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Útdráttur 

Hlutabréfavísitölur hafa ólíku hlutverki að gegna en þær sýna fyrst og fremst þróun á 

verðbréfamörkuðum. Hér verður borin saman gengisþróun vísitalna sem endurspegla 

annarsvegar íslenska markaðinn og hins vegar þann bandaríska. Til þess að endurspegla 

íslenska markaðinn verður notuð OMXI8 vísitalan sem Kauphöll Íslands gefur út en hún 

samanstendur af þeim átta félögum sem hafa mesta veltu. Fyrir þann bandaríska verður 

notuð hin fræga S&P 500 vísitala sem Standar & Poor’s gefa út en hún inniheldur 500 

stærstu félögin á bandaríska markaðinum. Markmið ritgerðarinnar er að upplýsa fjárfesti 

hvort það sé þess virði að fara út í fjárfestingar á bandaríska markaðnum frekar en þeim 

íslenska þegar borin er saman verðmætaaukning á þessum mörkuðum. Í ljós kom að 

þegar horft var til gengisþróunar á vísitölunum á árunum 2009 – 2018 að þá hefur 

verðmætaaukningin á  bandaríska markaðnum verið mun meiri heldur en á þeim íslenska. 

Því væri ákjósanlegt fyrir fjárfesti að horfa til bandaríska markaðarins ef hann hefði hug á 

að fjárfesta. 
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1 Inngangur 

Vísitala er í grundvallaratriðum ein tegund meðaltals en vísitölur eru notaðar í mörgum 

greinum. Vísitölurnar sem eru einna mest áberandi í þjóðfélaginu eru þær sem eru á 

vettvangi efnahagsmála. Þar er vísitala neysluverðs ein algengasta verðvísitalan en hún 

hefur það hlutverk að mæla verðbreytingar útgjalda til einkaneyslu. Vísitala neysluverðs 

er síðan notuð sem viðmið þegar verðbólga er reiknuð (Rósmundur Guðnason, 2004). 

Hlutabréfavísitölur svipa að mörgu leyti til verðlagsvísitalna eins og Vísitölu 

neysluverðs en hlutabréfavísitölum er ætlað að sýna hvernig verð hefur þróast á 

ákveðnum tegundum eða flokkum hlutabréfa. Fyrstu hlutabréfavísitölurnar sem voru 

reiknaðar eru hinar frægu Dow Jones vísitölur en þær voru settar saman af og skýrðar í 

höfuðið á Charles Dow (Gylfi Magnússon, 2000). Charles Dow var blaðamaður og bjó árið 

1884 til lista sem kallaðist Customer‘s Afternoon Letter en það átti eftir að verða vísirinn 

að Dow Jones Industrial Average hlutabréfavísitölunni sem var fyrst opinberuð 1896 

(Broby, 2007). Enn þann dag í dag, meira en hundrað árum síðar er enn verið að reikna 

og fjalla um Dow Jones hlutabréfavísitöluna.   

Markmið þessara ritgerðar er að bera saman verðmætaaukningu á íslenska og 

bandaríska hlutabréfamarkaðnum út frá hlutabréfavísitölum. Skoðað verður sérstaklega 

tímabilið á árunum 2009-2018 og hvernig þróunin á vísitölunum var yfir þann tíma. Notast 

verður við S&P 500 vísitöluna til að endurspegla bandaríska markaðinn og OMXI8 til að 

endurspegla þann íslenska. Í ljósi þessara gagna ætti fjárfestir að sjá hvort það sé þess 

virði að skoða fjárfestingamöguleika á bandaríska markaðinum frekar en á þeim íslenska 

ef einungis er litið til verðmætaaukningu á hlutabréfamörkuðum síðustu ár. 

Ritgerðin er níu kaflar auk inngangs, í fyrsta kaflanum verða vísitölur kynntar til leiks 

og farið verður yfir hvaða tilgangi þær þjóna. Í kafla tvö verður farið yfir helstu 

aðferðafræði sem notuð er við útreikning á vísitölum. Í kafla þrjú er röðin komin að 

umfjöllun um hlutabréfavísitölur og hvaða aðferðir hægt er að nota við útreikning á þeim 

en það er jafnt vægi, vog markaðsvirðis og hlutfallsvigtun eftir verði. Einnig í þeim kafla 

verður sagt frá hvernig hlutabréfavísitölur geta verið leiðréttar fyrir floti og/eða 

arðgreiðslum. Í kafla fimm verður sagt frá vísitölusjóðum en það er ein leið til að fjárfesta 

í vísitölu. Í kafla sex og sjö er fjallað um þær vísitölur sem verða notaðar við samanburðinn 
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en það eru hlutabréfavísitölurnar OMXI8 og S&P 500. í kafla átta er svo samanburðurinn 

sjálfur og í kafla níu er niðurstaða ritgerðarinnar dregin saman.  
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2  Vísitölur og tilgangur þeirra 

Það má lýsa vísitölum sem eins konar meðaltal margra stærða sem eru vegaðar saman í 

eina tölu. Tilgangur þeirra er að endurspegla þá þróun sem hefur átt sér stað yfir ákveðin 

tíma. Ein sú þekktasta á Íslandi er vísitala neysluverðs en hún er dæmi um verðlagsvísitölu 

(Gylfi Magnússon, 2001). 

Vísitala neysluverðs (e. consumer price index) er yfirleitt reiknuð sem vegið meðaltal 

verðbreytinga á vörum og þjónustu í ákveðinni körfu. Körfunni er ætlað að endurspegla 

neyslu heimilanna og hefur hver vara eða þjónusta ákveðið vægi í körfunni sem er 

ákvarðað með tilliti til mikilvægi hennar í neyslu. Vísitala neysluverðs er gjarnan notuð til 

að mæla verðbólgu eða breytingu á framfærslukostnaði heimila sem þau þurfa að geta 

staðið undir til að viðhalda sömu lífsgæðum (Hill, 2004).  

Á fjármálamörkuðum hafa vísitölur ólíku hlutverki að gegna en hlutabréfa- og 

skuldabréfavísitölur eru almennt notaðar til að fylgjast með þróun verðbréfamarkaða. 

Þegar aðilar tala um að „markaðurinn“ sé að lækka eða hækka er oftast verið að vitna í 

vísitöluna sem endurspeglar þann tiltekna markað. Það er einnig hægt að nota 

verðbréfavísitölur sem viðmið fyrir fjárfestingar á verðbréfamörkuðum. Þá er árangur eða 

frammistaða eignasafna/sjóða metinn í samanburði við tiltekna vísitölu (Hagfræðideild 

Landsbankans, 2017). 

Auk þessara hlutverka byggja margar fjármálaafurðir eins og vísitölusjóðir (e. Index 

funds), kauphallarsjóðir (e. exchange traded funds, ETF) og afleiður (e. Derivates) á 

vísitölum. Þannig bjóða þær upp á þann möguleika að vera fjárfesting í sjálfri sér. Nánar 

tiltekið að þá er hægt að kaupa í sjóðum sem fjárfesta í þeim fyrirtækjum sem eru í 

vísitölunni og í sömu hlutföllum (Hagfræðideild Landsbankans, 2017).  
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3 Aðferðafræði 

Vísitölur komu fyrst fram undir lok 19. aldar en útreikningar á þeim voru frekar einfaldir. 

Þeir sem gáfu út vísitölur höfðu ekki tæknina til að hjálpa sér við flókna útreikninga og í 

fyrstu var einfalt meðaltal notað (Reilly og Brown, 2012). Dow Jones Industrial Average er 

ein af fyrstu vísitölunum og hún var gefin út undir lok 19. aldar. Hún er reiknuð með 

einföldu meðaltali en í henni eru verð hlutabréfa á þeim félögum sem eru í vísitölunni 

lögð saman og deilt með fjöldanum: 

  

    

   

Vandamálið við þessa aðferð er að til dæmis þau félög sem eru með hærra 

hlutabréfaverð fá meira vægi í vísitölunni. Þegar verð á hlut hækkar um 1% í félagi sem 

kostar 20 kr. en verð á hlut í öðru félagi lækkar um 2% sem kostar 2 kr. þá er ekki víst að 

vísitalan nái að endurspegla virðisbreytinguna sem hefur orðið. Þrátt fyrir þetta vandamál 

þá hafa útgefendur Dow Jones Industrial Average vísitölunnar lítið breytt aðferðafræðinni 

sem hefur verið notuð til að reikna hana frá því hún var fyrst gefin út (S&P Dow Jones 

Indices, 2017).           

í upphafi 20. aldar, um það leyti sem fyrri heimstyrjöldin reið yfir hækkaði verðlag 

gríðarlega og virði peninga minnkaði í takt við það. Þetta varð til þess að áhuginn á því að 

skoða og mæla verðlagsbreytingar jukust til muna. Mörg lönd hófu mælingar og söfnuðu 

saman upplýsingum um breytingarnar sem höfðu orðið og settu á laggirnar 

neysluverðsvísitölur. Við þetta urðu miklar framfarir í útreikningum á vísitölum. 

Útgefendur hlutabréfavísitalna héldu áfram að þróa sína aðferðafræði og nutu góðs af 

þessum framförum (Broby, 2007).   

 

 

3.1 Faldmeðaltal og vegið meðaltal 

Það eru margar mismunandi aðferðir notaðar nú til dags þegar kemur að því að reikna út 

vísitölur. Sú aðferð sem flestir nota til að reikna út eignaverðsvísitölur er vegið meðaltal 

Jafna 1. Vísitölugildi 
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(e. weighted mean) en einfalt meðaltal (e.arthimetic mean) er sérstakt afbrigði af því þar 

sem allar eignir í vísitölunni hafa jafnt vægi (Broby, 2007): 

 

Það þekkist einnig að vísitölur séu reiknaðar með svokölluðu faldmeðaltali (e. 

geometric mean). Þegar slík aðferð er notuð erum við með n fjölda eigna í vísitölu og 

reglan er sú að margfalda verð allra þeirra eigna sem eru í vísitölunni og taka svo n-tu 

rótina af (Broby, 2007):  

 

Hlutabréfavísitalan Financial Time 30 (FT30) sem var gefin fyrst út 1. júlí 1935 er 

reiknuð með faldmeðaltals aðferðinni en það er einmitt það sem vísitalan er þekktust fyrir 

(Haslett og Cadman, 2011). Þróunin er hins vegar sú að þeir sem gefa út vísitölur hafa 

frekar notað vísitölur sem eru reiknaðar með vegnu meðaltali. Það er vegna þess að 

vísitölur sem eru reiknaðar með vegnu meðaltali endurspegla árangur eignasafns sem 

fjárfestir í eignum í sömu hlutföllum og vísitalan. Það sama á ekki við um vísitölur sem eru 

reiknaðar með faldmeðaltali (Broby, 2007). 

Til að taka dæmi um þetta þá erum við með eignasafn og í því eru tvær eignir, X og Y. 

Nafnvirði eignarhlutanna er 100.000 kr. og þeir eru verðlagðir 100% af nafnvirði í upphafi. 

Nú tvöfaldast eign X í verði og eign Y lækkar um helming. Það sem hefur gerst er að virði 

eignasafnsins hefur hækkað um 25%. Ef við setjum sömu eignir í vísitölu sem er reiknuð 

með faldmeðaltali þá helst hún óbreytt sem endurspeglar ekki árangur jafngilds 

eignasafns (Broby, 2007). 

3.2 Aðlögun vísitalna við breytingum 

Ein af meginaðferðum við útreikning á vísitölum eru fastgrunnsvísitölur. Þær byggja á 

þeirri forsendu að grunnútgjöldum er haldið föstum við útreikninginn. Eins og áður kom 

fram nutu útgefendur eignaverðsvísitalna góðs af áhuga landa fyrir því að gefa út og þróa 

aðferðafræði við útreikning á neysluverðsvísitölum. Þar má helst nefna 

fastgrunnsvísitölur Étienne Laspeyres (1871) og Hermann Paasche (1874), munurinn á 

Jafna 2. Einfalt meðaltal 

Jafna 3. Faldmeðaltal 
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þessum vísitölum liggur í að Laspeyres miðar við vogir liðins tíma en Paasche miðar við 

samtímavogir. Oftast eru notaðar fastgrunnsvísitölur Laspeyres vegna þess að eldri vogir 

liggja fyrir og auðvelt er að nálgast þær en ef við notum Paasche vísitölur þurfum við sífellt 

að meta nýjar vogir sem getur kostað mikla fyrirhöfn (Rósmundur Guðnason, 2004).  

Hins vegar eru hlutabréfavísitölur í kauphöll Íslands Paasche-vísitölur en þar má nefna 

sem dæmi Úrvalsvísitölu aðallista. Paasche vísitölu formúluna má sjá hér: 

 

 

 

 

Hér er It vísitala á tíma t en I0 er fasti en algengt er að nota 100 eða 1000. Verðið sem 

miðað er við á hlutabréfi 𝑝𝑡
𝑖, á tíma t og 𝑛𝑡

𝑖  er hlutafé af nafnvirði félags i tíma t. Svo höfum 

við m sem er fjöldi allra þeirra félaga sem eru í vísitölunni (Kauphöll Íslands, e.d.). 

Félög sem eru í hlutabréfavísitölum geta átt von á því að stjórn þeirra taki ákvörðun 

um að gerðar séu breytingar á þeim. Þetta geta verið breytingar eins og t.d. útgáfa nýs 

hlutafjárs, samrunar eða yfirtökur. Sumar breytingar hafa engin áhrif á markaðsverð en 

aðrar geta haft gríðarlega mikil áhrif. Þess vegna verða að liggja fyrir reglur hjá 

vísitöluútgefendum hvernig eigi að meðhöndla þessar breytingar svo að vísitalan taki ekki 

stökk í aðra hvora áttina. Þess vegna eru vísitölur margfaldaðar með tilteknum 

aðlögunarþætti sem kemur í veg fyrir að breytingar á félögum hafi gríðarleg áhrif á 

vísitölurnar (Broby, 2007). 

 

3.3 Endurskoðun á vísitölum 

Þó að vísitölur séu reiknaðar í lang flestum tilfellum daglega þá á það ekki við um 

endurskoðun á samsetningu þeirra. Næstum ómögulegt væri að halda úti vísitölu sem 

myndi endurskoða innihald sitt á hverjum degi en viðskiptakostnaðurinn við slíka 

útreikninga væri óþarflega mikill. Hins vegar þarf að vara sig á því að það má ekki líða of 

langur tími á milli þess sem vístala endurskoðar samsetninguna því annars á hún í hættu 

á að verða úreld. Vísitöluútgefendur þurfa því að finna ákveðið jafnvægi á því hversu oft 

þeir eigi að endurskoða innihald þeirra. Ef þeir gera það of oft verður vísitalan óstöðug og 

Jafna 4. Paache vísitölur 
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erfitt að fylgja henni eftir en ef þeir gera það of sjaldan nær hún ekki að endurspegla 

markaðinn vegna þessa að nýjar útgáfur berast of seint inn í vísitöluna (Broby, 2007). 

Þeir aðilar sem gefa út hlutabréfavísitölur eru ekki sammála um hversu oft eigi að 

endurskoða samsetningu félaga í vísitölunni. Sem dæmi um þetta má nefna að Dow Jones 

vísitölurnar endurskoða sín virði tvisvar sinnum á ári á meðan Russel vísitölurnar gera það 

mánaðarlega. S&P vísitölurnar fara svo ekki eftir neinum reglum og gera það einungis 

þegar þeim hentar (Broby, 2007). Úrvalsvísitala Aðallista hér á Íslandi velur félög í sína 

vísitölu tvisvar sinnum á ári eða þann 10. desember og 10. júní. Þau mynda svo grunninn 

að vísitölunni í 6 mánuði í senn frá 1. janúar til 30. júní og 1. júlí til 31. desember (Kauphöll 

Íslands, e.d.). 
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4 Hlutabréfavísitölur 

Hlutabréfavísitölur eru notaðar til að meta þróun gengis á hlutabréfamörkuðum 

víðsvegar um heiminn. Líkt og aðrar vísitölur þá styðjast hlutabréfavísitölur í flestum 

tilfellum við vegið meðaltal. Það er margt líkt með hlutabréfavísitölum og vísitölu 

neysluverðs en munurinn felst eingöngu í því hvaða verð eru notuð við útreikningana. 

Hlutabréfavísitölur nota einungis verð hlutabréfa í þeim félögum sem tilheyra vísitölunni 

en vísitala neysluverðs notar verð á vörum og þjónustum (Gylfi Magnússon, 2002). 

Í þeim vísitölum sem nota vegin meðaltöl eftir markaðsvirði verður vægið á félagi 

meira eftir því sem verð á hlutabréfi þess hækkar og öfugt ef það lækkar. Ef að of mikið 

vægi er sett í yfirverðlögð félög eða of lítið vægi í félög sem eru undirverðlög í 

hlutabréfavísitölunni þá getur myndast óskilvirkur markaður. Þetta hefur þær afleiðingar 

að stóru félögin taka yfir vísitöluna og minni félög hverfa úr henni. Í þessum aðstæðum 

getur myndast eignabóla þar sem verð á hlutabréfum félaga hækkar óverulega yfir 

raunverulegt virði þess (Reilly og Brown, 2012). Til þess að vinna gegn slíkum eignabólum 

hafa sumar vísitölur eins og OMXI8CAP gripið til þeirra ráða að setja á vægisþak á ákveðin 

félög. Hins vegar er talið álitlegast fyrir vísitölur að vega eftir markaðsvirði líkt og 

Úrvalsvísitala Aðallista (OMXI8) gerir (Nasdaq, 2018). 

Það er til fjöldinn allur af mismunandi aðferðum við útreikninga á hlutabréfavísitölum. 

Í kaflanum verður fjallað um þær helstu en þær styðjast við vegið meðaltal. Þetta eru jöfn 

vægi, hlutfallsvigtun eftir verði og markaðsvirðisvægi. Einnig verður skýrt frá 

flotleiðréttingu sem og vísitölum sem taka tillit til arðgreiðslna.  

4.1 Jafnt vægi 

Hlutabréfavísitölur sem byggja á aðferðinni jafnt vægi notfæra sér engar upplýsingar um 

félögin. Það eina sem skiptir máli þegar þessi gerð vísitalna er reiknuð er hversu mörg 

félög eiga að vera í henni. Félögin fá öll sama vægið eða 1/N þar sem N er fjöldi félaga í 

vísitölunni. Með þessu er reynt að sporna við því að allt vægið sé lagt á fá stór félög og 

því fá smærri félög meira vægi (Velvadapu, 2010): 
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Í upphafi árs 2003, gaf vísitöluútgefandinn Standard & Poor‘s (S&P) út sérstaka útgáfu 

af hinni frægu hlutabréfavísitölu S&P 500. Þessi útgáfa kallast S&P Equal Weight Index 

(EWI) og í henni eru sömu 500 félögin og í hefðbundnu S&P 500 vísitölunni nema þau hafa 

öll jafnt vægi (Dash & Loggie, 2008). Á tímabilinu 8.janúar 2013 til 30.júní 2017 eða frá því 

að S&P (EWI) var gefin út þá hefur hún skilað hærri ávöxtun en hin hefðbundna S&P 500 

vísitalan. Nánar tiltekið er hún með betri ávöxtun í tíu af þessum fjórtán árum og skilar 

betri þriggja, fimm og tíu ára ávöxtunum (Index Funds, 2017).   

Ef til fræðanna er litið þá ættu þessar niðurstöður ekki að koma á óvart þó að jafnt 

vægi félaga líti út eins og afar einföld reikniaðferð. Smærri félög sem eru með minna 

markaðsvirði hafa til lengri tíma litið staðið sig að jafnaði betur á markaðinum en þau 

stærri. Fama og French (1993) sýndu fram á það þegar þeir bættu við tveimur 

skýristærðum í hið fræga CAPM líkan. Þessar skýristærðir eru:  V/I hlutfall (e. market to 

book ratio) og stærð, það er markaðsvirði (e. market capitalization) (Bodie, Kane og 

Marcus, 2014).  

Vísitölur sem notast við jafnt vægi félaga hafa þó einnig sína ókosti. Aðilar sem ætla að 

fjárfesta í slíkri vísitölu þurfa statt og stöðugt að endurkaupa bréf til að viðhalda jöfnu 

vægi eignasafnsins þar sem verð breytist ört. Í hvert skipti sem fjárfestir þarf að 

endurfjárfesta þá safnast upp hár viðskiptakostnaður, en til að lækka hann þarf að hafa 

skilning fyrir því að sveigt sé frá jöfnu vægi. Til að taka dæmi um þetta þá lagar S&P 500 

EWI vægið einungis ársfjórðungslega en það er gert til að mæta þeim fjárfestingasjóðum 

sem fylgja henni (S&P Dow Jones Indices, 2019b). 

Hlutabréfavísitölur með jafnt vægi eru ólíklegri til að setja of mikið vægi á fá félög en 

það afstýrir því ekki að geta gefið ákveðnum atvinnugreinum meira vægi fremur en 

öðrum. Rannsóknir sýna að vísitölur sem reiknaðar eru með jöfnu vægi, hafa tilhneigingu 

til að falla í gildruna og gefa vissum atvinnugreinum of mikið vægi en það eykur áhættu 

og dregur úr fjölbreytni (Velvadapu, 2010).  

Jafna 5. Jafnt vægi 
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4.2 Hlutfallsvigtun eftir verði 

Fyrstu hlutabréfavísitölurnar sem litu dagsins ljós voru hlutfallsvigtaðar eftir verði en 

þegar vísitölur styðjast við svokallaða verðvog (e. price weighted) fær hvert félag vægi 

eftir því hversu hátt verð þess á hlut er. Fyrsta hlutabréfavísitalan var Dow Jones Industrial 

Average (DIJA) en upphafsgildið hennar var 40,94 og var reiknað þann 26. maí árið 1896. 

Í Dow Jones vísitölunni voru valin 12 stór bandarísk félög og verð á hlut í þeim lögð saman 

og deilt með fjöldanum. Í dag er miðað við gengi á 30 stórum bandarískum félögum og 

enn er þessi aðferð notuð þrátt fyrir að hún þyki ekki nógu góð (Gylfi Magnússon, 2002). 

Vísitala sem er reiknuð með verðvog nær ekki að endurspegla undirliggjandi markað 

vegna þess að hún tekur ekki mark á stærð félaga. Ef við tökum dæmi um markað með 

tveimur félögum X og Y, verð á hlut í félagi X kostar 95kr. en verð á hlut í félagi Y kostar 

aðeins 5 kr. Vísitalan sem á að endurspegla þennan tiltekna markað samanstendur því 

95% af félagi X og 5% af félagi Y sem verður til þess að verðbreyting á félagi X hefur 19 

sinnum meiri áhrif en verðbreyting á félagi Y (Gylfi Magnússon, 2002).  

Það fylgir einnig mikill viðskiptakostnaður þegar vísitöluútgefendur styðjast við 

hlutfallsvigtun eftir verði. Kostnaðurinn kemur til vegna þess að það þarf sífellt að 

endurskoða vísitöluna svo að hún fylgi því eftir að vera vegin eftir verði. Þetta er ein helsta 

ástæðan fyrir því að útgefendur skiptu úr hlutfallsvigtun eftir verði þar sem aðrar aðferðir 

geta aðlagað vægi sitt sjálfkrafa (Reilly og Brown, 2012). 

4.3 Vog markaðsvirðis 

Hlutabréfavísitölur sem nota vog markaðsvirðis eru þær algengustu og byggja á því að 

verð á hlut félaga eru vegin í takt við heildarvirði þeirra. Það gerir það að verkum að stærri 

félög hafa hærri prósentu vægi en minni félög í vísitölunni. Breytingar á verðlagi hjá stærri 

félögunum geta því haft gríðarleg áhrif á verðmæti vísitölunnar (Velvadapu, 2010). 

Úrvalsvísitala aðallista er t.d. af þessari gerð og er formúlan því sem hér segir: 

Jafna 6. Vísitala með vog markaðsvirðis 
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Þar sem 𝑃𝑖 er verð á hlut í félagi i. Fastinn er 𝜆 sem er ákvarðaður þegar vísitalan er reiknuð 

í fyrsta skipti svo hún fái ákveðið gildi sem yfirleitt er 100 eða 1000. 𝑁𝑖 er svo annaðhvort 

fjöldi útistandandi bréfa eða nafnverð hlutabréfa. 

Til nánari útskýringa þá höfum við tvö félög á markaði. Félag X er með 100 útistandandi 

hluti og verð á hlut er 20kr. Síðan höfum við félag Y sem er með 50 útistandandi hluti og 

verð á hlut þar er 30 kr. Þyngd félags X í vísitölunni er því 2000 kr. en þyngd félags Y er 

1500 kr. Ef við rýnum í þetta þá hefur félag X meira vægi í vísitölunni þar sem virði 

hlutabréfa félags X er meira en á hlutabréfum hjá félagi Y. Aftur á móti ef við værum með 

verðvegna vísitölu þá hefði vægi félags Y verið meira þar sem verð á hlut í félagi Y er hærra 

en hjá félagi X (Gylfi Magnússon, 2002)  

4.4 Flotleiðrétting 

Þegar vísitöluútgefendur hafa ákveðið hvaða aðferð skal notuð við hlutfallsvigtun, þá er 

mjög mikilvægt að gera hana fjárfestanlega. Það sem öllu máli skiptir er að vísitalan sé 

eftirsóknarverð og að vísitölusjóðir geti fylgt henni. Skilgreiningin á frjálsu floti (e.free 

float) eru þeir hlutir félags sem eru aðgengilegir á opnum markaði það er að segja ganga 

þar kaupum og sölum. Ástæðan fyrir flotleiðréttingu er að forðast skekkjur í verði 

hlutabréfa og gera vísitöluna fjárfestanlegri (NASDAQ OMX, 2014). 

Í dag eru flestar hlutabréfavísitölur leiðréttar af einhverju tagi með flotleiðréttingu, þá 

aðallega vegna fjárfesta. Það er þó frekar nýtt af nálinni en helstu útgefendur byrjuðu 

fyrst að leiðrétta fyrir floti um aldamótin. Það voru útgefendur á hlutabréfavísitölum 

víðsvegar um Evrópu sem leiddu breytingarnar en útgefendur á Bandaríkjamarkaði fylgdu 

í kjölfarið (Broby, 2007). Sem dæmi þá byrjuðu útgefendur S&P 500 vísitölunnar ekki að 

flotleiðrétta fyrr en árið 2005 þrátt fyrir að aðferðafræðin hafi verið kynnt til sögunnar af 

kauphöllinni í Kanada og Smith Barney Salomon í kringum 1985 (ETF, 2005).  

Það er misjafnt eftir útgefendum hlutabréfavísitalna hvernig þeir framkvæma 

flotleiðréttingu en einungis er notast við upplýsingar sem eru opinberar við útreikninginn. 

Frjálst flot takmarkast við eftirtalda eignarhluti með því áskildu að þeir séu í eigu 10 

stærstu hluthafa:  

➢ Opinberir aðilar. Hinsvegar takmarka hlutir í eigu sveitafélaga ekki flot. 
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➢ Ráðandi hluthafar. Ef að hlutur viðkomandi aðila er 30% eða hærri, telst hann í 
eigu ráðandi hluthafa. Einnig telst hlutur yfir 10% til ráðandi hlutar ef 
samanlagðir hlutar tveggja aðila fara yfir 40%. Ef félög innan sömu 
atvinnugreinar fara yfir 10% telst það einnig til takmörkunar á floti. 

➢ Innherjar, þar með talið hlutir í eigu félagsins sjálfs. Stuðst er við lista hjá 
Fjármálaeftirlitinu yfir fruminnherja. 

➢ Krosseignarhlutur. Það er talið takmarka flot þegar félög eiga hlut í hvoru öðru 
(NASDAQ OMX, 2014) 

Þetta eru helstu þættirnir sem eru almennt taldir takmarkandi fyrir frjálst flot. Hins 

vegar hefur hver útgefandi sýna aðferðafræði um hvaða þætti þurfi að leiðrétta fyrir floti. 

Það sem er ólíkt á milli útgefenda er yfirleitt hvernig þeir skilgreina krosseignarhlutinn en 

hann getur verið mjög flókinn (Broby, 2007). 

4.5 Arðgreiðslur 

Útgefendur hlutabréfavísitalna geta tekið ákvörðun um það hvort vísitalan skuli leiðrétt 

fyrir arðgreiðslum. Hlutabréf í félögum lækka almennt að öðru jöfnu daginn eftir þann 

dag sem arðgreiðslurnar eru miðaðar við (e. ex-dividend day). Sá dagur segir til um það 

hvaða aðilar fái arðgreiðslu en þeir sem kaupa bréf í félaginu eftir þann dag eiga ekki rétt 

á greiðslu fyrr en við næstu arðsúthlutun, það er að segja ef hann á bréfin ennþá. Þetta 

leiðir til þess að vísitala sem tekur mið af félagi sem er að greiða út arð lækkar að öðru 

jöfnu. Ákveðnar vísitölur eru leiðréttar til að taka tillit til arðsins en þá er miðað við að 

arðgreiðslan sé notuð til að kaupa bréf í félaginu og vogum í vísitölunni breytt til að sýna 

fram á ímyndaða hlutabréfaeign (Gylfi Magnússon, 2002). 
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5 Vísitölusjóðir 

Vísitölusjóður er sjóður sem fjárfestir í skráðum hlutabréfum og reynir að láta vægi bréfa 

í sjóðnum vera sem líkast vægi bréfa í vísitölunni. Ef að sjóður gæti elt vísitölu og 

endurspeglað hana fullkomlega þannig að vægi bréfa væri alltaf það sama og í vísitölunni, 

og enginn viðbótarkostnaður væri tilfallandi þá ætti gengisþróun sjóðsins og vísitölunnar 

að vera nákvæmlega eins. Þetta þykir þó ekki alveg raunhæft því staðreyndin er sú að það 

fylgir alltaf einhver kostnaður því að reka sjóði og einnig er ekki hagkvæmt að endurspegla 

vísitölu fullkomlega. Hermiskekkja (e. tracking error) er mælikvarði sem mælir hversu vel 

vísitölusjóðir ná að fylgja vísitölunni sem þeir elta. Einfaldasta aðferðin til að mæla 

hermiskekkju er að finna muninn á ávöxtun sjóðs og ávöxtun vísitölunnar sem hann 

hermir eftir, á ákveðnu tímabili (Gylfi Magnússon, 2002). 

Það er við því að búast að vísitölusjóðir skili lakari ávöxtun en vísitalan sem þeir elta. 

Hins vegar ef að vísitala er ekki leiðrétt fyrir arðgreiðslum þá er möguleiki fyrir vísitölusjóði 

að gera betur en hún. Sjóður sem endurspeglar vísitölu sem er ekki leiðrétt fyrir 

arðgreiðslum fær því forskot sem nemur arðgreiðslunum á vísitöluna. Það eru margir 

sjóðir til sem elta þekktar vísitölur á borð við S&P 500 (Gylfi Magnússon, 2002).  

Hér á Íslandi höfum við t.d. úrvalsvísitölusjóð Íslandssjóða sem hefur það að markmiði 

að með tilliti til kostnaðar þá ætlar sjóðurinn að ná sömu ávöxtun og Úrvalsvísitala 

Kauphallar Íslands með vægisþaki (OMXI8CAP ISK). Þess má geta að sú vísitala er ekki 

leiðrétt fyrir arðgreiðslum (Íslandssjóðir, 2019). 
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6 Hlutabréfavísitölur Kauphallar Íslands 

Hér á Íslandi er Kauphöll Íslands helsti útgefandi eignaverðsvísitalna. Kauphöllin gefur út 

bæði hlutabréfa- og skuldabréfavísitölur en þær sýna á einfaldan hátt breytingar í verði 

yfir tíma á skráðum verðbréfum. Hlutabréfavísitölurnar sem Kauphöllin gefur út eru 

Úrvalsvísitala Aðallista, Vísitala Aðallista og atvinnugreinavísitölur. Vísitölurnar eru allar 

að sömu gerð, Paasche vísitölur en þær styðjast við samtímavogir. Vægi félaga í Vísitölu 

Aðallista og atvinnugreinavísitölum eru reiknaðar miðað við markaðsvirði þeirra. Sama á 

við um Úrvalsvísitölu Aðallista nema hún er einnig leiðrétt fyrir floti (Kauphöll Íslands, 

e.d.). 

Kauphöllin reiknar hlutabréfavísitölurnar á 30 sekúndna fresti yfir daginn og miðlar 

þeim í gegnum viðskiptakerfi Kauphallarinnar. Eftir lokun viðskipta og þegar fresturinn til 

að fella niður kauphallar- og utankauphallarviðskipti er útrunninn þá er opinbert lokagildi 

vísitalnanna reiknað (Kauphöll Íslands, e.d.). 

Atvinnugreinavísitölur fengu upphafsgildið 100 en Úrvalsvísitalan og Vísitala Aðallista 

var sett í 1000. Í atvinnugreinavísitölum eru þau félög sem hafa 50% eða meira af tekjum 

sínum vegna starfsemi innan viðeigandi atvinnugreinar. Þessi félög geta verið skráð á 

Aðallista Kauphallarinnar en einnig á Tilboðsmarkaðnum. í Vísitölu Aðallista eru hlutabréf 

allra félaga sem eru skráð á Aðallistann en ekki er reiknuð vísitala fyrir Tilboðsmarkaðinn 

(Kauphöll Íslands, e.d.). 

Þegar félag óskar eftir því að hlutabréf þess verði skráð í Kauphöllina þarf að taka þau 

inn í viðeigandi vísitölur. Greina þarf starfsemi félagsins og flokka í þá 

atvinnugreinavísitölu sem hún fellur undir. Síðan á fjórða degi eftir að félag hefur verið 

skráð í Kauphöllina er það tekið inn í útreikninga á Vísitölu Aðallista og tiltekna 

atvinnugreinavísitölu. Ef að félag óskar eftir því að hlutabréf þess verði tekin af Aðallista 

Kauphallarinnar afskráist það af vísitölum frá þeim degi (Kauphöll Íslands, e.d.)  

Kauphöllin hefur vald til þess að sleppa því að taka viðskipti eða tilboð inn í útreikning 

á vísitölu telji hún þau hafa verið með ólögmætum hætti eða óeðlileg af öðrum ástæðum. 

Ef til þess kemur að viðskipti sem höfðu þegar verið tekin inn í vísitöluútreikning og áttu 

þar af leiðandi að mynda viðmiðunarverð næsta vísitöluútreiknings verði felld niður, þá 

er miðað við síðasta viðskiptaverð eða hagstæðasta kaup- og sölutilboð. Því skulu vísitölur 

ekki endurreiknaðar aftur í tímann (Kauphöll Íslands, e.d.)  
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6.1 OMXI8 og helstu útgáfur 

OMXI8 er helsta vísitala Kauphallarinnar en hún er oft kölluð Úrvalsvísitala. Úrvalsvísitalan 

inniheldur þau átta félög sem hafa mestan seljanleika í Kauphöll Íslands. Vísitalan er 

leiðrétt fyrir floti og notar vog markaðsvirðis til að ákvarða vægi félaga sem tilheyra henni. 

Samsetning Úrvalsvísitölunnar er endurskoðuð tvisvar á ári, þann 10. júní og 10. 

desember. Hún inniheldur sex stærstu félögin á markaðnum en hins vegar þurfa 7. og 8. 

stærstu félögin að uppfylla ákveðin veltu skilyrði, ef þau ná því ekki eru þau félög næst í 

stærð skoðuð og svo koll af kolli. Úrvalsvísitalan er gefin út í íslenskum krónum sem og 

evrum, en einnig er hún til í yfirtekinni- og heildarútgáfu. OMXI8 var endurstillt eftir 

íslenska bankahrunið og fékk upphafsgildið 1000 þann 31. desember 2008 (Nasdaq, 

2018). 

OMXI8CAP er sérstök útgáfa af Úrvalsvísitölunni en hún inniheldur sömu félög nema 

OMXI8CAP setur vægisþak á félög. Stærsta félagið í vísitölunni má ekki hafa meira vægi 

en 30% og þau sem koma næst á eftir mega ekki vera með vægi umfram 15%. Þar af 

leiðandi ef markaðsvirði stærsta félagsins er til dæmis 35% þá verður það minnkað í 30% 

(Nasdaq, 2018). 

Önnur útgáfa af OMXI8 er OMXI8GI en hún hefur þann eiginleika að geta mælt 

heildarávöxtun hlutabréfa. OMXI8 endurspeglar aðeins þá ávöxtun sem myndast vegna 

verðhreyfinga á hlutabréfum en OMXI8GI er einnig leiðrétt fyrir arðgreiðslum. OMXI8GI 

miðar við að arðgreiðslan sé notuð til að endurfjárfesta í bréfum félagsins og vogum í 

vísitölunni er breytt í takt við það (Nasdaq, 2018). 

  



 

23 

7 S&P 500 

Hlutabréfavísitölur Standard & Poor‘s voru hannaðar til að mæla árangur bandarískra 

hlutabréfa í kauphöllinni í Bandaríkjunum. Vísitölurnar eru fjölbreyttar og byggja ýmist á 

stærð, atvinnugreinum eða eiginleikum (S&P Dow Jone Indices, 2019a). S&P 500 vísitalan 

var reiknuð fyrst í lítilli útgáfu árið 1923 undir nafninu Composite Index en um miðbik 20. 

aldar eða árið 1957 voru þau orðin 500 talsins (Encyclopaedia Britannica, e.d). S&P 500 

vísitalan er markaðsvegin og leiðrétt fyrir frjálsu floti. Vísitalan er samansett úr 500 

stærstu félögunum á bandaríska markaðinum sem hafa mestan seljanleika. Margir 

vísitöluútgefendur eru með reglu hversu oft þeir endurskoða samsetningu vísitölunnar en 

S&P gerir það einungis þegar þeim hentar (S&P Dow Jone Indices, 2019a). 
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8 Samanburður 

Hér í fyrri hluta kaflans verður gerður samanburður á gengisþróun vísitalnanna S&P 500 

og OMXI8. Skoðað verður verðmætaaukninguna á íslenska og bandaríska 

hlutabréfamarkaðnum út frá hlutabréfavísitölunum. Í seinni hlutanum verða síðan bornir 

saman sjóðir sem elta eða nota sem viðmið þessar tilteknu vísitölur. 

8.1 Þróun verðmætaaukningar á íslenska og bandaríska markaðnum  

Á mynd 1 má sjá gengi S&P 500 vísitölunnar og íslensku Úrvalsvísitölunnar yfir 10 ára 

tímabil eða frá janúar 2009 til desember 2018. Gildunum hefur verið breytt þannig að 

báðar vísitölurnar fengu upphafsgildið 1000 í janúar 2009, svo þær yrðu sambærilegar. 

Eins og sjá má þá hefur verið stöðugur vöxtur í báðum vísitölunum en mikil dýfa árið 2009 

á íslenska markaðnum gerir það að verkum að OMXI8 vísitalan er skrefinu á eftir til ársins 

2013. Árið 2015 varð mikil verðmætaaukning á íslenska markaðnum (Nasdaq, 2019). Þrátt 

fyrir smá niðursveiflur í lok árs 2015 í Bandaríkjunum þá hefur S&P 500 vísitalan náð 

miklum vexti á meðan OMXI8 vísitalan hefur haldist stöðug til lok árs 2018. Gildið á S&P 

500 vísitölunni í árslok 2018 er töluvert hærra en á OMXI8 vísitölunni eða 2667,7 stig á 

meðan OMXI8 vísitalan fór einungis upp í 1634,8 stig (Yahoo Finance, 2019b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Gengisþróun S&P 500 og OMXI8 2008-2019 
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Tafla 1 sýnir hversu mikil gengisbreyting hefur orðið á hverju ári á vísitölunum S&P 500 

og OMXI8 á tímabilinu janúar 2014 til desember 2018. S&P 500 vísitalan hefur verið að 

skila miklum og góðum vexti síðustu ár en árið 2015 varð lítill vöxtur og einnig neikvæð 

ávöxtun árið 2018. Á Íslandi hefur verið lítill árlegur vöxtur OMXI8 vísitölunnar fyrir utan 

árið 2015 þar sem ávöxtun vísitölunnar var 41,24% (Nasdaq, 2019). 

Tafla 1. Samanburður á S&P 500 og OMXI8 2014-2018 

  2014   2015 2016 2017 2018 

OMXI8 1,74% 41,24% -9,85% -6,14% -1,21% 

S&P 500 12,38% -0,69% 11,24% 18,42% -7,01% 

 

8.2 Samanburður á sjóðum 

IS úrvalsvísitölusjóður er vísitölusjóður sem hefur það að markmiði að ná sömu ávöxtun 

og Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands með vægisþaki (OMXI8CAP ISK) með tilliti til 

kostnaðar. Sjóðurinn fjárfestir í skráðum hlutabréfum og skal vægi hvers og eins félags 

vera það sama og það er í OMXI8CAP vísitölunni (Íslandssjóðir, 2019). Landsbréf – 

Úrvalsbréf er sjóður í virkri stýringu og þar af leiðandi hefur vægi hvers félags í sjóðnum 

ekki sömu vigtir og það hefur í Úrvalsvísitölunni (Landsbréf, 2019).  

Í töflu 2 þar sem sýnt er gengisbreyting á sjóðunum á tímabilinu janúar 2014 til 

desember 2018 má sjá að árið 2014 eru báðir sjóðirnir að ná jákvæðri ávöxtun áð ur en 

hin mikla verðmætaaukning verður árið 2015. Sjóðirnir skiluðu báðir yfir 40% ávöxtun það 

ár en Úrvalsbréf-Landsbréf ná aðeins betri árangri en IS Úrvalsvísitölusjóðurinn árin 2014 

og 2015. Hins vegar á árunum 2016 til 2018 hafa sjóðirnir skilað neikvæðri ávöxtun. 

(Keldan, 2019). 

Tafla 2. Samanburður á IS Úrvalsvísitölusjóði og Landsbréf - Úrvalsbréf 

 2014 2015 2016 2017 2018 

IS.Úrvalsvísitölusjóður 3,32% 41,08% -7,41% -4,32% -3,57% 

Landsbréf-Úrvalsbréf 5,23% 46,51% -5,55% -14,40% -3,95% 
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Vanguard S&P 500 og Scwhab S&P 500 eru báðir vísitölusjóðir sem elta S&P 500 

vísitöluna.  Vægi hvers félags í þessum sjóðum á að vera sem næst vægi þeirra í S&P 500 

vísitölunni. Í töflu 3 má sjá samanburð á gengisþróun þessara sjóða en árangur þeirra er 

mjög sambærilegur. Vanguard vísitölusjóðurinn virðist ná aðeins betri árangri og er einnig 

með minni hermiskekkju á S&P 500 vísitöluna heldur en Schwab vísitölusjóðurinn. 

Meðalhermiskekkja á ári er 0,04% hjá Vanguard á meðan hún er 0,54% hjá Schwab (Yahoo 

Finance, 2019a,c). 

Tafla 3. Samanburður á Vanguard S&P 500 og Schwab S&P 500 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Vanguard S&P 

500 (VFINX) 

12,44% -0,72% 11,27% 18,48% -7,01% 

Schwab S&P 

500 (SWPPX) 

12,45% -1,84% 10,75% 18,67% -7,75% 

 

Á mynd 2 má sjá samanburð á uppsafnaðri ávöxtun íslensku og bandarísku sjóðanna. 

Bandarísku sjóðirnir Vanguard og Schwab sem elta S&P 500 vísitöluna ná stöðugum vexti 

og þrátt fyrir neikvæða ávöxtun árið 2018 skila þeir hærri ávöxtun en þeir íslensku yfir 

tímabilið 2014 – 2018 (Yahoo Finance, 2019a,c). Íslensku sjóðirnir IS Úrvalsvísitölusjóður 

og Landsbréf – Úrvalsbréf ná góðri ávöxtun árið 2015 en svo hefur leiðin legið niður á við 

(Keldan, 2019).   

Mynd 2. Uppsöfnuð ávöxtun sjóðanna á tímabilinu 2014-2018 
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9 Niðurstöður 

Þegar litið er á þróun íslenska og bandaríska markaðarins út frá hlutabréfavísitölunum 

OMXI8 og S&P 500 á árunum 2009 til 2018 er greinilegt að verðmætaaukning hefur verið 

mun meiri á þeim bandaríska. Það vekur athygli hversu mikil og stöðug gengisþróunin 

hefur verið á S&P 500 vísitölunni. OMXI8 vísitalan hefur einnig náð góðum vexti þrátt fyrir 

að vera langt undir ávöxtun S&P 500 vísitölunnar en taka verður með í reikninginn að það 

þurfti að endurbyggja hlutabréfamarkaðinn hér á Íslandi frá grunni eftir bankahrunið 

2008.   

IS Úrvalsvísitölusjóður er eini vísitölusjóðurinn á íslenska markaðnum í dag en 

Landsbréf – Úrvalsbréf er sjóður í virkri stýringu. Ástæðan fyrir því að Landsbréf –

Úrvalsbréf var valin til samanburðar er því hann er einn af þeim fáu íslensku sjóðum sem 

lifðu af bankahrunið 2008. Þegar árangur þessara íslensku sjóða er skoðaður á árunum 

2014-2018 þá er árið 2015 gríðarlega athyglisvert þar sem mikill vöxtur var á íslenska 

hlutabréfamarkaðnum. Á árunum þar á eftir hefur verið lág meðalávöxtun sem er talin 

eðlileg þar sem ef verð hlutabréfa hækkaa mikið þá má gera ráð fyrir að það komi 

lækkunartímabil þar á eftir. Erlendu vísitölusjóðirnir Vanguard S&P 500 og Schwab S&P 

500 hafa hins vegar hækkað stöðugt síðustu ár og ekki er mikið um miklar niðursveiflur. 

Sjóðirnir ná að elta vísitöluna með litla hermiskekkju og geta því fjárfestar gengið út frá 

því að vísitölusjóðirnir nái mjög svipaðri ávöxtun og S&P 500 vísitalan. 

Í ljósi þessara gagna þegar einungis er horft til verðmætaaukningar þá ætti íslenskur 

fjárfestir ekki að hika við að skoða fjárfestingamöguleika á bandaríska markaðinum. 

Verðmætaaukningin þar hefur verið mun meiri en á þeim íslenska og einnig hafa erlendu 

sjóðirnir skilað jafnari ávöxtun á hverju ári. Það sem ekki er tekið mið af í þessari ritgerð 

eru þóknanir sjóða og gengisáhætta. Íslenska krónan er ekki talin stöðug og það væri efni 

í aðra ritgerð að kanna hvernig væri hægt að verja sig gagnvart gengisáhættu.  
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IndexUniverse.com: http://www.indexuniverse.com/sections/research/4022- 
equal-weight-indexing-five-years-later.html  

Encyclopaedia Britannica (e.d). S&P 500. Encyclopædia Britannica. Sótt 24. apríl 2019 af 
https://www.britannica.com/topic/SandP-500 

ETF. (2005). Weighty Matters. ETF. Sótt 16. apríl 2019 af 
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