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Formáli 

Rannsókn þessi er lokaverkefni í MS námi í fjármálum fyrirækja við Háskóla Íslands. Vægi 

rannsóknarinnar er 30 ECTS einingar. Leiðbeinandi verkefnisins er Hersir Sigurgeirsson, 

dósent við Háskóla Íslands. Vil ég þakka honum fyrir góða leiðsögn og gagnlegar 

ábendingar.
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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að hanna og framkvæma bakprófun (e. back-test) á 

fjárfestingaraðferð sem Wesley Gray og Jack Vogel setja fram í bók sinni „Quantitative 

Momentum: A Practitioner´s Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection 

System“. Aðferð þeirra er megindleg fjárfestingaraðferð sem er í grunninn byggð á 

skriðþunga hlutabréfa þar sem fjárfest er í hlutabréfum með jákvæða eiginfylgni yfir 

síðastliðna tólf mánuði. Ásamt því er annarsvegar, tekið tillit til árstíðabundina eiginleika 

sem ákvarðar tíðni og tímabil endurröðunar eignasafnsins og hinsvegar misverðlagningu 

hlutabréfa vegna sálfræðilegra bjagana fjárfesta þar sem einblínt er á hlutabréf með 

samfelldara verðferli.  

Kannað er hvort aðferð þeirra geti með marktækum hætti skilað umframávöxtun á 

Breskum hlutabréfamarkaði. Rannsóknin tekur til þeirra 351 hlutabréfa sem uppfylla 

grunnskilyrði um lágmarks markaðsvirði og seljanleika í Kauphöllinni í London. 

Rannsóknartímabilið nær yfir 10 ára tímabil, frá lok nóvember 2008 til lok nóvember 

2018. 

Niðurstöður sýna að aðferðin skilar með marktækum hætti ávöxtun umfram 

viðmiðunarvísitöluna FTSE 350. Aðferðin nær þessum árangri með talsvert meira flökti en 

viðmiðunarvísitalan. Áhættuleiðréttir mælikvarðar eru þó hagkvæmir fyrir aðferðina og 

sýna að fjárfestum er umbunað fyrir aukið flökt. Þegar rannsóknartímabilinu er skipt upp 

í þrjú tímabil má sjá að aðferðin skilar stöðugri (e. robust) árlegri umframávöxtun yfir öll 

tímabilin. Niðurstöður gefa til kynna að með því að einblína á hlutabréf með samfelldara 

verðferli og taka tillit til árstíðabundina eiginleika er arðsemi fjárfestingaraðferðinnar 

aukin.  
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1  Inngangur  

Við rannsóknir á verðbréfamörkuðum er eitt mesta álitaefnið, hvort eða að hve miklu leyti 

hægt sé að spá fyrir um framtíðarávöxtun hlutabréfa. Kenningin um skilvirka markaði 

segir að verð hlutabréfa endurspegli að fullu allar tiltækar upplýsingar á hverjum tíma 

(Fama, 1970). Þetta þýðir að fjárfestar geti ekki hagnast á því að eiga viðskipti út frá 

opinberum upplýsingum, eins og sögulegri ávöxtun hlutabréfa (Bodie, Kane og Marcus, 

2018).  

Upp úr 1980 fóru rannsakendur að skoða mynstur (e. patterns) í hlutabréfaverðum og 

frávik sem fóru gegn kenningunni um skilvirka markaði. DeBondt og Thaler (1985) komust 

að því að hlutabréfaverð hafði neikvæða eiginfylgni (e. serial correlation) yfir lengri tíma 

sem leiðir til langtímaleiðréttingar hlutabréfaverðs. Rannsóknir Jegadeesh (1990) og 

Lehman (1990) leiddu síðan í ljós neikvæða eiginfylgni í hlutabréfaverðum til skamms tíma 

eða skammtímaleiðréttingu. Það voru síðan Jegadeesh og Titman (1993), undir áhrifum 

rannsóknar Levy (1967) sem fundu að til millilangs tíma (3-12 mánaða) væri jákvæð 

eiginfylgni í verðum hlutabréfa. Þetta þýðir að hlutabréfaverð sem hafa hækkað (lækkað) 

undanfarna 3-12 mánuði halda áfram að hækka (lækka) næstu 3-12 mánuði. Það er því 

samfelldni (e. continuation) í hlutabréfaverði til millilangs tíma sem nefnt hefur verið 

skriðþungi (e. momentum) hlutabréfa. Þessi skriðþunga-áhrif eru þó ekki einungis bundin 

við Bandaríska hlutabréfamarkaðinn því Rouwenhourst (1998) fann sömu eiginleika í 

verði hlutabréfa í tólf mismunandi Evrópulöndum. Hann komst að því að til lengri og 

skemmri tíma væri leiðrétting í ávöxtun en til millilangstíma væri samfelldni. Í Bretlandi 

fundu Liu, Strong og Xu (1999), Hon og Tonks (2003) og Sigonos (2009) skriðþunga-áhrif 

á breskum hlutabréfamarkaði.  

Margir rannsakendur hafa reynt að finna skýringar á því hvers vegna skriðþunga-áhrifin 

eru til staðar á mörkuðum. Almennt má skipta skýringum í tvo flokka. Annars vegar 

atferlis- (e. behavioral) þar sem mest hefur farið fyrir að áhrifin séu tilkomin vegna þess 

að fjárfestar bregðist of lítið við (e. underreact) nýjum fréttum og hinsvegar skynsemis- 

(e. rational) eða áhættuskýringar sem halda því fram að ávöxtun hlutabréfa með mikinn 
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skriðþunga séu einfaldlega til komin þar sem umframávöxtun er umbun fyrir aukna 

áhættu.  

 

1.1 Rannsóknarspurning. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að yfirfæra fjárfestingaraðferð sem Wesley Gray & Jack 

Vogel (2016) setja fram í bók sinni Quantitative Momentum: A Practitioner´s Guide to 

Building a Momentum-Based Stock Selection System. Með því að yfirfæra aðferð þeirra á 

annan hlutabréfamarkað en bandaríska markaðinn er hægt að draga ályktun um 

áreiðanleika aðferðar þeirra og hvort hún geti, með marktækum hætti, skilað 

umframávöxtun á breska verðbréfamarkaðinum. Höfundur þessarar rannsóknar veit ekki 

til þess að aðferð þeirra hafi verið yfirfærð á annan markað. Rannsóknir á skriðþunga-

áhrifunum hafa tekið gríðarlega við sér á síðustu árum og hefur verið titlað sem helsta 

frávik kenningu skilvirkra markaða (Fama, 1998). Því telur höfundur mikilvægt að 

rannsaka skriðþunga-áhrifin þar sem þau hafa ekki verið skýrð að fullu með núverandi 

fjármálalíkönum sem eru notuð í dag. Nú til dags eru skriðþunga-áhrifin víða samþykkt og 

aðal ádeiluefnið snýr að því hvaða þættir valda því að skriðþungi sé til staðar á 

verðbréfamörkuðum (Liu og Zhang, 2008). Því er áhugavert að rýna í hvaða þættir það 

eru sem hafa áhrif á skriðþunga hlutabréfa og hvort eða með hvaða hætti hægt sé að nýta 

þessa þætti til að bæta arðsemi fjárfestingaraðferðar sem einblínir á skriðþunga 

hlutabréfa. 

 

1.2 Aðferðafræði. 

Höfundur fylgir aðferðafræði Gray og Vogel (2016) sem skipta ferli sínu í fimm skref. 

Fjárfestingaraðferð þeirra miðar einungis að því að kaupa hlutabréf en ekki skortselja. 

Ø Bera kennsl á markað. Okkar fjárfestingaheimur samanstendur af hlutabréfum 
skráðum í Kauphöllinni í London (e. London Stock Exchange), nánar tiltekið 
hlutabréf sem tilheyra vísitölunnni FTSE 350. Því inniheldur fjárfestingaheimur 
okkar 350 hlutabréf. 

Ø Lagt mat á almennan (e. generic) skriðþunga. Við röðum hlutabréfum byggt á 
12 mánaða ávöxtun og undanskiljum síðastliðinn mánuð, svokallaður millistigs 
skriðþungi. Við veljum þau 40 hlutabréf sem hafa mestan skriðþunga. 
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Ø Lagt mat á „gæði“ skriðþungans. Við síum út hlutabréf eftir „gæðum“ 
skriðþunga þeirra. Endum með 20 bréf. 

Ø Árstíðarbundin áhrif skriðþunga. Við nýtum okkur árstíðabundna eiginleika 
sem eiga við skriðþunga hlutabréfa og endurröðum eignasafninu 
ársfjórðungslega í lok febrúar, maí, ágúst og nóvember. 

Ø Fjárfestum af sannfæringu. Við leitumst eftir að fjárfesta í einsleitu (e. 
concentrated) eignasafni af hlutabréfum með hæstu gæði af megindlegum 
skriðþunga.  

 

1.3 Uppsetning rannsóknar.  
Uppsetning rannsóknarinnar er með þeim hætti að í öðrum kafla er reifuð 

hugmyndafræði nýklassísku fjármálafræðinnar þar sem farið er yfir kenningu um skilvirka 

verðbréfamarkaði. Í þriðja kafla er rýnt í skriðþunga hlutabréfa þar sem farið er yfir helsu 

rannsóknir á viðfangsefninu. Í fjórða kafla er síðan farið yfir helstu skýringar sem 

rannsakendur hafa sett fram og skoðað hvernig hægt sé að nýta þá þætti sem hafa áhrif 

á skriðþunga hlutabréfa til að búa til aðbæra fjárfestingarstefnu. Í fimmta kafla er farið 

yfir aðferðafræði fjárfestingarstefnu Gray og Vogel og niðurstöður rannsóknar þeirra á 

bandaríska hlutabréfamarkaðinum. Í sjötta kafla er farið yfir gagnaöflun og úrvinnslu 

þeirra gagna áður en farið er yfir framkvæmd rannsóknarinnar í sjöunda kafla. Því næst, í 

áttunda kafla er farið yfir þá árangursmælikvarða sem notaðir eru við mat á áreiðanleika 

og arðbærni þeirrar fjárfestingarstefnu sem sett hefur verið upp og niðurstöður birtar í 

níunda kafla. Að lokum eru niðurstöður dregnar saman í umræður þar sem farið er yfir 

helstu niðurstöður og lokaorð sett fram um takmarkanir rannsóknarinnar ásamt því að 

settar er fram tillögur að frekari rannsóknum. 
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2 Nýklassíska fjármálafræðin. 

2.1 Kenning skilvirkra markaða 

Eugene Fama hefur verið titlaður faðir kenningarinnar um skilvirka markaði. Árið 1965 

birti hann greinina “Random Walks in Stock Market Prices”. Í þeirri grein skilgreinir hann 

skilvirkni markaða sem:  

“In an efficient market, competition among the many intelligent participants 
leads to a situation where, at any point in time, actual prices of individual 
securities already reflect the effects of information based both on events that 
have already occurred and on events which, as of now, the market expects to 
take place in the future. In other words, in an efficient market at any point in 
time the actual price of a security will be a good estimate of its intrinsic value” 
(Fama, 1965, p. 56). 

Árið 1970 birti svo Eugene Fama greinina “Efficient Capital Markets: a Review of 

Theory and Empirical Work”. Í þeirri grein leggur hann upp kenninguna um skilvirka 

markaði og skilgreinir skilvirkan markað sem markað þar sem hlutabréfaverð endurspegla 

alltaf allar tiltækar upplýsingar. Þegar upplýsingar liggja fyrir þá eru áhrif þeirra metin 

m.t.t. verða. Væntingar um þróun í framtíð hafa tafarlaust áhrif á verð í nútíð og 

samkeppni tryggir að verð endurspegli upplýsingar. Ekki er hægt að leggja mat á 

óframkomnar upplýsingar. Þá myndi verð dagsins endurspegla þær. 

Fama (1970) gaf þrjú form af kenningu skilvirkra markaða: 

Ø “Veika” útgáfan; verð endurspeglar allar upplýsingar sem hægt er að fá með 
því að rannsaka söguleg gögn. Ekki er hægt að spá fyrir um þróun verðs byggt 
á gögnum úr fortíðinni. Tæknigreining virkar ekki. 

Ø “Hálfsterka” útgáfan; allar upplýsingar sem eru opinberar, þ.m.t. upplýsingar 
um framtíðarhorfur, endurspeglast þegar í verði. Hvorki grunn- eða 
tæknigreining virkar. 

Ø “Fullsterka” útgáfan; verð endurspeglar þegar allar upplýsingar sem varða 
fyrirtækið, jafnvel upplýsingar sem innherjar búa einir að. Ekkert getur orðið til 
hjálpar til þess að sjá fyrir þróun verðs, jafnvel þó að við ráðum yfir 
upplýsingum sem ekki eru opinberar. 

Kenningin hefur nokkrar forsendur: 

Ø Fjárfestar hegða sér skynsamlega. Ef einhverjir fjárfestar hegða sér órökrétt, þá 
mun hegðun þeirra vera handahófskennd og mun núllast út. 
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Ø Ef margir fjárfestar hegða sér óskynsamlega í hóp, þá myndast 
högnunartækifæri sem skynsami fjárfestirinn nýtir sér. Skynsami fjárfestirinn 
mun keyra verðið aftur upp í “rétt verð”. 

Ø Það er enginn viðskiptakostnaður 

Ø Upplýsingar eru tiltækar öllum markaðsaðilum. 

Kenningin segir því að ekki sé hægt, kerfisbundið, yfir lengri tíma að sigra markaðinn. 

Því leiðir af kenningunni að fjárfestar sem stunda virka stýringu geta ekki skilað 

umframávöxtun yfir hlutlausa stýringu, eins og að eiga í vísitölusjóði (Bodie, Kane og 

Marcus, 2018).  
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3  Skriðþungi hlutabréfa 

Markmið þessa kafla er að fara yfir sögu skriðþunga-áhrifa í verðbréfum, útskýra hvað 

skriðþungi er og hvernig aðferðir sem nýta skriðþunga-áhrifin við val á hlutabréfum virka. 

Í næsta kafla er síðan farið yfir helstu skýringar á skriðþunga-áhrifum hlutabréfa en þar 

hafa tvær skýringar farið fremst í flokki meðal fræðimanna, en það eru hegðunar- og 

skynsemis-skýringar.  

Skriðþungi í fjárfestingum er forsenda þess að árangur þeirra sé viðvarandi. 

Fjárfestingar sem hafa staðið sig vel munu halda áfram að gera það, á meðan þær sem 

hafa staðið sig illa munu halda áfram að standa sig illa. Þar sem þessi rannsókn einblínir á 

að nýta skriðþunga-áhrif við val á hlutabréfum er mikilvægt að skýra aðeins betur helstu 

aðferðir þess, þ.e. hvernig er almennt hægt að meta skriðþunga-áhrif hlutabréfa. Gray og 

Vogel (2016) lýsa hvernig skriðþunga er almennt skipt niður í tvo flokka til að greina frá 

mismunandi aðferðum til að meta áhrifin í hlutabréfum. 

Ø Tímaraðar-skriðþungi: Stundum kallað heildar-skriðþungi (e. absolute 
momentum), er reiknaður út frá sögulegri ávöxtun hlutabréfs og ekki tekið mið 
af ávöxtun á öðrum hlutabréfum. Það er að segja ef hlutabréf hefur jákvæða 
ávöxtun yfir t.d. síðastliðna 12 mánuði þá er það keypt en ef það hefur skilað 
neikvæðri ávöxtun þá er það skort selt. Einnig þekkt sem leitnigreining (e. trend 
following). 

Ø Þversniðs-skriðþungi (e. cross-sectional momentum): Upprunalega kallað 
hlutfallslegur styrkur (e. relative strength), mæling á gengi hlutabréfs í 
samanburði við önnur hlutabréf. Þ.e.a.s. ef tvö hlutabréf sem bæði hafa skilað 
jákvæðri ávöxtun síðastliðna 12 mánuði þá er það hlutabréf sem hefur hækkað 
meira í samanburði við hitt keypt.  

Hægt er að nýta sér þessar mismunandi aðferðir til þess að reyna að hagnast á 

áhrifunum. Sem dæmi er hægt að fjárfesta byggt á bæði tímaraðar- og þversniðs reglu en 

eins og tekið er fram hér að ofan eru mörg mismunandi form af skriðþunga sem geta verið 

notuð til að búa til fjárfestingaraðferð sem byggir á skriðþunga hlutabréfa. Tímaraðar- og 

þversniðs-skriðþungi er oftast notað í tímasetningu markaðar eða við val á eignaflokki. Í 

þessari rannsókn er hinsvegar reynt að skilja hvernig mismunandi eiginleikar skriðþunga 

geta verið nytsamlegir þegar kemur að því að velja einstaka hlutabréf (Gray & Vogel, 

2016). 

Skriðþungi er oft talinn vera frávik af skilvirkum markaði (Fama og French, 1996) en þó 

verður að íhuga hvort það sé líklegra að það séu stöðug áhrif á markaði. Jegadeesh og 
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Titman (2001) sýna fram á að skriðþungi hlutabréfa hefur verið arðbær í fjölda áratuga og 

því varhugavert hvort það ætti að vera kallað frávik. Asness, Frazzini, Israel og Moskowitz 

(2014) sýna fram á að elstu sönnunargögn um skriðþunga ná alla leið aftur til ársins 1801 

á breskum verðbréfamarkaði. Einnig er dæmigert að frávik á markaði fari hverfandi eftir 

uppgötvun þeirra en það er þó ekki raunin með umframávöxtun vegna skriðþunga áhrifa 

(Jegadeesh og Titman, 2001).  

3.1 Rannsóknir 
Hér er rakin saga skriðþunga hlutabréfa frá því að fyrst voru borin kennsl á áhrifin í 

hlutabréfum og jafnframt farið að nýta þau við fjárfestingar þar til formlegar rannsóknir 

á viðfangsefninu fóru að birtast, fyrst í Bandaríkjunum og síðar á fleiri 

hlutabréfabréfamörkuðum.  

Fyrsta áberandi persónan til að láta í ljós meginreglur skriðþunga-áhrifa í sambandi við 

fjárfestingar var David Ricardo. Hann lýsti ávinningi af skriðþunga-áhrifum þegar hann 

sagði, árið 1838, “cut your losses; let your profits run on.” Meginreglur 

fjárfestingaraðferða sem nýttu sér skriðþunga-áhrifin fóru fyrst að láta að sér kveða 

snemma á 20. öld. Skriðþungi er ríkjandi í hinni sögufrægu bók “Reminiscenes of a Stock 

Operator” eftir Edwin Lefevre (2010) upprunalega skrifuð árið 1923. Sú bók fer yfir 

hugsanir og feril fræga fjárfestisins Jesse Livermore. Þar má glögglega sjá að Livermore 

viðrar hugmyndir sem falla vel saman við aðferðir til að nýta skriðþunga hlutabréfa. Í bók 

sinni talar hann meðal annars um hugmyndina að kaupa hlutabréf þegar þau eru að ná 

nýjum hæðum, því hann sagði að verð séu aldrei of há til að byrja að kaupa eða of lág til 

að byrja að selja. 

Þrátt fyrir hugmyndir um að nýta skriðþunga-áhrifin til að hagnast á 

verðbréfamörkuðum voru engar formlega rannsóknir á viðfangsefninu fyrr en fyrsta 

vísindalega rannsókn var gerð af Cowles III og Jones (1937). Þar sem engar tölvur voru til 

á þessum tíma þá handskrifuðu Cowles og Jones tölfræði um árangur hlutabréfa tímabilið 

frá árinu 1920 til ársins 1935. Verður það að teljast ótrúlegt afrek. Cowles og Jones komust 

að því að þau hlutabréf sem hækkað höfðu mest frá fyrra ári hefðu mjög sterka 

tilhneigingu til að hækka enn frekar árið eftir, sem gefur til kynna samfelldni (e. 

continuation) í ávöxtun hlutabréfa til millilangs (e. intermediate) tíma. Þetta er sami 

grunnur og býr að baki fjárfestingaraðferðum um hlutfallslegan styrk í dag. 
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Þegar tölvugeta (e. computing power) fór að aukast með auknum tækniframförum 

birti Levy (1967) fyrstu tölvugerðu rannsóknina á skriðþunga-áhrifum hlutabréfa. Levy bjó 

til hugtakið “hlutfallslegur styrkur” sem höfundur telur góða leið til að einkenna þá 

fjárfestingaaðferð að kaupa hlutabréf sem hafa hækkað hlutfallslega meira en önnur. 

Upprunalega rannsókn Levy náði yfir 5 ára tímabil með gögnum um verð 625 hlutabréfa 

frá kauphöllinni í New York. Niðurstöður hans sýna að hagnaður sem næst við að kaupa 

sögulega sterkustu hlutabréfin er meiri en hagnaðurinn sem næst þegar hlutabréf eru 

valin af handahófi. Levy (1968) víkkaði rannsókn sína út og skrifaði bók um viðfangsefnið 

hlutfallslegan styrk þar sem hann sýnir fram á að hlutabréf sem höfðu hlutfallslega 

hækkað mest undanfarna sex mánuði hækkuðu umfram önnur hlutabréf næstu sex 

mánuði á eftir. Það kom líka í ljós að þau 10% hlutabréfa sem höfðu hækkað mest í verði 

undanfarna tvo mánuði hækkuðu um 9,6% næstu tvo mánuði á eftir. Jensen (1967) fann 

þó margar matsvillur í rannsókn Levy og gagnrýndi hann fyrir að taka ekki tillit til 

viðskiptakostnaðar og áhættuþátta. 

Upp úr 1980 fóru að koma fram ýmsar rannsóknir um frávik á verðbréfamörkuðum 

sem samrýmdust ekki kenningunni um skilvirka markaði. Samkvæmt veiku 

skilgreiningunni á skilvirkni markaða er ekki hægt að spá fyrir um verðþróun verðbréfa 

byggt á sögulegum verðum. Rannsakendur fóru að rannsaka eiginfylgni (e. serial 

correlation) í ávöxtun hlutabréfa. Eiginfylgni þýðir að hlutabréfaverð er háð fyrri verðum. 

Jákvæð eiginfylgni þýðir að jákvæð ávöxtun mun fylgja eftir fyrri jákvæðri ávöxtun 

(skriðþunga-áhrif) og neikvæð eiginfylgni er öfugt (leiðréttingaráhrif). DeBondt og Thaler 

(1985) hófu að rannsaka mynstur í hlutabréfaverðum til lengri tíma, skilvirkni 

verðbréfamarkaðar og viðbrögð markaðsaðila við nýjum fréttum, hvort sem um ræðir 

jákvæðar eða neikvæðar. Grein þeirra einblínir á framtíðarávöxtun eignasafns hlutabréfa 

með lægstu ávöxtun yfir síðastliðna 36 mánuði borið saman við eignasafn hlutabréfa með 

hæstu ávöxtun yfir síðastliðna 36 mánuði. Rannsókn þeirra spannar tímabilið frá árinu 

1933 til 1980 og niðurstöður sýna að eignasafn hlutabréfa með lægstu ávöxtun skilar 

24,6% ávöxtun umfram safn bréfa með hæstu ávöxtun yfir næstu 3 ár. Þeir uppgötvuðu 

langtíma leiðréttingaráhrif í hlutabréfaverðum þar sem fjárfestar leiðrétta óhóflega 

yfirverðlagningu (e. overvaluation) eða undirverðlagningu (e. undervaluation). Þeir töldu  

fjárfesta bregðast of harkalega við nýjum upplýsingum á verðbréfamarkaði. Þetta allt 

veldur efasemdum um fullkomlega skilvirka markaði. 
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Tvær greinar skrifaðar árið 1990 skoðuðu skriðþunga-áhrifin til skamms tíma sem er 

mælt yfir tímabil sem er í mesta lagi einn mánuður. Lehman (1990) skoðaði hvernig 

hlutabréfaverð vikunnar á undan hafði áhrif á verðið vikunnar á eftir. Niðurstöðurnar 

sýndu að eignasöfn af hlutabréfum sem höfðu jákvæða ávöxtun í vikunni á undan skiluðu 

í flestum tilvikum neikvæðri ávöxtun í vikunni á eftir og öfugt. Það er því leiðrétting á 

ávöxtun til skamms tíma. Jegadeesh (1990) skoðaði hvernig hlutabréfaverð síðasta 

mánaðar hafði áhrif á verð næsta mánaðar og staðfesti niðurstöður Lehman, sem sýndu  

að þegar skriðþungi er mældur yfir tímabil sem er styttra en einn mánuður mun framtíðar 

ávöxtun til skamms tíma leiðréttast.  

Loksins, árið 1993, endurvöktu Jegadeesh og Titman niðurstöður Levy frá árinu 1967 í 

grein þeirra „Returns to Buying Winners and Selling Loosers: Implications for Stock 

Market Efficiency”. Rannsókn þeirra var í meginatriðum í anda rannsóknar Levy nema 

með mun meira af gögnum og aukinni reiknigetu vegna framfara í tölvutækni. Þetta var 

rannsókn á svokölluðum millistigs skriðþunga og sýndi fram á samfelldni í ávöxtun. Með 

öðrum orðum, ef hlutabréf hefur staðið sig tiltölulega vel áður, mun það halda áfram að 

gera það í framtíðinni. Þeir sýna hvernig skriðþunga-aðferð (að kaupa hlutabréf sem hafa 

staðið sig best og skortselja hlutabréf sem hafa staðið sig verst) gefur góðar niðurstöður 

fyrir millistigs tímaramma, það er að segja 3-12 mánuði. Þeir skoða þessi áhrif með því að 

hanna J-mánaða/K-mánaða aðferðafræði: skriðþunga áhrif hlutabréfa eru metin út frá 

heildarávöxtun J mánaða og stöðunni er síðan haldið í K mánuði (J=3,6,9,12; K=3,6,9,12). 

Þeirra helstu niðurstöður eru að það sé samfelldni í ávöxtun þegar millistigs skriðþungi er 

notaður. Aðferðin sem skilaði bestu niðurstöðu var þegar hlutabréf eru valin byggt á 

frammistöðu bréfanna síðastliðna 12 mánuði og þeirri stöðu haldið í 3 mánuði. Þá fá þeir 

þær niðurstöður að mismunur í mánaðarmeðaltali ávöxtunar milli eignasafns hlutabréfa 

með hæstu heildarávöxtun yfir síðastliðna 12 mánuði og eignasafns hlutabréfa með 

lægstu ávöxtun yfir sama tímabil sé 1,31 prósent, eða næstum 16 prósent á ársgrundvelli. 

Hinsvegar fundu þeir einnig að umframávöxtun tengd millistigs skriðþunga í 

hlutabréfasöfnum er ekki langvarandi. Því fer skriðþungi umframávöxtunar hverfandi fyrir 

hlutabréfasöfn sem halda sömu hlutabréfunum lengur en í 12 mánuði eftir að safnið var 

myndað. Jegadeesh og Titman halda því fram að millistigs skriðþunga-áhrif geta átt sér 

stað ef markaðurinn bregst of lítið við vegna upplýsinga um skammtímahorfur, eins og 
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afkomutilkynningar fyrirtækja en bregst of harkalega við vegna upplýsinga um 

langtímahorfur.  

Áhugavert er að Jegadeesh og Titman nefndu aldrei hugtakið skriðþungi í upprunalegu 

grein sinni, þrátt fyrir að hún sé af mörgum talin vera ein áhrifamesta (e. seminal) 

rannsókn á nútímaaðferðum sem nýta skriðþunga-áhrifin þegar kemur að vali á 

hlutabréfum. Hugtakið skriðþungi var fyrst nefnt til sögunnar eftir að Mark Carhart (1997) 

birti ritgerð sína við háskólann í Chicago sem var birt í Journal of Finance. Í þeirri grein bjó 

Mark til skriðþungaþátt (e. factor) sem í meginatriðum endurspeglaði aðferðir sem velja 

hlutabréf út frá hlutfallslegum styrk þeirra eins og lýst er í grein Jegadeesh og Titman. 

Stuttu eftir ritgerð Carhart varð skriðþungi akademískt hugtak yfir hina gömlu aðferð sem 

kennd var við hlutfallslegan styrk. Í kjölfarið var sem flóðgáttir hefðu opnast og fjöldi 

greina um skriðþunga-áhrif verðbréfa fóru að birtast. Sönnunargögnin voru svo 

yfirþyrmandi að frávikið var krýnt fremsta frávik (e. premier anomaly) á markaði af engum 

öðrum enn Eugene Fama, föður kenningarinnar um skilvirka markaði (Fama, 1998). 

Skriðþunga-áhrifin eru ekki einungis bundin við bandaríska markaðinn en 

Rouwenhorst (1998) rannsakaði tólf Evrópulönd árin 1980 til 1995 og sýna niðurstöður 

hans að skriðþungi hlutabréfa til meðallangstíma skilar eignasafni hæstu hlutabréfana 1% 

mánaðarlegri ávöxtun umfram eignasafn lægstu hlutabréfana. Mjög sambærilegar 

niðurstöður og Jegadeesh og Titman (1993) fengu í sinni rannsókn. Rannsókn 

Rouwenhorst sýnir einnig fram á skammtíma- og langtímaleiðréttingar. Einnig skoða 

Doukas og McKnight (2005) tímabilið  frá árinu 1988 til 2001 og sýna niðurstöður þeirra 

að hagnaður vegna skriðþunga-áhrifa er til staðar á þeim 8 af 13 evrópsku mörkuðum sem 

þeir skoða. Griffin, Ji og Martin (2004) skoða skriðþunga-áhrifin á 40 mismunandi 

mörkuðum og uppgötva að skriðþunga-áhrifin eru til staðar útum allan heim með 

einstökum undantekningum. 

3.1.1 Skriðþungi hlutabréfa á Bretlandi. 

Liu, Strong og Xu (1999) skoðuðu hlutabréfamarkað Bretlands og ályktuðu að hægt væri 

að ná umframávöxtun vegna skriðþunga-áhrifa. Þeir notuðst við vikuleg hlutabréfaverð 

yfir árin 1977 til 1996. Þeirra niðurstöður sýndu að þrátt fyrir að leiðrétta fyrir 

kerfisbundna áhættu, stærð eða virði voru enn áhrif skriðþunga á markaði. Þeir álykta að 

skriðþunga-áhrifin séu tilkomin vegna þess að markaðurinn bregst of lítið við sértækum 
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upplýsingum um fyrirtæki (e. firm specific information). Í rannsókn á breskum 

hlutabréfamarkaði árin 1955 til 1996 komust Hon og Tonks (2003) að því að skriðþungi er 

eiginleiki sem á sér stað yfir stutt til millilangs tímabils. Þegar kafað er dýpra í gögn þeirra, 

má sjá að skriðþungi yfir allt tímabilið (1955-1996) er nánast eingöngu keyrður áfram af 

miklum skriðþunga á seinna tímabilinu, (1977-1996). Signanos (2010) fann sambærilegar 

niðurstöður, þ.e.a.s. sönnunargögn um skriðþunga hlutabréfa yfir mismunandi tímabil. 

Galariotis, Holmes og Ma (2007) álykta að það sé skriðþungi í hlutabréfum í kauphöllinni 

í London á árunum 1964 til 2005. Ellis og Thomas (2004) rannsökuðu skriðþunga stærstu 

351 hlutabréfa í Kauphöllinni í London, eða nánar tiltekið fyrirtæki í vísitölunni FTSE 350 

og sýna fram á að aðferð sem nýtir skriðþunga-áhrifin til millilangs tíma reyndist arðbær. 

Með hliðsjón að ofangreindu er ljóst að skriðþunga-áhrifin eru ekki bundin við neinn 

tiltekinn markað heldur virðast þau eiga við á alþjóðlegum vettvangi. Það er athyglisvert 

að mati höfundar þegar haft er í huga að markaðir kunna að vera ólíkir vegna ýmissa 

þátta, þar á meðal menningar, reglna, stærðar og hversu þróaðir þeir eru.  
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4 Skýringar á skriðþunga-áhrifum. 

Þó að rannsóknir hafi sýnt að skriðþunga-áhrifin séu til staðar yfir mismunandi markaði, 

tímabil og eignaflokka þá er enn um það deilt hver orsökin sé, þ.e. hvers vegna áhrifin séu 

til staðar á markaði. Eftir birtingu greinar Jegadeesh og Titman (1993) hafa margir 

rannsakað tilurð skriðþunga-áhrifa og reynt að finna orsök þeirra.  

Það er almennt talið að það séu tveir flokkar af fræðilegum skýringum varðandi 

skriðþunga-áhrifin, annars vegar rökréttar eða útskýringar byggðar á áhættuþáttum (e. 

risk factors) og hins vegar hegðunarútskýringar. Í útskýringum byggðum á áhættu er svo 

litið á að munur í raunávöxtun hlutabréfa sé vegna þess að bréfin hafi mismunandi vænta 

ávöxtun og hærri vænt ávöxtun er tengd við meiri áhættu. Þetta er rökrétt (e. rational) 

útskýring, sem er spurning um orsök og áhrif. Ef þú tekur meiri áhættu, ættir þú að fá 

hærri ávöxtun sem umbun fyrir að taka téða áhættu og því sé hagnaður skriðþunga 

einfaldlega tilkominn vegna þess að hlutabréf með mikinn skriðþunga bera meiri áhættu 

en þau sem hafa minni skriðþunga. Þetta sjónarmið, sem er í samræmi við hugmyndina 

um skilvika markaði er byggt á skynsemi.  

En þvert á móti útskýringum byggðum á áhættu þar sem undirliggjandi forsenda þess 

er að fjárfestar séu skynsamir, eru hegðunarsinnar (e. behaviourists) sem halda því fram 

að skriðþunga-áhrifin endurspegli hegðunarkvilla (e. bias) fjárfesta, það er að fjárfestar 

hegði sér óvænt og óskynsamlega með kerfisbundnum og fyrirsjáanlegum hætti. Undir 

atferlisfjármálum eru markaðir ekki alltaf skilvirkir. Það er hegðun einstaklinga sem 

hreyfir markaðinn en ekki upplýsingar sem markaðsaðilar hafa. Verð endurspegla ekki 

alltaf allar opinberar upplýsingar vegna þess að hegðun markaðsaðila getur valdið því að 

verð haldast of há eða of lág í langan tíma.  

4.1 Rökréttar skýringar fyrir skriðþunga-áhrifum  

Ein fyrsta tilraun fyrir áhættumiðaða nálgun á skriðþunga hlutabréfa var sett fram af 

Conrad og Kaul (1998). Þeir rannsökuðu aðferðir byggðar á sögulegri ávöxtun á 

mismunandi tímabilum og skoða arðsemi þeirra. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að 

þversniðs-breytileiki (e. cross sectional variation) í væntri ávöxtun á einstökum 

hlutabréfum gæti  skýrt hagnað vegna skriðþunga-áhrifa. Jegadeesh og Titman (2001) 

fundu hinsvegar matsvillur í rannsókn Conrad og Kaul. Fama og French (1996) komust að 
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því að þriggja þátta líkan þeirra gat útskýrt neikvæða eiginfylgni í hlutabréfaverðum til 

lengri tíma en hinsvegar gat líkan þeirra ekki útskýrt jákvæða eiginfylgni sem Jegadeesh 

og Titman (1993) sýndu fram á í sinni rannsókn.  

4.1.1 Markaðshringrás (e. market states) 

Markaðssveiflur eins og annarsvegar bjartsýnismarkaður (e. bull market) þar sem 

eftirspurn eftir bréfum er meiri en framboð og verð fer hækkandi og hinsvegar 

svartsýnismarkaður (e. bear market) þar sem framboð á hlutabréfum er mun meira en 

eftirspurn og verð fer lækkandi hafa áhrif á stig og arðsemi skriðþunga.  

Siganos og Chelley-Steeley (2006) skoðuðu arðsemi skriðþunga-aðferða á bjartsýnis- 

og svartsýnismarkaði í Kauphöllinni í London og finna að mikill skriðþungi hlutabréfa er 

meira áberandi eftir niðursveiflu á markaði sem ber saman við ályktanir Moskowitz og 

Grinblatt (1999) að fjárfestingaraðferðir sem nýta skriðþunga-áhrifin virki best þegar það 

er kreppa. Þvert á móti sýndu Conrad og Kaul (1998) fram á að skriðþungi er hærri á 

tímum þegar markaðurinn er bjartsýnn. 

4.1.2 Viðskiptakostnaður (e. transaction cost) 

Arðsemi vegna fjárfestingaraðferða sem nýta skriðþunga-áhrif hlutabréfa getur rýrnað 

verulega þegar tekið hefur verið tillit til þess viðskiptakostnaðar sem myndast við kaup og 

sölu á hlutabréfum. Moskowitz og Grinblatt (1999), Grundy og Martin (2001), og Lesmond 

Schill og Zhou (2004) benda á að til þess að skriðþunga-aðferðir séu arðbærar verða hver 

viðskipti með bréf að vera stór. Þegar viðskiptakostnaður er settur sem 1,77% af hagnaði 

skriðþunga hlutabréfa hverfur arðbærni aðferðarinnar (Grundy og Martin, 2001). 

Lesmond Schill og Zhou (2004) segja að hagnaður vegna skriðþunga sé villandi vegna 

þeirrar sérstöku forsendu er varðar viðskiptakostnað. Þeir komast að þeirri niðurstöðu að 

fjárfestingaraðferðir byggðar á skriðþunga hlutabréfa krefjast þess að viðskipti séu tíð og 

hlutabréf sem búa til hagnað vegna skriðþunga-áhrifa hafa háan viðskiptakostnað sem 

gleypir alla mögulega umframávöxtun. Þeir ganga enn lengra og segja að 

viðskiptakostnaður sé vanmetinn í fyrri rannsóknum á skriðþunga. Korajczyk og Sadka 

(2004) nota fjórar aðferðir við að meta viðskiptakostnað og komast að þeirri niðurstöðu 

að hann sé óháður stærð félaga og skýri ekki hagnað vegna fjárfestingaraðferða sem nýta 

áhrif skriðþunga í hlutabréfum. Þeir meta það þó svo að slíkar aðferðir hafa takmarkaða 
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skölunargetu (e. scalability), metið á í kringum 5 milljarða íslenska króna. Hinsvegar sem 

svar við þeirri grein og öðrum, birtu Frazzini, Israel og Moskowitz (2015) grein þar sem 

þeir nota gögn um yfir þúsund milljarða af verðbréfaviðskiptum á 21 markaði yfir 19 ára 

tímabil. Niðurstöður þeirra sýna að hagnaður skriðþunga er stöðugur (e. robust) að teknu 

tilliti til viðskiptakostnaðar og metin viðskiptakostnaður fyrri rannsókna væri mögulega 

tífalt hærri en raunverulegur viðskiptakostnaður. Siganos (2010) fullyrðir að fjöldi 

hlutabréfa sem tekin eru inn í eignasafnið geti einnig haft áhrif á stig viðskiptakostnaðar. 

Í stuttu máli eru deilur um viðskiptakostnað heit umræða en samstaða frá rannsóknum 

virðist vera að arðsemi skriðþunga hlutabréfa sé stöðugur að teknu tilliti til 

viðskiptakostnaðar, en skölunarmöguleikar eru takmarkaðir. 

4.1.3 Stærð og seljanleiki (e. size and liquidity) 

Seljanleiki hlutabréfa getur haft talsverð áhrif á arðsemi fjárfestingaraðferða byggðum á 

skriðþunga hlutabréfa en það er alltaf hætta á því að ekki sé hægt að selja hlutabréf 

hvenær sem þess er óskað eða að mikill munur sé á kaup- og söluverði. Þessi áhrif eru 

oftast nær mest hjá félögum með lægra markaðsvirði.  

Sadka (2006) komst að þeirri niðurstöðu að yfir 80% af þversniðsbreytileika (e. cross 

sectional variation) hagnaðar skriðþunga er tilkominn vegna seljanleikaáhættu (e. 

liquidity risk). Pastor og Stambaugh (2003) finna einnig að verulegt hlutfall af hagnaði 

skriðþunga sé vegna seljanleikaáhættu. Grinblatt og Moskowitz (2004) sáu að fyrirtæki 

með meira magn verðbréfaviðskipta (e. trading volume) eru með hærri skriðþunga, sem 

og fyrirtæki með færri stofnfjárfestaeigendur (e. institutional ownership). Einnig finna 

þeir að stöðugleiki í jákvæðri ávöxtun sé mjög mikilvægur og að félög sem eru með 

stöðuga jákvæða ávöxtun yfir alla mánuðina á tímabilinu skila hærri ávöxtun en þau sem 

skila aðeins nokkrum „framúrskarandi“ mánuðum. Með öðrum orðum, þau bréf sem eru 

með samfelldara verðferli (e. smoother path) skila betri ávöxtun er þau sem eru með 

meira flökt í sínu ferli (e. jumpier path).  

Einnig er vert að minnast á að rannsakendur hafa sýnt fram á að skriðþungi hlutabréfa 

hefur neikvæða fylgni við stærð en þó er umframávöxtun ekki einungis bundin við 

fyrirtæki með lágt markaðsvirði (Rouwenhorst 1998). Með öðrum orðum, þá skila 

fyrirtæki af öllum stærðargráðum jákvæðri ávöxtun sökum skriðþunga-áhrifa en lítil 

fyrirtæki skila hæstu ávöxtuninni. Levis (1989) rannsakaði breskan hlutabréfamarkað frá 
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árunum 1961 til 1985 og komst að þeirri niðurstöðu að smærri fyrirtæki skiluðu ávöxtun 

umfram stærri fyrirtæki þegar leiðrétt hafði verið fyrir áhættu. Ástæða þess er að 

mismunur kaup- og sölutilboða (e. bid/ask spread) er venjulega mun hærra fyrir fyrirtæki 

með lágt markaðsvirði, sem gerir kostnað þess að kaupa og selja hlutabréf mun hærri.  

4.1.4 Árstíðabundnir eiginleikar (e. seasonality) 

Árstíðasveiflur, í samhengi við rannsóknir á hlutabréfamarkaði, vísar til þess að tímasetja 

markaðinn byggt á dagatalinu. Rannsóknir árstíðasveiflum á hlutabréfamarkaði eru 

víðamiklar og fjölbreyttar. Með  dagatalsáhrifum  er  átt  við  óvenjulega  verðþróun  

hlutabréfa  á  tilteknum  árstímum.  

Jegadeesh og Titman (1993) og Grinblatt og Moskowitz (2004) sýndu að ávöxtun 

skriðþunga sé hærri í desember. Grundy og Martin (2001) sýna fram á tap í janúar fyrir 

flesta mánuði í úrtaki þeirra. Zhang og Jacobsen (2013) skoða 300 ára gögn af breska 

hlutabréfamarkaðinum og álykta að taka ætti árstíðabundnum áhrifum með smá fyrirvara 

þar sem niðurstöður þeirra sýna að þrátt fyrir að margir mismunandi mánuðir skila 

umframávöxtun yfir ákveðið tímabil voru fáir sem gerði það yfir allt rannsóknartímabil 

þeirra. 

Sias (2007) rannsakaði hvernig árstíðasveiflur hefðu áhrif á ávöxtun 

fjárfestingaraðferða sem einblína á skriðþunga hlutabréfa. Hann skoðaði hvernig 

gluggaskreytingar (e. window dressing) og sala vegna skattataps (e. tax loss selling) hefði 

áhrif á ávöxtun skriðþunga. Til að skilja hvernig hægt er að nýta gluggaskreytingar og sölu 

vegna skattataps til að bæta arðsemi fjárfestingaraðferðarinnar verður farið yfir það hér 

áður en snúið er aftur að rannsókn og niðurstöðum Sias. 

4.1.4.1 Gluggaskreytingar 

Á smásölumarkaði er tilgangur gluggaskreytinga að raða vörum í glugga í verslun til að líta 

út eins aðlaðandi og mögulegt er fyrir viðskiptavini. Gluggaskreytingar virka því þær draga 

viðskiptavini inn í verslunina þrátt fyrir að vörurnar líti ekki eins vel út inn í versluninni 

sjálfri. Í fjármálaheiminum sýna sjóðstjórar af sér sambærilega hegðun. Hugtakið 

gluggaskreytingar verðbréfasafna er skýrt sem hegðun fjármálasérfræðinga til að villa 

fyrir um og höfða til kenja á ófáguðum viðskiptavinum. Í reynd virkar það þannig að 

sjóðsstjórar vita að þeir þurfa að gefa upp eignir í ársfjórðunglegu uppgjöri sem er sent til 

viðskiptavina. Þeir vilja að sjálfsögðu ekki að viðskiptavinir sjái hlutabréf í verðbréfasafni 
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sjóðsins sem hafa skilað lægri ávöxtun en markaðurinn. Vegna þessa þá selja þeir öll 

hlutabréf sem hafa haft slæma ávöxtun rétt fyrir birtingu uppgjörs og kaupa hlutabréf 

sem ávaxtað vel undanfarið svo þeir líti vel út. Með öðrum orðum eru sjóðstjórar að reyna 

bæta útlit verðbréfasafnsins þegar dregur að lokum ársfjórðungs og þeir þurfa að kynna 

hlutahöfum árangur sjóðsins. 

Kacperczyk, Sialm og Zheng (2008) rannsökuðu viðfangsefnið í sambandi við óséð 

athæfi meðal sjóðstjóra. Þeir mátu áhrif óséðra aðgerða þeirra á ávöxtun sjóðs með því 

að mæla ávöxtunargjá (e. return gap) en það er skilgreint sem munur á tilkynntri ávöxtun 

sjóðs og ávöxtun eignasafns sem fjárfestir í áður uppgefinni hlutabréfaeign sjóðsins að 

frádregnum kostnaði. Þeir sýndu fram á að óséðar aðgerðir geti rýrt virði sökum 

gluggaskreytinga.  

Solomon, Soltes og Sosyura (2014) rannsaka hvernig sviðsljós fjölmiðla hefur áhrif á 

gluggaskreytingar verðbréfasjóða. Niðurstöður þeirra sýna að fjárfestar verðlauna þá 

sjóði sem hafa hlutabréf í eignasafni sínu sem hafa ávaxtað vel undanfarið en þó aðeins 

ef þessi bréf hafa nýlega fengið umfjöllun í fjölmiðlum. Þannig sjóðir, með mjög sýnileg 

hlutabréf sem hafa ávaxtað vel upp á síðkastið, laða að meira fjármagn en sjóðir með 

minna sýnileg hlutabréf sem hafa þá ávaxtað jafn vel.  

He, Ng og Wang (2004) sýndu fram á að gluggaskreytingar verðbréfasjóða eru 

stundaðar meðal fjölda stofnana. Agarwal, Gay og Ling (2014) fundu að gluggaskreytingar 

eru stundaðar meðal sjóðstjóra sem eru minna hæfir til starfsins og standa sig almennt 

illa. Þeir fundu að gluggaskreytingar eru eyðileggjandi fyrir virði og eru tengdar verri 

framtíðarafkomu. Hins vegar fundu Hu, Mclean, Pontiff og Wang (2014) lítil 

sönnunargögn um að fagfjárfestar stunduðu gluggaskreytingar. Breton (1993) rannsakaði 

gluggaskeytingar á breska markaðinum og staðfesti framangreindar niðurstöður. 

4.1.4.2 Sala vegna skattataps 

Watchel (1942) var fyrstur rannsakenda til að bera kennsl á „janúaráhrif“ í ávöxtun 

hlutabréfa þegar hann skoðaði hvernig skattar gætu leitt til árstíðabundinna áhrifa í 

ávöxtun hlutabréfa frá desember til janúar. Rozeff og Kinney (1976) byggðu á rannsókn 

Watchel (1942) og skoðuðu ávöxtun hlutabréfa frá árinu 1904 til 1974. Niðurstöður þeirra 

sýndu að verð hlutabréfa hækkar tölfræðilega marktækt meira í janúar en aðra mánuði 

árins. Megintilgáta þeirra fyrir þessum áhrifum var vegna skattahvata í lok árs.  
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Efasemdamenn um að árstíðasveiflur séu af völdum skatta eru meðal annars Roll 

(1983), Keim (1983) og Reinganum (1983) sem fundu að hærri ávöxtun í janúar væri 

aðallega að finna meðal smærri fyrirtækja og væri þar af leiðandi ekki eins víðtæk og áður 

var talið. Nýlegri rannsóknir hafa hinsvegar fundið samband milli skatta og janúar-

áhrifanna. Þessar greinar eru eftir Chen og Singal (2004) og Grinblatt og Moskowitz 

(2004).  

 

Sias (2007) sem kannaði tvær tilgátur þess að árstíðasveiflur hefðu áhrif á skriðþunga 

hlutabréfa. Fyrst þar sem verðbréfasjóðir hafa hvata til að gluggaskreyta verðbréfasöfn 

með því að selja hlutabréf með miklu tapi og kaupa hátt verðlögð hlutabréf fyrir lok hvers 

ársfjórðungs þá er fyrsta tilgáta hans að ávöxtun vegna skriðþunga hlutabréfa sé hæst í 

lok hvers ársfjórðungs vegna þess að gluggaskreytingar valda því að eftirspurn í hlutabréf 

með mikinn skriðþunga eykst og eftirspurn hlutabréfa með lítinn skriðþunga minnkar. 

Seinni tilgátan snýr að því að skattskyldir fjárfestar munu vilja selja hlutabréf sem hafa 

lækkað og halda þeim hlutabréfum sem hafa hækkað í lok árs til að lágmarka skattbyrði.  

Niðurstöður hans sýna að ávöxtun hlutabréfa með skriðþunga er best í mánuðum fyrir 

lok hvers ársfjórðungs vegna gluggaskreytinga og sérstaklega góð í lok árs eða fyrir 

desember mánuð sökum sölu vegna skattataps. Rannsókn sýnir því að skriðþungi 

hlutabréfa er mjög árstíðarbundið fyrirbæri. 

 

4.2 Atferlisútskýringar fyrir skriðþunga-áhrifunum. 

Gunnforsenda flestra fjármálalíkana er að einstaklingar taki rökréttar ákvarðanir undir 

öllum kringumstæðum. Líkan Markowitz (1952) er byggt á þeirri forsendu að einstaklingar 

leitist við að hámarka vænt notagildi sitt. Rannsóknir Kahneman (2011) og Thaler (2015) 

ganga hins vegar þvert á nýklassísku fjármálafræðin og hafa sýnt að einstaklingurinn 

hegðar sér í mörgum tilfellum ekki rökrétt. Þeir hafa bent á svokallaðar leiðsagnareglur 

(e. heuristics) eða skekkjur sem einstaklingar verða fyrir, sérstaklega þegar verulegir og 

ófyrirsjáanlegir atburðir gerast. Þeir benda á að fjármálalíkönin nái ekki utan um þessa 

hluti því forsenda þeirra er að manneskjan hagi sér rökrétt og því séu líkönin of þröngt 

skilgreind. 
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Á síðari árum hefur áherslan í rannsóknum á skriðþunga hlutabréfa farið úr því að 

rannsaka hvort skriðþungi sé til staðar á mörkuðum yfir í hverjar séu ástæður þess að 

skriðþungi sé til staðar. Kahneman og Tversky (1979) hafa haft mikil áhrif á atferlisfjármál 

með greinum sínum um villur vegna leiðsagnarreglna.  

Festing (e. anchoring) felur í sér að fjárfestar eru bundnir við ákveðna tölu sem þeir 

nota sem viðmiðunapunkt og þeir miða út frá upprunalegri fjárfestingu. Þar gerist það oft 

að það er of mikið vægi sett á mikilvægi fyrstu upplýsinga sem við fáum. Tversky og 

Kahneman (1974) sýndu að fólk festir viðmiðunarpunkt sinn og er tregt til að breyta 

skoðunum sínum vegna nýrra upplýsinga. Festing af hvers konar tagi leiðir til tregðu. Þetta 

getur valdið því að fjárfestar bregðast of lítið við fréttum, sem heldur verðum fyrir neðan 

sannvirði (e. fair value). Náskylt festingu er staðfestingaskekkja (e. confirmation bias), 

sem er hneigð til að ofmeta mikilvægi upplýsinga sem styðja við viðhorf okkar. Fjárfestar 

með staðfestingaskekkju líta á nýlegar verðbreytingar sem vísbendingu um 

framtíðarárangur og munu mögulega fjárfesta meira í bréfum sem hafa nýlega staðið sig 

vel en minna í þeim sem hafa ekki staðið sig eins vel. Samræmisreglan (e. 

representativeness) er þegar fólk metur líkur út frá því hversu lýsandi atburður er í huga 

þeirra um skylda atburði. Fjárfestar eru of svartsýnir gagnvart fyrirtækjum sem hafa 

staðið sig illa undanfarin ár og of bjartsýnir gagnvart fyrirtækjum sem hafa staðið sig vel 

undanfarin ár (Bodie, Kane og Marcus, 2018).  

DeLong, Shleifer & Summers (1990) rannsökuðu hvort hegðun fjárfesta gæti skýrt 

hagnað skriðþunga í hlutabréfum. Rannsókn þeirra lítur til fjárfesta sem fylgja aðferðum 

byggðum á jákvæðri afturverkun (e. positive feedback), sem leiðir þá til að kaupa bréf 

þegar verð hækka og selja þegar verð falla. Niðurstöður þeirra sýna að þetta veldur 

óhóflegum verðbreytingum og í kjölfarið skriðþunga hlutabréfa.  

Bikhcanddani, Hirshleifir og Welch (1992) lýstu því hvernig upplýsingaflæði til fjárfesta, 

t.d í gegnum fréttir veldur því að fjárfestar stökkva á vagninn vegna hjarðhegðunar (e. 

herding). Hjarðhegðun er einnig fundin í tillögum og spám greiningaraðila (Welch, 2000), 

í fjárfestingabréfum (Grahm, 1999) og meðal fagfjárfesta (Grinblatt, Titman og Wermers, 

1995).  

Daniel, Hirshleifer og Subrahmanyam (1998) smíða atferlislíkan byggt á þeirri forsendu 

að oföryggi (e. overconfidence) og sjálfsupphafningabjögun (e. self-attribution bias) 
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fjárfesta valdi skriðþunga-áhrifum í verði hlutabréfa. Þeir álykta að 

sjálfsupphafningabjögun hafi áhrif á fjárfestingaákvarðanir fjárfesta, þar sem þeir trúa að 

hagnaður af fjárfestingum þeirra sé vegna hæfileika þeirra við hlutabréfatínslu og tap sé 

einfaldlega óheppni eða tilviljun. Fjárfestar með þessa bjögun bregðast því of harkalega 

við upplýsingum sem þeir vita (e. private information) og bregðast of lítið við opinberum 

upplýsingum (e. public information), með því þá ýta þeir hlutabréfaverði hærra en 

sannvirði. 

Barberis, Shleifer og Vishny (1998) segja að fjárfestar bregðast of lítið við í fyrstu vegna 

nýrra frétta útaf íhaldssemi (e. conservatism). Síðan bregðast þeir of hart við yfir lengri 

tíma vegna samræmisreglunnar. Þetta veldur jákvæðri eiginfylgni í hlutabréfaverðum til 

skamms- eða millilangstíma (skriðþunga-áhrif) og neikvæðri eiginfylgni til lengri tíma 

(leiðréttingaráhrif). 

Útskýringar Barberis o.fl. (1998) og Daniel o.fl. (1998) á arðsemi vegna skriðþunga 

hlutabréfa er byggt á óskilvirkum markaði vegna bjagana fjárfesta. Hong og Stein (1999) 

hinsvegar rekja arðsemi skriðþunga í hlutabréfum til ófullkominna markaða (e. market 

imperfections). Þeir segja tvær tegundir fjárfesta á markaði. Fyrst eru þeir sem horfa á 

fréttir (e. news watchers) og sjá stigvaxandi dreifingu frétta og bregðast við upplýsingum 

tengdum grunnrekstri fyrirtækis. Það leiðir, í upphafi, að til skamms tíma er verið að 

bregðast of lítið við og verð endurspegla ekki sannvirði. Seinni tegund fjárfesta eru þeir 

sem nota skriðþungann til að nýta sér þann hagnað sem situr eftir vegna fyrri týpunnar. 

Lykillinn í líkani þeirra er þessi hæga dreifing upplýsinga meðal fjárfesta og þar af leiðandi 

er verið að bregðast of lítið við nýjum fréttum.  

Ráðstöfunaráhrif (e. disposition effect), sem voru kynnt til sögunar af Shefrin og 

Statman (1985) og staðfest af Grinblatt og Han (2005), er sú tilhneiging fjárfesta að halda 

of lengi í hlutabréf sem þeir eru að tapa á í von um að ná til baka því sem þeir hafa tapað 

en innleysa síðan hagnað of snemma á hlutabréfum sem þeir eru að hagnast á. Frazzini 

(2006) sýndi að ráðstöfunaráhrif leiða til þess að sjóðstjórar bregðast of lítið við nýjum 

fréttum. Verð hlutabréfa hækkar ekki strax upp að sannvirði þeirra vegna þess að þeir 

selja of snemma. Á sama hátt þegar fréttirnar eru slæmar falla verð minna en þau ættu 

að gera því sjóðstjórar eru tregir til að selja. Það eru sterk ummerki sem styðja þá 

kenningu að ráðstöfunaráhrif séu tengd skriðþunga-áhrifum hlutabréfa (Birru, 2015). 
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Í grein Bali, Cakici og Whitelaw (2011) var skoðað hvernig hlutabréf með 

happdrættiseiginleika (e. lottery-like stocks) standa sig. Þeirra megintilgáta var að 

fjárfestar sem borga yfirverð fyrir happdrættisveðmál, gera ráð fyrir að líkur þeirra séu 

hærri en þær eru í raun og veru og því munu hlutabréf með happdrættiseiginleika skila 

árangri undir væntingum þegar leiðrétt hefur verið fyrir áhættu. Til að kanna þessa tilgátu 

flokkuðu þeir hlutabréf með öfgafullar hreyfingar á markaði sem „happdrættisbréf“. 

Síðan skoðuðu þeir árangur þessara bréfa. Undirliggjandi forsendan var sú að fjárfestar 

auðkenna hlutabréf með öfgafulla ávöxtun sem happdrættis bréf og kaupa þessar eignir 

umfram sannvirði. Þeir settu saman 10 eignasöfn og niðurstöður sýndu að þau eignasöfn 

sem sett voru saman úr bréfum með happdrættis-eiginleika skiluðu talsvert lægri ávöxtun 

heldur en önnur bréf. Þeir ráðleggja því fjárfestum að forðast hlutabréf með happdrættis-

eiginleika. 

Í sálfræði kallast það takmörkuð athygli (e. limited attention) þegar fjárfestar veita 

verðbréfi sem hefur hækkað smám saman minni athygli og því er líklegt að bréfið verðlagt 

undir raunvirði. Da, Gurun og Warachka (2014) skoðuðu takmarkaða athygli fjárfesta við 

útbreiðslu stigvaxandi upplýsinga (e. gradual-information diffusion). Höfundarnir leggja 

fram þá tilgátu að það gæti verið samband við skriðþunga-áhrif hlutabréfa. Þeir lýsa frog-

in-the-pan-tilgátunni: „hlutabréf með tíðar stigvaxandi verðbreytingar draga að sér minni 

athygli en þau með sjaldgæfar dramatískar breytingar. Því eru fjárfestar að bregðast of 

lítið við samfelldum upplýsingum“. Niðurstöður þeirra sýna að aðferðir sem leggja áherslu 

á verðferli (e. path-dependency) hlutabréfa skila mun meiri skriðþunga en þegar einungis 

er einblínt á skriðþunga hlutabréfs. Í öðrum orðum þá styðja niðurstöður við tilgátu þeirra 

og einnig í meginatriðum við hegðunarrök Barberis o.fl. (1998) sem segja að skriðþunga-

áhrifin séu drifin áfram vegna þess að það sé verið að bregðast of lítið við jákvæðum 

fréttum.  

Samanborið við útskýringar þeirra rökréttu á eðli skriðþunga-áhrifa, eru rök 

hegðunarsinna að jákvæð skammtímaeiginfylgni og neikvæð langtímaeiginfylgni í 

ávöxtun hlutabréfa sé vegna misverðlagningar á markaði þar sem fjárfestum mistekst að 

verðleggja eignir rétt með tiltækum upplýsingum vegna sálfræðilegra bjagana. 

Skriðþunga-áhrifin eru tilkomin vegna þess að fjárfestar bregðast of lítið við og (eða) of 

harkalega við fréttum.   
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5 Megindleg fjárfestingaraðferð byggð á skriðþunga hlutabréfa 

Gary og Vogel (2016) brjóta ferli sitt niður í fimm skref sem farið er yfir hér. Skoðað eru 

þau skilyrði og forsendur sem þeir setja sér við smíði fjárfestingarstefnunar.  

5.1 Bera kennsl á markað  

Fyrsta skrefið er að velja þann markað sem við ætlum að rannsaka. Settar eru nokkrar 

takmarkanir og skilyrði um þau hlutabréf sem tekin eru með í líkanið. Lykilþáttur varðar 

seljanleika (e. liquidity), sem er tengt stærð hlutabréfana sem tekin eru til skoðunar. Ef 

hlutabréf með lágt markaðsvirði eru tekin með í líkanið eru líkur á því að stórar 

verðbreytingar á tiltölulega litlu magni (e. volume) geti leitt til ofmetinnar fræðilegrar 

ávöxtunnar miðað við raunverulega ávöxtun. Í öðrum orðum ef hlutabréf sem eru of lítil 

eru tekin með þá gætu niðurstöður á líkaninu sýnt fram á framúrskarandi ávöxtun sem 

gæti verið ómögulegt að fá í raunveruleikanum (Gray og Vogel, 2016). 

5.2 Lagt mat á almennan skriðþunga  

Í þessum hluta er farið yfir hvernig ávöxtun verður fyrir áhrifum af þeim tímaramma (e. 

lookback period) sem valinn er til þess að reikna skriðþunga. Hlutabréfum er raðað byggt 

á 12 mánaða ávöxtun að undanskildum síðasta mánuðinum sem er sleppt til þess að 

lágmarka leiðréttingaráhrif til skemmri tíma. Tímaramminn sem einblínt er í þessari 

rannsókn er millistigs. Það er gert vegna þess að rannsóknir hafa sýnt leiðréttingu í 

ávöxtun á skammtíma skriðþunga (Lehmann, 1990) og lengri tíma skriðþunga (DeBondt 

og Thaler, 1985) en að millistigs skriðþungi gefur svokallaða sammfelldni í ávöxtun 

(Jegadeesh og Titman, 1993). Að gefnum þessum niðurstöðum er valið að tímaramminn 

sé byggður á 12 mánaða ávöxtun. 

Niðurstöður úr rannsókn Jegadeesh og Titman (1993) sýna fram á mikilvægi þess 

hvernig eignasöfn eru sett saman í samhengi við skriðþunga-áhrifin. Þar sýna þeir að sá 

tími sem eignasafni er haldið eða tíðni endurröðunar á safninu hefur mikil áhrif á árangur 

eignasafnsins. Meginreglan er sú, ef ekki er tekið tillit til viðskiptakostnaðar, því oftar sem 

eignasafninu er endurraðað (e. rebalanced) því betri er frammistaðan. Hins vegar stenst 

það ekki í raunveruleikanum að gera ekki ráð fyrir neinum viðskiptakostnaði. Við veljum 

því að endurraða eigasafninu ársfjórðungslega. 
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5.3 Lagt mat á gæði skriðþungans  

Næsta skref er að greina á milli almenns skriðþunga hlutabréfa. Þar er tekið mið af 

rannsóknum á hegðun fjárfesta og litið til tveggja þátta, hlutabréf með happdrættis-

eiginleika og takmörkuð athygli fjárfesta. Gray og Vogel (2016) sýna að bréf með stór 

skammtímastökk (e. spikes) skila almennt ávöxtun undir væntingum. Þessi frammistaða 

undir væntingum er afleiðing af misverðlagningu vegna bjögunar fjárfesta sem yfirborga 

fyrir hlutabréf með happdrættis-eiginleika. Til þess að reyna að nýta ofangreinda þætti til 

að bæta arðsemi aðferðarinnar er skoðaður svokallaður frog-in-the-pan algorithmi (FIP), 

sem er notaður til þess að skima hlutabréf með mikinn skriðþunga fyrir “gæðum” 

skriðþunga þeirra (Da, Gurun og Warachka, 2014). FIP lítur til síðustu 252 viðskiptadaga 

og mælir prósentu af dögum sem eru með jákvæða ávöxtun og prósentu af dögum með 

neikvæða ávöxtun. Almennt séð ætti bréf með “gæða” skriðþunga að hafa hærri prósentu 

af dögum með jákvæða ávöxtun. FIP-algórithminn hjálpar okkur að aðgreina hlutabréf 

með mikinn skriðþunga í þau sem hafa mun samfelldara verðferli samanborið við 

hlutabréf með mikinn skiðþunga sem hafa mun brotnara (e. discrete) verðferli. Með því 

að einblína á bréf með meiri „gæða“ skriðþunga eða samfelldara verðferli frekar en 

hlutabréf með meira flökt í sínu ferli er hægt að bæta fjárfestingaraðferðina. Það ætti að 

leiða til hærri árlegrar ávöxtunar ásamt betri árangri leiðrétt fyrir áhættu. FIP-

algórithminn gagnast því við að lágmarka stöðu í bréfum með happdrættis-eiginleika og 

einblínir á hlutabréf með mikinn skriðþunga og samfellt verðferli þar sem þau eru líklegust 

til að endurspegla helstu ástæðu þess að skriðþungi hlutabréfa skilar ávöxtun umfram 

markaðinn, fjárfestar eru markvisst að bregðst of lítið við jákvæðum fréttum. 

5.4 Árstíðabundnir eiginleikar skriðþunga  

Síðan eru skoðaðar árstíðasveiflur og hvernig þær hafa áhrif á skriðþunga hlutabréfa. 

Richard Sias (2007) sýndi fram á í rannsókn sinni að gluggaskreytingar (i.e., þegar 

fjárfestar kaupa hlutabréf sem hafa skilað hárri ávöxtun svo þeir geti sýnt fram á 

eignarhald yfir þeim hlutabréfum fyrir ársfjórðungsuppgjör) og skattaívilanir drífa áfram 

árstíðarbundin áhrif skriðþunga. Niðurstöður Sias (2007) sýna að hagnaður af skriðþunga 
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hlutabréfa er mestur í mánuðnum fyrir lok hvers ársfjórðungs og því er best að endurraða 

eignasafninu ársfjórðungslega í lok febrúar, maí, ágúst og nóvember. 

5.5 Fjárfest af sannfæringu  

Í síðasta skrefinu er leitast eftir að fjárfesta í eignasafni af hlutabréfum með hæstu gæði 

af skriðþunga.  

5.6 Gögn og helstu niðurstöður fjárfestingaraðferðar Gray og Vogel 

5.6.1 Viðskiptakostnaður (e. transaction cost) 

Áður en framkvæmd er rannsókn á líkaninu verður að ákvarða þann viðskiptakostnað sem 

miða skal við. Gray og Vogel (2016) ákvarða 1% þóknunargjald með þeirri forsendu að 

fjárfestar þurfa, í flestum tilvikum, að ráða sérfræðing til að framkvæma stöðuga (e. 

robust) fjárfestingaraðferð sem byggir á skriðþunga hlutabréfa. Einnig gera þeir ráð fyrir 

0,20% endurröðunarkostnaði sem leggst á ársfjórðungslega og gerir 0,80% í árlegan 

kostnað. Samanlag gerir það 1,80% í árlegan viðskiptakostnað. 

5.6.2 Gögn 

Hér verður farið yfir þann markað og þær kvaðir sem Gray og Vogel (2016) setja til að 

framkvæma rannsókn sína. Þeir velja öll almenn verðbréf skráð í kauphallirnar 

NYSE/AMEX og NASDAQ. Þeir taka einungis með þau hlutabréf sem standa undir 40% 

markaðsvirði á hverjum tíma endurröðunar eignasafnsins. Það er gert til þess að lágmarka 

áhrif vegna fyrirtækja með lágt markaðsvirði (e. small cap). Þeir útiloka engar 

atvinnugreinar. 

Rannsókn þeirra spannar tímabilið 1. mars 1927 til 31. desember 2014 og nota þeir 

gögn um verð hlutabréfa frá CRSP (The Center for Research in Security Prices).  

5.6.3 Niðurstöður 

Tafla 1 sýnir helstu niðurstöður rannsóknar á fjárfestingaraðferð þeirra. Þar er árangur og 

áhættusnið aðferðar þeirra borið saman við aðferð almenns skriðþunga sem er án 

árstíðarbundna áhrifa, þ.e.a.s. eignasafninu endurraðað í lok mars, júní, september og 

desember og ekki tekið mið af samfelldrara verðferli með FIP-algórithmanum. Einnig er 

árangur borin saman við viðmiðunarvísitöluna S&P 500 sem er reiknuð á grundvelli 

heildarávöxtunar. Niðurstöður þeirra eru að frátöldum 1,80% viðskiptakostnaði fyrir 
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báðar skriðþunga aðferðarinar en S&P 500 vísitalan er án kostnaðar. Þeir gefa vísitölunni 

óraunhæft forskot með því að taka ekki neinn kostnað þar en þeir vildu tryggja hófsemi í 

mati á niðurstöðum. 

Tafla 1 Helstu niðurstöður fjárfestingaraðferðar Gray og Vogel tímabilið frá árinu 1927 til 2014 á 
bandarískum hlutabréfamarkaði. 

 Megindlegur 

skriðþungi  

Almennur 

skriðþungi  

S&P 500 TR 

Árleg ávöxtun (CAGR) 15,80% 13,45% 9,92% 

Staðalfrávik 23,89% 23,62% 19,11% 

Staðalfrávik neikv. ávöxtunar 17,56% 17,44% 14,22% 

Sharpe hlutfall 0,60 0,51 0,41 

Sortino hlutfall (MAR=5%) 0,72 0,60 0,44 

Versta mánaðar ávöxtun -31,91% -30,15% -28,73% 

Besta mánaðar ávöxtun 31,70% 33,73% 41,65% 

Mánuðir með jákvæða ávöxtun 63,00% 61,39% 61,76% 

 

Niðurstöður í töflu 1 sýna að megindlegur skriðþungi skilaði 15,80% árlegri ávöxtun (e. 

compound annual growth rate eða CAGR), sem er umtalsvert betri en hjá 

viðmiðunarhópum. Aðferðin náði þessari ávöxtun með talsvert hærra staðalfráviki en 

viðmiðunareignasöfnin, sem má eflaust rekja til þess að eignasafnið er einsleitara en 

viðmiðunarsafnið. Þrátt fyrir aukið flökt (e. volatility) eru árangursmælikvarðarnir sem 

leiðréttir eru fyrir áhættu hagstæðir fyrir aðferð þeirra.  

Þeir leggja áherslu á að fjárfestar verði að vera undirbúnir fyrir aukið flökt (e. volatility) 

og aukna áhættu í tengslum við fjárfestingaraðferðir sem byggja á skriðþunga hlutabréfa, 

því það er aðalástæða þess að kerfinu er áætlað til að til lengri tíma. Þessi aukna áhætta 

er verðlaunuð, og vel það, með viðbótar væntri ávöxtun.  
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6 Gagnaöflun. 

Höfundur hefur valið að skoða verðbréfamarkaðinn í Bretlandi, nánar tiltekið þau 

hlutabréf sem skráð eru í kauphöllina í London og meta hvort aðferð Gray og Vogel (2016) 

skili umframávöxtun á þeim markaði. Notast var við hugbúnaðinn Thomson Reuters 

Datastream þar sem höfundur náði í mánaðar- og dagslokaverð leiðrétt fyrir arðgreiðslum 

sem síðar voru notuð til að reikna ávöxtun. Öll gögn voru unnin í Microsoft Excel. 

Rannsóknartímabil spannar 10 ár, frá 31. nóvember 2008 til 31. nóvember 2018.  

Heildarfjöldi skráðra verðbréfa í kauphöllina í London eru rúmlega 2600 frá yfir 60 

löndum. Við framkvæmd þessarar rannsóknar var sett það grunnskilyrði að markaðsvirði 

hvers hlutabréf yrði að vera meira en tveir milljarðar bandaríkjadala (e. large- og mid-

cap). Því voru einungis notuð þau hlutabréf sem setja saman vísitöluna FTSE 350. En það 

eru 351 stærstu félögin skráð á Breska hlutabréfamarkaðinn m.v markaðsvirði. Vísitalan 

inniheldur þar af leiðandi einungis hlutabréf sem eru að markaðsvirði meira en tveir 

milljarðar bandaríkjadala. Með því er höfundur að taka tillit til seljanleika hlutabréfa og 

stærðaráhrifa sem gætu leitt til óraunhæfar fræðilegrar niðurstöðu. Annað grunnskilyrði 

er að hvert einstakt hlutabréf þarf að hafa að minnsta kosti tólf mánaða ávöxtun á 

hverjum tíma endurröðunar eignasafns. Þau hlutabréf sem uppfylltu það skilyrði ekki voru 

ekki tekin með í útreikning aðferðarinnar. 
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7  Framkvæmd 

Höfundur reyndi eftir fremsta megni að fylgja aðferðafræði Gray og Vogel (2016) svo 

niðurstöður séu sambærilegar. Hér er aðferðafræði við útreikninga lýst með nógu 

nákvæmum hætti svo hægt sé að endurgera rannsóknina.  

7.1 Ávöxtun. 
Ávöxtun einstakra hlutabréfa eignasafns var reiknuð með eftirfarandi jöfnu. 

 

𝑅",$	 = 𝐿𝑁(
𝑃",$
𝑃",$+,) 

 Þar sem: 

 Ri,t  er ávöxtun eignar i á tíma t 

 Pi,t  er leiðrétt lokaverð eignar i á tíma t 

 Pi,t-1 er leiðrétt lokaverð eignar i á tíma t-1 

 

7.2 Almennur skriðþungi. 
Skriðþungi hlutabréf er reiknaður með heildarávöxtun (e. total return) þess yfir síðustu 

12 mánuði að undanskildum síðasta mánuði. Í töflu 2 er sýnt hvernig skriðþungi mælist 

fyrir Wizz Air árið 2017. Við notum mánaðarlega heildarávöxtun til þess að reikna 

uppsafnaða (e. cumulative) ávöxtun 12 mánaða tímabils, að undanskildum síðastliðnum 

mánuði og drögum einn frá. Uppsöfnuð ávöxtun er reiknuð með jöfnu: 

 

𝑅. = [(1 + 𝑟$) + (1 + 𝑟$+,)… (1 + 𝑟$+4)] − 1 

Þar sem: 

RT er uppsöfnuð ávöxtun tímabilsins  

 

Skriðþungi Wizz Air í Desember 2014 er því reiknaður á eftirfarandi hátt: 

(0,9944)(0,9382)(0,9820)(1,0756)(1,2912)(1,0623)(1,0751) 

(1,1314)(0,9715)(1,1447)(1,0211) − 1 = 86,69% 
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Það er auðsjáanlegt að 2017 var gott ár fyrir Wizz Air og skriðþungi hlutabréfsins mikill. 

Til samanburðar var heildarávöxtun vísitölunnar FTSE 350 12,9% fyrir árið 2017. 

Tafla 2 Skriðþungi Wizz Air árið 2017 reiknað með heildarávöxtun síðastliðna 12 mánuði að síðasta 
mánuði undanskildum. 

                                               Ávöxtun 1+Ávöxtun            Skriðþungi 

31.01.2017 -0,6% 0,9944  

28.02.2017 -6,2% 0,9382  

31.03.2017 -1,8% 0,9820  

28.04.2017 7,6% 1,0756  

31.05.2017 29,1% 1,2912  

30.06.2017 6,2% 1,0623  

31.07.2017 7,5% 1,0751  

31.08.2017 13,1% 1,1314  

29.09.2017 -2,9% 0,9715  

31.10.2017 14,5% 1,1447  

30.11.2017 2,1% 1,0211  

29.12.2017 10,0% 1,100 86,69% 

 

7.3 FIP-algórithminn. 
FIP-algórithminn hjálpar okkur að aðgreina hlutabréf með samfelldara verðferli. Jafna 

hans er eftirfarandi: 

𝐹𝐼𝑃 = 𝑚𝑒𝑟𝑘𝑖(𝑆íð𝑎𝑠𝑡𝑎	á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛) ∗ (%	𝑛𝑒𝑖𝑘𝑣æ𝑡𝑡 −%	𝑗á𝑘𝑣æ𝑡𝑡) 

FIP lítur til síðustu 252 viðskiptadaga og mæld er prósenta af dögum sem eru með 

jákvæða ávöxtun og prósentu af dögum með neikvæða ávöxtun. Síðan er prósenta daga 

með jákvæða ávöxtun dregið frá prósentu daga með neikvæða ávöxtun og margfaldað 

við heildarávöxtun síðastliðinna 12 mánaða, sem er niðurstaða útreiknings á almennum 

skriðþunga.  
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7.4 Samsetning eignasafna (e. portfolio constuction). 
Við samsetningu eignasafna eru eignasöfnin ekki látin skarast (non-overlapping) þar sem 

það lágmarkar árstíðabundin áhrif. Hér í töflu 3 má sjá dæmi um hvernig ferlið við myndun 

og endurröðunar eignasafnsins fer fram. Tekið er fram að aðeins er um dæmi að ræða því 

í rannsókn okkar er eignasafninu ávallt endurraðað í lok febrúar, maí, ágúst og nóvember. 

Tafla 3 Dæmi um samsetningu eignasafns. Þar sem dökkgrár táknar samsetningartímabil (e. formation) 
og ljósgrár er tímabil sem eignasafninu er haldið. 

Tímabil 

2009 2010 
1 Qrt 1 Qrt 3 Qrt 4 Qrt 1 Qrt 2 Qrt 3 Qrt 4 Qrt 
             
             
             
             

 

Þegar reiknað hefur verið skriðþungi með heildarávöxtun hvers hlutabréfs tólf mánuði 

aftur í tímann að undanskildum síðasta mánuði þá er hlutabréfunum raðað og þau 40 

hlutabréf með hæstu heildarávöxtun eru valin í eignasafnið. Að því loknu er FIP-

algórithminn reiknaður fyrir þessi 40 bréf og þau 20 bréf sem koma best þar út eru valin í 

eignasafnið og hinum 20 er sleppt. Þ.a.l. stendur eftir eignasafn sem inniheldur 20 bréf 

með hæstu „gæði“ af skriðþunga. Þau bréf eru keypt og því safni er síðan haldið í þrjá 

mánuði. Að þrem mánuðum liðnum er ávöxtun eignasafnsins reiknuð og öll bréfin seld 

áður en ferlið endurtekið aftur. Þetta ferli er endurtekið ársfjórðungslega eða 40 sinnum 

í heildina á rannsóknartímabilinu. 

7.5 Viðmiðunarvísitala. 
Til þess að svara tilgátu rannsóknarinnar um hvort aðferðin skilar umframávöxtun er 

mikilvægt að velja viðmið sem endurspeglar markaðsávöxtun. Sú vísitala sem höfundur 

hefur valið sem árangursviðmið til að endurspegla markaðsávöxtun er FTSE 350. Vísitalan 

er birt á grundvelli heildarávöxtunar1 þar sem arðgreiðslur eru endurfjárfestar í 

vísitölunni. Hún inniheldur þau 351 hlutabréf sem uppfylla grunnskilyrði er snýr að 

                                                        
1 Þegar talað er um FTSE 350 hér eftir er það á grundvelli heildarávöxtunar 
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seljanleika og stærð. Hlutfallslegt vigt hlutabréfa innan vísitölunnar ræðst af 

markaðsverðmæti.  

Miðað er við vísitöluna FTSE 350 en hún er birt á grundvelli heildarávöxtunnar þar sem 

greiðsluflæði, til að mynda arðgreiðslur, er endurfjárfestar í vísitölunni.  

7.6 Áhættulausir vextir. 
Áhættulaus ávöxtun er sú fræðilega ávöxtun sem endurspeglar þá vexti sem hægt er að 

fá með allra minnstu áhættu. Oft á tíðum er miðað við ríkisvíxla sem staðgengil 

áhættulausrar ávöxtunar. Hér verður hinsvegar notast við LIBOR millibankavexti en það 

er sú vaxtaprósenta sem stærstu alþjóðlegu bankarnir í London nota þegar þeir veita lán 

sín á milli. Vextirnir sem notaðir eru hér eru til eins mánaðar og ársfjórðungslega, þar sem 

gjalddagi þeirra samsvarar tíðni mælinga á ávöxtun. Á mynd 1 sést hvernig áhættulausir 

vextir þróast yfir rannsóknartímabilið. LIBOR vextir voru sóttir í gegnum Thomson Reuters 

Datastream.  

 

Mynd 1 Þróun áhættulausra vaxta yfir rannsóknartímabilið  
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8 Árangursmælikvarðar. 

Í þessum kafla er fjallað um þá mælikvarða á árangur aðferðarinnar sem notast er við. 

Þeim árangursmælikvörðum lýst í þessum kafla er ætlað að auðvelda fjárfestum að meta 

árangur fjárfestingaraðferða og verðbréfasjóða. Meðalávöxtun eignasafns sem stendur 

ein og sér yfir ákveðið tímabil tekur ekki tillit til áhættu. Þegar árangur fjárfestingar er 

metin er ekki nóg að horfa eingöngu á árangur út frá ávöxtun hennar, heldur þarf að 

aðlaga ávöxtun að áhættu. Því þarf að bera saman ávöxtun verðbréfasjóða við ákveðið 

viðmið sem ber sambærilega áhættu (Bodie, Kane og Marcus, 2018). Horft er til 

árangursmælikvarða sem taka mið af áhættu til að meta árangur eignasafnsins.  

 

8.1 Árlegur vöxtur ávöxtunar (e. compound annual growth rate) 
Árlegur vöxtur ávöxtunar sýnir okkur vöxt eignasafnsins yfir ákveðið tímabil2.  

 

𝐶𝐴𝐺𝑅 = Y
𝐿𝑜𝑘𝑎𝑣𝑖𝑟ð𝑖

𝑈𝑝𝑝ℎ𝑎𝑓𝑠𝑣𝑖𝑟ð𝑖

,
4
_ − 1 

 

8.2 Sharpe-hlutfall 
Til að mæla árangur eignasafnsins reiknum við Sharpe-hlutfallið  (Sharpe, 1994). Hlutfallið  

er þekktur frammistöðumælikvarði á fjármálamörkuðum en það segir til um hlutfall 

umframávöxtunar og staðalfráviks þar sem staðalfrávik endurspeglar flökt ávöxtunar.  

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =
𝑅` − 𝑅a
𝜎𝑝  

Þar sem: 

Rp er ávöxtun eigasafnsins 

Rf  eru áhættulausir vextir 

𝜎𝑝 er staðalfrávik eignasafnsins 

                                                        
2 Verður hér eftir kallað árleg ávöxtun 
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Ef niðurstaða hlutfallsins er jákvæð er eignasafn að skila umframávöxtun að teknu tilliti 

til áhættu safnsins. Því hærri tölu sem Sharpe-hlutfallið sýnir því betri er áhættuleiðrétt 

ávöxtun eignasafns.  

8.3 Sortino-hlutfall. 
Sortino-hlutfallinu (Sortino, 1994) svipar til Sharpe-hlutfallsins með þeirri breytingu að við 

reiknum staðalfrávikið með einungis neikvæðum ávöxtunum yfir tímabilið3 (e. downside 

deviation). 

𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑜 =
𝑅` − 𝑅a
𝜎𝑑  

Þar sem: 

Rp er ávöxtun eigasafnsins 

Rf  eru áhættulausir vextir 

𝜎𝑑 er staðalfrávik neikvæðra ávöxtunar eignasafnsins 

 

Þar sem Sortino-hlutfallið einblínir aðeins á neikvæð frávik ávöxtunar eignasafns frá 

meðaltali er það talið gefa betri sýn á áhættuleiðréttan árangur eignasafns þar sem 

jákvætt flökt er til góðs. Eins og með Sharpe-hlutfallið gildir að því hærra sem Sortino-

hlutfallið er því betri er árangurinn. Það er almennt talið góður mælikvarði á það að 

eignasafnið sé að standa sig vel og þýðir að eignasafnið standi ekki frammi fyrir miklu tapi. 

8.4 Jensen´s alfa. 
Alfa-gildi Jensen (Jensen, 1968) er einn algengasti mælikvarði á árangur eignasafna en 

það mælir ávöxtun umfram viðmiðunarvísitölu að teknu tilliti til áhættu eignasafns. 

líkanið gerir ráð fyrir því að eignasöfn séu vel áhættudreifð, á þann veg að sértækri áhættu 

sé eytt. Aðhvarfsgreining Jensen ś alfa er reiknað með eftirfarandi jöfnu: 

	

𝑅`,$ − 𝑅a,$ = 	𝛼 + 	𝛽(𝑅f,$ − 𝑅a,$)𝜖$ 

Þar sem: 

                                                        
3 Neikvæðri ávöxtun á hverjum tíma eftir að lágmarks viðunandi ávöxtun (MAR) hefur verið dregin frá 
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Rp,t er ávöxtun eignasafnsins á tíma t 

Rm,t er ávöxtun viðmiðsins á tíma t 

Rf,t er áhættulaus ávöxtun á tíma t 

𝛽 er markaðsáhætta eignasafnsins 

𝜖$ er skekkja á tíma t 

 

Því hærra sem alfa gildið er því hærri er ávöxtun umfram vísitöluviðmiðið. Ef Alfa er 

stærra en 0 bendir það til þess að áhættuleiðrétt ávöxtun hafi verið umfram 

viðmiðunarvísitöluna. Sé Jensen‘s alfa neikvæð stærð þá er áhættuleiðrétt ávöxtun lakari 

en ávöxtun viðmiðunarsafnsins. 
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9 Niðurstöður 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknar kynntar og notaðar sem grundvöllur til að 

sannreyna tilgátu rannsóknarinnar, hvort aðferðafræði Gray og Vogel (2016) geti skilað 

umframávöxtun á hlutabréfum í Kauphöllinni í London.  

9.1 Samantekt helstu niðurstaðna 
Í Töflu 4 er dregið saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar eru bornar 

saman við viðmiðunarvísitöluna FTSE 350 reiknuð á grunni heildarávöxtunar. Einnig er 

árangurinn borinn saman við eignasafn 40 hlutabréfa raðað eftir almennum skriðþunga 

þar sem tekið tillit til árstíðabundinna áhrifa og safninu endurraðað á sama tímabili og 

eignasafn megindlegs skriðþunga en hinsvegar er ekki er tekið tillit til FIP-algorithmans.  

Aðferðafræði Gray og Vogel kemur mjög vel út í heildina litið og kemur betur út en 

viðmiðin í flestum árangurmælikvörðum eins og má sjá í töflu 4. Aðferðin skilaði 27,64% 

árlegri ávöxtun og stóð sig umtalsvert betur en eignasafn almenns skriðþunga sem skilaði 

22,22% og vísitöluviðmiðið sem skilaði 8,95%.  

Tafla 4 Helstu niðurstöður og árangursgreining eignasafns byggt á megindlegum skriðþunga tímabilið 
frá lok árs 2008 til lok 2018. 

  
Megindlegur 

skriðþungi FTSE 350 
Almennur 
skriðþungi 

Árleg ávöxtun (CAGR) 27,64% 8,95% 22,22% 
Ársfjórðungs ávöxtun 6,66% 2,40% 5,39% 
Ársfjórðungs staðalfrávik 8,98% 6,96% 7,21% 
Árlegt staðalfrávik 17,96% 13,91% 14,42% 
Árlegt staðalfrávik neikv. ávöxtunar 11,45% 14,09% 11,58% 
Sharpe hlutfall (LIBOR=0,67%) 1,45 0,64 1,45 

t-próf 4,57* 2,03* 4,58* 
Sortino hlutfall (MAR=5%) 2,27 0,63 1,80 
Jensen´s Alfa 18,15%   14,37% 

t-próf 3,74*   3,88* 
Versta ávöxtun ársfjórðungs -14,73% -13,49% -16,63% 
Besta ávöxtun ársfjórðungs 28,32% 22,20% 19,72% 
Ársfjórðungar með jákvæða ávöxtun 82,50% 67,50% 77,50% 
Uppsöfnuð ávöxtun 1047,82% 136% 643,44% 

* Marktækt við 95% öryggismörk 
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Aðferðin skilar þessum árangri með töluvert hærra staðalfráviki eða tæplega 18% 

samanborið við rúm 14% hjá eignasafni almenns skriðþunga og tæp 14% hjá 

markaðsvísitölunni. Þetta kemur þó ekki á óvart þar sem eignasafnið er talsvert 

einsleitara en viðmiðin og inniheldur aðeins 20 hlutabréf á hverjum tíma. Hinsvegar er 

staðalfrávik neikvæðra ávöxtunar lægra en hjá viðmiðunum eða rúm 11% samanborið við 

rúm 14% hjá markaðsvísitölunni.  Því virðist aðferðin vernda fjármagn fjárfesta betur fyrir 

miklum niðursveiflum.  

Aðferðin kemur mjög vel út í áhættuleiðrétta mælikvarða Sharpe en þar skilar hún 

umtalsvert hærra gildi en viðmiðunarvísitalan eða 1,45 samanborið við 0,64. Sharpe-

hlutfallið fyrir eignasafn okkar og bæði samanburðarviðmiðin eru marktæk við 5% 

öryggismörk. Við getum því sagt að viðmið markaðsávöxtunar og báðar aðferðir 

skriðþunga skili ávöxtun umfram áhættulausa ávöxtun. Athyglisvert er að sjá að Sharpe-

hlutfall eignasafns megindlegs skriðþunga er jafnt en fyrir eignasafn almenns skriðþunga. 

Því er hægt að álykta að áhættuleiðrétt ávöxtun almenns skriðþunga sé jafngóð 

megindlegs skriðþunga. Hinsvegar ef litið er á Sortino-hlutfallið þá kemur það betur út 

fyrir hlutabréfasafn megindlegs skriðþunga eða 2,27 samanborið við 1,80 en það segjir 

okkur að eignasafnið standi ekki frammi fyrir miklu tapi og verndar fjármuni fjárfesta 

betur. Einnig segir það okkur að aukin áhættutaka fjárfesta er verðlaunuð með hærri 

umframávöxtun. Alfa-gildi Jensen, sem kannað var með aðhvarfsgreiningu á 

umframávöxtun eignasafnsins yfir áhættulausa ávöxtun, er jákvætt upp á 18,15% og 

marktækt við 5% öryggismörk. Við getum því sagt með 95% vissu að aðferðin hafi skilað 

að meðaltali rúmlega 18% árlegri umframávöxtun við viðmiðunarvísitöluna FTSE 350 yfir 

rannsóknartímabilið. Aðferðin skilaði 33 ársfjórðungum með jákvæða ávöxtun 

samanborið við 31 með aðferð almenns skriðþunga og 27 jákvæða ársfjórðunga 

viðmiðunarvísitölunnar.  

9.2 Árangursgreining 
Á mynd 2 sést hvernig ávöxtun eignasafnsins þróast í samanburði við viðmiðin yfir 

rannsóknartímabilið. Gildi var stillt á 100 við upphaf rannsóknartímabilsins til að sjá þróun 

ávöxtunar. 
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Mynd 2 Þróun gengis eignasafnsins, borið saman við gengi viðmiðunarvísitölunnar FTSE 350 og gengi 
viðmiðunareignasafns almenns skriðþunga yfir rannsóknartímabilið 

 

Í viðauka B má sjá þróun uppsafnaðar ávöxtunnar fyrir eignasöfnin. Eignasafn byggt á 

megindlegum skriðþunga skilaði yfir rannsóknartímabilið 1148 pundum fyrir 100 fjárfest 

í upphafi tímabils samanborið við 743 hjá aðferð almenns skriðþunga og 236 hjá 

viðmiðunarvísitölunni. Á mynd 2 má sjá hvernig ávöxtun aðferðarinnar skilur sig 

stigvaxandi frá viðmiðunum og virðist umframávöxtun þess yfir markaðsvísitöluna aukast 

eftir því sem líður á rannsóknartímabilið.  

 

Á mynd 3 má sjá hvernig rúllandi árleg ávöxtun þróast. Til að fá betri heildarmynd yfir 

árangur aðferðarinnar yfir mismunandi tímabil er gott að nota rúllandi ávöxtun sem veitir 

betri innsýn í árangur yfir rannsóknartímabilið. 
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Mynd 3 Eins árs rúllandi árleg ávöxtun (CAGR) 

 

Á mynd 3 má sjá hvernig ávöxtun eignasafnsins flöktir töluvert meira en hjá 

viðmiðunarvísitölunni en þrátt fyrir það er ávöxtun eignasafnins aðeins tvisvar lakari en 

bæði viðmiðin. En það eru í lok nóvember 2014 og í lok febrúar 2016. Annars er árleg 

ávöxtun eignasafnsins í flestum tilvikum betri en viðmiðin sem sýnir okkur ágæti 

fjárfestingaraðferðinnar. Í viðauka B má síðan sjá nánari útlistun á rúllandi árlegri ávöxtun.   

9.2.1 Stöðugleiki 

Tafla 5 sýnir árlega ávöxtun yfir mismunandi tímabil (e. sub-periods) til að kanna 

stöðugleika (e robustness) árangurs aðferðarinnar. Aðferðin skilar hærri árlegri ávöxtun 

yfir öll þrjú tímabilin samanborið við viðmiðin tvö.  

Tafla 5 Árleg ávöxtun (CAGR) aðferðar megindlegs skriðþunga yfir mismunandi tímabil þar sem fyrstu 
tvö tímabilin ná yfir 3 ára tímabil en síðasta tímabilið nær yfir 4 ára tímabil 

 Megindlegur skriðþungi FTSE 350 Almennur skriðþungi 
2009-2011 33,25% 12,80% 26,27% 
2012-2014 30,03% 8,84% 27,84% 
2015-2018 16,05% 3,54% 10,24% 
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Þessar niðurstöður sýna því fram á að arðsemi aðferðarinnar er stöðug en ekki 

afmarkað frávik sem hverfur af markaði. Hún er því áhugaverður valkostur fyrir fjárfesta 

sem vilja fylgja kerfisbundinni langtíma fjárfestingastefnu. Hún einskorðast ekki af 

„heppni“ við hlutabréfatínslu þar sem árangur stöðugur yfir rannsóknartímabilið.  

 

9.3 Innlit í eignasafnið (e. peak in the black box). 
Í töflu 6 má sjá þau 20 hlutabréf sem röðuðust í eignasafnið 31. ágúst 2018. Þessu 

eignasafni er haldið til lok nóvember og er því síðasta eignasafn sem við höfum í rannsókn 

okkar. Í þessum niðurstöðum má sjá skriðþunga hlutabréfa sem við mælum með 

heildarávöxtun yfir síðastliðna 12 mánuði að undanskildum síðasta mánuði. Einnig má sjá 

prósentu af dögum með jákvæða ávöxtun að frádregnum dögum með neikvæða ávöxtun 

yfir síðastliðna 252 viðskiptadaga sem er notað til að reikna FIP-algórithman.  

Tafla 6 Hlutabréf sem röðuðust í eignasafnið þann 31. ágúst 2018 

Fyrirtæki Skriðþungi (% Jákvæð) - (% Neikvæð) 
EASYJET 35,4% 43,1% 
BP 28,8% 43,1% 
PEARSON 52,4% 42,3% 
SAFESTORE HOLDINGS 35,4% 42,3% 
CAIRN ENERGY 42,4% 41,5% 
JD SPORTS FASHION 44,4% 41,2% 
HUNTING 94,4% 40,0% 
NEXT 43,8% 40,0% 
HALMA 28,7% 39,6% 
UNITE GROUP 26,4% 39,6% 
ENTERTAINMENT ONE (DI) 49,3% 39,2% 
JOHNSON MATTHEY 36,0% 39,2% 
GENUS 53,9% 38,1% 
IG GROUP HOLDINGS 42,7% 38,1% 
TULLOW OIL 45,1% 37,7% 
SAINSBURY J 38,8% 37,7% 
PLUS500 103,2% 37,3% 
ASHTEAD GROUP 40,8% 37,3% 
SIRIUS MINERALS 33,3% 37,3% 
ROTORK 57,0% 36,9% 

 

Í viðauka C má sjá þau 40 hlutabréf sem mynduðu eignasafn almenns skriðþunga yfir 

sama tímabil. Hér sést hvernig FIP algorithminn ber kennsl á hlutabréf með samfelldara 
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verðferli og sést hvernig önnur hlutabréf í eignasafni almenns skriðþunga sem eru með 

meiri skriðþunga en hlutabréf sem komust í eignasafn megindlegs skriðþunga. Þar spilar 

inn í að verðferli þeirra hlutabréfa er mun brotnara og er skriðþungi þeirra því tilkominn 

vegna meira flökts í ávöxtun. 

  



 

47 

10 Umræður og lokaorð 

Í þessari rannsókn var lagt upp með að kanna hvort fjárfestingaraðferð Gray og Vogel 

(2016) gæti skilað umframávöxtun á breskum hlutabréfamarkaði. Niðurstöður 

rannsóknarinnar staðfesta þá tilgátu höfundar að 	 aðferð þeirra geti skilað með 

marktækum hætti umframávöxtun á öðrum hlutabréfamarkaði. Fjárfesting fyrir 100$ í 

upphafi tímabils hefði skilað 1.147$ í lok rannsóknartímabils þar sem uppsöfnuð ávöxtun 

er 1047%. Aðferðin skilar árangri sínum með talsvert hærra staðalfráviki en Gray og Vogel 

(2016) taka fram að fjárfestar þurfa að sýna þolinmæði og vera tilbúnir fyrir aukið flökt. 

Hinsvegar má sjá að staðalfrávik neikvæðra ávöxtunar er lægra en hjá báðum 

samanburðarhópum sem gefur til kynna að mikið af flökti ávöxtunar eignasafnis er 

jákvætt flökt sem er til góðs fyrir fjárfesta.  

Þessar niðurstöður eru talsvert betri en þær sem Gray og Vogel sýndu fram á fyrir 

bandaríska hlutabréfamarkaðinn. Aðferðin skilaði rúmlega 27% árlegri ávöxtun á breskum 

hlutabréfamarkaði samanborið við rúmlega 15% í Bandaríkjunum. Áhættuleiðréttu 

árangursmælikvarðar Sharpe og Sortino komu einnig talsvert betur út í bretlandi þar sem 

Sharpe-hlutfallið er 1,45 og Sortino-hlutfallið 2,27 samanborið við 0,60 og 0,72.  Því má 

álykta að áhættuleiðrétt ávöxtun aðferðarinnar er talsvert betri á Bretlandi en í 

Bandaríkjunum. Hinsvegar má færa rök fyrir því að niðurstöðurnar séu ekki að fullu 

samanburðarhæfar þar sem rannsókn þeirra náði yfir talsvert lengra tímabil og tóku þeir 

jafnframt tillit til viðskiptakostnaðar sem þessi rannsókn gerði ekki. En fjölmargar 

rannsóknir hafa sýnt að ávöxtun eignasafna sem nýta skriðþunga hlutabréfa dragist 

verulega saman þegar tekið hefur verið tillit til viðskiptakostnaðar og jafnvel hverfi 

(Grinblatt, 1999; Grundy og Martin, 2001; Lesmond o.fl., 2004). Þó hafa aðrir komist að 

þeirri niðurstöðu að fjárfestingaraðferðir sem nýta skriðþunga hlutabréfa eru arðbærar 

að teknu tilliti til viðskiptakostnaðar (Korajczyk og Sadka, 2004; Frazzini o.fl. 2015). Af 

þessu má draga þá ályktun að ef tekið hefði verið tillit til viðskiptakostnaðar í þessari 

rannsókn hefði það haft einhver áhrif á árangur aðferðarinnar. Þó er ekki hægt að fullyrða 

hversu mikil áhrifin hefðu verið.  

Kenningin um skilvirka markaði (Fama, 1970) segir að verð endurspegli allar tiltækar 

upplýsingar og ekki sé hægt yfir lengri tíma að skila ávöxtun umfram markaðinn með virkri 

eignastýringu. Niðurstöður rannsóknarinnar ganga því gegn kenningu skilvirka markaða 
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þar sem fjárfestingaraðferðin skilar umframávöxtun yfir tíu ára tímabil, og skilar jafnframt 

stöðugri umframávöxtun þegar rannsóknartímabilinu hefur verið skipt niður í þrjú tímabil. 

 Rannsókn Jegadeesh og Titman (1993) sýndi að það væri jákvæð eiginfylgni í 

hlutabréfaverðum, svokölluð skriðþunga-áhrif. Þær niðurstöður voru svo staðfestar í tólf 

mismunandi evrópulöndum (Rouwenhourst, 1998). Niðurstöður okkar fara saman við 

niðurstöður þeirra sem og fyrri rannsókna sem hafa fundið skriðþunga-áhrif í hlutabréfum 

á breskum hlutabréfamarkaði (Liu o.fl. 1999; Hon og Tonks, 2003; Siganos, 2010). 

Niðurstöður aðferðarinnar sýna að hægt er að ná talsverðri umframávöxtun með því 

að nýta skriðþunga hlutabréfa eftir að hafa tekið tillit til stærðaráhrifa. Sadka (2006) og 

Pastor og Stambaugh (2003) ályktuðu að ávöxtun vegna skriðþunga hlutabréfa væri að 

mestu leiti vegna seljanleikaáhættu. Hinsvegar náðist góður árangur með þeim 351 

hlutabréfum sem hafa mestan seljanleika í Kauphöll London. Höfundur dregur því þá 

ályktun að arðsemi fjárfestingaraðferða sem byggja á skriðþunga hlutabréfa séu ekki til 

komin vegna seljanleikaáhættu. Þrátt fyrir að setja grunnskilyrði um 2 milljarða dollara í 

markaðsverðmæti og taka einungis 351 stærstu félögin í Kauphöll London náum við að 

skila góðum árangri en rannsakendur hafa sýnt fram á að félög með lágt markaðsvirði skili 

bestum árangri vegna skriðþunga-áhrifa (Rouwenhorst, 1998; Levis, 1989).  

Rannsóknartímabilið nær yfir tímabil sem hægt væri að túlka sem bjartsýnismarkað. 

En niðurstöður höfundar bera saman við niðurstöður Conrad o.fl. (1998) og Signos og 

Chelley-Steeley (2006) sem sýndu að skriðþungi hlutabréfa væri mikill á þegar fjárfestar 

eru bjartsýnir. Hinsvegar byggir rannsókn þessi aðeins á því að kaupa hlutabréf en ekki 

skortselja eins og flestar aðferðir sem byggja á skriðþunga því væri áhugavert að sjá 

hvernig niðurstöður kæmu út ef rannsakað yrði yfir tímabil svartsýnismarkaðar en 

Moskowitz og Greenblatt (1999) sýndu að arðsemi skriðþunga væri mest þá.  

Í ljósi umtalsvert betri árangurs hjá báðum eignasöfnunum byggðum á skriðþunga 

miðað við markaðsviðmiðið er hægt að draga þá ályktun að með því að taka tillit til 

árstíðarbundina áhrifa (Sias, 2007) vegna gluggaskreytinga verðbréfasjóða (Kacperczyk 

o.fl. 2008; Solomon o.fl. 2014; Breton, 1993) og sölu vegna skattataps (Rozeff og Kinney, 

1976) er fjárfestingaraðferðin bætt og skilar það fjárfestum hærri umframávöxtun. 

Niðurstöður sýna að með því að leggja áherslu á hlutabréf með samfelldara verðferli 

(Da o.fl., 2014) er hægt að nýta upplýsingar um hegðunarkvilla fjárfesta sem eru almennt 
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að bregðast of lítið við jákvæðum fréttum (Barberies o.fl., 1998; Daniel o.fl., 1998; Hong 

og Stein, 1999) til að bæta arðsemi aðferðinnar. Það má sjá að árleg ávöxtun er 27,64% 

þegar tekið er tillit til þess samanborið við 22,22% sé því sleppt og uppsöfnuð ávöxtun yfir 

tímabilið er umtalsvert hærri. Hinsvegar er staðalfrávikið talsvert hærra og sýna 

niðurstöður áhættuleiðrétta árangursmælikvarða Sharpe að ekki sé hægt að auka 

umframávöxtun með því að leggja áherslu á hlutabréf með samfelldara verðferli þar sem 

hlutfallið er jafnt fyrir aðferð megindlegs- og almenns skriðþunga. En þegar litið er á 

niðurstöður staðalfráviks neikvæðrar ávöxtunar og Sortino mælikvarðans sýna 

niðurstöður að með því að taka tillit til þessara þátta erum við að bæta aðferðina. En þá 

helst skilaði aðferðin jákvæðu og tölfræðilega marktæku alfa-gildi sem var hærra en hjá 

eignasafni almenns skriðþunga. Höfundur dregur því þá ályktun að arðsemi aðferðarinnar 

eykst við að taka mið af verðferli hlutabréfa með mikinn skriðþunga. 

Í heildina litið telur höfundur það svo að fjárfestingaraðferðin sé vænlegur kostur fyrir 

fjárfesta og dregur höfundur þær ályktanir út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að jákvæð 

eiginfylgni í ávöxtun hlutabréfa til millilangs tíma sé stöðugt fyrirbæri á markaði. 

Höfundur þessarar rannsóknar telur nauðsýnlegt að ráðist verði í frekari rannsóknir á 

viðfangsefninu. Til að mynda telur höfundur að áhugavert væri að skoða lengra tímabil 

sem næði yfir að minnsta kosti 30 ára tímabil. Þá væri hægt að skoða hvernig árangur 

aðferðarinnar þróast yfir mismunandi markaðsaðstæður, þ.e. bæði bjartsýnis- og 

svartsýnismarkaði. Einnig telur höfundur að það myndi auka ágæti og samanburðarhæfni 

rannsóknarinnar ef tekið yrði tillit til viðskiptakostnaðar þar sem mikið er deilt um áhrif 

hans á fjárfestingaraðferðir sem byggja á skriðþunga hlutabréfa. Rannsakendur hafa 

einnig fundið að fjárfestingaraðferðir sem byggja á skriðþunga hlutabéfa hafa neikvæða 

fylgni við virði (Gray og Vogel, 2016; Asness o.fl. 2014). Þeir mæla með því að búa til 

fjárfestingaraðferð sem samblandar virðis- og skriðþunga-áhrifum hlutabréfa þar sem slík 

aðferð skilar enn betri árangri en hvor aðferðin fyrir sig. Þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar koma svona vel út telur höfund að það væri áhugavert hvort hægt væri 

að bæta hana á sama markaði með að bæta virðis-áhrifum inn. 
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Viðauki A – Uppsöfnuð ávöxtun rannsóknartímabilsins 

Tímabil Megindlegur skriðþungi FTSE 350 Almennur skriðþungi 

1 

2,12% -9,17% -1,65% 
10,19% 0,40% 4,08% 
41,40% 22,69% 24,61% 
53,15% 29,67% 31,08% 

2 

55,72% 38,04% 35,28% 
58,31% 21,56% 42,79% 
63,66% 38,19% 52,61% 
92,90% 48,33% 74,97% 

3 

117,96% 49,88% 92,28% 
129,43% 52,73% 105,69% 
112,57% 32,13% 89,60% 
136,57% 43,53% 101,34% 

4 

161,85% 52,01% 123,99% 
171,00% 48,08% 131,63% 
190,57% 54,91% 151,79% 
231,50% 60,71% 183,01% 

5 

299,23% 77,25% 231,39% 
354,13% 74,20% 269,63% 
370,09% 83,70% 283,74% 
429,29% 93,70% 320,19% 

6 

498,04% 92,36% 380,80% 
446,86% 96,79% 346,06% 
437,12% 94,86% 345,03% 
475,26% 96,00% 368,00% 

7 

532,77% 105,06% 403,41% 
579,28% 101,53% 424,79% 
547,31% 89,86% 423,09% 
561,64% 97,36% 448,67% 

8 

530,24% 96,62% 420,82% 
600,28% 106,25% 461,39% 
744,83% 121,99% 538,52% 
754,75% 130,61% 534,21% 

9 

885,54% 139,71% 606,76% 
859,59% 142,88% 632,30% 

1062,23% 148,00% 711,22% 
1078,75% 160,38% 716,55% 

10 

1115,77% 142,27% 727,87% 
1263,05% 164,86% 806,03% 
1246,04% 162,62% 791,77% 
1047,82% 135,71% 643,44% 
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Viðauki B – Rúllandi árleg ávöxtun 

Tafla 7 Rúllandi árleg ávöxtun. Sú aðferð með hæstu árlegu ávöxtun er merkt gul, næst hæst græn og 
læst er merk rauð. 

Dagsetning Megindlegur skriðþungi FTSE350 Almennur skriðþungi 
28/08/2009 41% 23% 25% 
28/11/2009 50% 43% 33% 
28/02/2010 41% 37% 30% 
28/05/2010 12% -1% 15% 
28/08/2010 7% 7% 16% 
28/11/2010 24% 7% 29% 
28/02/2011 38% 23% 35% 
28/05/2011 40% 11% 35% 
28/08/2011 10% -11% 8% 
28/11/2011 9% -4% 5% 
28/02/2012 14% 0% 9% 
28/05/2012 27% 12% 22% 
28/08/2012 23% 8% 25% 
28/11/2012 27% 6% 26% 
28/02/2013 47% 20% 43% 
28/05/2013 56% 12% 47% 
28/08/2013 42% 14% 36% 
28/11/2013 33% 9% 27% 
28/02/2014 32% 10% 30% 
28/05/2014 16% 7% 16% 
28/08/2014 1% 1% 6% 
28/11/2014 -4% 2% -3% 
28/02/2015 16% 4% 13% 
28/05/2015 26% 3% 18% 
28/08/2015 13% -3% 12% 
28/11/2015 5% -4% 9% 
28/02/2016 -7% -2% -1% 
28/05/2016 8% 9% 7% 
28/08/2016 28% 12% 16% 
28/11/2016 36% 17% 22% 
28/02/2017 41% 16% 26% 
28/05/2017 14% 9% 15% 
28/08/2017 36% 8% 28% 
28/11/2017 20% 9% 16% 
28/02/2018 27% 0% 13% 
28/05/2018 17% 7% 12% 
28/08/2018 14% 1% 9% 
28/11/2018 -6% -3% -10% 
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Viðauki C – Eignasafn almenns skriðþunga 

Fyrirtæki Skriðþungi (% Jákvæð) - (% Neikvæð) 
EASYJET 35,4% 43,1% 
BP 28,8% 43,1% 
PEARSON 52,4% 42,3% 
SAFESTORE HOLDINGS 35,4% 42,3% 
CAIRN ENERGY 42,4% 41,5% 
JD SPORTS FASHION 44,4% 41,2% 
HUNTING 94,4% 40,0% 
NEXT 43,8% 40,0% 
HALMA 28,7% 39,6% 
UNITE GROUP 26,4% 39,6% 
ENTERTAINMENT ONE (DI) 49,3% 39,2% 
JOHNSON MATTHEY 36,0% 39,2% 
GENUS 53,9% 38,1% 
IG GROUP HOLDINGS 42,7% 38,1% 
TULLOW OIL 45,1% 37,7% 
SAINSBURY J 38,8% 37,7% 
PLUS500 103,2% 37,3% 
ASHTEAD GROUP 40,8% 37,3% 
SIRIUS MINERALS 33,3% 37,3% 
ROTORK 57,0% 36,9% 
ASTRAZENECA 29,2% 36,5% 
VICTREX 54,8% 36,2% 
GAMES WORKSHOP 82,6% 35,4% 
GVC HOLDINGS 49,9% 35,4% 
PETROFAC 46,6% 35,4% 
SYNCONA 53,1% 35,0% 
TESCO 43,9% 34,6% 
SOFTCAT 102,9% 34,2% 
DECHRA PHARMACEUTICALS 56,1% 34,2% 
HARGREAVES LANSDOWN 48,3% 34,2% 
OCADO GROUP 257,0% 33,8% 
PREMIER OIL 130,6% 33,5% 
NMC HEALTH 39,8% 33,5% 
EVRAZ 66,2% 33,1% 
HIKMA PHARMACEUTICALS 31,1% 32,7% 
CRODA INTERNATIONAL 33,8% 31,9% 
COMPUTACENTER 53,1% 31,5% 
AVEVA GROUP 110,4% 30,8% 
SMURFIT KAPPA GP. (LON) 32,5% 27,7% 
HOMESERVE 38,4% 25,8% 
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