinum 

Innherjar hafa tilkynnt átta sinnum um viðskipti innherja með hlutabréf í félaginu, sjá töflu 11. 

Innherjar, sem áttu í viðskipum, voru forstjóri félagsins og forstjóri dótturfélags sem nýtti sér 

kauprétt að bréfum í félaginu en seldi þau aftur sama dag. Þá seldi félag í eigu stjórnarmanns 

hlutabréf á árinu 2017 en keypti hlutbréf í félaginu 2018. Í samræmi við útboðslýsingu við 

skráningu á markað voru hlutabréf dreifð til hluthafa í dótturfélagi. 

Tafla 11. Fjöldi viðskipta innherja í Skeljungi. 

 

 

 

 
Mynd 30 sýnir þróun hlutabréfaverðs í Skeljungi ásamt kaup- og söluverði í viðskiptum innherja 

á hverjum tíma.  
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Mynd 30. Þróun hlutabréfaverðs í Skeljungi ásamt viðskiptum innherja 

6.13 Sýn 
Sýn hf., áður Fjarskipti hf., er fjarskipta- og fjölmiðlafyrirtæki. Félagið rekur fjarskiptaþjónustu 

undir vörumerkinu Vodafone auk efnis- og fréttamiðlunar undir nokkrum vörumerkjum, bæði 

sjónvarpsstöðvar, útvarpsstöðvar og fréttaveitu (Sýn. e.d.). Uppsöfnuð ávöxtun félagsins frá 

skráningu er 39,71% meðan uppsöfnuð ávöxtun markaðarins er 47,15%, sjá mynd 31. 

 

Mynd 31. Uppsöfnuð ávöxtun í  Sýn og á markaðinum 

Tilkynnt hefur verið um tíu viðskipti innherja frá skráningu, níu kaup á hlutabréfum og eina 

sölu, sjá töflu 12. Stjórnarmaður í félaginu keypti hlutabréf fimm sinnum á tímabilinu; þá 

keyptu forstjóri og lögfræðingur félagsins hlut í félaginu. Ein sala á hlutabréfum var tilkynnt á 
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tímabilinu. Umfang viðskipta innherja nam 3,4% af útistandandi hlutum og viðskiptin voru að 

meðaltali 8,7 dögum eftir síðasta uppgjör. 

Tafla 12. Fjöldi viðskipta innherja í Sýn. 

Tegund 
viðskipta 

Fjöldi 
tilkynninga 

Hlutfall 
tilkynninga 

Sala 1 10% 
Kaup 9 90% 
Samtals 10 100% 

 

Mynd 32 sýnir þróun hlutabréfaverðs í Skeljungi ásamt kaup- og söluverði í viðskiptum innherja 

á hverjum tíma.  

 

 

Mynd 32. Þróun hlutabréfaverðs í Sýn ásamt viðskiptum innherja 

6.14 Tryggingamiðstöðin (TM) 
Tryggingamiðstöðin hf. starfar á sviði vátrygginga- og fjárfestingarstarfsemi 

(Tryggingamiðstöðin hf., e.d.). Félagið var skráð á markað 8. maí 2013 og hefur uppsöfnuð 

ávöxtun félagsins verið 1,86%. Á sama tíma hefur uppsöfnuð ávöxtun markaðarins verið 3,78%, 

sjá mynd 33. 
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Mynd 33. Uppsöfnuð ávöxtun í TM og á markaðinum 

Innherjar hafa tilkynnt um fimmtán viðskipti með hlutabréf í félaginu, þar af voru hlutabréf 

seld sex sinnum og keypt átta sinnum, sjá töflu 13. Stjórnarmenn, framkvæmdastjórar og 

regluvörður bæði seldu og keyptu hlutabréf í félaginu. Umfang viðskipta innherja voru 2,3% af 

útistandandi hlutum og fóru fram að meðaltali 15,3 dögum eftir að síðasta uppgjör var gert 

opinbert. 

Tafla 13. Fjöldi viðskipta innherja í TM  

 

 

 

 

 

Mynd 34 sýnir þróun hlutabréfaverðs í Tryggingamiðstöðinni ásamt kaup- og söluverði í 

viðskiptum innherja á hverjum tíma.  
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Mynd 34. Þróun hlutabréfaverðs í TM ásamt viðskiptum innherja 

6.15 Vátryggingafélag Íslands (VÍS) 
Vátryggingafélag Íslands hf. (VÍS) starfar á sviði vátrygginga og fjárfestinga. Þá rekur félagið 

einnig dótturfélagið Líftryggingafélag Íslands hf. VÍS var skráð á hlutabréfamarkað í apríl 2013. 

Uppsöfnuð ávöxtun frá skráningu er 11,08% en á sama tíma er uppsöfnuð ávöxtun 

markaðarins 31,08% eða 20% meiri en VÍS, sjá mynd 35. 

 

 

Mynd 35. Uppsöfnuð ávöxtun í VÍS og á markaðinum 
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Innherjar tilkynntu þrjátíu og fjórum sinnum um viðskipti með bréf í félaginu, sjá töflu 14. 

Oftast var um að ræða kaup á hlutabréfum eða tuttugu og þrisvar sinnum, þar af var fjórum 

sinnum tilkynnt um framvirkan samning um kaup á bréfum. Tilkynningar um sölu voru átta 

talsins þar af tvær vegna uppgjörs á framvirkum samningum. Þá var þrisvar tilkynnt um 

framlengingu á framvirkum samningum. Tólf stjórnendur eða aðilar þeim tengdir áttu í 

viðskiptum með hlutabréf í félaginu og umfang viðskiptanna var 27% af útistandandi hlutum í 

félaginu. Viðskiptin voru tilkynnt að meðaltali 21 degi eftir uppgjör, sjá töflu 19 í Viðauka 3.  

Tafla 14. Fjöldi viðskipta innherja í VÍS. 

 

 

 

 

Mynd 36 sýnir þróun hlutabréfaverðs í Vátryggingarfélagi Íslands ásamt kaup- og söluverði í 

viðskiptum innherja á hverjum tíma.  

 

Mynd 36. Þróun hlutabréfaverðs í VÍS ásamt viðskiptum innherja 
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7 Niðurstöður atburðarannsóknar  

Rannsóknin tekur til tilkynninga frá félögum skráðum, í samræmi við 127 gr. vvl., í Kauphöll 

Íslands en Kauphöllin birtir allar tilkynningar um viðskipti innherja á heimasíðu sinni. Tímabilið, 

sem rannsóknin náði til, er frá 1. janúar 2012 til 30. nóvember 2018 eða frá þeim tíma sem 

hvert félag var skráð síðar á markað (sjá töflu 20 í Viðauka 3). Farið var yfir allar tilkynningar 

um innherjaviðskipti sem bárust Kauphöll Íslands á tímabilinu. Engin innherjaviðskipti áttu sér 

stað á tímabilinu hjá einu félagi, Sjóvá hf., og tvö félög voru skráð á markað í maí og júní og 

tilkynnt um viðskipti nokkrum dögum síðar, Heimavellir og Arion banki hf. Matsglugginn fyrir 

þau félög var of stuttur til að hægt væri að notast við mat á áhrifum og því var þeim 

tilkynningum sleppt við frekari greiningu. Við mat á áhrifum voru tilkynningar um 

innherjaviðskipti á sama degi teknar saman í einn atburð.  

Rannsóknin byggði á því að skilgreina tilkynningar um kaup innherja sem jákvæða atburði, 

sölu innherja sem neikvæða atburði og tilkynningar um nýtingu innherja á kauprétti eða 

framlengingu á framvirkum samningum sem hlutlausa atburði. Ef tilkynnt var um ólík viðskipti, 

jákvæð, neikvæð eða hlutlaus innan sama atburðaglugga, þá var þeim atburðum sleppt í 

niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem áhrif hvers atburðar sköruðust, fjöldi slíkra tilvika voru 

tólf. Ef tveir eða fleiri atburðagluggar fyrir sambærilegan atburð sköruðust voru þeir teknir 

með en horft var á hvern atburð sem einstakan. Að teknu tilliti til fyrrnefndra forsendna byggði 

rannsóknin á 145 atburðum: 74 jákvæðum, 61 neikvæðum og 10 atburðum sem töldust 

hlutlausir.  

 

Mynd 37. Hlutföll og tegund atburða eftir félögum 
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7.1 Meðalfjöldi daga frá uppgjöri til innherjaviðskipta 
Eins og segir í kafla 4 varðandi fyrirvara rannsóknarinnar geta aðrir þættir en tilkynning um 

viðskipti innherja haft áhrif á þróun hlutabréfaverðs. Almennt getur reynst erfitt að gera 

greinarmun á áhrifum einstakra þátta á þróun á hlutabréfaverðs á markaði. Viðskipti innherja 

eru háð þeim skilyrðum að ekki séu til staðar innherjaupplýsingar þegar viðskipti eiga sér stað. 

Markmiðið með reglulegum kynningum á rekstrarforsendum félaga er að upplýsa markaðinn 

um stöðu félags og um innherjaupplýsingar ef þær eru til staðar. Því er rétt að horfa til þess 

hvenær innherjar eiga viðskipti með tilliti til hvenær uppgjör félags var opinberlega kynnt fyrir 

markaðsaðilum. Mynd 38 sýnir meðfjölda daga frá því að uppgjör hvers félag var kynnt og 

tilkynnt var um viðskipti innherja. Nánari sundurliðun er að finna í Viðauka 1. 

Tafla 15. Meðalfjöldi daga frá uppgjöri til innherjaviðskipta 

  
Jákvæður 
atburður 

Neikvæður 
atburður 

Hlutlaus 
atburður 

Meðalfjöldi 
daga 

Dagar 11,6 15,1 14,6 13,8 
 

 

Mynd 38. Meðalfjöldi daga frá uppgjöri að innherjaviðskiptum 

7.2 Stuðlar fyrir hvert félag 
Í töflu 16 er yfirlit yfir árleg alfa- og beta-gildi fyrir hvert skráð félag fyrir árin 2015 - 2018. 

Stuðlar fyrir alfa- og beta-gildi eru mjög ólíkir milli félaga. Tvö félög skera sig frá öðrum aðilum 
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á markaði, Festi með að jafnaði mjög há alfa-gildi og lág beta-gildi á tímabilinu og Icelandair 

Group með lág alfa-gildi og há beta-gildi. 

Tafla 16. Alfa- og beta-gildi fyrir hvert félag 2015 - 2018  

 2015 2016 2017 2018 

 α β α β α β α β 

Eik -0,1% 0,82 0,0% 0,76 0,1% 0,54 0,0% 0,49 

Hagar -0,06% 0,73 0,10% 0,62 -0,15% 0,74 0,11% 0,85 

HB Grandi -0,02% 0,65 -0,16% 0,55 0,13% 0,37 -0,01% 0,12 

Icelandair 0,03% 1,19 -0,11% 1,50 -0,15% 1,89 -0,22% 2,35 

Marel 0,06% 1,26 0,03% 1,17 0,13% 1,00 0,08% 0,90 

Festi 83,01% 0,0038 56,36% -0,0004 76,98% 0,0001 126,32% 0,0001 

Origo 0,45% 41,05% 0,05% 35,95% 0,12% 39,58% -0,08% 32,16% 

Reginn 0,02% 0,21 0,13% 0,46 0,003% 0,62 -0,12% 0,78 

Reitir 0,15% 0,01 0,04% -0,05 -0,04% -0,04 -0,11% -0,05 

Síminn 0,02% 0,43 -0,04% 0,60 0,12% 0,63 -0,04% 0,77 

Skeljungur     -0,10% 1,17 -0,002% 0,56 0,04% 0,77 

Sýn 0,06% 0,39 0,05% 0,53 0,12% 0,44 -0,15% 0,29 

TM  -0,19% 1,03 0,09% 0,59 0,07% 0,44 -0,08% 0,49 

VÍS -0,12% 0,85 0,02% 0,58 0,11% 0,54 -0,05% 0,67 
 

Í Viðauka 5 er nánari sundurliðun á alfa- og beta-gildum fyrir hvert félag. 

7.3 Tölfræðileg marktækni  
Framkvæmt var tölfræðilegt marktæknipróf miðað við atburðardag eins og lýst er í kafla 4.1.5. 

Niðurstöður prófsins benda til þess að áhrif atburða hafi marktæk áhrif á þróun 

hlutabréfaverðs. Þó er hlutfall marktækra atburða frekar lágt eða að meðaltali 41% marktækar 

niðurstöður, sjá töflu 17. Marktækar niðurstöður fyrir jákvæða atburði eru hæst eða 43% en 

aðeins 20% fyrir hlutlausa atburði. Þá gefa niðurstöður fyrir umframávöxtun fyrir þrjú félög 

ekki marktæka niðurstöðu á atburðardag. 
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Tafla 17. Marktækar niðurstöður fyrir hvert félag á atburðardegi 

Fjöldi marktækra atburða 
fyrir hvert félag 

Jákvæðir 
atburðir 

Neikvæðir 
atburðir 

Hlutlausir 
atburðir Samtals 

Eik 1     1 

Eimskip       0 

Hagar 2 6  8 

HB Grandi  3   3 

Icelandair 8     8 

Marel       0 

N1 4 2 0 6 

Origo 5   1 6 

Reginn 2 1   3 

Reitir 2 5   7 

Síminn      0 

Skeljungur   2   2 

Sýn 2 1  3 

TM  1 3  4 

VÍS 5 2 1 8 

Samtals marktækir atburðir 32 25 2 59 

Heildarfjöldi atburða 74 61 10 145 

Hlutfall marktækra atburða 43% 41% 20% 41% 
 

7.4 Meðaltalsumframávöxtun og uppsöfnuð meðaltalsumframávöxtun 
Niðurstöður sýna sveiflur í meðaltalsumframávöxtun (ARR) dagana fyrir atburð en merki eru 

um að atburður hafi áhrif á umframávöxtun á atburðardag og dagana þar á eftir. 

Umframávöxtun fyrir jákvæða atburði ná hámarki á atburðardag (0,7%) og lægsta gildi fyrir 

neikvæða atburði er einnig á atburðardag (0,38%), lægsta gildi fyrir hlutlausa atburði er á 

níunda degi. Meðaltalsumframávöxtun (AAR) fyrir hlutlausa atburði er hærra en vænta mætti. 

Rétt er að ítreka að hlutlausir atburðir eru aðeins tíu talsins og því hafa einstakir atburðir mikil 

áhrif á heildarniðurstöðuna, sjá mynd 39. 
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Mynd 39. Meðaltalsumframávöxtun (AAR) 

Niðurstaða fyrir uppsafnaða meðaltalsumframávöxtun (CAAR) sýnir mjög skýr áhrif fyrir 

jákvæða og neikvæða atburði sem er í takti við það sem vænta mátti miðað við fræðikenningar, 

sjá mynd 40. Niðurstaða fyrir hlutlausa atburði er aftur á móti ekki í samræmi við vænta 

niðurstöðu en uppsöfnuð meðaltalsumframávöxtun fyrir hlutlausa atburði sýnir mun 

neikvæðari áhrif en vænta mátti.  

 

Mynd 40. Uppsöfnuð meðaltalsumframávöxtun (CAAR) 
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Niðurstöður meðaltalsumframávöxtunar (AAR) og uppsafnaðrar meðaltalsumframávöxtunar 

(CAAR) gefa vísbendingu um að fjárfestar taki mið af fjárfestingum innherja við 

fjárfestingarákvarðanir sínar. Á móti kemur að aðrar ástæður geta verið fyrir breytingum á 

þróun hlutabréfaverðs en viðskipti innherja eins og tilgreint er í 4. kafla um takmarkanir á 

rannsókn þessari. Viðskipti innherja eiga að jafnaði stað eftir að innherjaupplýsingar hafa verið 

gerðar opinberar, til dæmis eftir uppgjör, og því er ekki hægt að fullyrða hvort það séu 

innherjaviðskipti eða önnur atriði sem hafa áhrif á þróun hlutabréfaverðs. 

7.4.1 Neikvæðir atburðir 

Neikvæðir atburðir voru sextíu og einn, og aðeins einn neikvæður atburður hjá fjórtán 

félögum. Eik fasteignafélag tilkynnti aldrei um neikvæðan atburð. Flestir neikvæðir atburðir 

voru hjá Högum eða sautján og níu atburðir hjá Marel. 

 

Mynd 41. Fjöldi neikvæðra atburða eftir félögum 

 Á mynd 42 er sýnd meðaltalsumframávöxtun (AAR) og uppsöfnuð meðaltalsumframávöxtun 

(CAAR) fyrir neikvæða atburði. Fyrir atburð voru sveiflur í AAR litlar en við tilkynningu varð AAR 

neikvætt sem nemur 0,36%, sem náði svo lágmarki á sjöunda degi í 0,39%. Niðurstöður fyrir 

CAAR sýna greinilegan mun í framhaldi af tilkynningu um neikvæðan atburð en það náði 

lágmarki á áttunda degi, í mínus 0,81%. 
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Mynd 42. AAR og CAAR fyrir neikvæða atburði 

7.4.2 Jákvæðir atburðir 

Jákvæðir atburðir voru sjötíu og fjórir hjá þrettán félögum. Eimskip og HB Grandi tilkynntu 

aldrei um jákvæðan atburð. Flestir jákvæðir atburðir voru hjá Icelandair eða þrettán atburðir 

og VÍS tilkynnti um tólf jákvæða atburði. 

 

Mynd 43. Fjöldi jákvæðra atburða eftir félögum 

Á mynd 44 er sýnd meðaltalsumframávöxtun (AAR) og uppsöfnuð meðaltalsumframávöxtun 

(CAAR) fyrir jákvæða atburði. Meðaltalsumframávöxtun (AAR) hækkar á tilkynningardegi í 
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0,7% sem er hæsta gildið á atburðatímabilinu. Uppsöfnuð meðaltalsumframávöxtun (CAAR) 

hækkar á atburðardegi þar til það nær hámarki á fimmta degi eða 1,74%.  

 

 

Mynd 44. AAR og CAAR fyrir jákvæða atburði 

7.4.3 Hlutlausir atburðir 

Hlutlausir atburðir voru tíu hjá fjórum félögum. Um var að ræða tilkynningar um nýtingu á 

kauprétti eða framlengingu á framvirkum samningum. Vegna lítils úrtaks hafa einstakir 

atburðir verulega mikil áhrif á niðurstöður. 

 

Mynd 45. Fjöldi hlutlausra atburða eftir félögum 

Á mynd 46 er sýnd (AAR) og (CAAR) fyrir hlutlausa atburði. Sveiflur í AAR og CAAR fyrir hlutlausa 

eru yfir allt atburðartímabilið. Hæsta gildið fyrri AAR er 0,46% tveimur dögum fyrir atburð og 
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CAAR nær lægsta gildi á tíunda degi, mínus 2,18%. Mikinn fyrirvara verður þó að gera við 

niðurstöður þessar vegna lítils úrtaks þar sem einstakir atburðir hafa mikil áhrif á 

heildarniðurstöður. 

 

Mynd 46. AAR og CAAR fyrir hlutlausa atburði 

7.4.4 Útlagagildi 

Kannað var hvort einstakar niðurstöður væru mjög frábrugðnar öðrum niðurstöðum, svonefnd 

útlagagildi, með því að skoða dreifing gildanna með punktariti. Tekin voru frá fimm útlagagildi, 

þrjú gildi fyrir neikvæðan atburð, eitt gildi fyrir jákvæðan atburð og eitt gildi fyrir hlutlausan 

atburð.  

Þegar tekið er tillit til útlagagilda fyrir neikvæða atburði sýna niðurstöður minni sveiflur, þ.e. 

niðurstöður sýna ekki jafn mikil neikvæð áhrif í kjölfar atburðar en CAAR á tíunda degi verður 

neikvætt sem nemur 0,27% í stað -0,81%, sjá mynd 47. Á móti sýna niðurstöður fyrir jákvæða 

atburði enn jákvæðari áhrif á CAAR strax á öðrum degi eftir atburð. Uppsöfnuð 

umframávöxtun á tíunda degi fyrir jákvæðan atburð er 2,15% í stað 1,62%, eins og sjá má á 

mynd 48. Nánari greiningu á útlagagildum og niðurstöður fyrir AAR og CAAR er að finna í 

Viðauka 2. 
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Mynd 47. CAAR með og án útlaga - neikvæðir atburðir 

 

Mynd 48. CAAR með og án útlaga - jákvæðir atburðir 

7.5 Næmnigreining 
Framkvæmd var næmnigreining til að meta hvort niðurstöður væru frábrugðnar ef horft væri 

fram hjá stuðlum hvers félags og þess í stað miðað við að hlutabréf þróuðust í takt við 

markaðinn í heild. Það var gert með því að setja stuðla fyrir alfa-gildi jafnt og núll, og beta-gildi 

jafnt og 1. Þannig var eingöngu horft á þróun markaðarins en engin áhrif af þróun fyrir hvert 

félag tekin með. Niðurstöður fyrir næmni á meðaltalsumframávöxtun (AAR) og uppsafnaðri 

meðaltalsumframávöxtunar (CAAR), miðað við ólíka stuðla fyrir alfa og beta, eru nokkuð ólíkar 

eftir tegund atburða. Næmni fyrir breytingu á alfa- og beta-gildum er mjög lítil fyrir jákvæða 

atburði en nokkur munur er á næmni fyrir neikvæða og hlutlausa atburði. Niðurstöður fyrir 

næmnigreiningu er að finna í Viðauka 4.  

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

109876543210-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
CAAR án útlaga CAAR með útlögum

-1,5%

-0,5%

0,5%

1,5%

2,5%

109876543210-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

CAAR án útlaga CAAR með útlögum



 

73 

8  Umræða og lokaorð  

Framkvæmd var atburðarannsókn á íslenska hlutabréfamarkaðinum sem fólst því að 

kanna hvort tilkynningar um viðskipti innherja hefðu áhrif á þróun hlutabréfaverðs. 

Tilgangurinn með rannsókninni var að meta hvort íslenskur hlutabréfamarkaður teljist 

skilvirkur í skilningi fræðikenninga að teknu tilliti til innherjaviðskipta. Rannsóknin var 

framkvæmd með því að fara yfir allar tilkynningar um viðskipti innherja samkvæmt 131. 

gr. vvl., sem birtar eru á vef Kauphallar Íslands, og þeim skipt í jákvæða, neikvæða og 

hlutlausa atburði. Settar voru fram þrjár tilgátur um ávöxtun hlutabréfa eftir flokki 

atburða og metið hvort hægt væri að hafna núlltilgátu um að engin breyting væri á þróun 

hlutabréfaverðs í kjölfar atburðar. Þá var reiknuð vænt ávöxtun fyrir hvert félag sem borin 

var saman við raunverulega ávöxtun sem gefur umframávöxtun fyrir hvern atburð. Horft 

var til tíu daga fyrir atburð og tíu daga eftir atburð til að kanna hvort þróun á markaði væri 

ólík eftir tímabilum en það gæti gefið vísbendingar um að upplýsingar hafi lekið til 

markaðsaðila fyrir atburð.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda sterklega til þess að fjárfestar bregðist við 

viðskiptum innherja í samræmi við tegund atburðar hverju sinni. Í kjölfar jákvæðs 

atburðar hækkar meðaltalsumframávöxtun hlutabréfa (ARR) og lækkar í kjölfar neikvæðs 

atburðar. Uppsöfnuð meðaltalsumframávöxtun (CAAR) sýnir hækkandi ávöxtun strax á 

atburðardegi jákvæðs atburðar og neikvæða ávöxtun í kjölfar neikvæðs atburðar. 

Niðurstöður fyrir hlutlausa atburði voru ekki í samræmi við vænta niðurstöðu en í ljósi 

fárra atburða hafa einstakir atburðir mikil áhrif og kemur niðurstaðan því ekki á óvart.  

Við mat á niðurstöðum er rétt að taka mið af því hvort niðurstöður séu tölfræðilega 

marktækar miðað við gefnar forsendur. Horft var til marktækni á atburðardegi en 

jákvæðir atburðir gáfu í 43% tilvika marktækar niðurstöður, neikvæðir atburðir í 41% 

tilvika og hlutlausir atburðir aðeins í 20% tilvika. Telja má að marktækni sé ásættanleg 

fyrir jákvæða og neikvæða atburði en heldur lág fyrir hlutlausa atburði. Þá er einnig 

nauðsynlegt að taka tillit til þeirra takmarkana sem eru á atburðarannsókn sem þessari. 

Af helstu takmörkunum verður að nefna hversu lítill íslenskur hlutafjármarkaður er þannig 

að einn atburður getur haft mikil áhrif á heildarniðurstöðu, svo og huglægt mat 
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greinandans á flokkum atburða, huglægt mat innherjans á því hvort innherjaupplýsingar 

séu til staðar, og ekki síst skal nefna þá staðreynd að aðferðafræði við mat á ávöxtun með 

markaðslíkani eru ekki nákvæm vísindi.  

Til að meta áhrif þeirra stuðla, sem notaðir voru í markaðslíkaninu, var framkvæmd 

næmnigreining. Niðurstaða næmnigreiningarinnar gaf óvænta niðurstöðu varðandi 

hversu ólík næmni stuðla var eftir tegund atburða. Næmni stuðla fyrir jákvæða atburði 

var mjög lítil meðan næmni stuðla fyrir neikvæða atburði var greinanleg en mest var 

næmnin fyrir hlutlausa atburði.  

Í ljósi þess hversu skýrar niðurstöður eru um áhrif innherjaviðskipta fyrir jákvæða og 

neikvæða atburði má draga þá ályktun að íslenskur hlutabréfamarkaður sé ekki sterkt 

skilvirkur. Telja má að markaðsaðilar túlki viðskipti innherja sem nýja upplýsingagjöf um 

framtíð félagsins sem leiðir til breytinga á hlutabréfaverði. Aðrar rannsóknir á íslenska 

hlutabréfamarkaðinum styðja við þessa niðurstöðu en í þeim rannsóknum voru m.a. 

vísbendingar um að markaðsaðilar tækju mið af nýjum upplýsingum eins og fréttum, 

verðmati og innherjaviðskiptum.  

Áhugavert er að skoða opinbera umræðu um viðskipti innherja. Nokkur dæmi eru um 

neikvæða umræðu og tortryggni fjárfesta í kjölfar sölu innherja á hlutabréfum. Í 

umræðum hefur verið gefið í skyn að innherjar hafi nýtt sér innherjaupplýsingar eða 

innherji hafi dregið úr trúverðugleika félagsins með sölu á hlutabréfum. Skoðuð voru 

sérstaklega áhrif sölu eins stjórnarmanns Icelandair á hlutabréfum í félaginu sem aðrir 

fjárfestar gagnrýndu harðlega. Ekki er hægt að sýna fram á neikvæða uppsafnaða 

umframávöxtun í kjölfar þessa tiltekna atburðar þótt heildarniðurstöður fyrir neikvæða 

atburði væru nokkuð skýrar. Þrátt fyrir að umframávöxtun hafi ekki verið frábrugðin því 

sem vænta mátti í fyrrnefndu máli er ekki hægt að fullyrða að trúverðugleiki félagins hafi 

ekki beðið hnekki til lengri tíma eins og haldið var fram. 

 Þá hafa viðskipti innherja komið til kasta dómstóla í nokkrum tilvikum á 

undanförnum árum. Í þeim dómsmálum hafa aðilar verið dæmdir fyrir markaðsmisnotkun 

með því að nýta sér innherjaupplýsingar þar sem ávinningi var náð á kostnað annarra 

fjárfesta.  

Í ljósi þess að innherjaviðskipti hafa áhrif á hlutabréfaverð ásamt tilvikum um 

markaðsmisnotkun er mikilvægt að leikreglur um innherjaviðskipti séu skýrar og gott 
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eftirlit sé með innherjaviðskiptum. Þannig má draga úr tortryggni fjárfesta og auka 

skilvirkni íslenska hlutabréfamarkaðarins enn frekar.   
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Viðauki 1 – Fjöldi daga frá uppgjörstilkynningu til 
innherjaviðskipta 

Tafla 18. Meðalfjöldi daga frá uppgjörstilkynningu til innherjaviðskipta 

 

  
  

Jákvæður 
atburður 

Neikvæður 
atburður 

Hlutlaus 
atburður 

Eik 2,8 0,0 0,0 
Eimskip 0,0 45,0 0,0 
Hagar 2,0 14,9 42,0 
HB Grandi 16,0 13,4 0,0 
Icelandair 9,6 46,0 0,0 
Marel 21,3 11,8 7,0 
Festi 6,3 5,7 0,0 
Origo 12,8 20,0 42,7 
Reginn 6,0 9,7 12,0 
Reitir 20,2 9,1 5,0 
Síminn 15,4 9,0 24,8 
Skeljungur 15,0 8,0 15,0 
Sýn 7,6 3,0 23,0 
TM  17,5 11,0 15,0 
VÍS 21,1 19,4 33,0 
Meðalfjöldi 11,6 15,1 14,6 
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Viðauki 2 – Niðurstöður fyrir AAR og CAAR án útlaga 

Farið var yfir niðurstöður og tekin út útlagagildi. Fjöldi útlagagilda voru fimm, eitt gildi 

fyrir kaup, eitt fyrir hlutlausa atburði og þrjú gildi fyrir neikvæða atburði. 

Tafla 19. Tafla með niðurstöðum fyrir AAR og CAAR án útlaga 

AAR án útlaga CAAR án útlaga 

Meðaltalsumframávöxtun 
Uppsöfnuð meðaltalsumfram-

ávöxtun 

Kaup Sala Annað Kaup Sala Annað 

0,05% 0,10% -0,22% 2,15% -0,27% 0,05% 

0,03% 0,12% -0,36% 2,10% -0,37% 0,26% 

0,00% -0,17% 0,15% 2,07% -0,49% 0,62% 

0,04% -0,18% -0,32% 2,08% -0,33% 0,47% 

0,12% -0,10% -0,26% 2,03% -0,14% 0,80% 

0,31% 0,03% 0,14% 1,91% -0,05% 1,06% 

0,14% 0,04% -0,05% 1,61% -0,08% 0,92% 

0,06% 0,29% -0,01% 1,46% -0,13% 0,96% 

0,37% -0,17% -0,09% 1,40% -0,42% 0,97% 

0,50% -0,05% 0,69% 1,03% -0,25% 1,06% 

0,75% -0,28% -0,56% 0,53% -0,20% 0,37% 

0,07% -0,02% -0,01% -0,21% 0,07% 0,93% 

0,13% -0,27% 1,02% -0,29% 0,10% 0,94% 

-0,12% -0,06% -0,12% -0,42% 0,36% -0,08% 

-0,28% 0,06% -0,01% -0,31% 0,42% 0,04% 

-0,27% 0,03% 0,29% -0,03% 0,36% 0,05% 

0,52% 0,01% -0,04% 0,24% 0,33% -0,23% 

-0,15% 0,00% -0,42% -0,28% 0,33% -0,19% 

-0,13% 0,06% 0,05% -0,13% 0,32% 0,22% 

-0,08% -0,02% 0,05% 0,00% 0,27% 0,18% 

0,08% 0,29% 0,12% 0,08% 0,29% 0,12% 
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Mynd 49. Þróun AAR og CAAR fyrir neikvæða atburði án útlaga 

 

 

Mynd 50. Þróun AAR og CAAR fyrir jákvæða atburði án útlaga 

 

Mynd 51. Þróun AAR og CAAR fyrir hlutlausa atburði án útlaga 
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Viðauki 3 – Dagsetning skráningar á markað  

Tafla 20. Dagsetning skráningar og uppsöfnuð ávöxtun 

Nafn félags 
Dagsetning 
skráningar 

Uppsöfnuð ávöxtun 
frá 1. jan 2012 eða 

síðari skráningu 

Eik 29.4.2015 17,57% 

Eimskip 16.11.2012 -9,80% 

Hagar 16.11.2011 106,46% 

HB Grandi 30.12.1992 98,68% 

Icelandair 22.11.2006 56,95% 

Marel 30.12.1992 112,09% 

N1 19.12.2013 181,97% 

Origo 4.11.1997 141,61% 

Reginn 2.7.2012 3,24% 

Reitir 9.4.2015 3,24% 

Síminn 15.10.2015 7,19% 

Skeljungur 09.16.2016 3,56% 

Sýn 18.12.2012 39,71% 

TM  8.5.2013 1,86% 

VÍS 26.4.2013 1,86% 
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Viðauki 4 – Næmnigreining 

Taflan hér á eftir sýnir niðurstöður meðaltalsumframávöxtunar (AAR) og uppsafnaðrar 

meðaltalsumframávöxtunar (CAAR) fyrir öll félög þar sem stuðlum er breytt með tilliti til 

stuðla markaðarins í heild. 

Tafla 21. Næmnigreining, alfa = 0 og beta = 1 

 AAR   CAAR 

 Meðaltalsumframávöxtun   Uppsöfnuð meðaltalsumframávöxtun 

 Kaup Sala Annað   Kaup Sala Annað 

10 0,00% 0,09% 0,04%  10 1,46% -0,55% -0,78% 

9 -0,08% 0,05% -0,67%  9 1,46% -0,64% -0,82% 

8 -0,15% -0,11% -0,23%  8 1,54% -0,69% -0,15% 

7 0,04% -0,37% -0,23%  7 1,69% -0,58% 0,08% 

6 -0,13% -0,11% 0,38%  6 1,65% -0,21% 0,31% 

5 0,22% 0,09% -0,03%  5 1,78% -0,10% -0,07% 

4 0,09% 0,15% -0,17%  4 1,56% -0,19% -0,04% 

3 0,06% 0,23% 0,05%  3 1,47% -0,33% 0,13% 

2 0,31% -0,06% -0,36%  2 1,41% -0,56% 0,08% 

1 0,47% 0,09% 0,41%  1 1,10% -0,50% 0,44% 

0 0,61% -0,44% -0,29%  0 0,62% -0,59% 0,03% 

-1 0,07% -0,06% -0,12%  -1 0,02% -0,15% 0,32% 

-2 0,13% -0,31% 0,60%  -2 -0,06% -0,09% 0,44% 

-3 -0,03% 0,06% 0,12%  -3 -0,19% 0,23% -0,16% 

-4 -0,23% 0,03% -0,34%  -4 -0,16% 0,17% -0,28% 

-5 -0,28% 0,05% -0,37%  -5 0,07% 0,14% 0,06% 

-6 0,55% -0,11% 0,08%  -6 0,35% 0,09% 0,43% 

-7 -0,09% 0,02% -0,16%  -7 -0,20% 0,20% 0,35% 

-8 -0,16% 0,02% 0,04%  -8 -0,11% 0,18% 0,51% 

-9 -0,12% -0,07% 0,42%  -9 0,05% 0,16% 0,47% 

-10 0,17% 0,23% 0,05%  -10 0,17% 0,23% 0,05% 

 

 

Myndir 52–54 sýna samanburð á uppsafnaðri umframávöxtun (CAAR) miðað við stuðla 

fyrir hvert félag (CAAR 1) og þar sem stuðlum er breytt (alfa=0 og beta=1) (CAAR 2) til að 

sýna niðurstöður ef þróun hlutabréfa væri í samræmi við þróun markaðarins.  
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Mynd 52. Samanburður á CAAR fyrir jákvæða atburði að teknu tilliti ólíkra stuðla 

 

 

Mynd 53. Samanburður á CAAR fyrir neikvæða atburði að teknu tilliti ólíkra stuðla 

 

Mynd 54. Samanburður á CAAR fyrir hlutlausa atburði að teknu tilliti ólíkra stuðla 
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Viðauki 5 – Alfa- og beta-gildi 

Tafla 22. Alfa- og beta-gildi fyrir 2012 - 2018 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 α β α β α β α β α β α β α β 

Eik             -0,1% 0,82 0,0% 0,76 0,1% 0,54 0,0% 0,49 

Hagar 0,11% 0,33 0,17% 0,65 0,01% 0,47 -0,06% 0,73 0,10% 0,62 -0,15% 0,74 0,11% 0,85 

HB Grandi 0,06% 0,19 0,15% 0,11 0,17% 0,54 -0,02% 0,65 -0,16% 0,55 0,13% 0,37 -0,01% 0,12 

Icelandair 0,17% 0,47 0,25% 1,01 0,04% 1,28 0,03% 1,19 -0,11% 1,50 -0,15% 1,89 -0,22% 2,35 

Marel -0,03% 1,29 -0,12% 1,36 -0,01% 1,49 0,06% 1,26 0,03% 1,17 0,13% 1,00 0,08% 0,90 

Festi     -61,02% 0,001 49,42% 0,002 83,01% 0,0038 56,36% -0,0004 76,98% 0,0001 126,32% 0,0001 

Origo -0,14% 6,14% -0,03% -12,77% 0,14% -6,95% 0,45% 41,05% 0,05% 35,95% 0,12% 39,58% -0,08% 32,16% 

Reginn 0,27% 0,05 0,14% 0,30 0,03% 0,10 0,02% 0,21 0,13% 0,46 0,003% 0,62 -0,12% 0,78 

Reitir             0,15% 0,01 0,04% -0,05 -0,04% -0,04 -0,11% -0,05 

Síminn             0,02% 0,43 -0,04% 0,60 0,12% 0,63 -0,04% 0,77 

Skeljungur                 -0,10% 1,17 -0,002% 0,56 0,04% 0,77 

Sýn -0,23% 0,60 -0,10% 0,44 0,09% 0,39 0,06% 0,39 0,05% 0,53 0,12% 0,44 -0,15% 0,29 

TM      0,09% 0,60 -0,09% 0,59 -0,19% 1,03 0,09% 0,59 0,07% 0,44 -0,08% 0,49 

VÍS         -0,08% 0,73 -0,12% 0,85 0,02% 0,58 0,11% 0,54 -0,05% 0,67 

 


