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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni höfundar til BS gráðu í viðskiptafræði með 

áherslu á fjármál við Viðskiptafræðideild, Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Verkefnið 

var unnið á tímabilinu apríl til júní 2019. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Gylfa 

Magnússyni, dósent við Háskóla Íslands, fyrir góða leiðsögn og gagnlegar athugasemdir. 

Einnig vil ég þakka fjöldskyldu minni fyrir þá þolinmæði sem þau sýndu mér á meðan 

ritgerðarskrifunum stóð. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður skoðað hvernig hlutabréfaverð hjá flugfélaginu Icelandair brást við 

fréttum og tilkynningum um rekstur og umsvif flugfélagsins WOW air með tilliti til 

kenningarinnar um skilvirkni markaða. Fyrst verður greint frá því hvað felst í kenningunni 

um skilvirkni markaða og hverjar mismunandi útgáfur hennar eru. Einnig verður fjallað 

stuttlega um atferlisfjármál þar sem þau taka á þáttum sem fyrrnefnd kenning fjallar ekki 

um. Þá verður fjallað um flugfélögin tvö og farið yfir uppruna þeirra og hvernig þau hafa 

þróast í gegnum árin. Einnig er fjallað um þá áhrifaþætti sem flugfélög bæði hérlendis og 

erlendis þurfa að taka tillit til og hvernig þessir þættir geta haft gríðarleg áhrif á rekstur 

þeirra. Síðan eru verð hlutabréfa hjá Icelandair skoðuð og reynt að tengja verðbreytingar 

þeirra við atburði sem tengjast WOW air og var fjallað um í fjölmiðlum og reynt að finna 

orsakasamband milli atburðanna og verðbreytinganna. Aðferðarfræðin sem notuð er í 

ritgerðinni er sú að skoða þróun á verði hlutabréfa hjá Icelandair á línuriti, og þar sem 

miklar verðbreytingar sjást á línuritinu verður reynt að finna orsakasamband á milli 

verðbreytinganna og atburða sem komið hafa fram í fjölmiðlum um rekstur og umsvif 

WOW air. Eins verður farið yfir atburði sem tengjast rekstri og umsvifum Icelandair sjálfs 

sem hafa haft mikil áhrif á verð þeirra. 
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1 Inngangur 

Kenningin um skilvirkni markaða er ein af þekktustu kenningum í fjármálafræði. Í fyrsta 

kafla verður farið ítarlega yfir það hvað felst í kenningunni. Hún snýst í meginatriðum um 

hvernig upplýsingar hafa áhrif á verð verðbréfa en í kaflanum verður farið nánar yfir það 

hvers konar upplýsingar það eru. Þá verður farið yfir tvær aðferðir sem notaðar eru til að 

meta framtíðarþróun verðbréfa, einnig verður fjallað stuttlega um atferlisfjármál. 

Í öðrum og þriðja kafla verður fjallað um flugfélögin WOW air og Icelandair, allt frá 

stofnun þeirra og hvernig þau hafa þróast í gegnum árin. Í fjórða kafla verður farið yfir 

rekstrarumhverfið sem flugfélög eru staðsett í og þar með greindir ákveðnir áhrifaþættir 

í því umhverfi. Fimmti og síðasti kaflinn snýr að hlutabréfum en tímabilið 2013 til 2019 

verður skoðað og rifjaðar upp fréttir ýmissa fréttamiðla í gegnum árin, sem snúast þó 

aðallega um WOW air, og skoðað hvernig þessar fréttir höfðu áhrif á verð hlutabréfa hjá 

Icelandair. 

Mikilvægt er þó að nefna að þetta eru aðeins getgátur höfundar verkefnisins um það 

hvort fréttirnar um WOW air hafi haft áhrif á hlutabréfaverð Icelandair. Ástæðan fyrir 

valinu á tímabilinu 2013 til 2019 er einkum sú að þetta er líftími WOW air og mikilvægt er 

að skoða hvernig áhrif félagið hefur haft á Icelandair frá upphafi. Með þessu verkefni 

verður reynt að svara rannsóknarspurningunni „Höfðu fregnir af WOW air áhrif á 

hlutabréfaverð Icelandair? Ef svo er, hvernig?“ 
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2 Kenningin um skilvirkni markaða 

Kenningin um skilvirkni markaða var sett fram af Eugene Fama árið 1970 en hann áleit að 

hægt væri að túlka markaði sem skilvirka út frá upplýsingum. Hann sagði að verð á 

hverjum tímapuntki endurspegluði allar tiltækar upplýsingar. Í kenningunni felst að það 

sé ómögulegt fyrir fjárfesta að gera betur en markaðurinn þar sem að markaðsverð 

bregðast aðeins við nýjum upplýsingum. Viðskipti á verðbréfum fara alltaf fram á 

gangvirði (e. fair value) sem gerir fjárfestum ómögulegt að bæði kaupa undirverðlögð 

verðbréf og selja verðbréf á alltof háu verði. Því ætti að vera ómögulegt að gera betur en 

markaðurinn í gegnum val byggt á sérfræðikunnáttu eða tímasetningu á markaði og eini 

möguleikinn fyrir fjárfesti til að fá hærri ávöxtun er fyrir tilviljun eða að fjárfesta í 

áhættumiklum bréfum. Ef merki eru um að verð í framtíðinni verði há munu fjárfestar 

reyna að kaupa bréfin, sem leiðir til þess að verðin hækka þar til þau endurspegla nýjar 

upplýsingar (Cochrane og Moskowitz, 2017). 

Samkvæmt Andrei Shleifer eru þrjár grunnforsendur fyrir skilvirkni markaða. Þær þurfa 

þó ekki að vera allar til staðar til að hægt sé að tala um skilvirkan markað heldur er eitt 

nóg. 

Forsendurnar eru: 

Ø Fjárfestar eru skynsamir (e. Rationality). 

Ø Atburðir eru óháðir (e. Independent Deviations from Rationality).  

Ø Högnunartækifæri (e. Arbitrage) eru nýtt. 

(Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe og Jordan, 2013) 
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2.1 Aðferðarfræði við rannsókn á framtíðarþróun verðbréfa 
Áður en þremur útgáfum um skilvirkni markaða verður lýst er mikilvægt að skoða tvö 

aðferðarfræðihugtök sem eru notuð við að rannsaka og spá fyrir um framtíðarþróun í 

verðum verðbréfa. Þessi tvö hugtök eru grunngreining (e. Fundamental analysis) og 

tæknigreining (e. Technical analysis). Þau fjalla um hvernig á að nálgast markaðinn og 

breytur hans. 

2.1.1 Grunngreining 
Grunngreining er notuð til þess að meta verðbréf með því að mæla innra virði þeirra. 

Grunngreining er notuð til að rannsaka allt frá hagkerfinu í heild til fjárhagslegs ástands 

einstakra fyrirtækja, svo sem tekjur, gjöld, eignir og skuldir sem allt eru mikilvægir 

áhrifaþættir í grunngreiningu (Bodie, Kane og Marcus, 2014). 

2.1.2 Tæknigreining  
Tæknigreining einblínir einungis á verð verðbréfa og magn (e. volume). Kjarninn er sá að 

allir þekktir grunnþættir eru meðtaldir í verðinu og því þarf ekki að skoða þá nánar. 

Tæknigreining mælir ekki innra virði verðbréfa heldur eru notaðar töflur og línurit til þess 

að bera kennsl á mynstur sem gefa til kynna hvernig verðbréfin munu hegða sér í 

framtíðinni (Bodie, Kane og Marcus, 2014). 

Algengasta afbirgði tæknigreiningar er stuðningur og mótstaða (e. Support and 

resistance) en það eru verðgildi sem verð verðbréfa munu að öllum líkindum ekki fara 

fyrir ofan eða neðan (Bodie, Kane og Marcus, 2014). 

2.2 Þrjár útgáfur skilvirkni markaða 

2.2.1 Veika útgáfan 

Verð verðbréfa endurspegla nú þegar allar upplýsingar sem hægt er að fá með því að 

skoða markaðsupplýsingar um viðskipti, verð í fortíðinni, hraða viðskipta eða 

skammtímavexti. Veika útgáfan felur í sér að greining á verði er tilgangslaus þar sem að 

þær upplýsingar sem þarf við mat á verðbréfum eru flestar aðgengilegar með litlum eða 

engum kostnaði. Ef slíkar upplýsingar hafa skilað árangursríkum niðurstöðum um 

framtíðarverð og frammistöðu hafa fjárfestar nú þegar nýtt sér þær og þær munu missa 

gildi þar sem þær væru víða þekktar. Ef veika útgáfan á við um markað hentar 
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grunngreining vel vegna þess að þá er líklegra að hægt sé að finna undirverðlögð og 

yfirverðlögð verðbréf, og fjárfestar geta skoðað ársreikninga fyrirtækja til þess að auka 

líkur á að hagnast meira en markaðurinn (Bodie, Kane og Marcus, 2014). 

2.2.2 Hálfsterka útgáfan 

Í hálfsterku útgáfunni endurspeglast allar opinberar upplýsingar um horfur fyrirtækis nú 

þegar í verði verðbréfa. Slíkar upplýsingar innihalda, til viðbótar við fortíðarverðið, 

upplýsingar um fjárhag fyrirtækis, til að mynda um tekjur þess. Ef fjárfestar hafa aðgang 

að slíkum opinberum upplýsingum má gera ráð fyrir að þær endurspeglist í verðinu sem 

þýðir að fjárfestar geta ekki nýtt sér tæknigreiningu né grunngreiningu til þess að 

áskotnast hærri ávöxtun en markaðurinn (Bodie, Kane og Marcus, 2014). 

2.2.3 Sterka útgáfan 

Í sterku útgáfunni endurspegla verð verðbréfa allar upplýsingar sem skipta máli fyrir 

fyrirtækið, hvort sem þær eru opinberar eða einkaupplýsingar, jafnvel þótt að þær flokkist 

sem innherjaupplýsingar. Sterka útgáfan telst fremur öfgafull þar sem það getur verið 

erfitt að skilgreina hvað teljast vera innherjaviðskipti og hvað ekki. Samkvæmt 123. gr í 

lögum 108/2007 um verðbréfaviðskipti er það brot á lögum að eiga í innherjaviðskiptum. 

Í sterku útgáfunni er ekki hægt að nota grunngreiningu þar sem samsetning fullkominna 

upplýsinga og skynsamlegra fjárfesta þýðir að verðbréfaverð endurspegla alltaf innra virði 

(e. Instrinsic price) (Bodie, Kane og Marcus, 2014). 

2.3 Atferlisfjármál 
Atferlisfjármál felast í sálfræðilegum og hegðunartengdum kenningum sem útskýra atferli 

verðbréfa á mörkuðum. Tilgangurinn með þeim kenningum er að skilja hvers vegna 

fjárfestar taka ákveðnar fjárfestingaákvarðanir framyfir aðrar en talið er að uppbygging 

upplýsinga og atferli á mörkuðum hafi áhrif á ákvarðanir fjárfesta. Grunnur 

kenningarinnar er sá að fjárfestar verði fyrir sálfræðilegum áhrifaþáttum sem leiða til 

slæmra ákvarðana (Bodie, Kane og Marcus, 2014). 

Atferlisfjármál rannsaka sálfræðilega þætti sem einstaklingar bera með sér sem geta 

leitt til slæmra fjárfestingaákvarðanna. Skilningur á þessu sviði getur útskýrt af hverju 

bólgur (e. Bubbles) og örvæntingafullir atburðir (e.Panic) orsakast. Fjármálafræðingar 

hafa ekki einungis áhuga á þessu sviði til þess að hámarka hagnað heldur einnig til þess 
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að vera meðvitaðir um sína eigin hegðun og hvernig hún getur haft áhrif á ákvarðanferli 

þeirra. Atferlisfjármál ná til margra þátta en þó eru nokkrir þeirra sem fá aukna athygli, til 

dæmis:  

Ø Hugrænt bókhald (e. Mental accounting) vísar til þess þegar einstaklingar hafa 
tilhneigingu til þess að úthluta peningum til sérstakra nota. 

Ø Akkeri (e. Anchoring) vísar til þess að festa útgjöld til ákveðinna hluta. 

Ø Hjarðhegðun (e. Herd behaviour) vísar til þess að einstaklingar hafi tilhneigingu 
til þess að líkja sínum eigin fjárhagslegum hegðunum eftir meirihluta annarra 
einstaklinga. 

Ø Sjálfumgleði (e. High self-rating) vísar til þess að einstaklingar hafi tilhneigingu 
til þess að setja sig ofar öðrum og telji sig betri en aðra. 

Tvö síðastnefndu atriðin eru þeir þættir sem hafa mest áhrif á fjárhagslegar ákvarðanir. 

Hjarðhegðunin er þegar einstaklingar fylgja vinsælum straumum án þess að hugsa um 

sjálfan sig og er mjög algengt á verðbréfamörkuðum. Hún getur einnig leitt til slæmrar 

ákvarðanatöku þegar einstaklingur er undir álagi, svo sem kvíða eða spennu. Annar þáttur 

sem hefur ekki verið minnst á nefnist á ensku self attribution sem hefur einnig mikil áhrif 

á fjármálatengdar ákvarðanatökur á þann hátt að einstaklingar tengja góðar niðurstöður 

við sérþekkingar og slæmar niðurstöðu við óheppni (Bodie, Kane og Marcus, 2014). 
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3 Icelandair 

Árið 1937 var flugfélag Akureyrar stofnað og það var staðsett á Norðurlandi til ársins 1940 

þegar höfuðstöðvar félagsins voru færðar til Reykjavíkur og nafninu var breytt í Flugfélag 

Íslands (Icelandair, e.d.). Árið 1944 var svo flugfélagið Loftleiðir stofnað af þremur 

íslenskum flugnemum sem voru að koma úr námi frá Kanada en síðar meir var félagið 

nefnt Icelandic Airlines. Í fyrstu snerist starfsemi beggja félaganna um flugrekstur 

innanlands en árið 1945 hóf Flugfélag Íslands í fyrsta skipti millilandaflug til Skotlands og 

Danmerkur. Árið 1947 hófu Loftleiðir millilandaflug, og svo 1953 þegar boðið var uppá 

lággjaldaflug yfir Norður-Atlantshafið (Icelandair, e.d.). 

Á árinu 1973 sameinuðust Flugfélag Íslands og Loftleiðir í nýtt eignarhaldsfyrirtæki sem 

nefndist Flugleiðir, árið 1979 var ákveðið að skipta yfir í nafn sem myndi henta betur á 

alþjóðlegum vettvangi og fékk félagið þá nafnið Icelandair (Icelandair, e.d.). 

Icelandair flýgur til 42 áfangastaða, 23 borga innan Evrópu og 19 borga í Norður-

Ameríku með Ísland sem miðpunkt. Viðskiptastefna félagsins byggir á hagkvæmri 

staðsetningu Íslands mitt á milli Norður-Evrópu og austurstrandar Norður-Ameríku en 

félagið hefur víkkað út leiðarkerfið sitt með því að sameina um borð í vélum sínum farþega 

til og frá Íslandi og farþega sem fljúga yfir Atlantshafið og millilenda á Íslandi (Icelandair, 

e.d.). 
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4 WOW air 

WOW air var íslenskt lággjaldaflugfélag sem var stofnað 31. maí 2011 af Skúla Mogensen. 

Þó að flugfélagið hafi verið stofnað í maí var formleg tilkynning um flugfélagið og 

einkennisliti þess gefin út 23. nóvember 2011 (Stefán Einar Stefánsson, 2019, bls. 61). 

Flugfélagið óx ört á stuttum tíma en í upphafi voru aðeins um 70 manns starfandi hjá 

félaginu. Sjö árum síðar voru starfsmennirnir orðnir þúsund.  

Í nóvember árið 2011 byrjaði félagið að selja flug á internetinu og þá var hægt að bóka 

bein flug til Parísar, Lundúna, Kaupmannahafnar og Berlínar, ásamt öðrum átta 

áfangastöðum á sumrin. Sumarið 2012 voru áfangastaðirnir 12 með 130.000 sætum 

(Stefán Einar Stefánsson, 2019, bls. 62). Fyrsta flug WOW air var til Parísar þann 31. maí 

2012 en í október sama ár keypti WOW air svo Íslenska lággjaldaflugfélagið Iceland 

Express sem var búið að vera í forystu lággjaldaflugfélaga á Íslandi í 11 ár og var helsti 

samkeppnisaðili WOW air. Ekki var um samruna að ræða með kaupunum heldur  að WOW 

air tæki yfir flugáæltun og skuldbindingar Iceland Express  en undir nafni WOW air (Stefán 

Einar Stefánsson, 2019, bls. 75-76). 

Ári seinna eða í október 2013 var WOW air úthlutað flugrekstrarleyfi, en það hafði ekki 

gerst í 30 ár að flugfélagi með áætlunarflug til og frá Íslandi væri veitt þess konar leyfi 

(Ferðamálastofa, 2013). Við stofnun félagsins hafði WOW air ekki sjálfstætt 

flugrekstrarleyfi og því var samið við litháíska félagið Avion Express um 

flugrekstrarþáttinn (Stefán Einar Stefánsson, 2019, bls. 63). Með útgáfu 

flugrekstrarleyfisins var WOW air ekki lengur háð öðrum flugrekstraraðilum með 

starfsemi sína (Stefán Einar Stefánsson, 2019, bls. 101).  

Í október 2014 fékk félagið leyfi til þess að hefja flug til Bandaríkjanna sem hefjast mátti 

árið eftir og voru fyrstu áfangastaðir þar Boston og Washington DC (Samúel Karl Ólason, 

2014). Í október 2015 var tilkynnt um að WOW air hyggðist hefja flug  til tveggja 

áfangastaða í Kanada og í nóvember var tilkynnt um að einnig yrði flogið til vesturstrandar 

Bandaríkjanna. Árið 2016 flaug félagið með um 1,6 milljónir farþega til 30 áfangastaða 

bæði í Norður-Ameríku og Evrópu. Í júlí árið 2017 átti WOW air fjórðung allra brottfara 

frá Keflavíkurflugvelli (Stefán Einar Stefánsson, 2019, bls. 169) Á árinu 2018 flutti félagið 

3,5 milljónir farþega og var aukningin því um 24% frá árinu áður (Mesti farþegafjöldi í sögu 
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WOW air, 2019). Út frá þessum upplýsingum er ljóst að flugfélagið WOW air óx hratt á 

stuttum líftíma sínum.  
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5 Áhrifaþættir 

5.1 Þróun fjölda ferðamanna 
Fjöldi ferðamanna sem ferðast til Íslands hefur aukist gífurlega síðustu ár og hefur það 

haft virðisaukandi áhrif á hagkerfið því þá skapast auknar tekjur og störf. Þegar þróun 

fjölda ferðamanna er skoðuð með tilliti til reksturs WOW air er nauðsynlegt að skoða árin 

áður en félagið kom á markaðinn, sem var árið 2011 eins og áður hefur komið fram. Á 

mynd 1 má sjá að á árunum 2000–2011 var fjöldi ferðamanna einungis á bilinu 303.000 

til 566.000 og árleg aukning var að jafnaði 6,1% (Ferðamálastofa, 2012). 

 

 

Mynd 1. Þróun fjölda ferðamanna á Íslandi frá tímabilinu 2000-2018 

Á árunum 2010-2017 fjölgaði ferðamönnum meira en fjórfalt en  þá var árleg aukning að 

jafnaði 24,3%, mest á árunum 2015 til 2016 (Ferðamálastofa, 2018). Það má rekja til þess 

að þá hóf WOW air flug sín til og frá Ameríku. Síðasta árið hefur fjöldi ferðamanna til 

Íslands farið lækkandi hægt og rólega en á árinu 2018 komu 2.315.925 ferðamenn til 

landsins, sem er 5,5% aukning frá árinu á undan (Ferðamálastofa, 2019a). 
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Tafla 1. Þróun fjölda ferðamanna á Íslandi á tímabilinu 2018-2019.   

 

Tafla 1 sýnir fækkun ferðamanna frá þeim mánuðum sem búnir eru af 2019 og ár 

aftur í tímann. Mesta lækkunin var á tímabilunum maí 2018 til apríl 2019 og júní 2018 til 

maí 2019, sem má rekja til falls WOW air þann 28. mars 2019. Í raun sést skýrt hvað 

félagið hafði mikil áhrif á ferðaþjónustu á Íslandi þar sem breytingin frá júní 2018 til maí 

2019 er neikvæð miðað við aukningu í hinum dálkunum (Ferðamálastofa, 2019b; 2019c; 

2019e; 2019f; 2019g). 

Þegar þróun ferðamanna er skoðuð er vert að hafa í huga að einnig skiptir miklu máli 

að flugvellir séu vel til þess búnir að taka á móti miklum fjölda farþega. Það getur leitt til 

áhrifa á rekstur flugfélaga ef flugvellir eru ekki rétt búnir þar sem að flugvellirnir geta ekki 

annað þeirri eftirspurn sem flugfélögin krefjast með miklum fjölda farþega. Illa hannaður 

flugvöllur hefur ekki aðeins áhrif á flugfélög heldur einnig á alla ferðaþjónustu í tilteknu 

landi.  

5.2 Gengi krónunnar 
Fjármálamarkaðurinn um allan heim skiptist í mismunandi myntsvæði en þau geta verið 

af ýmsum toga. Lönd geta til að mynda rekið sína eigin mynt líkt og Ísland gerir, þ.e. 

íslensku krónuna, en landið er smæsta sjálfstæða myntsvæði heims. Lönd geta einnig  

tekið sig saman um að reka myntsvæði, til dæmis eins og þjóðir sem eiga aðild að evrunni 

gera. Þá geta lönd einnig tekið upp gjaldmiðil annarra, annað hvort beint eða óbeint 

(Jakob Már Ásmundsson, 2018). 

Þegar viðskipti eiga sér stað á milli myntsvæða er ekki aðeins mikilvægt að horfa til 

áhættu fjárfestingarinnar heldur þarf einnig að taka tillit til gjaldeyrisáhættu sem felst í 

því að gengi gjaldmiðla geta tekið breytingum frá degi til dags. Í byrjun árs 2017 voru 

gjaldeyrishöftin afnumin en það leiddi til þess að sveiflur byrjuðu að myndast í verði 

krónunnar sem hefur leitt til veikingu hennar (Jónas Atli Gunnarsson, 2017). 
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Þættir sem hafa áhrif á gengi gjaldmiðla til langs tíma eru til dæmis verðlag í heimalandi 

og erlendis, viðskiptahindranir yfir landamæri, breytingar til langtíma í eftirspurn eftir 

innfluttum og útfluttum vörum og framleiðni í samanburði við önnur lönd (Mishkin og 

Eakins, 2015, bls. 346). Seðlabankar geta stýrt áhrifum á gengi gjaldmiðla með inngripum 

sínum og hægt er að skipta þessum inngripum á gjaldeyrismarkaði í tvennt: 

Ø Stýfð inngrip – Til þess að koma í veg fyrir að inngrip á gjaldeyrismarkaði hafi 
áhrif á peningamagn getur seðlabankinn ásamt viðskiptunum framkvæmt 
önnur viðskipti til að koma til móts við áhrif á peningamagn í umferð  

Ø Óstýfð inngrip – Þegar seðlabankinn kaupir gjaldeyrir borgar hann fyrir í 
heimamynt og þar með eykst peningamagn í umferð, hinsvegar minnkar 
peningamagn í umferð ef hann selur gjaldeyrir. 

(Jakob Már Ásmundsson, 2018). 

Til eru þrjár gjaldeyrisstefnur: 

Ø Fljótandi gjaldmiðill – Gjaldmiðill er fljótandi ef gengi hans ræðst á markaði á 
hverjum tíma og fer eftir því hve mikið aðilar á markaði eru tilbúnir til að greiða 
fyrir hann í erlendri mynt. Þó að gjaldmiðillinn teljist fljótandi reynir seðlabanki 
að hafa áhrif á gengið, t.d. með inngripum og þá er talað um stýrt flot 
(Vísindavefurinn, 2008). 

Ø Fastgengisstefna – Þegar gjaldmiðill er festur með tilliti til annarra gjaldmiðla, 
hentar vel litlum efnahagskerfum sem eiga í viðskiptum með erlenda 
gjaldmiðla. Einnig er hægt að notast við þessa stefnu til þess að stjórna hegðun 
gjaldmiðla. 

Ø Gjaldeyrishöft – Þær takmarkanir sem settar eru á flutning fjármagns til og frá 
ákveðnu landi. Þau geta verið sett á mismunandi gerðir fjármagnsflæða, 
einstaklinga, verð og magn. 

(Mishkin og Eakins, 2015, bls. 375-384) 

Í dag má segja að við búum við stýrt fljótandi gengi (e. Managed float) sem þýðir að gengi 

krónunnar ákvarðast af framboði og eftirspurn (Jakob Már Ásmundsson, 2018). 

Seðlabankinn getur beitt inngripum á gjaldeyrismarkaði og „starfar eftir 

verðbólgumarkmiði sem skilgreinir stöðugt verðlag sem 2,5% verðbólgu á tólf mánuðum“ 

(Seðlabanki Íslands, e.d.-b). 

Í september árið 2018 var gengi krónunnar búið að veikjast mikið og veikingin nam 

5,3% gagnvart evrunni þá beitti Seðlabankinn inngripum en ástæða veikingarinnar var sú  

að fjárfestar voru að fara með fjármagn úr landi og einnig bárust fréttir af erfiðleikum hjá 

WOW air (Birgir Olgeirsson, 2018). Stjórnvöld unnu sviðsmyndagreiningu í lok sumars 
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2018 vegna mögulegra áfalla í rekstri flugfélagsins WOW air og komust að þeirri 

niðurstöðu að gengi krónunnar myndi veikjast um allt að 13% á árinu 2019. Hagstofa 

Íslands og Seðlabankinn spáðu hins vegar 2,7% hagvexti og gerðu ráð fyrir því að gengi 

krónunnar myndi haldast stöðugt (Hörður Ægisson og Kristinn Ingi Jónsson, 2018a). 

Seðlabanki Íslands þurfti að grípa inní gjaldeyrismarkaðinn daginn sem WOW air féll, 

þann 28. mars 2019 til þess að koma í veg fyrir gengislækkun íslensku krónunnar. Daginn 

sem WOW air féll „var gengi krónunnar búið að veikjast um 0,7% gagnvart evru og 

gagnvart bandaríkjadal 0,8% en eftir að fréttir birtust um fallið lækkaði gengið um 1,4% 

gagnvart evru og 1,5% gagnvart bandaríkjadal“ (Seðlabankinn greip inn í, 2019). Til þess 

að sporna gegn enn frekari veikingu krónunnar beitti Seðlabanki Íslands inngripum á 

gjaldeyrismarkaði og keypti 827,7 milljónir króna, sem telst eflaust ekki mikið miðað við 

að tveimur dögum áður keypti hann 1.239 milljónir króna og 5. mars 2.462 milljónir króna. 

Seðlabankinn keypti líka 2.462 milljónir þann 21. júní 2017 en fyrir það höfðu þeir ekki 

þurft að kaupa mikið síðan árið 2008 þegar fjármálakreppan skall á, en það ár voru 

upphæðirnar hærri (Seðlabanki Íslands, e.d.-a). Gengi evrunnar gagnvart krónunni hafði 

hækkað úr 136,5 í um 138,4 krónur en með inngripum Seðlabankans gaf evran eftir og 

lækkaði í 137,1 krónur. Síðan þá hefur evran styrkst og gengið var 137,7 þann 28. mars 

(Þorsteinn Friðrik Halldórsson, 2019) 

5.3 Olíuverð 
Tvær algengustu tegundir hráolíu eru WTI (West Texas Intermediate) og Brent. Þær hafa 

mismunandi magn brennisteins og API gildi, sem getur haft áhrif á verð þeirra. WTI hefur 

0,24% brennisteinsmagn en Brent hefur 0,37% en því lægra sem brennisteinsmagnið er, 

því sætari er olían og auðveldara að vinna með hana. API segjir til um hve létt olían er, 

þ.e. hvort hún nái að fljóta á vatni eða hvort hún sökkvi, en báðar olíurnar eru fremur 

léttar (Bradfield, D, e.d.).  

WTI olían er fengin á olíuekrum í Bandaríkjunum, þá einkum í Texas, Louisiana og 

Norður-Dakota og er síðan flutt með leiðslum til Oklahoma til frekari ráðstafana. Brent 

olían er hinsvegar fengin á olíuekrum í Norðursjónum og er oft kölluð Brent 

Norðursjávarhráolía. Hún er samansett úr fjórum öðrum hráolíum sem nefnast Brent, 

Forties, Osberg og Ekofisk. Það er misjafnt hvar í heiminum er farið eftir verðlagi hvorrar 
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olíu, WTI er viðmiðunarverð(e. Benchmark) í Bandaríkjunum en restin af heiminum og 

næstum 2/3 olíusamninga fara eftir Brent (Bradfield, D, e.d.). 

Viðskipti með olíur fara oftast fram með framtíðarsamningum þar sem fyrirtæki/félög 

geta fest samninga um kaup á eldsneyti fram í tímann á ákveðnu verði. Í því felst þó 

ákveðin áhættutaka. Ef verðið hækkar njóta félög góðs af því þar sem þau borga enn 

verðið sem um var samið. Ef verðið lækkar hins vegar umfram það verð sem samið var 

um er félagið í raun að borga álag ofan á markaðsverðið. Icelandair hefur til dæmis gert 

framtíðarsamning þar sem þeir tryggja stöðugleika á innkaupum á eldsneyti með 

eldsneytisvörnum og áhættustýring félagsins felst í því að festa 40–60% af verði eldsneytis 

í níu til tólf mánuði fram í tímann (Stefán Einar Stefánsson, 2019, bls. 107-108). 

WOW air var yfirleitt ekki með eldsneytisvarnir en þegar samkeppnin var sem hörðust 

hjá félaginu árið 2014 lækkaði olíuverð gífurlega, eða um helming. Það kom sér vel fyrir 

mörg flugfélög sem höfðu ekki eldsneytisvarnir þar sem eldsneytiskostnaður getur verið 

mikill fyrir þau því olíuverð var alltaf hækkandi. Frá ágúst 2014 til ársloka fór verðið á 

olíutunnu fyrir neðan 100 bandaríkjadali, sem ekki hafði gerst í mörg ár en verðið hafði 

yfirleitt verið yfir 100 dollurum. Á því tímabili sem olíuverðið var sem lægst gerði WOW 

air hinsvegar framtíðarsamning tímabundið (Stefán Einar Stefánsson, 2019, bls. 108). 

 

Mynd 2. Þróun olíuverð á tímabilinu 2010-2018 (Macrotrends, e.d.) 

Á mynd 2, sem sýnir verðlag á olíu sÍðustu 10 ár, má sjá að frá 2010 til 2014 var 

verðið alltaf flöktandi í kringum 100 bandaríkjadali en í lok árs 2014 féll það niður í 53,45 

bandaríkjadali, sem var það lægsta það ár og hafði ekki gerst síðan árið 2009. Það hélt 

þó áfram að lækka og lægsta verðið árið 2015 var 34,73 bandaríkjadalir. Helstu ástæður 
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fyrir þessu gífurlega verðfalli var hve eftirspurnin var búin að minnka og hvað 

framleiðsla var búin að aukast mikið, þá sérstaklega í Bandaríkjunum sem má rekja til 

tækniframfara í olíurekstrinum (Bowler, 2015). 

Í kjölfar lækkunarinnar þurfti Rússland að hækka vextina sína upp í 17% þar sem 

helstu útflutningstekjur landsins bygguðst á orku og olíu. Saudi Arabía, sem er stærsti 

olíuútflutningsaðilinn og sá áhrifamesti í  Organization of the Petroleum Exporting  

Countries (OPEC), hefði getað dregið úr framleiðslu sinni til þess að hækka verðið en 

gerði það þó ekki þar sem að verðlækkunin hafði ekki mikil áhrif á landið (Bowler, 2015). 

Þann 30. nóvember 2016 var samningur undirritaður, tveimur árum eftir gífurlega 

fallið í olíuverði. Samningurinn hljóðaði svo að aðilar í OPEC myndu draga úr framleiðslu 

sinni sem nam 1,2 milljónum tunna á dag og að aðilar utan sambandsins myndu draga úr 

framleiðslunni um 600.000 tunnur á dag. Í kjölfarið fór verðið á olíu að hækka og fór aftur 

upp fyrir 50 bandaríkjadali (OPEC reaches a deal to cut production, 2016). 

 

5.4 Samkeppni 
Helsti samkeppnisaðili WOW air var eins og áður segjir Iceland Express en þar sem þau 

voru bæði lággjaldaflugfélög voru þau bæði að reyna að ná til sama neytendahópsins. Sá 

neytendahópur voru þeir sem velja frekar ódýrt flug fram yfir þægindi. Flug Icelandair eru 

hins vegar  dýrari og ná því frekar til þeirra sem vilja borga meira og fá þá þjónustu og þau 

þægindi sem þeir borga fyrir.  

Ferðamálastofa gerði skýrslu um þá ferðamenn sem flugu með WOW air í samanburði 

við ferðamenn með öðrum flugfélögum og þar má sjá að á árinu 2018 voru 60% farþega 

WOW air undir 34 ára, en aðeins 46% hjá Icelandair. Í skýrslunni kom einnig fram að þeir 

ferðamenn sem voru með tekjur yfir meðallagi ferðuðust frekar með Icelandair en WOW 

air (Ferðamálastofa, 2019d). 
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Tafla 2. Ástæður fyrir ferðalagi til Íslands 

 

Á töflu 2 má sjá að þegar ferðamenn sem ferðuðust með WOW air til Íslands voru spurðir 

hver ástæðan væri fyrir Íslandsferð þeirra svöruðu 54% þeirra að það væri vegna lágs 

fargjalds hjá WOW air (Ferðamálastofa, 2019d)  

WOW air þurrkaði út innlenda samkeppni á lággjaldaflugfélagsmarkaði með 

kaupunum á Iceland Express þó það hefði að öllum líkindum ekki breytt miklu þar sem 

rekstur Iceland Express var orðin þungur (Stefán Einar Stefánsson, 2019). Helsta 

samkeppnin var þó frá erlendum flugfélögum sem fljúga til og frá Keflavíkurflugvelli og til 

þeirra áfangastaða sem WOW air flaug einnig til og frá. Árið 2015 var það einna helst 

breska flugfélagið Easyjet sem jók á samkeppnina hjá WOW air þar sem Easyjet tilkynnti 

að það ætlaði að auka framboð sitt á flugi til og frá Íslandi. Eins höfðu önnur stór áform 

áhrif, þar á meðal lækkun á fargjöldum á milli Lundúna og Keflavíkur sem í kjölfarið leiddi 

til þess að WOW air þurfti að bregðast við með því að rukka um þjónustu um borð í 

vélunum og fyrir handfarangur yfir fimm kíló. Með þessu var WOW air að færa sig nær 

módelinu um lággjaldaflugfélög sem önnur erlend félög fóru eftir (Stefán Einar 

Stefánsson, 2019, bls. 107).  

Helsta samkeppnisforskot sem WOW air hafði fram yfir Icelandair var flotinn en félagið 

keypti eða leigði nýjar vélar sem voru umhverfisvænni og sparneytnari á meðan Icelandair 

átti frekar í viðskiptum með eldri vélar. Skúli dró þessa umræðu oft fram í fjölmiðlum til 

þess að styrkja samkeppnisstöðu sína (Stefán Einar Stefánsson, 2019, bls. 111). 

Samkeppnin batnaði ekki þegar WOW air tilkynnti að það myndi hefja flug til Norður-

Ameríku en félagið var ekki eina flugfélagið með þessi markmið. Delta Airlines, sem er 

stórt amerískt flugfélag, beindi sjónum sínum á sama áfangastað til og frá Íslandi, sem 

leiddi til þess að framboð jókst hjá Delta Airlines því þeir fóru að nota stærri vélar því 

viðskiptavinir þeirra sýndu því mikinn áhuga að geta flogið til Íslands með beinu flugi. 
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Sumarið 2015 jókst samkeppnin enn meira því þá voru orðin 20 flugfélög sem flugu yfir 

sumartímann til og frá Íslandi (Stefán Einar Stefánsson, 2019, bls. 118). 
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6 Hlutabréf 

 

Mynd 3. Þróun hlutabréfaverðs Icelandair á tímibilinu 2007-2019 (Keldan, e.d.). 

6.1.1 Árið 2013 
Mynd 3 sýnir að um áramótin 2012 og 2013 átti sér stað mikil þróun í hlutabréfaverði hjá 

Icelandair og eftir það fór það að vera sveiflukenndara og verðbreytingar urðu meiri og 

örari. Þessa þróun má rekja til þess að flugfélagið WOW air keypti helsta samkeppnisaðila 

sinn á innlendum markaði, Iceland Express, sem átti sér stað í október 2012. Þá var  

ferðamannaiðnaður á Íslandi að aukast og var aðeins upphafið að miklum 

ferðamannastraumi til landsins. 

Mynd 3 sýnir að í upphafi ársins 2013 var verðið á hlutabréfum Icelandair 8,22 sem var 

lægsta verðið á bréfi yfir árið, en í lok ársins var það 18,2 sem var hæsta verðið á bréfi það 

árið. Hækkunin nam því 121% á árinu (Icelandair Group, 2013). Icelandair skilaði hagnaði 

uppá 7,3 milljarða fyrir árið 2012 sem er mesti rekstrarhagnaður frá upphafi félagsins, 

einnig skiluðu allir ársfjórðungar á árinu 2012 hagnaði, ársreikningur fyrir árið 2012 hefur 

verið birtur í byrjun árs 2013 og því má rekja hækkun hlutabréfaverðs í ársbyrjun 2013 til 

þeirra fregna (Methagnaður hjá Icelandair Group, 2013).  

Í febrúar 2013 skrifaði Icelandair undir samning um að félagið keypti sextán nýjar 

Boeing vélar (Icelandair, 2013). Á mynd 3 má sjá örlitla hækkun á hlutabréfaverði 

Icelandair í kringum 13. febrúar og má rekja þá hækkun til þessa samnings. Þann 7. 

febrúar var verðið á bréfunum 10,310 en 13. febrúar hækkaði það í 10,880, sem er 5,5% 

hækkun. 

Þann 29. október 2013 fékk WOW air flugrekstrarleyfi, eins og áður hefur komið fram, 

sem ekki var búið að afhenda neinu flugfélagi með áætlunarflug til og frá Íslandi í 30 ár 
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(Ferðamálastofa, 2013). Þó að þetta hafi verið merkilegur atburður hafði hann lítil sem 

engin áhrif á hlutabréf Icelandair, þar sem þau hækkuðu aðeins úr 16,250 í 16,300. 

6.1.2 Árið 2014 
Á árinu 2014 var hækkun á hlutabréfaverði hjá Icelandair, í upphafi ársins var 

hlutabréfaverð 18,20 en í lok ársins var það 21,40 og nam hækkunin því 17,6% Hæsta 

verðið var 21,40 og það lægsta 16,45 (Icelandair Group, 2014). Fyrir árið 2013 skilaði 

WOW air þá tapi upp á 330 milljónir, sem er reyndar talið eðlilegt þar sem að fyrstu 

starfsár hjá flugfélögum geta verið þung, en fyrir fyrstu tvö starfsárin var uppsafnað tap 

félagsins 1.100 milljónir (Saga WOW air frá upphafi til endaloka, 2019).  

Hagnaður fyrir skatta hjá Icelandair var 8,2 milljarðar fyrir árið 2013 og var hann búin 

að aukast frá árinu á undan. „Þá var afkoman áður en tekið er tillit til vaxtagreiðslna og 

vaxtatekna, skattgreiðslna og afskrifta“ (EBITDA) (Vísindavefurinn, 2007) á fjórða 

ársfjórðungi búið að aukast frá árinu á undan en það útskýrir einnig hvers vegna 

hlutabréfaverð félagsins fór hækkandi (Icelandair mun greiða út tveggja milljarða arð, 

2014). Annar áhrifaþáttur á verðbreytingar á bréfum Icelandair á árinu 2014 var verkfall 

flugliða, en það hafði neikvæð áhrif á verð hlutabréfa hjá félaginu. Icelandair og 

Flugfreyjufélag Íslands skrifuðu undir kjarasamninga 26. Maí 2014 og þann dag hækkaði 

gengi bréfanna um 2,02% (Hlutabréf Icelandair fóru á flug, 2014). 

Eins má rekja hreyfingar á hlutabréfaverði Icelandair á árinu 2014 til þess að 

samkeppni jókst og olíuverð fór lækkandi um haustið, eins og kom fram í 5. kafla. Í lok árs 

2014 héldu hlutabréf Icelandair áfram að hækka og má rekja það til þess hve hagnaður á 

þriðja ársfjórðungi hjá félaginu var góður. Það var mesti hagnaður félagsins á einum 

ársfjórðungi frá stofnun og áætlanir félagsins um hvað EBITDA ársins 2014 yrði fór fram 

úr afkomuspánni (Jóhannes Stefánsson, 2014). 

6.1.3 Árið 2015 
Í upphafi ársins 2015 var hlutabréfaverð Icelandair 21,40 og í lok ársins 35,40 og hækkunin 

nam því 65,4% yfir árið. Hæsta verðið á árinu var 35,40 og það lægsta 20,95 (Icelandair 

Group, 2015). Í lok ársins 2014 fóru bréfin hækkandi en í byrjun ársins 2015 fóru þau að 

lækka en það má rekja til þess að Icelandair tilkynnti að EBITDA á fjórða ársfjórðungi 2014 
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væri neikvæð uppá 1,5 milljónir bandaríkjadali (Landsbankinn, 2015). Við þessar fregnir 

lækkuðu bréfin hjá Icelandair á tímabilinu 5. febrúar til 11. febrúar um 6% (Keldan, e.d.). 

WOW air skilaði tapi sem nam 560 milljónum króna eftir skatta fyrir árið 2014 (Saga 

WOW air frá upphafi til endaloka, 2019) en Icelandair skilaði hinsvegar hagnaði upp á 8,7 

milljarða króna (Icelandair skilar 8,7 milljarða hagnaði, 2015). Mikil hækkun á 

hlutabréfaverði Icelandair átti sér stað eftir 27. júlí eins og sjá má á mynd 3 og má rekja 

þá hækkun til þess að félagið skilaði inn uppgjöri fyrir annan ársfjórðungs ársins 2015 þar 

sem hagnaðurinn nam 22,3 milljónum bandaríkjadala (Hagnaður Icelandair Group nam 

nærri þremur milljörðum, 2015). Á tímabilinu 28. júlí til 31. júlí nam hækkunin á verði 

hlutabréfanna um 1,3%. 

Hlutabréfin héldu áfram að hækka í október sem útskýrist af því að félagið uppfærði 

afkomuspá sína sem spáði töluvert meiri hagnaði en áður (Hlutabréf Icelandair rjúka upp, 

2015). Á mynd 3 má sjá að 26. október hækkuðu bréfin um 4,25%. Í lok ársins var 

hlutabréfaverðið fremur óstöðugt og tók kippi í verði í nóvember sem má ætla að hafi 

verið vegna tilkynninga um að WOW air ætlaði að hefja flug til Los Angeles og San 

Francisco sumarið 2016. Sú tilkynning kom í fréttamiðlum sama dag, 2. nóvember 2015 

(Tryggvi Aðalbjörnsson, 2015). 

Á árinu 2015 fór olíuverð lækkandi og var sem lægst í 37 Bandaríkjadölum og var sem 

hæst í 68 Bandaríkjadölum (Íslandsbanki, 2015). Greiningaraðilar áætluðu að eitthver tími 

myndi líða í að olíuverð myndi hækka aftur í upphaflegt verð sem var í kringum 100 

Bandaríkjadali á tunnu. 

6.1.4 Árið 2016 
Á árinu 2016 fór hlutabréfaverðið lækkandi en í upphafi ársins var verðið á bréfi 36,35 og 

í lok ársins fór verðið niður í 23,1, sem var lægsta verðið á árinu. Verðið náði hámarki 28. 

apríl þegar það fór uppí 38,90 sem hafði ekki gerst lengi. Yfir árið nam lækkunin um 

36,45% (Icelandair Group, 2016). 

Á árinu 2016 tóku WOW air í notkun breiðþoturnar sem var tilkynnt um á árinu 2015 

(Stefán Einar Stefánsson, 2019, bls. 126). Lækkanir á verði hlutabréfa hjá Icelandair má að 

hluta rekja til til þeirra atburða. 
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Þetta ár hafði mjög þekktur maður í flugvélageiranum, Steven Ferencz Udvar-Házy, 

samband við Skúla Mogensen, eiganda WOW air, og vildi hitta hann á fundi. Stuttu eftir 

fundinn eða um miðjan febrúar tilkynnti WOW air að þeir ætluðu bráðlega að bæta við 

fimm glænýjum vélum við flota sinn sem yrðu fjármagnaðar af ALC (Air Lease 

Corporation), félags sem Udvar-Házy stofnaði (Stefán Einar Stefánsson, 2019, bls. 144). 

Mynd 3 sýnir að þessar fregnir höfðu ekki neikvæð áhrif á verð bréfa Icelandair heldur 

hækkuðu þau örlítið í febrúar.  

„WOW air skilaði 1,5 milljarða króna hagnaði árið 2015“ (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 

2016) en hagnaður Icelandair það ár var 14,3 milljarðar króna, sem þýðir að hann jókst 

um 67% frá árinu 2014 (Hagnaður Icelandair jókst um 67%, 2016). Þessi tíðindi gætu skýrt 

hækkun bréfa Icelandair í ársbyrjun en einnig má rekja hana til þess að fjórði 

ársfjórðungur árið 2015 skilaði Icelandair EBITDA hagnaði upp á 1,1 milljón bandaríkjadala 

(Icelandair Group, 2016). 

Annað sem gæti hafa haft áhrif á hlutabréfaverð Icelandair eru fréttir um það hversu 

vel WOW air gekk á fyrsta, öðrum og þriðja ársfjórðungi ársins 2016, en félagið skilaði 400 

milljón króna hagnaði á fyrsta og öðrum ársfjórðungi (WOW skilar 400 milljóna hagnaði, 

2016; Tekjur WOW air 7,7 milljarðar, 2016) og 3,5 milljarða króna hagnaði á þeim þriðja 

(104% tekjuaukning hjá WOW air, 2016). Verkfall flugvirkja sem hófst 11. janúar þetta ár 

hafði einnig áhrif á lækkun hlutabréfaverðs Icelandair (Samgöngustofa, 2016) og einnig 

slæmur fyrsti ársfjórðungur þar sem  félagið tapaði 17 milljónum bandaríkjadala 

(Icelandair Group, 2016). 

Á árunum 2013 – 2016 styrktist krónan fjögur ár í röð, en það hefur aðeins gerst þrisvar 

áður, af þeim þremur tímabilum þá hefur hún styrkst hlutfallslega mest á tímabilinu 2013 

– 2016, yfir árið 2016 styrktist hún um 18,4% (Landsbankinn, 2017). 

 

6.1.5 Árið 2017 
Árið 2017 lækkuðu bréf Icelandair mikið en verðið nam í upphafi ársins 23,53 en í lok árs 

14,71. Lækkunin nam því 37%. Verðið féll niður í 13,13 þann 11. apríl en það var vegna 

þess að félagið gaf út tilkynningu um mikla óvissu um rekstur félagsins til skamms tíma 

(Icelandair Group, 2017). Önnur ástæða þessarar gífurlegu lækkunar var að félagið sendi 

út afkomuviðvörun 1. febrúar sem fólst í því að EBITDA þeirra myndi lækka gífurlega. 
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Áætlað var að lækkunin yrði á bilinu 140–150 milljónir bandaríkjadala en til viðmiðunar 

var árið 2016 áætlað að hagnaður yrði um 210 milljónir bandaríkjadala. Eftir þessar fregnir 

lækkaði verð hlutabréfa félagsins um u.þ.b. 24% (Haraldur Guðmundsson, 2017). 

Hagnaður WOW air árið 2016 var 4,3 milljarðar króna (Magnús Halldórsson, 2017) en 

rúmlega 9 milljarðar króna hjá Icelandair (Daníel Freyr Birkisson, 2018). Í lok mars tilkynnti 

WOW air að þeir hefðu bætt Chicago við sem nýjum áfangastað  og einnig að þeir ætluðu 

að bæta sjö vélum við flota sinn, fjórar yrðu A330neo breiðþotur og þá myndi floti þeirra 

í árslok 2018 samanstanda af 24 vélum (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2017; Haraldur 

Guðmundsson, 2017). Við þessar tilkynningar breyttist verð hlutabréfa Icelandair örlítið,  

á mynd 3 sést að 28. mars var verið 14,430 en 3. apríl var það 13,850, sem þýðir að bréfin 

lækkuðu um 4,1%. 

Á árinu 2017 þá lækkaði gengi krónunnar um 0,7%, gagnvart evru lækkaði hún um 4,7% 

en um 8% gagnvart Bandaríkjadal, helstu inngrip Seðlabanka Íslands á 

gjaldeyrismarkaðnum á árinu má sjá á fyrri hluta ársins, þar sem hann var að reyna að 

draga úr sveiflum í genginu. Þrátt fyrir inngripin þá urðu miklar sveiflur á genginu og má 

það rekja til þess að fjármagnshöft voru losuð og mismunandi væntingar um gengisþróun 

framan af ári (Seðlabankinn, 2018). 

6.1.6 Árið 2018 
Í upphafi árs 2018 var verð hlutabréfa Icelandair 14,74 en í lok ársins höfðu þau lækkað 

niður í 9,58 og lækkunin nam því 35% (Icelandair Group, 2018). Eftir febrúarmánuð fóru 

bréfin hjá Icelandair lækkandi og má það ef til vill rekja til þess að birtar voru 

flutningatölur sem sýndu að WOW air flutti 4% fleiri farþega en Icelandair í janúar 2018. 

Skúli nýtti sér þetta og tilkynnti að með þessum niðurstöðum væri WOW air orðið stærsta 

flugfélag Íslands (WOW air tekur fram úr Icelandair, 2018). Á mynd 3 sést að 28. febrúar 

var verð hlutabréfa hjá Icelandair 16,050 en hafði um miðjan mars lækkað niður í 15,350 

í kjölfar þessara fregna, en lækkunin nam þá 4,3%. 

Þann 8. júlí berast fregnir frá Icelandair þar sem félagið sendi út afkomuviðvörun þar 

sem áætlaður rekstrarhagnaður var lækkaður úr 18-20 milljörðum króna niður í 12,7-14,8 

milljarða króna (Jón Hákon Halldórsson, 2018). Í kjölfarið lækkaði verð hlutabréfanna frá 

5. júlí til 10. Júlí um 22,65%. Þann 15. ágúst lak í fjölmiðla fjárfestakynning sem WOW air 

ætlaði með það að markmiði að fá til sín fjárfesta til þess að leggja félaginu fjármagn. Í 
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kynningunni kom fram að stefnt væri að því að skuldabréf yrðu gefin út á félagið til þriggja 

ára (Hörður Ægisson, 2018a). Við þetta hækkuðu hlutabréf Icelandair líkt og sést á mynd 

3, en á tímabilinu 10. ágúst til 20. ágúst hækkuðu þau um 16,6% eða úr 7,990 í 9,320.  

Viðtal við Skúla Mogensen birtist í Fréttablaðinu 22. ágúst þar sem hann útskýrði hvers 

vegna félagið væri að fara í skuldabréfaútboð. Hann sagði það vera til að hjálpa félaginu 

að vaxa og að margir fjárfestar væru áhugasamir um úboðið og um sjálft félagið í heild. 

Hann sagði einnig að reynt yrði að halda fargjöldum í lágmarki hjá félaginu (Hörður 

Ægisson, 2018). Í kjölfar viðtalsins áttuðu fjárfestar sig á að ekki væri að vænta neinna 

hækkana og því lækkaði verðmatið á félaginu Icelandair. Í lok ágústmánaðar voru tvær 

nýjar síður í fjárfestakynningunni birtar þar sem hægt var að skoða samanburð á 

einingakostnaði, eða CASK, hjá WOW air og Icelandair þar sem mátti sjá að hann var 4,8 

sent hjá WOW air en 9 sent hjá Icelandair (Stefán Einar Stefánsson, 2019, bls. 228). Þetta 

tvennt, viðtalið og fréttirnar af einingakostnaði félaganna, hafði neikvæð áhrif á 

hlutabréfaverð Icelandair en á tímabilinu 22. ágúst til 31. ágúst lækkaði verðið úr 8,810 í 

7,100, sem er 19,4% lækkun.  

Icelandair lækkaði afkomuspá sína þann 27. ágúst og sýndi hún að efri mörkin væru 80 

milljónir bandaríkjadala og neðri mörkin voru 50 milljónir (Þórður Snær Júlíusson, 2018). 

Mynd 3 sýnir að þessar fregnir höfðu áhrif á hlutabréfaverð Icelandair sem lækkuðu um 

tæp 19%. Lækkunina á hlutabréfum Icelandair í lok ágústmánaðar má einnig rekja til þess 

að í ljós kom að skuldabréf sem Icelandair gaf út árið 2016 myndu ekki uppfylla skilyrði 

sín ef afkomuspáin sem félagið birti 27. ágúst stæðist. Skilyrðin voru þau að vaxtaberandi 

skuldir félagsins mættu ekki fara yfir 3,5 af EBITDA hagnaði félagsins, en ef afkomuspáin 

stæðist þannig að hagnaðurinn yrði við neðri mörkin yrði þetta hlutfall af vaxtaberandi 

skuldum af EBITDA hagnaði 4,29 (Skuldabréf kunna að vera í uppnámi, 2018).   

Í septembermánuði lækkuðu bréf Icelandair mikið og má það rekja til viðræðna sem 

voru í gangi á milli Icelandair og WOW air um sameiningu fyrirtækjanna þar sem WOW 

air gekk ekki nógu vel að fá fjárfesta.  12. september kom forsíðufrétt í Fréttablaðinu um 

að WOW air hefði leitað til viðskiptabankanna (Hörður Ægisson og Kristinn Ingi Jónsson, 

2018b). Hækkun í bréfum Icelandair þann 11.–12. September má rekja til þeirrar fréttar 

en 14. september kom svo önnur frétt frá Fréttablaðinu um að Skúli væri nálægt því að 

geta lokað skuldabréfaútboðinu (Hörður Ægisson, 2018b). Við þessar fregnir fóru bréf 
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Icelandair að lækka og fóru lækkandi það sem eftir lifði mánaðarins og út októbermánuð. 

Þann 12. september var verð hlutabréfa hjá Icelandair 8,220 og í lok októbermánaðar 

7,160, og nam lækkunin því 12,8%. 

Helgina 3.-4. nóvember fundaði stjórn Icelandair um hvort þeir ættu að kaupa 

hlutabréf í WOW air. Kauphöll var gert viðvart um fundinn en markmiðið var að ljúka 

viðræðunum áður en markaðir opnuðu mánudaginn 5. nóvember. Þegar þeir sáu ekki 

fram á að þetta myndi takast var Kauphöllin aftur látin vita. Skilyrði voru sett um að það 

yrði að tilkynna um leið og samningar væru undirritaðir en það var ekki lokað fyrir viðskipti 

með bréf í Kauphöllinni, en tilkynnt að hluthafafundur yrði 30. nóvember (Stefán Einar 

Stefánsson, 2019, bls. 264-266). Mynd 3 sýnir að 1. nóvember var verð á bréfi 7,350 en 5. 

nóvember höfðu þau hækkað upp í 11,000, sem er 49,6% hækkun á aðeins fjórum dögum. 

Icelandair sendi frá sér tilkynningu til Kauphallarinnar 26. nóvember sem innihélt þær 

upplýsingar að ýmis skilyrði þyrfti að uppfylla ef ætti að ganga frá kaupsamningi og að það 

væri talið ólíklegt að þessum skilyrðum yrði náð fyrir 30. nóvember þegar 

hluthafafundurinn átti að vera (Jón Bjarni Kolbeinsson, 2018). Við þessar fregnir lækkaði 

gengi bréfanna hjá Icelandair um 9%. Þann 27. nóvember kom tilkynning um að WOW air 

ætlaði að fækka vélum hjá sér um fjórar og sagt að ástæðan væri „endurskipulagning til 

þess að auka hagkvæmni, draga úr árstíðarsveiflu og hámarka arðsemi“ (WOW fækkar 

um fjórar vélar, 2018). Við þessar fréttir hefði mátt telja að viðræðurnar á milli félaganna 

tveggja gengju vel og hækkaði hlutabréfaverð Icelandair um 3% frá 27. nóvember til 28. 

nóvember. 28.nóvember var þó ákveðið að Icelandair myndi ekki kaupa hlutabréf hjá 

WOW air (Fallið frá kaupum Icelandair á WOW air, 2018). Í kjölfarið hrundu bréfin hjá 

Icelandair úr 11,140 þann 28. nóvember í 9,730 þann 29. nóvember, eða sem nemur 

12,6% lækkun. 

WOW air tilkynnti starfsfólki sínu um uppsagnir í félaginu þann 13. desember en 350 

manns var þá sagt upp (Uppsagnir hjá WOW air og vélum fækkað, 2018). Eftir það 

hækkaði hlutabréfaverð Icelandair úr 8,850 þann 13. desember í 9,000 þann 17. 

desember, sem er hækkun um 1,7%. 

Á árinu lækkaði gengi krónunnar um 6,4%, gagnvart evru nam lækkunin um 6,1% en 

10,2% gagnvart Bandaríkjadal. Fyrstu átta mánuði ársins hélst gengið stöðugt en í 

september fór gengið að lækka og daglegar sveiflur jukust, má rekja það til þeirra óvissu 
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sem var í flugrekstrarheiminum og þá einkum tengt rekstri WOW air (Seðlabankinn, 

2019). 

Í byrjun árs 2018 hafði olíuverð ekki verið jafn hátt  síðan gífurlega lækkunin átti sér 

stað á árunum 2014 og 2015, rekja má þess hækkun til þess að Donald Trump 

Bandaríkjaforseti dróg Bandaríkin út úr kjarnorkusamningi við Íran (Olíuverð ekki hærra 

frá 2014, 2018). En í lok ársins fór það að lækka aftur og má það rekja til aukinnar 

framleiðslu á olíu í Sádí – Arabíu (Landsbankinn, 2018). 

6.1.7 Árið 2019 
Í upphafi ársins var verð hlutabréfa Icelandair 9,46 en 10,1 þann 28. júní, þegar þetta er 

skrifað. Það sem af er af ári hafa hlutabréfin hækkað um 6,7% (Keldan, e.d.). Þann 29. 

janúar birti Isavia (2019) farþegaspá sem sýndi að ferðamönnum myndi fækka um 8,7% 

milli ára. Við þessar fregnir lækkuðu hlutabréf Icelandair úr 10,900, sem var verðið þann 

29. janúar, niður í 10,310 þann 7. febrúar, en það er lækkun um 5%. 

Síðasta ársfjórðungsuppgjörið fyrir árið 2018 var birt 7. febrúar og þar mátti sjá að 

félagið var með EBITDA neikvæða uppá 4,2 milljarða króna og við það lækkuðu hlutabréfin 

um 16% (Þorsteinn Friðrik Halldórsson, 2019). Um miðjan febrúar birtust fregnir af því að 

WOW air hefði sent beiðni til flugvalla erlendis um að fá að greiða lendinga- og 

þjónustugjöld í marsmánuði en ekki í febrúarmánuði, eins og skilmálar sögðu til um. Á 

mynd 3 sést að 13. febrúar var verð hlutabréfa Icelandair 7,950 en höfðu hækkað uppí 

8,580 þann 18. febrúar, sem er hækkun sem nemur 7,9%. Þann 28. febrúar kom svo frétt 

um að viðræður á milli WOW air og Indigo Partners hafi ekki tekist fyrir tilsettan tíma og 

í kjölfarið hækkuðu hlutabréfin hjá Icelandair um 7,5% (WOW air og Indigo Partners gefa 

sér mánuð í viðbót, 2019). 

Fregnir af flugslysi í Eþíópíu bárust 10. mars þar sem allir farþegar vélarinnar létu lífið, 

en vélin var af gerðinni Boeing 737MAX. Annað slys varð í lok ársins 2018 í Asíu og sú vél 

var af samskonar gerð. Við þessar fregnir fór í gang gífurleg rannsóknarvinna til þess að 

komast til botns í því hvað olli slysunum og við það voru allar vélar af þessari gerð 

kyrrsettar um allan heim. Icelandair átti þrjár svona vélar og átti von á sex í viðbót (Birta 

Björnsdóttir, 2019). Eftir þetta var því velt upp hvort WOW air væri betri 

fjárfestingarkostur þar sem allar vélar þess voru af gerðinni Airbus. Við þessar fregnir féllu 

hlutabréfin hjá Icelandair dagana 11.-12. mars, en þá lækkaði gengi þeirra um 15%. Þá 
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hjálpaði ekki að 9. mars birtust einnig jákvæðar fréttir af samningaviðræðum hjá WOW 

air og Indigo Partners þar sem það síðarnefnda hugðist hækka fjárfestingu sína í WOW air 

(Vésteinn Örn Pétursson, 2019). 

Þann 19. mars var gefið út að  viðræður við Indigo Partners myndu ekki halda áfram og 

Skúli leitaðist eftir ríkisábyrgð hjá ríkisvaldinu á láni sínu til þess að greiða útistandandi 

skuldir (Skúli leitaði eftir ríkisábyrgð á láni, 2019). Icelandair samþykkti síðan að setjast 

aftur við viðræðuborðið með WOW air og má ætla að það hafi verið vegna fyrirspurnar 

ríkisvaldsins (Freyr Gígja Gunnarsson, 2019). Við þessar fregnir hækkuðu hlutabréf 

Icelandair eins og sjá má á mynd 3 en 18. mars var verð þeirra 7,240 og 20. mars komið 

upp í 7,980, hækkunin nam 10%. Í kjölfarið kom út tilkynning frá Icelandair um að þeir 

ætluðu að skoða hvað hægt væri að gera, þeir hygðust á að taka þátt í rekstri félagsins 

með samráði við yfirvöld og niðurstaða í málinu ætti að vera komin fyrir 25. mars (Lovísa 

Arnardóttir, 2019). Við það hækkuðu bréf Icelandair í verði, 20. mars voru þau 7,980 og 

22. mars höfðu þau hækkað í 9,100, sem nemur 14% hækkun.  

Þann 25. mars kom út tilkynning um Icelandair hefði sagt sig frá viðræðunum deginum 

áður, sem var sunnudagur. Þá var staðan orðin verri hjá WOW air en þá hafði grunað, 

eiginfjárhlutfallið var neikvætt upp á 83% og fór versnandi (Icelandair slítur viðræðum við 

WOW air, 2019). Við þessar fregnir lækkuðu bréfin hjá Icelandair aftur en núna úr 9,000, 

sem var verðið 25. mars, niður í 8,110 þann 26. mars. Lækkunin nam 9,8%.  

Skúli Mogensen skilaði inn flugrekstrarleyfinu til samgöngustofu þann 28. mars og þá 

bárust einnig tíðindi um að vélar WOW air hefðu verið kyrrsettar á flugvöllum í Norður-

Ameríku og í Keflavík. Síðar um daginn var félagið úrskurðað gjaldþrota af Héraðsdómi 

Reykjavíkur (Þórður Snær Júlíusson, 2019). Þá rauk verðið á hlutabréfi Icelandair upp, 

þann 27. mars stóð það í 8,170 en þann 28. mars var það komið uppí 9,360, sem var 14,6% 

hækkun.  

Eftir fall WOW air þá veiktist krónan örlítið gagnvart helstu viðskiptamyntum, og sjá 

má ef horft er aftur í tímann um ár að þá hefur gengi krónunnar veikst um rúmlega 15%, 

einnig nam verðbólgan 3,3% sem er yfir verðbólgumarkmiði sem er 2,5% (Magnús 

Halldórsson, 2019). 

Í apríl 2019 hafði heimsmarkaðsverð á olíu hækkað um 34% það sem var af árinu, í 

febrúar var verðið 61 Bandaríkjadalir á tunnu en hækkaði í 67 Bandaríkjadali í lok febrúar, 
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í apríl fór verðið uppí 71 Bandaríkjadali á tunnu en það hafði ekki gerst síðan 12. nóvember 

2018 en þá hafði verðið ekki farið yfir 70 Bandaríkjadali á tunnu (Landsbankinn, 2019). 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég svarað rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með, en ljóst er 

að fregnir af WOW air höfðu mikil áhrif á hlutabréfaverð Icelandair. 

Til þess að komast að þessari niðurstöðu var notast við tæknigreiningu þar sem gögnin 

sem voru notuð voru línurit af hreyfingum á verði hlutabréfa hjá Icelandair. Einnig má 

telja að markaðurinn sem hlutabréf Icelandair eru virk á teljist sem hálfsterk útgáfa af 

skilvirkum markaði. Það er vegna þess að allar upplýsingar sem notaðar voru í ritgerðinni 

voru á opinberum vettvangi þar sem hægt var að nálgast þær með litlum sem engum 

kostnaði, bæði opinberar upplýsingar um félögin tvö en einnig upplýsingar um 

ársreikninga þeirra. 

 Mestu áhrifin er ekki hægt að sjá fyrr en í lok 2018 og í byrjun 2019 en þá var WOW 

air í brennidepli í íslenskum fjölmiðlum, og mikið fjallað um hvort hægt yrði að halda 

áfram rekstri fyrirtækisins, sem var búið að stækka svo ört á skömmum tíma. Þó tók ég 

eftir því að þær fregnir sem höfðu hvað mest áhrif á verðið á hlutabréfum Icelandair voru 

rekstrartengdar niðurstöður félagsins sjálfs, til dæmis hagnaður, tekjur og uppgjör á 

ársfjórðungum. 

Um leið og fregnir bárust af mögulegu falli WOW air á árunum 2018 til 2019 gætti strax 

áhrifa á hlutabréfaverð Icelandair. Miklar sveiflur voru í gengi hlutabréfanna, bæði 

jákvæðar og neikvæðar, þar sem að það var mikil óvissa um framtíð WOW air. Allir gerðu 

sér grein fyrir því að ef félagið myndi falla myndi það hafa gríðarleg áhrif á íslenska 

efnahagskerfið og margir voru hræddir um að Íslendingar þyrftu að horfa uppá aðra 

efnahagskreppu einsog þá sem átti sér stað árið 2008. 

Fyrstu starfsár WOW air höfðu fregnir af félaginu ekki mikil áhrif á Icelandair þar sem 

síðarnefnda félagið var nú þegar risi á flugmarkaðinum hérlendis. Hins vegar fóru fregnir 

af WOW air að hafa áhrif á Icelandair þegar félagið fór að skila arðbærum rekstri og 

miklum hagnaði þar sem félagið var ört stækkandi og komið með stóran flota og marga 

áfangastaði á lágu gjaldi. 

Fall WOW air hafði ekki aðeins áhrif á Icelandair heldur hafði það keðjuverkandi áhrif 

á alla ferðaþjónustu á íslandi. Á einum degi urðu u.þ.b. 1.100 manns atvinnulausir. Það 

verður áhugavert að skoða áframhaldandi verðbreytingar hjá Icelandair þar sem að næstu 

mánuðir verða viðburðarríkir þar semað það er nýlega búið að koma fram í fjölmiðlum að 
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Norwegian air ætli að fara beina augum sínum að íslenskum markaði, einnig er það í 

kortunum að tvö flugfélög verði stofnuð, þar sem að athafnakonan Michele Ballarin eru 

að kaupa helstu eignir WOW air úr þrotabúi og síðan eru fjárfestar ásamt tveimur 

fyrriverandi stjórnendum WOW air að stefna á stofnun flugfélags sem myndi bera nafnið 

WAB sem stendur fyrir We are back. Þetta mun að öllum líkindum hafa jákvæð áhrif á 

Íslenskt efnahagskerfi og ferðamannaiðnað. 
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