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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 (ETCS) eininga lokaverkefni við Háskóla Íslands í viðskiptafræði. Í 

verkefninu er fjallað um þá ávöxtunarmöguleika sem almennum fjárfestum standa til 

boða og hvernig velja má á milli þeirra. Ritgerðin fjallar um mismunandi tegundir 

verðbréfa sem almenningi standa til boða, lög sem tengjast verðbréfakaupum og 

ýmsum reikningsaðferðum og kennitölum sem gott þykir að kunna áður en haldið er 

í fjárfestingar.  

Leiðbeinandi í verkefninu var Gylfi Magnússon, dósent við Háskóla Íslands og er 

honum þakkað fyrir samstarfið. Einnig vil ég þakka Vífli Karlssyni, föður mínum, fyrir 

yfirlestur verkefnisins. 
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Útdráttur 

Verðbréfamarkaðurinn á Íslandi er ekki jafn stór og í flestum öðrum löndum eins og 

til dæmis  Bandaríkjunum en getur þó þótt flókinn fyrir einstakling sem er að feta sín 

fyrstu skref á markaðnum og hefur áhuga á því að freista gæfunnar. 

Markmið ritgerðarinnar er að kynna fyrir lesendum þá ýmsu valkosti sem standa til 

boða á íslenskum verðbréfamarkaði fyrir almenna fjárfesta, hvaða lög er mikilvægt 

að þekkja þegar haldið er á markaðinn og ýmsar kennitölur og reikningsaðferðir. 

Farið verður yfir helstu eiginleika verðbréfa og innlána sem standa til boða fyrir 

almenna fjárfesta. Þá verður farið yfir lög og skattalög sem kunna að skipta máli fyrir 

fjárfesta svo sem tekjuskattslög, lagastöðu almennra fjárfesta og sérstaklega lög um 

verðbréfaviðskipti nr. 108/2007. Að lokum verður farið yfir mikilvægar kennitölur 

sem skipta máli þegar kemur að kaupum verðbréfa og reikningsaðferðir sem 

mikilvægar eru til þess að búa til hagkvæmt verbréfasafn.  
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1. Inngangur 

Fjárfestingar og verðbréf eru dæmi um orð sem fólk flest tengir oft við ríkt fólk 

og/eða bankamenn. Sérstakleg á þetta við ungt fólk, hafi það ekki verið í viðskipta- 

og hagfræðinámi eða öðru sambærilegu. Markmið verkefnisins er að kynna 

sparnaðarleiðir fyrir fólki og hvetja til fjárfestinga og sparnaðar, bæta arðsemi 

almennings af þeim og stuðla að virkum og stöðugum eftirmarkaði með þátttöku 

fleiri aðila. 

Í þessu samhengi er heppilegt að fólk hafi upplýsingar um helstu kennitölur og 

reikniaðferðir sem þarf til þess að bera kennsl á réttar fjárfestingar, kunna að meta 

þær, ásamt því vera kunnugt um reglur og lagaramma í viðskiptaumhverfinu. 

Hér verða því skoðaðir ávöxtunarmöguleikar almennings út frá sjónarhorni 

meðalmannsins og einblínt á fjárfestingar sem standa til boða fyrir almenna fjárfesta 

og lágmarka áhættu. Borin verður saman möguleg ávöxtun á fjárfestingum og 

innlánsreikningum og kostir og gallar beggja kosta dregnir upp.  

Að lokum er markmiðið að geta fundið ákjósanlegt eignasafn eða sparnaðarleiðir 

fyrir almenning og sjá hvort að það sé yfir höfuð einhver ávinningur í því að fara þann 

veg frekar en að halda sig eingöngu við innlán. Tilgangur verkefnisins er að upplýsa 

lesendur um möguleg eignasöfn sem gætu nýst þeim til góðs miðað við áhættusækni 

og vaxtastig á innlánsreikningum. Markmiðið er að geta búið til eignasöfn blönduð í 

réttum hlutföllum við innlánsreikninga til þess að lágmarka áhættu og jafnframt að 

upplýsa lesendur um hindranir og þann lagaramma sem skiptir máli fyrir 

verðbréfaviðskipti og aðrar fjárfestingar. 

Rannsóknarspurning verkefnisins er hvert er besta eignasafnið fyrir almenna fjárfesta 

þegar innlánsreikningar og fjárfestingar eru bornar saman? Hverjar eru takmarkanir 

að hálfu yfirvalda og viðskiptavaka? Eru fjárfestingar hagstæðar miðað við stýrivexti í 

landinu og vexti sem standa almenningi til boða á innlánsreikningum? 
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2. Verðbréf á íslenskum markaði 

Verðbréf sem standa til boða fyrir fjárfesta á íslenskum markaði geta verið mörg og 

mismunandi og í þessum kafla verður fjallað um þau helstu form sem þessi bréf eru 

til á. Verðbréf eru skilgreind sem: „Samheiti yfir skuldabréf, hlutabréf og aðrar kröfur 

á borð við víxla sem hafa ígildi peninga.“ (Landsbankinn, e.d.-a). Þannig mætti hugsa 

verðbréf sem sönnun eignaréttar á kröfu á annan einstakling eða lögaðila 

(Landsbankinn, e.d.-a). 

 

2. 1. Innlánsreikningar 

Í sinni einföldustu mynd er yfirleitt litið á innlánsreikninga sem leið til þess að geyma 

peninga á öruggum stað og ávaxta þá án þess að taka áhættu. Við stofnun 

innlánsreiknings skapast krafa á hendur banka upp á þá upphæð sem 

einstaklingurinn leggur inn og lánar því bankanum. Á innlánsreikningum eru vextir 

sem leggjast mánaðarlega eða árlega ofan á lánið og fer vaxtaprósentan yfirleitt eftir 

binditíma og upphæð. Þar með mætti flokka innlánsreikninga sem verðbréf þar sem 

þeir eru sönnun á kröfu á hendur bankans og bera vexti rétt eins og skuldabréf.  

Innlán eru almennt talin áhættulaus og eru því kjörin til þess að lækka meðaláhættu í 

eignasafni einstaklings (Kagan, 2018). 

 

Á heimasíðu viðskiptabanka má sjá alla reikninga sem standa almenningi til boða og 

skilmála þeirra. Á flestum reikningum eru breytilegir vextir. Þá taka breytingar á 

vöxtum aðallega mið af stýrivöxtum Seðlabankans á hverjum tíma. Allir 

innlánsreikningarnir hafa það því sameiginlegt að vaxtaprósenta ákvarðast fyrst og 

fremst eftir binditíma, lágmarksupphæð, fjölda vaxtagreiðslna, verðtryggingu og aldri 

sparifjáreiganda (Arion banki, 2019). Tekið var saman yfirlit yfir alla innlánsreikninga 

af heimasíðu þriggja stærstu viðskiptabanka Íslands: Landsbanka, Íslandsbanka og 

Arion banka. Gögn miðast við 20.07.2019. Reikningarnir voru flokkaðir eftir binditíma 

og einfalt meðaltal tekið af þeim innan hvers flokks. 
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Tafla 1. Samanburður innlánsreikninga m.v. binditíma. Verk höfundar byggt á (Arion banki, e.d.), (Íslandsbanki, 
e.d.) og (Landsbankinn, e.d.-c). 

 

Ef reikningarnir eru skoðaðir í ljósi binditíma og verðtryggðra vaxta má sjá að 

hverfandi munur var á milli bankanna. Þó má túlka niðurstöðurnar svo að Arion banki 

var með bestu ávöxtun á reikningum bundnum innan eins mánaðar og 1-12 mánaða 

(Tafla 1). Íslandsbanki og Landsbanki voru jafnir með mánaðar reikningana. 

Landsbankinn hafði mestu ávöxtun á reikningum sem vara lengur en 1 ár. Arion og 

Landsbankinn voru svo 0,1% hærri í verðtryggðum vöxtum en Íslandsbanki. Tekið er 

fram að taflan sýnir mjög einfalda mynd af kjörum innlánsreikninga þar sem mörg 

skilyrði geta verið á vöxtum reikninga t.d. fjárhæðir og hvort vextir eru greiddir 

mánaðarlega eða í árslok. Þessi skilyrði geta haft nokkur og jafnvel veruleg áhrif á 

endanlega ávöxtun sparifjárins. Þess ber einnig að geta að reikningar á borð við 

framtíðarreikninga barna og ellilífeyrisreikninga 60 ára og eldri eru ekki með í 

reikningnum þar sem þeir eru ekki í boði fyrir alla.  
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2. 2. Hlutabréf 

Hlutabréf eru skilgreind sem sönnun eignarréttar á tilteknum hlut sem fjárfest er 

fyrir í fyrirtæki sem rekið er sem hlutafélag samkvæmt lögum. Með þessari 

fjárfestingu eignast fjárfestirinn kröfu á hagnað fyrirtækisins í framtíðinni. Þessi 

ávöxtun getur komið í formi arðgreiðslna þegar vel gengur og stjórnendur 

fyrirtækisins samþykkja slíka aðgerð en algengast er að hún komi í formi 

gengishækkunar á hlutabréfunum og getur fjárfestirinn þá selt bréfin með hagnaði 

(Landsbankinn, e.d.-a). 

Gengið getur þó sveiflast verulega og nánast ógerlegt að spá fyrir framtíðarverð án 

þess að hafa undir höndum innherjaupplýsingar, en notkun slíkra upplýsinga er 

flokkuð undir innherjasvik samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti. Slík hegðun 

grefur undan viðunandi samkeppni á hlutabréfamarkaði. Um innherjaupplýsingar 

verður nánar fjallað um í lagahluta verkefnis. Lög um verðbréfaviðskipti nr.108/2007. 

 

Hluthafi eignast með fjárfestingu sinni kröfu sem víkur þó við gjaldþrot fyrir öðrum 

kröfum. Hlutabréf skiptast í tvær tegundir, almenn hlutabréf og forgangshlutabréf. 

Almennum hlut fylgir réttur til atkvæða á aðalfundi hluthafafundar og réttur til arðs. 

Forgangshluti fylgir réttur til fyrirframskilgreinds arðs og forgangur við arðsúthlutun 

en aftur á móti fylgir atkvæðisréttur stundum ekki forgangshlutum (Sigríður 

Logadóttir, 2014).  

 

2. 3. Sjóðir 

Sjóðir um fjárfestingar gera fjölda fjárfesta kleift að nýta sameiginlegt fjármagn sitt til 

þess að lækka viðskiptakostnað (e. Transaction costs) og fjárfesta fyrir hærri 

upphæðir. Í þessu formi er gengið að ákveðinni áhættudreifingu og 

fjárfestingarstefnu sem stjórn sjóðsins hefur sett honum. Skipulag sjóða getur verið 

mismunandi en venjulega er ákveðið fyrirfram hvernig fjárfestingastefnan er og 

hvernig stjórn hans er komið fyrir. Fjárfestingar í sjóðum koma í formi 

hlutdeildarskírteina sem veita rétt til hlutdeildar virðis í sjóðum, ekki ósvipað 
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hlutabréfum. Hlutdeildarskírteinum fylgir þó ekki atkvæðaréttur (Sigríður Logadóttir, 

2014).  

Með viðskiptakostnaði er átt við kostnað sem samningsaðilar verða fyrir þegar 

viðskipti eiga sér stað. Til dæmis munur á kaup og söluverði í hlutabréfaviðskiptum 

(Mankiw og Taylor, 2011). 

 

Sjóðir hafa nokkra kosti fyrir fjárfesta og sparifjáreigendur umfram sjálfstæð viðskipti 

með verðbréf. Áhættudreifing sjóða er stór kostur og hefur hún verið metin af 

sérfræðingum. Þannig fær almenningur aðgang að sérþekkingu með kaupum í 

sjóðum sem hann annars hefur ekki. Sjóðir eru oftar en ekki flokkaðir í áhættuflokka 

og gefin út útboðslýsing þar sem hægt er að lesa um fjárfestingastefnu þeirra og 

áhættudreifingu. Þar getur hver og einn fjárfestir tekið ákvörðun um hvað hentar 

honum best, í stað þess að fjárfesta í einstaka eignum og fylgjast stíft með sinni eigin 

áhættudreifingu sem getur verið tímafrekt og kostnaðarsamt jafnvel þó fólk hafi 

menntun til. Sjóðir bjóða upp á mikinn seljanleika (e. Liquidity) og seljanleiki 

sjóðanna er yfirleitt meiri en undirliggjandi eigna. Þ.e. oftar en ekki er auðveldara að 

selja hluti sína í sjóðum í flýti en fjármálagerningana sem sjóðurinn hefur fjárfest í. 

Viðskiptakostnaður sjóða minnkar eftir því sem sjóðurinn er stærri. Þar má nefna að 

sjóðurinn getur farið fram á afslátt á viðskiptaþóknunum við viðskiptamenn og 

milligönguaðila og fastur kostnaður dreifist á fleiri einingar. Með einingum er átt við 

fjölda einstaklinga sem hafa aðild að sjóðnum á meðan viðskiptakostnaðurinn er 

fastur. Sjóðstjórarnir sem eru taldir sérfræðingar í fjárfestingum, búa oft yfir miklum 

upplýsingum og reynslu til þess að taka ákvarðanir á verðbréfamörkuðum sem getur 

verið erfitt fyrir almennan fjárfesti að taka. Breidd í fjárfestingarmöguleikum hjá 

sjóðum getur líka verið mjög mikil en fjárfestingastefna þeirra gerir viðskipti með 

hlutabréf markvissari og þrengir þar með fjölda fjárfestingaflokka og áhættu. Þar 

með geta fjárfestar uppfyllt sínar áhættu- og ávöxtunarþarfir (Palmer, 2019). 

 

Samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki eru þrjár tegundir sjóða: Verðbréfasjóðir, 

fjárfestingasjóðir og fagfjárfestasjóðir. Það sem einkennir verðbréfasjóði sérstaklega 

frá öðrum sjóðum er að þeir uppfylla sérstök skilyrði um sjóði til þess að fá leyfi til að 

markaðssetja sig á Evrópska efnahagssvæðinu. Þeir gefa út hlutdeildarskírteini sem 
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eru innleysanleg að kröfu eiganda og hafa verið staðfestir af Fjármálaeftirlitinu. 

Fjárfestingasjóðir starfa eins og verðbréfasjóðir en þeir uppfylla ekki skilmálana til 

þess að starfa á Evrópska efnahagssvæðinu. Það þýðir hins vegar að þeir hafa rýmri 

fjárfestingaheimildir og geta verið áhættusamari, m.a. fjármagnað sig með lántökum 

og skortsölum (e. Short-sales). Fagfjárfestasjóðir eru aðeins aðgengilegir fyrir 

fagfjárfesta og er óheimilt að markaðssetja fyrir almenning. Vogunarsjóðir eru í 

grunninn fagfjárfestasjóðir með mikinn sveigjanleika en fagfjárfestasjóðir gera mikla 

kröfu til upplýsingagjafar til fjárfesta á meðan vogunarsjóðir vilja oft leyna 

upplýsingum um fjárfestingarstefnu sína. Lög um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 

fagfjárfestasjóði nr.128/2011. 

Það sem átt er við með skortsölum er öfugt við hlutabréfakaup en þá fær fjárfestir 

hlutabréfin að láni og selur þau strax. Síðar kaupir hann bréfin aftur og þá verður til 

hagnaður ef bréfin lækka í verði. Með skortsölum geta fjárfestar tryggt 

hlutabréfakaupin sín ef verðhrun verður á markaði (Mankiw og Taylor, 2011). 

 

2. 4. Skuldabréf 

Skuldabréf er skilgreint sem einhliða og skrifleg yfirlýsing útgefanda um skyldu hans 

til að greiða öðrum peninga. Skuldabréf geta bæði verið nafnbréf og handhafabréf. 

Nafnbréf eru skilgreind á þann hátt að nafn kröfuhafans er skráð á skuldabréfið og 

greiðist eingöngu til hans. Kröfuhafinn getur þó framselt bréfið og með því verður 

bréfið handhafabréf þ.e. markaðsskuldabréf (Sigríður Logadóttir, 2014).  

Markaðsskuldabréf ganga kaupum og sölum á verðbréfamarkaði rétt eins og 

hlutabréf. Opinberir aðilar, fyrirtæki og einstaklingar fjármagna sig með útgáfu 

skuldabréfa og skuldbinda sig þannig til þess að greiða kröfuhafa í framtíðinni 

peningaupphæð og vexti sem bætast á höfuðstólinn (Sigríður Logadóttir, 2014).  

 

Skilmálar og form bréfanna geta verið mismunandi en tilgangur þeirra er ávallt að 

fjármagna útgefandann. Helstu form skuldabréfa eru eftirfarandi; Víxlar eru stystu 

bréfin, yfirleitt skemmri en eitt ár og óverðtryggð. Víxlar bera forvexti sem eru 

greiddir í upphafi lánstímans og eru dregnir þannig frá upphæðinni sem útgefandinn 
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fær. Vaxtagreiðslubréf eru algengustu form skuldabréfa á Íslandi. Vaxtagreiðslur 

greiðast reglulega samkvæmt skilmálum bréfanna t.d. árlega eða ársfjórðungslega. Í 

lok lánatímabilsins greiðist upphaflegur höfuðstóll að fullu ásamt vöxtum. Kúlubréf 

eða eingreiðslubréf eru ekki ólík vaxtagreiðslubréfum. Munurinn er sá að í stað 

vaxtagreiðslna greiðist höfuðstóllinn og allir áunnir vextir í lok tímabilsins. Í 

kúlubréfum þarf þó að gera ráð fyrir vaxtavöxtum þ.e. vextir af vöxtum sem hafa 

þegar lagst við höfuðstólinn. Skuldabréf með jöfnum afborgunum skilgreina sig 

þannig að höfuðstóllinn er greiddur niður með jöfnum afborgunum, þá eru 

vaxtagreiðslurnar hæstar fyrst en lækka síðan með hverri afborgun. Jafngreiðslubréf 

eru ekki ólík bréfum með jöfnum afborgunum en með þeim er heildargreiðslan alltaf 

jöfn, þ.e. summa afborgun höfuðstólsins og vaxtanna er alltaf sú sama yfir 

lánstímabilið (Áttavitinn, 2012). 

Með afborgunum er átt við höfuðstól lánsins deilt í gjalddaga skuldabréfsins. Ofan á 

afborganirnar reiknast svo vaxtagreiðslurnar. Þegar afborgunin og vaxtagreiðslan eru 

lagðar saman myndast sú heildargreiðsla sem skuldarinn þarf að inna af hendi 

(Almenni lífeyrissjóðurinn, 2011). 

 

2. 4. 1. Ríkisskuldabréf 

Ríkisskuldabréf eru skuldabréf gefin út af ríkinu. Þar sem ríkið ber ábyrgð á greiðslum 

bréfanna er áhættan nánast engin, aftur á móti er ávöxtun bréfanna lág vegna 

samspils áhættu og ávöxtunar. Algengt er að áhættufælnir fjárfestar fjárfesti í 

ríkisskuldabréfum. Útgefendur ríkisskuldabréfa eru Seðlabankinn og 

Íbúðalánasjóður. Ríkisbréf og víxlar eru gefin út af Seðlabankanum og 

Íbúðalánasjóður býr til íbúðabréf. Íbúðabréfin eru verðtryggð og greiða þarf tvær 

vaxtagreiðslur á ári. Ríkisbréfin eru óverðtryggð og greiða þarf eina vaxtagreiðslu á 

ári. Vextirnir ráðast af aðstæðum á markaði hverju sinni þegar þau eru fyrst gefin út 

(Landsbankinn, e.d.-b). 
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3. Lög um verðbréfaviðskipti 

Verðbréfamarkaðurinn á Íslandi er ekki jafn viðamikill og í mörgum stærri löndum og 

í flestum tilvikum staðlaður samkvæmt regluverki og lögum sem gilda innan hans. 

Þótt það gæti reynst erfitt fyrir almennan fjárfesti sem ekki hefur mikinn auð á milli 

handa að misnota og jafnvel brjóta lög á verðbréfamarkaði getur verið mikilvægt að 

kunna grunnupplýsingar reglna sem gilda á þessu sviði.  

 

3. 1. Fjármagnstekjuskattur 

Fjármagnstekjuskattur er skattur lagður á einstaklinga sem hafa unnið sér inn 

eignatekjur utan atvinnurekstrar, þ.e. vextir, söluhagnaður, arðgreiðslur, 

gengishagnaður o.fl. Fjármagnstekjur eru ekki teknar með þegar reiknað er út útsvar 

og leggjast ekki við þrepaskiptingu tekjuskatts. Aftur á móti eru þær teknar með til 

stofns þegar reiknaðar eru út vaxtabætur og barnabætur. Staðgreiðsla af 

vaxtagreiðslum og arði er innheimt þegar tekjurnar eru greiddar, en af söluhagnaði 

og leigutekjum er skatturinn greiddur í lok tekjuársins (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). 

Hlutfall fjármagnstekjuskatts tekjuársins 2019 er 22%. Frítekjumark vegna vaxta 

hljóðar upp á 150.000 krónur á ári hverju hjá einstaklingum. Frítekjumarkið er 

skattaafsláttur vegna fjármagnstekjuskatts en telst eingöngu vegna vaxtatekna og 

ekki til fjármagnstekna á borð við söluhagnað eða arðgreiðslna (Ríkisskattstjóri, e.d.-

b). 

Þetta þýðir að þótt vaxtatekjur hafi verið teknar til staðgreiðslu á grundvelli 

fjármagnstekjuskatts þá munu ofteknir vextir koma til endurgreiðslu eftir að 

ríkisskattstjóri hefur farið yfir skattframtal (Ríkisskattstjóri, e.d.-c). 
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3. 2. Almennir fjárfestar 

Almennur fjárfestir er skilgreining á lagastöðu einstaklinga eða lögaðila á 

verðbréfamarkaði og er lang algengasta form fjárfesta á Íslandi. Eins og fjallað var 

um í kaflanum um sjóði þá hafa almennir fjárfestar ekki jafn mikið svigrúm til að taka 

þátt í áhættusömum fjárfestingum og fagfjárfestar en njóta aftur á móti meiri 

verndar í verðbréfaviðskiptum á grundvelli laga. Til þess að almennur fjárfestir geti 

óskað eftir því að fjármálafyrirtæki fari með hann sem fagfjárfesti þarf hann að 

uppfylla a.m.k. tvö eftirfarandi skilyrði samkvæmt 24. grein laga um 

verðbréfaviðskipti:   

a. Hafa átt umtalsverð viðskipti á verðbréfamörkuðum næstliðna fjóra ársfjórðunga, að 

meðaltali a.m.k. tíu sinnum á hverjum ársfjórðungi,  

b. Verðgildi verðbréfaeignar fjárfestis skal nema meira en 46,2 millj. kr., fjárhæð þessi er 

grunnfjárhæð sem er bundin gengi evru (EUR) 3. janúar 2007 (92,37),  

c. Fjárfestir skal gegna eða hafa gegnt í að minnsta kosti eitt ár stöðu á fjármálamarkaði sem 

krefst sérþekkingar á fjárfestingum í verðbréfum. Lög um verðbréfaviðskipti nr.108/2007. 

Ásamt þessum skilyrðum þurfa fjármálafyrirtækin líka að leggja mat á það hvort 

fjárfestirinn búi yfir viðeigandi sérþekkingu til þess að taka skynsamar ákvarðanir á 

verðbréfamarkaði og geta varið sig gegn áhættu. Samkvæmt 23. grein geta 

fagfjárfestar líka sótt um aukna vernd þ.e. að farið verður með þá sem almenna 

fjárfesta en á kostnað þess að sumar fjárfestingar standi þeim ekki lengur til boða. 

Lög um verðbréfaviðskipti nr.108/2007. 

 

3. 3. Önnur lög 

Lög um verðbréfaviðskipti nr.108/2007 eiga að hvetja einstaklinga til heilbrigðra 

viðskiptahátta og brot á þeim geta leitt til sekta og jafnvel fangelsisvistar. 8. grein 

laganna fjallar um hagsmunaárekstra og hvernig fjármálafyrirtæki eigi að koma í veg 

fyrir hvern þann hagsmunaárekstur sem getur skaðað hagsmuni viðskiptavina þeirra 

hvort sem það er milli fyrirtækisins þ.e. starfsmenn, stjórnendur o.fl. eða á milli 

viðskiptavina fyrirtækisins innbyrðis, t.d. samráð. Dæmi um atferli sem getur leitt til 

hagsmunaáreksturs er þegar aðili eða aðilar nýta sér innherjaupplýsingar til 

innherjasvika. Um innherjaupplýsingar fjallar 120. grein, þar segir: „Með 
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innherjaupplýsingum er átt við nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem ekki hafa 

verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur fjármálagerninga, 

fjármálagerningana sjálfa eða önnur atriði og eru líklegar til að hafa marktæk áhrif á 

markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar væru“ Lög um verðbréfaviðskipti 

nr.108/2007. 

 

121. grein segir til um þrjár tegundir innherja þ.e. fruminnherja sem hefur aðgang að 

innherjaupplýsingum vegna starfs síns hjá útgefanda fjármálagerningana t.d. 

forstjóri. Tímabundinn innherji sem fellur ekki undir fruminnherja en hefur aðgang 

að innherjaupplýsingum vegna eignaaðildar, skyldu eða starfs síns og að lokum er 

talað um aðra innherja sem falla ekki undir hina tvo liðina en hafa vitneskju um 

innherjaupplýsingar og hafa mátt vita hvers eðlis upplýsingarnar voru. Lög um 

verðbréfaviðskipti nr.108/2007. 

 

Um flöggunarskyldu segir í 78. grein að fari atkvæðisréttur eiganda hlutabréfa yfir 

eða undir mörkin 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 66 og 90% beri honum skylda að 

senda með sannanlegum hætti tilkynningu til viðkomandi útgefanda og 

Fjármálaeftirlitsins. Með eiganda er átt við lögaðila eða einstakling sem á beint eða 

óbeint hluti í eigin nafni, hluti í eigin nafni en fyrir reikning annars aðila eða 

heimildarskírteini þar sem bréfin teljast eign þess sem ber skírteinið undir höndum. 

Lög um verðbréfaviðskipti nr.108/2007. 

 

Að lokum fjallar 117. grein um markaðsmisnotkun með viðskiptum og tilboðum á 

verðbréfamarkaði til þess að hafa óeðlileg áhrif á verðmyndun, framboð og 

eftirspurn á verðbréfum eða dreifa ósönnum orðrómum til þess að ná fyrrnefndum 

áhrifum fram á markaði í þeim tilgangi að hagnast á óeðlilegri verðmyndun. Eina 

undanþágan á þessum lögum er þegar aðilinn sem á í viðskiptunum eða gaf fyrirmæli 

um þau viðskipti á fjármálagerningum þar sem búið er til óeðlilegt verð á þeim, geti 

sannað að ástæður að baki viðskiptunum séu lögmætar og séu í samræmi við 

viðurkennda markaðsframkvæmd á viðkomandi verðbréfamarkaði. Lög um 

verðbréfaviðskipti nr.108/2007. 
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4. Kennitölur og útreikningar 

Þegar einstaklingur hefur áhuga á því að fjárfesta í verðbréfum er mikilvægt að geta 

lesið mikilvægar kennitölur og borið kennsl á hvort að fjárfesting eigi við viðkomandi 

fjárfesti t.d. miðað við áhættusækni hans. Ásamt því getur verið einstaklega hjálplegt 

að kunna útreikninga til þess að bera kennsl á eiginleika fjárfestinga, bera saman 

fjárfestingar og búa til ákjósanleg eignasöfn. Þegar útreikningar eru annars vegar er 

auðvelt að reikna út þá einföldustu á blaði en mælt er með góðri excel kunnáttu fyrir 

þá flóknari. 

 

4. 1. Vextir 

Vextir í sinni einföldustu merkingu eru gjald sem lántakandi greiðir lánadrottni fyrir 

afnot af lánsfé. Vextir eru algengustu fjármagnstekjurnar enda bera 

innlánsreikningar, skuldabréf og lán flest öll vexti. Vextir eru yfirleitt gefnir upp á 

ársgrundvelli en geta verið greiddir á hálfsárs fresti, ársfjórðungum eða 

mánaðarlega. Vöxtum má skipta í tvo megin flokka, flata vexti og vaxtavexti, en 

munurinn felst í því hvort vextirnir eru reiknaðir af höfuðstólnum eða af höfuðstól og 

áður áföllnum vöxtum t.d. á innlánsreikningi sem er með vexti á ársgrundvelli en 

mánaðarlegar vaxtagreiðslur. Flatir vextir eru reiknaðir samkvæmt jöfnu 4.1. (Perloff, 

2016). 

 

𝑉𝑎𝑥𝑡𝑎𝑔𝑟𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑎 = 𝑃 × 𝑖 × 𝑛     (J. 4.1.) 

 

Vaxtagreiðsla er margfeldi höfuðstólsins í uppafi tímabils, 𝑃, nafnvaxtaprósentunnar, 

𝑖,  og tími í árum, 𝑛. Gefum okkur að við ávöxtum 100 kr. í tvö ár á 3% vöxtum, þá er 

jafnan (Jacques, 2006). 

 

100 × 0,03 × 2 = 6 kr. 
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Þegar við skoðum vaxtavextina út frá sömu forsendum og vaxtagreiðslurnar greiðast 

árlega má sjá að vextir seinna árs reiknast einnig af áður áföllnum vöxtum. Verður þá 

vaxtagreiðslan hærri en flatir vextir (Perloff, 2016). 

 

𝑉𝑎𝑥𝑡𝑎𝑔𝑟𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑎 = 𝑃 × ((1 + 𝑖)𝑛) − 1)   (J. 4.2.) 

 

Vaxtagreiðsla er summa nafnvaxta, 𝑖, og eins í veldi tíma (í árum), 𝑛. Næst er einn 

dreginn frá summunni og að lokum er niðurstaðan margfölduð með höfuðstól í 

upphafi tímabils, 𝑃. Gefum okkur sömu forsendur og í fyrra dæmi og fáum: (Jacques, 

2006). 

 

100 × ((1 + 0,03)2 − 1) = 6,09 kr. 

 

Munurinn virðist ekki vera mikill þegar reiknað er með lágar upphæðir en þegar 

höfuðstóllinn er hærri getur munað þúsundum og í sumum tilfellum milljónum. 

Þegar vextir eru greiddir oftar en einu sinni á ári er talað um tímabilsvexti (e. 

Continuous compounding). Þessir vextir eru flokkaðir undir vaxtavexti þar sem 

grundvallarmunurinn í útreikningnum er að fjöldi vaxtatímabila á ári bætist við 

(Perloff, 2016). 

 

𝑉𝑎𝑥𝑡𝑎𝑔𝑟𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑎 = 𝑃 × ((1 +
𝑖

𝑚
)

𝑛×𝑚

− 1)   (J. 4.3.) 

 

Vaxtagreiðslan er höfuðstóll í upphafi tímabils, 𝑃, margfaldaður með summu eins og 

vaxtastigs, 𝑖, deilt með fjölda vaxtatímabila á ári, 𝑚, í veldi sem er margfeldi fjölda 

ára, 𝑛, og fjölda vaxtartímabila, 𝑚. Frá þessu er síðan dreginn einn. Gefum okkur 

sömu forsendur nema vaxtagreiðslur eru greiddar ársfjórðungslega og þá fáum við 

6,16 𝑘𝑟. (Jacques, 2006). 

 

100 × ((1 +
0,03

4
)

(2×4)

− 1) = 6,16 kr. 
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Hér má sjá að við erum með sömu vexti í vaxtavöxtum og tímabilsvöxtum en 

mismunandi upphæðir. Til þess að geta borið saman raunverulega vexti 

tímabilsvaxtanna við vaxtavexti þurfum við að reikna út virka ársvexti samkvæmt 

jöfnu 4.4. (Jacques, 2006). 

 

𝑉𝑖𝑟𝑘𝑖𝑟 á𝑟𝑠𝑣𝑒𝑥𝑡𝑖𝑟 = (1 +
𝑖

𝑚
)𝑚 − 1    (J. 4.4.) 

 

Virkir ársvextir eru reiknaðir þannig að vaxtastigið, 𝑖, er deilt með fjölda 

vaxtatímabila á ári, 𝑚, og svo er einum bætt við. Sú útkoma er síðan hafin upp í 

veldið af fjölda vaxtartímabila á ári, 𝑚. Að því loknu er einn dreginn frá. Það gefur 

okkur virka ársvexti. Gefum okkur sömu forsendur og fáum eftirfarandi (Jacques, 

2006). 

 

(1 +
0,03

4
)4 − 1 = 3,034% 

 

Með þessu er hægt að sjá að raunverulegir vaxtavextir tímabilsvaxtanna eru 3,034% 

þegar borið er saman við 3% í hinu dæminu og er þar með betri reikningur eða 

skuldabréf (Jacques, 2006). 

 

Margir viðskiptavakar (e. Market makers) sýna raunávöxtun eða raunvexti verðbréfa 

sem standa til boða hjá þeim. Viðskiptavakar eru fjármálafyrirtæki sem hafa umsjá 

með verðbréfaviðskiptum (Bloomenthal, 2019). Raunvextir eru vextir leiðréttir fyrir 

verðbólguna á tímabilinu. Oft geta nafnvextir eða ávöxtun verið jákvæðir á meðan 

raunvextirnir eru neikvæðir ef verðbólga er mikil. Því mætti færa rök fyrir því að ef 

raunvextir eru neikvæðir og hafa verið það í ákveðinn tíma ætti fjárfestir að leita sér 

að fjárfestingu sem býður upp á verðtryggða vexti (Perloff, 2016). 

 

𝑅𝑎𝑢𝑛𝑣𝑒𝑥𝑡𝑖𝑟 =
1+𝑖

1+𝜋
− 1    (J. 4.5.) 

 

Með jöfnu 4.5. má leiðrétta nafnvexti með tilliti til verðbólgu og finna raunvexti þar 

sem 𝑖 stendur fyrir nafnvexti og 𝜋 stendur fyrir verðbólgustig. Ef við tökum 
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nafnvextina úr dæminu okkar hér á undan og bætum við 2% verðbólgustigi fáum við 

eftirfarandi niðurstöðu (Perloff, 2016). 

 

1 + 0,03

1 + 0,02
− 1 = 0,98% 

 

Með þessu má sjá að verðtryggð fjárfesting með 1% vexti hefði verið betri kostur en 

óverðtryggð með 3% vexti (Perloff, 2016). 

 

4. 2. Tímavirði peninga 

Fjárfesting sem skilar af sér 3% ávöxtun á morgun er mun meira virði en fjárfesting 

sem skilar 3% ávöxtun eftir mánuð. Þetta er vegna tímavirði peninga og byggist að 

miklu leyti á hraða fjárstreymis. Ástæðan fyrir þessu er að á meðan peningarnir sitja 

fastir í fjárfestingunni sem ávaxtast eftir mánuð hefði fjárfestirinn geta ávaxtað 

peningana sína á morgun og endurfjárfest í annarri eign eða sett peningana inn á 

innlánsreikning og byrjað að ávaxta þá þar. Framtíðarvirði (e. Future value) er ein af 

reikningsaðferðum sem falla undir þennan lið en hún sýnir hvers virði 

peningafjárhæð verður eftir ákveðinn tíma miðað við gefna vexti. Framtíðarvirði er 

oftar en ekki kallað vænt ávöxtun og er algengt að miða við hana þegar kemur að 

fjármálagerningum (Perloff, 2016). 

 

𝐹𝑉𝑡 = 𝑃𝑉 × (1 + 𝑖)𝑡   (J. 4.6.) 

 

Framtíðarvirði tímabils, 𝐹𝑉𝑡, er samtala tölunnar einn og vaxtastigsins, 𝑖, í veldi sem 

tekur mið af fjölda tímabila, 𝑡. Sú tala er síðan margfölduð með  höfuðstólnum á 

núvirði, 𝑃𝑉. Ef við setjum dæmið okkar úr vaxta kaflanum inn í jöfnuna sjáum við að 

núvirðið er hundrað krónur, vextirnir þrjú prósent og fjöldi tímabila eru tvö ár og það 

skilar 106,09 kr. í framtíðarvirði eins og hér er sýnt (Perloff, 2016). 

 

100 × (1 + 0,03)2 = 106,09 kr. 
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Núvirðing eða afvöxtun er öfugt við framtíðarvirði þar sem maður reiknar núvirði út 

frá gefnu framtíðarvirði og fórnarvöxtum, þ.e. vextir af bestu mögulegu fjárfestingu 

með sömu áhættu (Perloff, 2016). 

 

𝑃𝑉 =
𝐹𝑉𝑡

(1+𝑖)𝑡
      (J. 4.7.) 

 

Núvirði, 𝑃𝑉, er framtíðarvirði tímabils 𝑡, 𝐹𝑉𝑡, deilt með vöxtum, 𝑖, að viðbættum 

einum í veldi sem er fjöldi tímabila, 𝑡. Ef við fáum greiddar hundrað krónur eftir tvö 

ár og vextirnir sem standa okkur til boða eru 3% er núvirðið fyrir greiðsluna  

94,26 kr. (Perloff, 2016). 

 

100

(1 + 0,03)2
= 94,26 kr. 

 

Þ.e. það er okkur jafn mikils virði að fá rúmar 94 krónur í dag og hundrað krónur eftir  

tvö ár. Þetta kemur til af því að það sem við getum fengið með vissu í dag þarf að 

verðlauna ef við eigum að bíða vegna þess að loforði fylgir ýmis óvissa eins og t.d. að 

við þurfum að neita okkur um einhver gæði á meðan, við gætum verið dáin þegar að 

greiðslan kemur eða sá sem gaf okkur loforðið gjaldþrota svo einhver dæmi séu tekin 

(Perloff, 2016). 
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4. 3. Hagkvæm verðbréfasöfn 

Verðbréfasafn er talið hagkvæmt þegar það er sett saman á þann hátt að ekki er 

hægt að auka ávöxtun án þess að auka áhættu eða minnka áhættu án þess að tapa 

ávöxtun. Til þess að finna út hagkvæmt eignasafn þarf að taka saman möguleg 

verðbréf á markaði sem fjárfestir hefur áhuga á því að fjárfesta í og reikna út 

framlínukúrfu (e. Efficient frontier). Á framlínukúrfunni má finna allar samsetningar 

hagkvæmra verðbréfasafna við mismunandi ávöxtun og áhættu (Hillier, Jaffe,  

Jordan, Ross og Westerfield, 2016). Hver og einn fjárfestir verður að ákveða sitt 

áhættuþol (e. Risk tolerance), þ.e. hversu mikla áhættu hann er tilbúinn til þess að 

taka. Í þessum kafla munum við ganga út frá því að fjárfestir sé áhættufælinn (e. Risk 

averse) þ.e. hann mun aldrei taka veðmáli sem hefur helmingslíkur eða minna í 

ávinning og skv. því munum við finna verðbréfasafn sem mun lágmarka áhættu fyrir 

hámarks ávöxtun (Perloff, 2016). 

 

Mynd 1. Framlínukúrfur og fjármagnsmarkaðslínan. (Keldan, e.d.-d). 

Fjármagnsmarkaðslínan (e. Capital market line) sem er merkt lína 𝑍 á mynd 1 er 

reiknuð út þegar áhættulaus fjárfesting er í boði t.d. ríkisvíxlar. 

Fjármagnsmarkaðslínan sýnir fjárfestinum í hvaða hlutfalli hann ætti að fjárfesta í 

áhættulausu fjárfestingunni annars vegar og áhættusama verðbréfasafninu hins 

vegar. Halli fjármagnsmarkaðslínunnar er jafna 4.8. (Hillier, Jaffe,  Jordan, Ross og 

Westerfield, 2016). 
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𝐶𝑀𝐿 =
𝑅𝑇−𝑟𝑓

𝜎𝑇
       (J. 4.8.) 

 

Þar sem fjármagnsmarkaðslínan er vænt ávöxtun markaðseignasafnsins, 𝑅𝑇, að 

frádregnum nafnvöxtum áhættulausu fjárfestingarinnar, 𝑟𝑓,  deilt með staðalfráviki 

markaðseignarsafnsins, 𝜎𝑇  (Hillier, Jaffe,  Jordan, Ross og Westerfield, 2016). 

Gula svæðið á mynd 1 sýnir fræðilega allar samsetningar á mögulegum 

verðbréfasöfnum sem sett eru saman af verðbréfum í punktum 𝐴, 𝐻, 𝐺 og 𝐸. Kúrfan 

sem samanstendur af punktum 𝐵, 𝑁, 𝑀 og 𝐸 sýnir okkur framlínukúrfu verðbréfanna. 

Á henni standa allar mögulegar samsetningar af hagkvæmustu verðbréfasöfnum en 

áhættuþol fjárfestis ákvarðar hvar hann er tilbúinn að staðsetja sig á kúrfunni. Til 

dæmis myndi áhættusækinn fjárfestir vilja staðsetja sig í punkti 𝐸 en þar fær hann 

mestu ávöxtunina í samræmi við áhættu. Línur 𝑙𝑛 sýna jafngildisferla (e. indifference 

curve) þar sem 𝑙1 er síst og 𝑙3 er best (Keldan, e.d.-d). Jafngildisferill samanstendur af 

mögulegum samansettum aðföngum í mismunandi hlutföllum sem færir fjárfesti 

alltaf sömu nyt á ferlinum. Þegar fjárfestir færir sig úr feril  𝑙1 yfir í 𝑙2 fær hann betri 

nytjasamsetningu og helst hún sú sama hvar sem hann staðsetur sig á ferlinum. 

Velferð neytanda er meiri eftir því sem hann fær betri nytjasamsetningu, velferð 

neytandans er t.d. meiri á 𝑙2 en 𝑙1. (Mankiw og Taylor, 2011). Þá má nefna að 

fjárfestir sem fjárfestir í verðbréfasafni 𝑁 kemst á jafngildisferil 𝑙1 en fjárfestir sem 

fjárfestir í punkti 𝑅 sem samanstendur af verðbréfasafni 𝑀 og áhættulausri 

fjárfestingu 𝑟𝑅𝐹 kemst á jafngildisferil 𝑙2 (Keldan, e.d.-d). 

 

Til þess að búa til framlínukúrfuna þarf maður fyrst að velja verðbréfin sem maður 

ætlar að skoða og tímabilið. Í þessu dæmi hef ég valið átta mismunandi verðbréf sem 

eru nú í boði á íslenskum markaði og tímabils úrtakið eru fimm ár. Tölur voru sóttar 

31.08.2019. Bréfin eru eftirfarandi: ÍV Skammtímasjóður og ÍV alþjóðlegur 

hlutabréfasjóður (Sjóðir), Brim hf og Icelandair Group (Hlutabréf), Ríkissjóður 31 

0124 og Ríkissjóður 22 1026 (Ríkisskuldabréf), bandarískir dollarar og japönsk jen 

(Gjaldmiðlar). Næsta skref er að hala niður verðbreytingarófi verðbréfanna á völdu 

tímabili. Þessi gögn er hægt að nálgast á vefsíðu viðskiptavaka og Keldan.is svo 
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eitthvað sé nefnt. Nú þurfum við að reikna út prósentu ávöxtun fyrir hvern einasta 

dag á tímabilinu með jöfnu 4.9. (Hillier, Jaffe,  Jordan, Ross og Westerfield, 2016). 

 

Á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 =
𝑉𝑖𝑟ð𝑖 í 𝑑𝑎𝑔−𝑉𝑖𝑟ð𝑖 í 𝑔æ𝑟

𝑉𝑖𝑟ð𝑖 í 𝑔æ𝑟
   (J. 4.9.) 

 

Næst viljum við finna vísitölu neysluverðs yfir valið tímabil til þess að færa 

nafnávöxtun yfir á raunávöxtun miðað við verðbólgu. Sögu neysluverðsvísitölunnar 

má finna á heimasíðu Hagstofunnar. Vegna þess að vísitalan uppfærist einungis á 

mánaðarfresti þurfum við að taka saman dagsávöxtuna nafnvaxtanna og færa yfir á 

mánuði. Það var gert með því að leggja saman ávöxtun allra daga hvers mánaðar. 

„Pivot“ töflur í Excel voru nýttar til þess. Þegar mánaðarnafnávöxtun hefur verið stillt 

upp getum við reiknað sögulega raunávöxtun bréfanna með jöfnu 4.5. (Hagstofa 

Íslands, e.d.). 

Að því loknu verður fundin meðalávöxtun, staðalfrávik (e. Standard deviation) og 

dreifni (e. Variance) bréfanna. Þar sem vísitala neysluverðs var ekki til fyrir hvern dag 

heldur hvern mánuð var stuðst við mánaðargögn í þessu tilviki þó svo réttara hefði 

verið að reikna hana út frá dagsgögnum. Staðalfrávik og dreifni eru notuð til þess að 

sjá hversu stöðug ávöxtun bréfanna er þar með munu fjárfestar í flestum tilvikum 

vilja hafa verðbréfasafn með eins lágri dreifni og hárri væntri ávöxtun og mögulegt 

er. Staðalfrávik er kvaðratrótin af dreifni sem hægt er að finna á einfaldan hátt með 

𝑉𝑎𝑟 föllunum í Excel sem standa fyrir „Variance“. Einnig er hægt að finna 

staðalfrávikið beint með 𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉 Excel skipun en hún stendur fyrir „Standard 

deviation“. Stærðfræðilega jafnan fyrir dreifni er eftirfarandi (Newbold, Carlson og 

Thorne, 2007). 

𝜎2 = ∑ (𝑥𝑖 − 𝜇)2𝑁
𝑖=1 /𝑁   (J. 4.10.) 

 

Dreifnin, 𝜎2, er summa gildanna, 𝑥𝑖, úr úrtaki, 𝑁, þar sem meðaltalið, 𝜇, er dregið frá 

og útkoman sett í annað veldi. Að lokum er deilt með fjölda gilda í úrtaki, 𝑁, upp í 

niðurstöðuna (Newbold, Carlson og Thorne, 2007). 

Til þess að finna meðalávöxtun hvers mánaðar notum við Excel fallið 𝐴𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 og 

setja raunávöxtunar rununa sem við vorum að reikna út inn í hana. Gerum það sama 
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með 𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉. 𝑆 fallinu til þess að finna staðalfrávikið fyrir bréfin og setjum 

niðurstöðuna úr staðalfrávikunum í annað veldi til þess að fá dreifnina (Newbold, 

Carlson og Thorne, 2007). 

Samdreifni (e. Covariance) er mælikvarði þar sem athugað er línulegt samband á milli 

dreifni tveggja breyta. Þ.e. hversu mikil líkindi eru í sveiflu dreifninnar hjá tveimur 

verðbréfum. Jafna samdreifninnar er eftirfarandi (Newbold, Carlson og Thorne, 

2007): 

 

𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) = 𝜎𝑥𝑦 = ∑
(𝑥𝑖−𝜇𝑥)(𝑦𝑖−𝜇𝑦)

𝑁

𝑁
𝑖=1     (J. 4.11.) 

 

Þar sem samdreifni bréfa 𝑥 og 𝑦, 𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦), er summa ávöxtunargilda fyrra bréfs, 𝑥𝑖, 

að frádregnu meðaltali ávöxtunar fyrra bréfs, 𝜇𝑥 margfaldað með summu 

ávöxtunargilda seinna bréfs, 𝑦𝑖, að frádregnu meðaltali ávöxtunar seinna bréfs, 𝜇𝑦. 

Niðurstöðunni úr því er svo deild með fjölda gilda í úrtaki, 𝑁 (Newbold, Carlson og 

Thorne, 2007). 

Tafla 2. Dreifni-Samdreifni fylkið (e. Variance-covariance matrix). Verk höfundar byggt á (Íslensk verðbréf, 
e.d.-a), (Íslensk verðbréf, e.d.-b),  (Keldan, e.d.-a), (Keldan, e.d.-b), (Keldan, e.d.-c), (Keldan, e.d.-e), (Keldan, e.d.-
f). og (Keldan, e.d.-g). 

 

Dreifni-samdreifni fylkið (e. Variance-covariance matrix)  á töflu 2 var fundið með 

fallinu 𝐶𝑂𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝑁𝐶𝐸. 𝑆 og sýnir samdreifni á milli bréfanna. Þar sem bréfin mæta 

sjálfum sér í fylkinu setjum við inn dreifni bréfanna sem áður hafði verið reiknað. Að 

þessu loknu þarf að umreikna fylkið úr mánaðarlegri samdreifni yfir í árlega dreifni-

samdreifni fylki. Næst er fylkið reiknað yfir á ársgrundvöll með því að margfalda allar 

tölurnar með 12 og það sama gert við meðalávöxtun bréfanna (Hillier, Jaffe,  Jordan, 

Ross og Westerfield, 2016). 
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Þegar þessu er lokið eru öll þau gögn til staðar sem þarf til þess að reikna 

framlínukúrfuna. Þær eru að finna í eftirfarandi töflum (Hillier, Jaffe,  Jordan, Ross og 

Westerfield, 2016). 

Tafla 3. Söguleg raunávöxtun á ársgrundvelli. Verk höfundar byggt á (Íslensk verðbréf, e.d.-a), (Íslensk verðbréf, 
e.d.-b),  (Keldan, e.d.-a), (Keldan, e.d.-b), (Keldan, e.d.-c), (Keldan, e.d.-e), (Keldan, e.d.-f). og (Keldan, e.d.-g). 

 

Tafla 3 sýnir sögulega raunávöxtun á ársgrundvelli fyrir bréfin og raðað upp lóðrétt 

(Hillier, Jaffe,  Jordan, Ross og Westerfield, 2016). 

Tafla 4. Hlutfall verðbréfa. Verk höfundar byggt á (Íslensk verðbréf, e.d.-a), (Íslensk verðbréf, e.d.-b),  (Keldan, 
e.d.-a), (Keldan, e.d.-b), (Keldan, e.d.-c), (Keldan, e.d.-e), (Keldan, e.d.-f). og (Keldan, e.d.-g). 

 

Tafla 4 sýnir hlutfall verðbréfa, þ.e. í hvernig hlutföllum við ætlum að fjárfesta og 

setur línurnar fyrir fjárfestingarstefnu þannig að hún sýnir hvernig verðbréfasafnið 

skiptist á einstök verðbréf. Til þess að byrja eru settar inn „gisk“ tölur en summan 
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verður alltaf að vera einn. Að lokum sett upp tafla sem sýnir vænta raunávöxtun, 

dreifni og staðalfrávik verðbréfasafnsins. 

Tafla 5. Eiginleikar verðbréfasafns (Ársgrundvelli). Verk höfundar byggt á (Íslensk verðbréf, e.d.-a), (Íslensk 
verðbréf, e.d.-b),  (Keldan, e.d.-a), (Keldan, e.d.-b), (Keldan, e.d.-c), (Keldan, e.d.-e), (Keldan, e.d.-f). og (Keldan, 
e.d.-g). 

 

 

Excel jöfnurnar eru eftirfarandi: 

𝑉æ𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑢𝑛á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 = 𝑀𝑀𝑈𝐿𝑇(𝐻𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑉𝑒𝑟ð𝑏𝑟é𝑓𝑎; 𝑉æ𝑛𝑡 á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 á á𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖) 

 

𝐷𝑟𝑒𝑖𝑓𝑛𝑖

= 𝑀𝑀𝑈𝐿𝑇(𝑀𝑀𝑈𝐿𝑇(𝐻𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑉𝑒𝑟ð𝑏𝑟é𝑓𝑎; 𝐷𝑟𝑒𝑖𝑓𝑛𝑖. 𝑆𝑎𝑚𝑑𝑟𝑒𝑖𝑓𝑛𝑖 𝑓𝑦𝑙𝑘𝑖. Á𝑟); 𝐻𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑉𝑒𝑟ð𝑏𝑟é𝑓𝑎) 

 

𝑆𝑡𝑎ð𝑎𝑙𝑓𝑟á𝑣𝑖𝑘 = 𝑆𝑄𝑅𝑇(𝐷𝑟𝑒𝑖𝑓𝑛𝑖) 

 

Þess skal getið að 𝑀𝑀𝑈𝐿𝑇 er fall fyrir fylkjareikning svo annað hvort þarf notandinn 

að skrifa „Hlutfall verðbréfa“ töfluna lárétt fyrir fyrra skiptið sem hún er notuð til að 

reikna dreifnina eða bæta við Excel fallinu 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃𝑂𝑆𝐸 sem gerir það sjálfkrafa. Þ.e. 

fyrst reiknar fallið lárétt og svo lóðrétt. 

Þegar þessu er lokið er aðeins eitt skref eftir en það er að nota verkfærið 𝑆𝑂𝐿𝑉𝐸𝑅 í 

Excel til þess að reikna út fyrir okkur eignasafn með minnstu dreifnina. Opnum Solver 

og setjum inn eftirfarandi.  

𝑆𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒: „𝐷𝑟𝑒𝑖𝑓𝑛𝑖“ 𝑡𝑜 „𝑚𝑖𝑛“ 

𝐵𝑦 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑠: „𝐻𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑉𝑒𝑟ð𝑏𝑟é𝑓𝑎“  

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑠: „𝑆𝑈𝑀 𝑎𝑓 𝐻𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑒𝑟ð𝑏𝑟é𝑓𝑎“ =  1 

Með þessari Solver skipun finnum við lágmarksdreifni með því að breyta hlutföllum 

verðbréfa með hliðarskilyrði sem tryggir að vægi bréfanna sé alltaf 100% (Berenson, 

Krehbiel, Levine og Stephan, 2002). 
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Niðurstaðan er eignasafn með 0,89% væntri raunávöxtun á ársgrundvelli og aðeins 

1,21% staðalfráviki. Hlutföllin sem best væri að fjárfesta í, samkvæmt niðurstöðunni, 

eru 87,27% í ÍV skammtímasjóður, 12,25% í Icelandair group og 0,48% í Ríkissjóður 

31 0124. Geta má þess að þetta er minnst áhættusama eignasafnið og vilji fjárfestir 

fá meiri ávöxtun á kostnað þess að auka áhættuna þá þarf hann einfaldlega að setja 

„constraint“ í solverinn upp á tiltekna ávöxtun sem óskað er eftir: Vænt ávöxtun =

 X% þar sem 𝑋 er ávöxtunin sem fjárfestirinn vill fá. Solverinn reiknar þá út punktinn 

í framlínukúrfunni þar sem áhættan er eins lítil og hægt er miðað við gefna ávöxtun 

og verðbréf. 

 

Til þess að finna fjármagnsmarkaðslínuna er sett upp dæmi. Ávaxta skal 1.000.000 kr.  

þannig að 4,25% raunávöxtun náist yfir árið. Þar sem við höfum ríkisskuldabréf í 

eignasafninu okkar skulum við miða áhættulausa vexti við hæstu vexti sem fást á 

innlánsreikningum. Þeir eru 4,40% á fastvaxtareikningi Landsbankans (Landsbankinn, 

e.d.-c). Þar sem erfitt getur verið að komast yfir gögn um prósentubreytingar 

sparnaðarreikninga viðskiptabanka munum við notast við stýrivexti Seðlabanka 

Íslands til þess að skoða vaxtabreytingar aftur í tímann. Við deilum ársávöxtun 

reikningsins með 12 fyrir hvern mánuð til þess að finna mánaðarnafnávöxtun. Notum 

neysluverðsvísitöluna sem við sóttum áður og jöfnu 4.5 til þess að finna mánaðarlega 

raunávöxtun reikningsins yfir tímabilið. Að lokum notum við 𝐴𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 fallið á 

rununa og margföldum með 12 til þess að fá vænta raunvávöxtun á ársgrundvelli 

reikningsins: 3,36% (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Jafnan fyrir hallatölu fjármagnsmarkaðslínunar er samkvæmt jöfnu 4.8. (Hillier, Jaffe,  

Jordan, Ross og Westerfield, 2016). 

Tafla 6. Eiginleikar verðbréfasafns (Ársgrundvelli) - Niðurstaða. Verk höfundar byggt á (Íslensk verðbréf, e.d.-
a), (Íslensk verðbréf, e.d.-b),  (Keldan, e.d.-a), (Keldan, e.d.-b), (Keldan, e.d.-c), (Keldan, e.d.-e), (Keldan, e.d.-f). og 
(Keldan, e.d.-g). 
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Setjum jöfnuna fyrir halla fjármagnsmarkaðslínunar inn í dæmið sem við reiknuðum 

áður og opnum Solver. Núna viljum við breyta skipuninni í Solvernum á eftirfarandi 

hátt: 

𝑆𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒: „𝐹𝑗á𝑟𝑚𝑎𝑔𝑠𝑚𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑙í𝑛𝑎 (𝐶𝑀𝐿)“ 𝑡𝑜 „𝑀𝑎𝑥“ 

𝐵𝑦 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑠 „𝐻𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑒𝑟ð𝑏𝑟é𝑓𝑎“ 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑠: „𝐻𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑉𝑒𝑟ð𝑏𝑟é𝑓𝑎 𝑆𝑈𝑀“ = 1 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑠: „𝑉æ𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑢𝑛á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛“ =  4,25% 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑠: „𝐹𝑗á𝑟𝑚𝑎𝑔𝑠𝑚𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑙í𝑛𝑎 (𝐶𝑀𝐿)“ ≤ 100% 

Með þessari Solver skipun finnum við hámarksvægi hallatölu 

fjármagnsmarkaðslínunnar með því að breyta hlutföllum verðbréfa. Þó háð þeim 

hliðarskilyrðum að summa hlutfall verðbréfa sé alltaf 100%, Vænt raunávöxtun 

verður 4,25% og hallatala fjármagnsmarkaðslínunnar er aldrei meiri en 100%. 

 

Samkvæmt niðurstöðu útreikninganna viljum við fjárfesta í hlutföllunum 50,68% í 

áhættulausu eigninni og afganginn í útreiknað eignasafn, þ.e. 506.821 kr. á 

innlánsreikninginn með 4,4% nafnávöxtun og 493.179 kr. í hlutföllum samkvæmt 

Töflu 7. 

Tafla 7. Hlutfall verðbréfa – Niðurstaða. Verk höfundar byggt á (Íslensk verðbréf, e.d.-a), (Íslensk verðbréf, e.d.-
b),  (Keldan, e.d.-a), (Keldan, e.d.-b), (Keldan, e.d.-c), (Keldan, e.d.-e), (Keldan, e.d.-f). og (Keldan, e.d.-g). 

 

Geta má þess að eignasafnið hefur 1,75% staðalfrávik sem er talið heldur öruggt 

enda er ekki verið að hækka vextina verulega yfir áhættulausu vextina. Eins og fram 
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kom í byrjun kaflans þarf hver og einn fjárfestir að ákveða sitt áhættuþol (e. Risk 

tolerance). Með því að hækka vænta ávöxtun eignasafnsins getur fjárfestirinn séð 

hvernig staðalfrávikið breytist í kjölfar þess og metið hvenær rétt hlutfall ávöxtunar 

og áhættu á við hann.  
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5. Lokaorð 

Í byrjun ritgerðarinnar spurðum við okkur hvert væri besta eignasafnið fyrir almenna 

fjárfesta þegar innlánsreikningar og fjárfestingar eru borin saman? Hverjar eru 

takmarkanir að hálfu yfirvalda og viðskiptavaka? Eru fjárfestingar hagstæðar miðað 

við stýrivexti í landinu og vexti sem standa almenningi til boða á innlánsreikningum? 

Við höfum fjallað um algengustu verðbréf á íslenskum verðbréfamarkaði, skoðað lög 

sem viðkemur fjárfestum í regluverkinu og farið yfir atriði sem mikilvæg eru þegar 

haldið er inn á markaðinn.  

 

Svarið við fyrstu spurningunni okkar fer alfarið eftir efnahag og áhættusækni 

viðkomandi fjárfestis, en mikilvægt er að einstaklingar geri sér grein fyrir takmörkun 

ávöxtunar á innlánsreikningum. Ef einstaklingur sækist eftir hærri ávöxtun þarf hann 

að taka á sig aukna áhættu með því að fjárfesta í verðbréfum sem passar við ávöxtun 

og áhættusækni hans. Að því sögðu getur verið mikilvægt að fjárfestirinn gefi sér 

tíma til þess að reikna út framlínukúrfu bréfanna sem hann hefur áhuga að fjárfesta í 

og skoða eiginleika þeirra. Með því getur hann forðast að taka óþarfa áhættu og átt 

meiri möguleika á ávöxtun en ef hann sniðgengur hjálpartæki sem stuðla að 

skynsamri og heilbrigðri fjárfestingu. Til þess að ákveða í hvaða hlutföllum 

fjárfestirinn ætti að fjárfesta og halda aftur á áhættulausum vöxtum getur fjárfestir 

nýtt sér fjármagnsmarkaðslínuna. Í flestum tilvikum þar sem hagkvæm verðbréfasöfn 

eru reiknuð út með framfalli og fjármagnsmarkaðslínu í raunveruleikanum myndu 

áhættulausir vextir miðast við bestu ríkisverðbréfin. Í ljósi þess að markmiðið er að 

bera saman innlánsvexti við önnur verðbréf var miðast við hæstu innlánavexti sem í 

boði eru fyrir almenning á heimasíðum þriggja stærstu viðskiptabankanna. Við getum 

séð í niðurstöðum kaflans að með því að hækka raunávöxtunarkröfuna úr 3,36% yfir í 

4,25% mæla niðurstöður með því að leggja um 50% inn á áhættulausa innlánið og 

rest í hlutföllum samkvæmt töflu 7. Með því að reikna fjárfestingar m.v. raunávöxtun 

erum við einnig að verja okkur fyrir væntri verðbólgu. Á töflu 1 má sjá að hæstu 

verðtryggðu vextir viðskiptabankanna eru 1,4%. Erum við því að ná fram töluverðri 

hækkun í raunávöxtun á kostnað aukinnar áhættu. 
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Helstu takmarkanir af hálfu yfirvalda og viðskiptavaka er fjármagnstekjuskatturinn 

sem er lagður á vexti, söluhagnað og arðgreiðslur. Það geta verið algeng mistök hjá 

nýjum fjárfestum að vera búnir að hagnast vel á verðbréfaviðskiptum, en eyða því 

svo öllu eða endurfjárfesta og að þurfa svo að greiða himinháar upphæðir í skattinn. 

Skatthlutfallið er 22% fyrir árið 2019 en eins og með fleiri skatttölur á Íslandi breytist 

það hlutfall reglulega milli ára. Frítekjumark fjármagnstekjuskatts vegna vaxtatekna 

er 150.000 krónur. Það þýðir að ef fjárfestir þarf að velja á milli 150.000 króna 

vaxtatekna af innlánsreikning og annars vegar 180.000 krónur af sölu hlutabréfa 

myndi það borga sig fyrir hann að velja 150.000 króna vexti þar sem hlutabréfasalan 

yrði 140.400 krónur eftir fjármagnstekjuskattinn. Þá þarf þó að gera sér grein fyrir 

tímavirði peningana því að skattur vaxta og arðgreiðslna er staðgreiðsla og greiðist 

stöðugt eins og laun en skattur á söluhagnað er gerður upp einu sinni á ári. Það þýðir 

að fjárfestirinn gæti verið búinn að ávaxta 180.000 krónurnar umfram 150.000 

krónur eftir skatt ef nægur tími er fram á næstu skattgreiðslu.  

 

Tilgangur laga um verðbréfaviðskipti er aðallega til þess að vernda almenna 

fjárfestinn og stuðla að heilbrigðum og sanngjörnum markaði þar sem upplýsingagjöf 

og réttindi allra eru þau sömu. Þó hafa almennir fjárfestar og fagfjárfestar  ekki sömu 

réttindi. Fagfjárfestar hafa töluvert meiri heimildir til áhættusamra og mögulega 

ávöxtunarmikilla fjárfestinga. Þegar kemur til dómsmála aftur á móti eru mun meiri 

heimildir í lögum til að vernda réttindi almennra fjárfesta. Almennur fjárfestir getur 

þó óskað eftir því að farið verði með sig sem fagfjárfesti og öfugt en hann þarf að 

uppfylla ströng skilyrði t.d. eiga umtalsverð viðskipti með verðbréf yfir 40 sinnum á 

ári og gegna starfi í a.m.k. eitt ár sem krefst sérþekkingar í verðbréfaviðskiptum.  

Lög um innherjaviðskipti kveða á um að ef aðili sem vegna stöðu sinnar eða tenginga 

hefur vitneskju um upplýsingar sem eru nægjanlega mikilvægar til að geta haft áhrif 

á verðmyndun verðbréfa en eru ekki enn opinberar öðrum fjárfestum er honum að 

öllu leyti óheimilt að eiga viðskipti með þau bréf. Sem dæmi má taka 

bankastarfsmenn, en þeim er mörgum óheimilt að eiga viðskipti með íslensk 

hlutabréf nema með leyfi regluvörslu bankans og eftir ársreikningsskil félaganna. 
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Að lokum var spurt hvort fjárfestingar væru hagstæðar miðað við stýrivexti og vexti 

sem standa til boða fyrir almenning. Meginvextir Seðlabankans voru 3,75% þann 3. 

ágúst 2019 en þeir höfðu lækkað töluvert það sem af var árinu 2019. Með 

stýrivöxtunum eiga svo innlána- og útlánavextir að lækka. Þetta gerir Seðlabankinn til 

þess að ýta undir aukin viðskipti í kólnandi hagkerfi þar sem fyrirtæki og einstaklingar 

eru líklegri til þess að taka lán, auka fjárfestingu, neyslu og draga úr sparnaði þegar 

vextir eru lágir. Þegar eingöngu er horft til vaxta í landinu þá geta fjárfestingar verið 

mjög hagstæðar miðað við lága vexti og ekki mikil ávöxtun í boði á innlánsreikningum 

bankanna. Aftur á móti er ekki nóg að horfa einungis á vextina heldur þarf að spyrja 

sig af hverju verið er að lækka stýrivextina. Mikil óvissa hefur verið í efnahagskerfi 

Íslands undanfarið en þar má nefna áhrif falls Wow Air og óvissu sem rutt var úr vegi 

í kjarasamningum en jafnframt ótti við atvinnuleysi. Þar með má vel mæla með 

fjárfestingu umfram innlán miðað við vaxtastig en erfitt er að tala fyrir 

áhættusömum fjárfestingum eins og staðan er í dag. 
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