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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir ítarlegri rannsókn á tilvist dagatalsáhrifa á íslenskum 

hlutabréfamarkaði. Kannað var hvort greina mætti janúar-, mánudags-, hátíðar- og 

mánaðamótaáhrif í ávöxtun Úrvalsvísitölunnar á tímabilinu frá ársbyrjun 1993 til ársloka 

2019. Notast var við línulega aðhvarfsgreiningu með gervibreytum og Kruskal-Wallis próf.  

Helstu niðurstöðurnar eru þær að dagatalsáhrifa gætir að nokkru marki á íslenskum 

hlutabréfamarkaði. Þannig eru vísbendingar um að hlutabréf skili hærri ávöxtun í janúar 

samanborið við aðra mánuði ársins. Niðurstöðurnar sýna enn fremur að hlutabréf skili 

lægri ávöxtun á mánudögum samanborið við aðra vikudaga. Jafnframt benda þær til þess 

að hlutabréf hafi skilað hærri ávöxtun daginn fyrir hátíðir samanborið við aðra daga ársins 

en að mynstrið sé nú horfið. Loks benda niðurstöðurnar til þess að hlutabréf hafi skilað 

hærri ávöxtun fyrir og lægri ávöxtun eftir mánaðamót samanborið við aðra daga 

mánaðarins en að mynstrið hafi dvínað eða horfið. Á heildina litið virðast dagatalsáhrif 

vera tíðari á íslenskum hlutabréfamarkaði en áður var talið. 

Niðurstöðurnar geta haft mikilvæga þýðingu fyrir fjárfesta þar sem tilvist dagatals-

áhrifa bendir til þess að þeir geti gert betur en markaðurinn með því að tímasetja viðskipti 

út frá viðskiptareglu sem byggir á dagatalinu. Slíkt samræmist þó illa tilgátunni um 

skilvirka markaði. 
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1  Inngangur 

Október. Þetta er einn af hinum einkennilega varasömu mánuðum til að 
spekúlera með hlutabréf. Hinir eru júlí, janúar, september, apríl, nóvember, 
maí, mars, júní, desember, ágúst og febrúar. (Twain, 1894, bls 166) 

Eins og endurspeglast í spakmælum Mark Twain hafa menni lengi verið hugfangnir af 

mynstrum í ávöxtun hlutabréfa sem tengjast dagatalinu. Slík mynstur gætu enda skapað 

mönnum auðfenginn ávinning einfaldlega með því að tímasetja hlutabréfaviðskipti út frá 

þeim. Þessi mynstur nefnast einu nafni dagatalsáhrif. Þó tilvist þeirra hafi lengi verið þekkt 

á meðal fræðimanna (sjá Cross, 1973; Fields, 1931, 1934; Wachtel, 1942) og fjárfesta (sjá 

Fosback, 1976; Hirsch, 1968; Kelly, 1930; Merrill, 1966; Zweig, 1986) var það ekki fyrr en 

með tilkomu tilgátunnar um skilvirka markaði á sjöunda áratugi síðustu aldar sem 

fræðilegur grundvöllur fyrir rannsóknir á þeim skapaðist. Á skilvirkum markaði endur-

speglar verð ávallt að fullu allar tiltækar upplýsingar (Fama, 1970). Í því felst að enginn 

fjárfestir getur á grundvelli upplýsinga náð betri árangri en sem nemur meðaltali 

markaðarins. Tilviljun ein ræður því hverjir slá markaðnum við. Tilvist dagatalsáhrifa 

virðist því stangast á við tilgátuna um skilvirka markaði. 

Engu að síður sýna fjölmargar erlendar rannsóknir, sem einkum hafa beinst að banda-

rískum hlutabréfamarkaði, fram á ýmis konar dagatalsáhrif. Þannig skila hlutabréf hærri 

ávöxtun í janúar samanborið við aðra mánuði ársins (Rozeff og Kinney, 1976). Þá skila 

hlutabréf neikvæðri ávöxtun á mánudögum og/eða lægri ávöxtun samanborið við aðra 

vikudaga (French, 1980). Jafnframt skila hlutabréf hærri ávöxtun daginn fyrir hátíðir 

samanborið við aðra daga ársins (Ariel, 1990). Loks skila hlutabréf hærri ávöxtun dagana 

í kringum mánaðamót samanborið við aðra daga mánaðarins (Ariel, 1987; Lakonishok og 

Smidt, 1988). Engar haldgóðar skýringar hafa fengist á þessum mynstrum þó fjölmargar 

tilgátur hafi verið settar fram. Þá virðast mynstrin oft hverfa, snúast við eða dvína eftir að 

uppgötvun þeirra er birt í rannsóknum (Schwert, 2003). Það vekur upp spurningar um 

hvort markaðurinn hafi orðið skilvirkari eða hvort mynstrin hafi einfaldlega verið tilviljun. 

Íslenskur hlutabréfamarkaður er í þessu sambandi áhugavert rannsóknarefni. Sökum 

smæðar markaðarins mætti búast við því að hann sé óskilvirkari en erlendir markaðir en 

rannsóknir sýna þó ekki fram á sams konar mynstur á íslenskum hlutabréfamarkaði nema 
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að takmörkuðu leyti (Stefán B. Gunnlaugsson, 2003, 2015). Rannsóknir hafa aftur á móti 

sýnt fram á annars konar dagatalsáhrif á íslenskum hlutabréfamarkaði en þekkist á 

erlendum hlutabréfamörkuðum (Gylfi Magnússon, 2006, 2012). Þessar rannsóknir eru þó 

þeim takmörkunum háðar að þær byggja á fremur stuttum gagnasöfnum sökum ungs 

aldurs íslensks hlutabréfamarkaðar. Þá taka nær engar þessara rannsókna tillit til 

ávöxtunar í formi arðgreiðslna. 

Í þessari rannsókn var kannað hvort dagatalsáhrif væru til staðar á íslenskum 

hlutabréfamarkaði. Nánar tiltekið var skoðað hvort greina megi janúar-, mánudags-, 

hátíðar- og mánaðamótaáhrif í arðsleiðréttri ávöxtun Úrvalsvísitölunnar á tímabilinu frá 

ársbyrjun 1993 til ársloka 2019. Notast var við línulega aðhvarfsgreiningu með 

gervibreytum og Kruskal-Wallis próf. Niðurstöður rannsóknarinnar geta haft mikilvæga 

þýðingu fyrir fjárfesta þar sem tilvist dagatalsáhrifa bendir til þess að þeir geti gert betur 

en markaðurinn með því að tímasetja viðskipti út frá viðskiptareglu sem byggir á 

dagatalinu.  

Rannsóknin eykur við þá þekkingu sem þegar er til staðar á viðfangsefninu á nokkra 

vegu. Í fyrsta lagi er byggt á lengra gagnasafni en fyrri rannsóknir á íslenskum hlutabréfa-

markaði sem gefur fyrir vikið áreiðanlegri niðurstöður. Í öðru lagi gefur lengra gagnasafn 

tækifæri til þess að skoða þróun dagatalsáhrifa yfir tíma. Í þriðja lagi tekur rannsóknin tillit 

til ávöxtunar í formi arðgreiðslna með notkun arðsleiðréttrar Úrvalsvísitölu. 

Skipulag ritgerðarinnar er eftirfarandi: Í öðrum kafla er gerð grein fyrir fræðilegum 

bakgrunni rannsóknarinnar. Í þriðja kafla er farið yfir fyrri rannsóknir á dagatalsáhrifum 

og í fjórða kafla er fjallað um mögulegar skýringar á fyrirbærinu. Í fimmta kafla er gerð 

grein fyrir gögnum og aðferðafræði sem rannsóknin byggir á og í sjötta kafla eru svo 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Í sjöunda kafla eru niðurstöðurnar túlkaðar og þær 

settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn og fyrri rannsóknir. Að endingu er rannsóknin 

dregin saman í lokaorðum í áttunda kafla ritgerðarinnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Tilgátan um skilvirka markaði 

Eugene F. Fama setti fram tilgátuna um skilvirka markaði (e. efficient markets hypothesis) 

á sjöunda áratugi síðustu aldar. Fama (1970) skilgreindi skilvirkan markað sem markað 

þar sem verð endurspeglar ávallt að fullu allar tiltækar upplýsingar. Í því felst að enginn 

fjárfestir getur á grundvelli upplýsinga náð betri árangri (þ.e. hærri ávöxtun að teknu tilliti 

til áhættu) en sem nemur meðaltali markaðarins. Tilviljun ein ræður því hverjir slá 

markaðnum við. Á skilvirkum markaði hafa fjárfestar því hvorki ávinning af tímasetningu 

viðskipta (e. market timing) né vali verðbréfa (e. security selection). Fjárfestar eru betur 

settir með því að „kaupa-og-halda“ (e. buy-and-hold) verðbréfum í sömu hlutföllum og 

markaðurinn sjálfur. Þannig tryggja þeir sér meðalávöxtun markaðarins með lágmarks 

tilkostnaði, enda veit markaðurinn best. 

Fama (1970) greindi í framhaldinu á milli þriggja stiga skilvirkni eftir því að hvaða marki 

tiltækar upplýsingar endurspeglast í verði: 

 Veik skilvirkni: Verð endurspeglar allar upplýsingar um sögulegt verð. Fjárfestar 
hafa því engan ávinning af því að greina mynstur í sögulegri verðþróun. 

 Hálfsterk skilvirkni: Verð endurspeglar allar opinberar upplýsingar. Fjárfestar 
hafa því heldur engan ávinning af því að rýna ársreikninga, fréttatilkynningar 
eða aðrar opinberar upplýsingar. 

 Sterk skilvirkni: Verð endurspeglar allar upplýsingar. Fjárfestar hafa því jafnvel 
engan ávinning af innherjaupplýsingum. 

Samkvæmt Fama (1965a, 1965b) er skilvirkni markaða afleiðing af samkeppni fjölda 

skynsamra fjárfesta í hagnaðarsókn. Ef verð endurspeglaði ekki ávallt að fullu allar 

tiltækar upplýsingar væru ónýtt hagnaðartækifæri til staðar sem skilað gætu fjárfestum 

betri árangri en sem nemur meðaltali markaðarins. Slíkt gæti ekki staðist þar sem 

skynsamir fjárfestar hefðu þá þegar fært sér upplýsingarnar í nyt. Með því að kaupa eða 

selja verðbréf á grundvelli upplýsinganna hefðu skynsamir fjárfestar aðlagað verð að 

upplýsingunum þar til hinum ónýttu hagnaðartækifærum hefði verið eytt. 

Verðþróun á skilvirkum markaði er gjarnan líkt við slembigang (e. random walk). 

Samkvæmt Malkiel (2003) byggir slembigangur á því að ef markaðsverð endurspeglar 
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ávallt að fullu allar tiltækar upplýsingar hafa einungis nýjar upplýsingar áhrif á 

markaðsverð. Þar sem nýjar upplýsingar eru í eðli sínu ófyrirsjáanlegar þróast markaðs-

verð einnig með ófyrirsjáanlegum hætti. Á skilvirkum markaði er því ómögulegt að spá 

fyrir um verðþróun. Að vísu má gera ráð fyrir því að til lengri tíma fylgi markaðsverð 

jákvæðri leitni til að bæta fjárfestum tímavirði peninga og kerfisáhættu. 

Grossman og Stiglitz (1980) héldu því fram að tilgátan um skilvirka markaði fæli í sér 

þversögn. Þar sem upplýsingar væru kostnaðarsamar geti markaðsverð ekki endur-

speglað allar tiltækar upplýsingar að fullu. Ef svo væri hefðu fjárfestar engan ávinning af 

því að afla upplýsinganna. Skilgreining Jensen (1978, bls 96) á skilvirkum markaði verður 

því að teljast raunhæfari: „Markaður er skilvirkur með tilliti til upplýsingamengis 𝜃𝑡 ef 

ómögulegt er að skapa hagrænan ávinning með því að eiga viðskipti á grundvelli 

upplýsingamengisins 𝜃𝑡.“ Með hagrænum ávinningi (e. economic profit) er átt við ávöxtun 

að teknu tilliti til áhættu eftir kostnað. 

2.2 Dagatalsáhrif 

Tilgátan um skilvirka markaði hefur lengi verið eitt helsta viðfangsefni rannsókna í 

fjármálafræðum. Þessar rannsóknir hafa leitt í ljós ýmiss konar frávik (e. anomalies) sem 

virðast stangast á við tilgátuna. Einn angi þessara rannsókna hefur beinst að endurteknum 

mynstrum í ávöxtun hlutabréfa sem tengjast hvert með sínum hætti dagatalinu. Þessi 

mynstur nefnast einu nafni dagatalsáhrif (e. calendar effects). Eftirtalin dagatalsáhrif eru 

til skoðunar í þessari rannsókn: 

 Janúaráhrif (e. January effect): Hlutabréf skila hærri ávöxtun í janúar saman-
borið við aðra mánuði ársins. 

 Mánudagsáhrif (e. Monday effect): Hlutabréf skila neikvæðri ávöxtun á 
mánudögum og/eða lægri ávöxtun á mánudögum samanborið við aðra viku-
daga. 

 Hátíðaráhrif (e. holiday effect): Hlutabréf skila hærri ávöxtun daginn fyrir 
hátíðir samanborið við aðra daga ársins. 

 Mánaðamótaáhrif (e. turn-of-the-month effect): Hlutabréf skila hærri ávöxtun 
dagana í kringum mánaðamót samanborið við aðra daga mánaðarins. 

Þó tilvist dagatalsáhrifa hafi lengi verið þekkt á meðal fræðimanna (sjá Cross, 1973; 

Fields, 1931, 1934; Wachtel, 1942) og fjárfesta (sjá Fosback, 1976; Hirsch, 1968; Kelly, 

1930; Merrill, 1966; Zweig, 1986) virðist tilkoma tilgátunnar um skilvirka markaði hafa 
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endurvakið áhuga á fyrirbærinu. Tilvist dagatalsáhrifa bendir til þess að fjárfestar geti náð 

betri árangri en sem nemur meðaltali markaðarins með því að tímasetja viðskipti út frá 

einfaldri viðskiptareglu sem byggð er á mynstrum í sögulegri ávöxtun tengdri dagatalinu. 

Slíkt samræmist illa veika stigi tilgátunnar um skilvirka markaði. Á skilvirkum markaði gæti 

slíkt ekki staðist þar sem skynsamir fjárfestar hefðu þegar eytt öllum ónýttum hagnaðar-

tækifærum. Engar haldgóðar skýringar hafa fengist á þessum mynstrum þó fjölmargar 

tilgátur hafi verið settar fram. Þá virðast mynstrin oft hverfa, snúast við eða dvína eftir að 

uppgötvun þeirra er birt í rannsóknum (Schwert, 2003). Það vekur upp spurningar hvort 

markaðurinn hafi orðið skilvirkari eða hvort mynstrin hafi einfaldlega verið tilviljun. 

2.3 Gagnrýni 

Þó fjölmargar rannsóknir liggi fyrir sem sýna fram á tilvist dagatalsáhrifa hafa þessar 

rannsóknir sætt þó nokkurri gagnrýni. Áður en fjallað er um fyrri rannsóknir á viðfangs-

efninu er því rétt að greina frá því í hverju sú gagnrýni felst. 

2.3.1 Hagrænn ávinningur 

Fama (1991) og Malkiel (2003) bentu á að viðskiptaregla sem byggð væri á dagatals-

áhrifum skapaði fjárfestum ekki hagrænan ávinning í samræmi við skilgreiningu Jensen 

(1978) á skilvirkum markaði. Umfang dagatalsáhrifa væri of smátt samanborið við þann 

viðskiptakostnað sem hlytist af því að hagnýta þau. French (1980) benti aftur á móti á að 

jafnvel þó að viðskiptakostnaður gerði það að verkum að slík viðskiptaregla skapaði ekki 

ein og sér hagrænan ávinning gætu fjárfestar haft hagrænan ávinning af dagatalsáhrifum 

með því að tímasetja þegar fyrirhuguð viðskipti út frá þeim. 

2.3.2 Samtilgátuvandi 

Fama (1970) hélt því fram að tilgátan um skilvirka markaði væri svo almenns eðlis að 

hvorki væri hægt að staðfesta hana né hafna henni. Til að svo væri hægt þyrfti að tilgreina 

nánar hvað felst í því að markaðsverð endurspegli ávallt allar tiltækar upplýsingar að fullu. 

Tilgátuna um skilvirka markaði væri því ekki hægt að prófa eina og sér heldur þyrfti að 

prófa hana samhliða annarri tilgátu um eignaverðslíkan. Ef prófinu er hafnað er ómögu-

legt að átta sig á því hvort verið sé að hafna skilvirkni markaðarins eða eignaverðslíkaninu. 

Þetta nefnir Fama samtilgátuvanda (e. joint-hypothesis problem). Tilvist dagatalsáhrifa 

þarf því ekki að þýða að markaðurinn sé óskilvirkur. Þess í stað getur tilvist dagatalsáhrifa 
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þýtt að sú tilgáta að ávöxtun hlutabréfa á skilvirkum markaði sé óháð dagatalinu sé 

hafnað. Því er mögulegt að dagatalsáhrif séu öllu heldur einkenni skilvirks markaðar og 

að skýringin liggi í ófullkomnu eignaverðslíkani. 

2.3.3 Gagnanám 

Samkvæmt Lakonishok og Smidt (1988) kunna dagatalsáhrif að vera afrakstur gagnanáms 

(e. data mining). Gagnanám gengur út á að leita að tölfræðilega marktæku sambandi í 

gagnasafni án þess að fræðilegur rökstuðningur búi þar að baki. Hættan er sú að ef nógu 

mörg tölfræðipróf eru framkvæmd á sama gagnasafni komi upp tilvik þar sem hægt er að 

sýna fram á tölfræðilega marktækt samband þó raunverulega sé ekkert samband til 

staðar. Lakonishok og Smidt benda þannig á að enginn fræðilegur rökstuðningur hafi verið 

til um tilvist dagatalsáhrifa þegar þau voru uppgötvuð. Samkvæmt þeim eru ný gögn besta 

vörnin gegn gagnanámi, annað hvort gögn af öðrum markaði eða frá öðru tímabili. 

Sullivan, Timmermann og White (2001) benda þó á að ekki sé einfalt að afla nýrra gagna. 

Rannsóknir í fjármálafræðum byggja almennt ekki á tilraunum (e. non-experimental). 

Þannig sé ekki hægt að búa til ný gögn til að prófa tilgátu sem eru óháð gögnunum sem 

leiddu tilgátuna af sér.  

2.3.4 Birtingarbjögun 

Lakonishok og Smidt (1988) bentu jafnframt á þá hættu að val á því hvaða rannsóknir 

væru birtar gæti gefið bjagaða mynd af rannsóknum á viðfangsefninu. Birtingarbjögun (e. 

publication bias)1 sögðu þeir eiga sér stað þegar niðurstöður rannsókna hafa áhrif á það 

hvort þær eru birtar eða ekki. Jákvæðar niðurstöður sem benda til marktæks samband 

séu frekar birtar en neikvæðar niðurstöður sem benda til þess að marktækt samband sé 

ekki til staðar. Rannsóknir sem sýna fram á tilvist dagatalsáhrifa kunni því að vera líklegri 

til að vera birtar en þær sem hafna tilvist dagatalsáhrifa. Birtar rannsóknir geta þannig 

ofmetið tilvist dagatalsáhrifa. 

                                                      

1 Þetta vandamál er einnig nefnt skrifborðsskúffuvandamál (e. file drawer problem) sem vísar til þess að 

rannsóknum sem ekki skila tölfræðilega marktækum niðurstöðum sé stungið niður í skúffu (Rosenthal, 

1979). 
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2.3.5 Tölfræðileg aðferðafræði 

Connolly (1989) gagnrýndi þá tölfræðilegu aðferðafræði sem tíðkast hefur við rannsóknir 

á dagatalsáhrifum. Samkvæmt honum er línulegri aðhvarfsgreiningu yfirleitt beitt við 

rannsóknir án þess að metið sé hvort forsendur aðferðafræðinnar um sjálffylgni (e. serial 

correlation), misdreifni (e. heteroscedasticity) og normaldreifingu (e. normal distribution) 

séu uppfylltar. Þá sé ekki tekið tillit til mæligilda sem geta haft mikil áhrif á niðurstöðurnar 

þar sem þau eru mjög frábrugðin öðrum mæligildum, þ.e. svonefndir útlagar. Þetta getur 

leitt til þess að niðurstöður rannsóknanna verði bjagaðar og þurfi því að taka með 

fyrirvara. 
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3 Fyrri rannsóknir 

3.1 Janúaráhrif 

Rozeff og Kinney (1976) sýndu fram á að bandarískur hlutabréfamarkaður skilaði hærri 

ávöxtun í janúar samanborið við aðra mánuði ársins. Rannsókn þeirra tók til jafnveginnar 

vísitölu hlutabréfa sem skráð voru í kauphöllinni í New York og spannaði tímabilið frá 1904 

til 1974. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að vísitalan skilaði að meðaltali 3,48% mánaðarlegri 

ávöxtun í janúar samanborið við að meðaltali 0,42% mánaðarlegri ávöxtun það sem eftir 

var árs. Janúar skilaði þannig rúmlega áttfaldri ávöxtun á við aðra mánuði ársins. Þetta 

sérkennilega mynstur í ávöxtun hlutabréfa nefnist janúaráhrif (e. January effect). 

Frekari rannsóknir gefa til kynna að janúaráhrifa gæti einkum í ávöxtun hlutabréfa 

fyrirtækja með lágt markaðsverðmæti. Þannig benti Thaler (1987) á að smá fyrirtæki 

hefðu meira vægi en stór í jafnvegnum vísitölum líkt þeirri sem Rozeff og Kinney (1976) 

rannsökuðu.2 Þá fundu Lakonishok og Smidt (1988) ekki merki um janúaráhrif í ávöxtun 

Dow Jones-vísitölunnar á 90 ára tímabili frá 1897 til 1986 en vísitalan mælir ávöxtun 30 

stórra bandarískra iðnfyrirtækja. Loks skiptu Haugen og Jorion (1996) hlutabréfum sem 

skráð voru í kauphöllinni í New York á tímabilinu frá 1926 til 1993 í tíundir eftir markaðs-

verðmæti þeirra í upphafi hvers árs. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að janúaráhrif 

voru sterkust hjá smæstu tíundinni og minnkuðu svo eftir stærð. Þá sýndu tvær stærstu 

tíundirnar engin merki um janúaráhrif. Kohers og Kohli (1991) greindu aftur á móti 

janúaráhrif í ávöxtun Standard & Poor‘s 500-vísitölunnar sem mælir ávöxtun stórra 

bandarískra fyrirtækja. 

Rannsóknir benda enn fremur til þess að janúaráhrif tengist annars konar fráviki á 

hlutabréfamörkuðum. Það er vel þekkt að á bandarískum hlutabréfamarkaði hafa smá 

fyrirtæki sögulega skilað nokkuð hærri áhættuleiðréttri ávöxtun en stór fyrirtæki (sjá 

Banz, 1981; Reinganum, 1981). Keim (1983) sýndi fram á að tæplega helmingur þessara 

                                                      

2 Jafnvegnar (e. equally weighted) vísitölur gefa öllum fyrirtækjum jafnt vægi á meðan markaðsvegnar 

(e. market weighted) vísitölur gefa fyrirtækjum vægi eftir markaðsverðmæti þeirra. Smá félög hafa því að 

öðru óbreyttu meira vægi í jafnvegnum vísitölum heldur en í markaðsvegnum vísitölum.  
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stærðaráhrifa (e. size effect) kæmi fram í janúar og þar af rúmlega helmingur á fyrstu 

fimm viðskiptadögum ársins, einkum þeim fyrsta. Roll (1983) komst sömuleiðis að því að 

stærðaráhrifin kæmu fram á fyrstu viðskiptadögum janúar en sýndi jafnframt fram á að 

þeirra gætti einnig á síðasta viðskiptadegi desember. Þetta mynstur nefndi Roll áramóta-

áhrif (e. turn-of-the-year effect). Síðari rannsóknir hafa engu að síður einkum beinst að 

janúar. 

Janúaráhrif hafa einnig greinst á hlutabréfamörkuðum utan Bandaríkjanna. Gultekin 

og Gultekin (1983) skoðuðu ávöxtun á hlutabréfamörkuðum sautján landa á tímabilinu 

frá 1959 til 1979. Niðurstöðurnar leiddu í ljós vísbendingar um janúaráhrif á þrettán 

þeirra. Agrawal og Tandon (1994) greindu á svipaðan hátt vísbendingar um janúaráhrif á 

hlutabréfamörkuðum fjórtán landa af nítján sem voru til skoðunar á tímabilinu frá 1971 

til 1987. Þar að auki bentu niðurstöður beggja rannsókna til þess að utan Bandaríkjanna 

væru janúaráhrif ekki háð stærð fyrirtækja. 

Rannsóknir benda þó ekki til þess að janúaráhrifa gæti á íslenskum hlutabréfamarkaði. 

Stefán B. Gunnlaugsson (2003) skoðaði ávöxtun Úrvalsvísitölunnar á tímabilinu frá 1993 

til 2003. Niðurstöðurnar sýndu að janúaráhrifa varð ekki vart enda var meðalávöxtun 

vísitölunnar í janúar nálægt mánaðarlegri meðalávöxtun allra mánaða. Í síðari rannsókn 

skoðaði Stefán B. Gunnlaugsson (2015) tilvist janúaráhrifa með uppfærðum gögnum til 

ársins 2013. Niðurstöðurnar sýndu að á tímabilinu skilaði vísitalan að meðaltali næst 

hæstri ávöxtun í janúar þó ekki hafi verið hægt að sýna fram á marktækan mun í saman-

burði við aðra mánuði. 

Nýlegar rannsóknir á því hvort janúaráhrifa gæti enn á erlendum hlutabréfamörkuðum 

gefa gagnstæðar niðurstöður. Í rannsókn á bandarískum hlutabréfamarkaði komst Gu 

(2003) að því að styrkur janúaráhrifa hjá stórum fyrirtækjum hefði dvínað frá níunda 

áratugnum en að þau væru horfin hjá smáum fyrirtækjum. Mehdian og Perry (2002) 

komust að því að janúaráhrif hefðu einnig horfið hjá stórum bandarískum fyrirtækjum á 

sama tíma. Höfundar rannsóknanna telja hnignun janúaráhrifanna kunna að endurspegla 

aukna skilvirkni sökum meiri reynslu og þekkingar fjárfesta ásamt framförum í upplýsinga-

tækni sem skilað hefur hraðari samskiptum og lægri viðskiptakostnaði. Marquering, 

Nisser og Valla (2006) komust jafnframt að því að janúaráhrif hefðu horfið hjá stórum og 

smáum fyrirtækjum fljótlega eftir að uppgötvun þeirra var birt í rannsóknum. Í rannsókn 
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á bandarískum hlutabréfamarkaði komust Haug og Hirschey (2006) aftur á móti að því að 

þó dregið hefði úr janúaráhrifum hjá stórum fyrirtækjum væru þau enn sterk hjá smáum 

fyrirtækjum. Þá sýndu Easterday, Sen og Stephan (2009) sömuleiðis fram á að janúaráhrif 

væru enn til staðar á bandarískum hlutabréfamarkaði en Gu og Simon (2003) komust að 

því að janúaráhrif hefðu dvínað á hlutabréfamarkaði í Bretlandi. 

3.2 Mánudagsáhrif 

French (1980) sýndi fram á að bandarískur hlutabréfamarkaður skilaði lægri ávöxtun á 

mánudögum samanborið við aðra vikudaga. Rannsókn French tók til Standard & Poor‘s 

500-vísitölunnar og spannaði tímabilið frá 1953 til 1977.3 Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

vísitalan skilaði að meðaltali -0,17% daglegri ávöxtun á mánudögum samanborið við 

daglega meðalávöxtun á bilinu frá 0,02% til 0,09% aðra vikudaga. Mánudagar skiluðu 

þannig neikvæðri ávöxtun. Þetta sérkennilega mynstur í ávöxtun hlutabréfa nefnist 

mánudagsáhrif (e. Monday effect). 

Síðari rannsóknir renna frekari stoðum undir tilvist mánudagsáhrifa á bandarískum 

hlutabréfamarkaði. Gibbons og Hess (1981) komust einnig að því að mánudagsáhrifa 

gætti í ávöxtun Standard & Poor‘s 500-vísitölunnar sem og í ávöxtun jafn- og markaðs-

veginna vísitalna á vegum Center for Research in Security Prices (CRSP) á tímabilinu frá 

1962 til 1978. Gibbons og Hess komust jafnframt að því að mánudagsáhrif væru ekki 

bundin við fáein hlutabréf heldur gætti þeirra í ávöxtun allra 30 undirliggjandi hlutabréfa 

Dow Jones-vísitölunnar. Þá greindu Keim og Stambaugh (1984) mánudagsáhrif í ávöxtun 

Standard & Poor‘s 500-vísitölunnar og forvera hennar á 55 ára löngu tímabili frá 1928 til 

1982. Jafnframt skilaði síðasti viðskiptadagur vikunnar hæstu ávöxtuninni, hvort sem það 

var föstudagur eða laugardagur.4 Lakonishok og Smidt (1988) greindu sams konar 

                                                      

3 French (1980) hugðist sannreyna tvær gagnkvæmt sundurlægar tilgátur um ávöxtun hlutabréfa. 

Annars vegar tilgátuna um dagatalstíma (e. calendar time hypothesis) sem kveður á um að ávöxtun hluta-

bréfa falli stöðugt til í tíma. Því ætti ávöxtun mánudaga að jafnaði að vera þreföld á við ávöxtun annarra 

viðskiptadaga vikunnar þar sem ávöxtun mánudaga telur einnig ávöxtun helgarinnar. Hins vegar tilgátuna 

um viðskiptatíma (e. trading time hypothesis) sem kveður á um að ávöxtun hlutabréfa falli einungis til á 

þeim tíma sem hlutabréfamarkaðir eru opnir. Því ætti ávöxtun allra viðskiptadaga vikunnar að jafnaði að 

vera sú sama. Niðurstöður rannsóknarinnar studdu hvoruga tilgátuna. 

4 Árið 1952 lagði kauphöllin í New York niður viðskipti á laugardögum. 
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mynstur í ávöxtun Dow Jones-vísitölunnar á 90 ára tímabili frá 1897 til 1986. Mynstur í 

ávöxtun hlutabréfa virðast því ekki eingöngu tengjast mánudögum, heldur einnig öðrum 

vikudögum. Þessi mynstur nefnast einu nafni vikudagsáhrif (e. day-of-the-week effect). 

Þó hafa rannsóknir einkum beinst að mánudagsáhrifum. 

Rannsóknir benda til þess að mánudagsáhrifa gæti einnig á hlutabréfamörkuðum utan 

Bandaríkjanna. Jaffe og Westerfield (1985) rannsökuðu ávöxtun hlutabréfamarkaða í 

Ástralíu, Bandaríkjunum, Bretlandi, Kanada og Japan á mismunandi tímabilum frá 1950 til 

1983. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að á öllum mörkuðunum skiluðu mánudagar neikvæðri 

ávöxtun. Þriðjudagar skiluðu þó lægstu ávöxtun vikunnar í Ástralíu og Japan. Condoyanni, 

O'Hanlon og Ward (1987) könnuðu hlutabréfamarkaði sömu landa auk Frakklands og 

Singapúr á tímabilinu frá 1969 til 1984. Mánudagar skiluðu neikvæðri ávöxtun í Banda-

ríkjunum, Bretlandi og Kanada en þriðjudagar skiluðu neikvæðri ávöxtun í Ástralíu, 

Frakklandi, Japan og Singapúr. Þá skoðuðu Agrawal og Tandon (1994) hlutabréfamarkaði 

í átján löndum á mismunandi tímabilum frá 1971 til 1987. Mánudagar skiluðu neikvæðri 

ávöxtun og lægstu ávöxtun vikunnar í níu löndum og þriðjudagar í átta af þeim löndum 

sem eftir voru. Chang, Pinegar og Ravichandran (1993) fundu vísbendingar um mánudags-

áhrif á hlutabréfamörkuðum þrettán landa af 23 sem voru til skoðunar á tímabilinu frá 

1986 til 1992. Loks komust Dubois og Louvet (1996) að sambærilegum niðurstöðum í 

rannsókn á ellefu hlutabréfamörkuðum í níu löndum á tímabilinu frá 1969 til 1992. 

Rannsóknir hafa einnig beinst að lágri ávöxtun hlutabréfamarkaða á þriðjudögum. 

Þetta mynstur nefnist þriðjudagsáhrif (e. Tuesday effect). Þriðjudagsáhrifa gætir einkum 

á hlutabréfamörkuðum í Asíu- og Kyrrahafslöndum. Jaffe og Westerfield (1985) könnuðu 

hvort þriðjudagsáhrif stöfuðu af tímamuni við Bandaríkin (e. time zone hypothesis). 

Þriðjudagsáhrif væru þannig einungis birtingarmynd mánudagsáhrifa. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að tímamunur gæti skýrt hluta þriðjudagsáhrifa í Ástralíu en ekki í Japan. Aftur 

á móti gátu Agrawal og Tandon (1994) ekki rakið þriðjudagsáhrif á átta erlendum hluta-

bréfamörkuðum til mánudagsáhrifa í Bandaríkjunum. 

Rannsóknir benda þó ekki til þess að mánudagsáhrifa gæti á íslenskum hlutabréfa-

markaði. Stefán B. Gunnlaugsson (2003) skoðaði ávöxtun Úrvalsvísitölunnar á tímabilinu 

frá 1993 til 2003. Niðurstöðurnar voru þær að ekki væri hægt að sýna fram á tilvist 

mánudagsáhrifa þó að sögulega hafi seinni hluti vikunnar skilað betri ávöxtun en sá fyrri. 
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Í síðari rannsókn skoðaði Stefán B. Gunnlaugsson (2015) tilvist mánudagsáhrifa með 

uppfærðum gögnum til ársins 2013. Niðurstöðurnar bentu til þess að vikudagsáhrif væru 

til staðar á íslenskum hlutabréfamarkaði þó ekki hafi verið hægt að sýna fram á að mánu-

dagar væri frábrugðnir öðrum dögum. 

Frekari rannsóknir benda til þess að mánudagsáhrifa gæti jafnt í ávöxtun smárra sem 

stórra fyrirtækja. Keim og Stambaugh (1984) skiptu hlutabréfum sem skráð voru í 

kauphöllinni í New York og kauphöllinni í Ameríku á tímabilinu frá 1963 til 1982 í tíundir 

eftir markaðsverðmæti þeirra. Allar tíundirnar skiluðu neikvæðri ávöxtun á mánudögum, 

en ekki var hægt að segja til um hvort áhrifin væru sterkari hjá smáum eða stórum fyrir-

tækjum. Bæði Rogalski (1984) og Harris (1986) komust að sambærilegum niðurstöðum. 

Kohers og Kohers (1995) rannsökuðu ávöxtun hlutabréfa eftir stærðum sem skráð voru í 

kauphöllinni í New York, kauphöllinni í Ameríku og Nasdaq-kauphöllinni á tímabilinu frá 

1973 til 1990. Ávöxtun mánudaga reyndist neikvæð og lægst í samanburði við aðra 

vikudaga hjá fyrirtækjum af öllum stærðum en bentu þó til þess að áhrifin væru sterkari 

hjá smáum fyrirtækjum en stórum.  

Þar sem ávöxtun mánudaga telur einnig ávöxtun helgarinnar hafa sumar rannsóknir 

greint þar á milli. Rogalski (1984) rannsakaði ávöxtun Dow Jones-vísitölunnar frá 1974 til 

1978 og ávöxtun Standard & Poor‘s 500-vísitölunnar frá 1978 til 1983. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að mánudagsáhrif mætti rekja til ávöxtunar frá dagslokum föstudags til 

opnunar mánudags. Aftur á móti reyndist ávöxtun frá opnun til dagsloka mánudags ekki 

frábrugðin ávöxtun annarra vikudaga. Smirlock og Starks (1986) skoðuðu ávöxtun Dow 

Jones-vísitölunnar á lengra tímabili frá 1963 til 1983. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 

mánudagsáhrifin hefðu færst til í tíma. Á fyrri hluta tímabilsins féll neikvæð ávöxtun til á 

mánudögum en á þeim síðari um helgar, í samræmi við Rogalski. Harris (1986) kannaði 

svo ávöxtun hlutabréfa sem skráð voru í kauphöllinni í New York frá 1981 til 1983 eftir 

stærðum. Niðurstöðurnar bentu til þess, í samræmi við upphaflega rannsókn Rogalski að 

mánudagsáhrif féllu til um helgar hjá stórum fyrirtækjum. Hjá smáum fyrirtækjum mátti 

hins vegar rekja mánudagsáhrif til mánudaga. 

Rannsóknir benda til þess að mánudagsáhrif séu háð ávöxtun fyrri viku. Jaffe, 

Westerfield og Ma (1989) könnuðu ávöxtun hlutabréfamarkaða í Ástralíu, Bandaríkj-
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unum, Bretlandi, Kanada og Japan á mismunandi tímabilum frá 1930 til 1983. Niður-

stöðurnar leiddu í ljós að í öllum löndum skiluðu mánudagar neikvæðri ávöxtun þegar 

hlutabréfamarkaðurinn hafði lækkað vikuna áður. Einungis í Bandaríkjunum og Bretlandi 

skiluðu mánudagar neikvæðri ávöxtun þegar hlutabréfamarkaðurinn hafði hækkað 

vikuna áður. Agrawal og Tandon (1994) greindu sams konar mynstur í allflestum þeirra 19 

landa sem voru til rannsóknar á tímabilinu frá 1971 til 1987. Abraham og Ikenberry (1994) 

skoðuðu á svipaðan hátt ávöxtun jafnveginnar CRSP-vísitölu frá 1963 til 1991. Niður-

stöðurnar leiddu í ljós að þegar föstudagar skila neikvæðri ávöxtun skila mánudagar í 

kjölfarið neikvæðri ávöxtun í tæplega 80% tilfella, eða að meðaltali -0,61% ávöxtun. En 

þegar föstudagar skila jákvæðri ávöxtun skila mánudagar í kjölfarið að meðaltali 0,11% 

ávöxtun. 

Nýlegri rannsóknir á erlendum hlutabréfamörkuðum benda til þess að mánudagsáhrif 

hafi dvínað, horfið eða jafnvel snúist við. Kamara (1997) skoðaði ávöxtun Standard & 

Poor‘s 500-vísitölunnar ásamt vísitölu smæstu tíundar hlutabréfa í kauphöllinni í New 

York á tímabilinu frá 1962 til 1993. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að mánudagsáhrif hefðu 

horfið hjá stórum fyrirtækjum en væru enn til staðar hjá smáum. Marquering o.fl. (2006) 

komust jafnframt að því að mánudagsáhrif hefðu horfið hjá stórum fyrirtækjum fljótlega 

eftir að uppgötvun þeirra var birt í rannsóknum. Faff og McKenzie (2002) og Kohers, 

Kohers, Pandey og Kohers (2004) greindu hvarf mánudagsáhrifa á fleiri hlutabréfa-

mörkuðum en þeim bandaríska. Síðari rannsóknir benda til þess að mánudagsáhrif hafi 

jafnvel snúist við hjá stórum fyrirtækjum þó þau kunni enn að vera til staðar í smáum. 

Fjárfestar hafi þannig ofnýtt mánudagsáhrifin í stórum fyrirtækjum (Brusa, Liu og 

Schulman, 2000; Gu, 2004; Mehdian og Perry, 2001). 

Kamara (1997) taldi hvarf mánudagsáhrifa hjá stórum fyrirtækjum skýrast af lægri 

kostnaði við að nýta mynstrið. Í fyrsta lagi hefði vægi stofnanafjárfesta aukist en þeir njóta 

lægri kostnaðar í viðskiptum með hlutabréf stórra fyrirtækja en einstaklingar. Stofnana-

fjárfestar njóta aftur á móti ekki sama kostnaðarhagræðis með hlutabréf smárra fyrir-

tækja. Í öðru lagi hefðu miðlunarþóknanir lækkað vegna aukinnar samkeppni eftir að 

kauphallaraðilum í kauphöllinni í New York var heimilað að semja um þóknanir árið 1975. 

Í þriðja lagi hafi viðskiptakostnaður lækkað þegar viðskipti með framtíðarsamninga (e. 

futures) á Standard & Poor‘s 500-vísitöluna hófust árið 1982. 



 

23 

3.3 Hátíðaráhrif 

Ariel (1990) sýndi fram á að bandarískur hlutabréfamarkaður skilaði hærri ávöxtun daginn 

fyrir hátíðir þegar markaðurinn var lokaður heldur en á öðrum dögum ársins. Rannsókn 

Ariel tók til jafn- og markaðsveginna vísitalna útgefnum af CRPS og spannaði tímabilið frá 

1963 til 1982. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að jafnvegna vísitalan skilaði að meðaltali 0,53% 

daglegri ávöxtun daginn fyrir hátíðir samanborið við 0,06% daglega meðalávöxtun aðra 

daga. Þá skilaði markaðsvegna vísitalan að meðaltali 0,37% daglegri ávöxtun daginn fyrir 

hátíðir samanborið við 0,03% daglega meðalávöxtun aðra daga. Dagurinn fyrir hátíðir 

skilaði því á bilinu níu til fjórtán sinnum hærri ávöxtun en aðrir dagar ársins. Þannig féll 

um þriðjungur ávöxtunar markaðarins til daginn fyrir átta árlegar hátíðir. Ávöxtun daginn 

eftir hátíðir reyndist aftur á móti ekki frábrugðin ávöxtun annarra daga.5 Þetta 

sérkennilega mynstur í ávöxtun hlutabréfa nefnist hátíðaráhrif (e. holiday effect). 

Í kjölfarið renndu frekari rannsóknir stoðum undir tilvist hátíðaráhrifa á bandarískum 

hlutabréfamarkaði. Lakonishok og Smidt (1988) komust að því að rúmur helmingur 

ávöxtunar Dow Jones-vísitölunnar á 90 ára löngu tímabili frá 1897 til 1986 féll til daginn 

fyrir um það bil tíu hátíðir. Ávöxtun daginn eftir þessar sömu hátíðir var hins vegar ekki 

frábrugðin ávöxtun annarra daga. Pettengill (1989) sýndi fram á að hátíðaráhrif væru ekki 

bundin við fáein hlutabréf heldur gætti þeirra í ávöxtun 24 af 30 undirliggjandi 

hlutabréfum Dow Jones-vísitölunnar. Þá greindu Wilson og Jones (1993) og Kim og Park 

(1994) hátíðaráhrif á þremur helstu hlutabréfamörkuðum Bandaríkjanna: í kauphöllinni í 

New York, kauphöllinni í Ameríku og Nasdaq-kauphöllinni. 

Frekari rannsóknir hafa beinst að tengslum hátíðaráhrifa við önnur dagatalsáhrif. Ariel 

(1990) benti á að þar sem suma hátíðisdaga ber ávallt upp á mánudegi sé næsti 

viðskiptadagur fyrir hátíðir oft föstudagur. Eins og áður hefur verið greint frá benda 

rannsóknir til þess að smá félög skili óvenju hárri ávöxtun á síðasta viðskiptadegi vikunnar 

(sjá Keim og Stambaugh, 1984; Kohers og Kohers, 1995). Ariel komst hins vegar að því að 

hátíðaráhrif væru enn til staðar þó tekið væri tillit til þessara vikudagsáhrifa. Lakonishok 

og Smidt (1988) komust jafnframt að því að ávöxtun fyrir hátíðir væri tvisvar til fimm 

sinnum hærri en ávöxtun á föstudögum sem bendir enn fremur til þess að hátíðaráhrif 

                                                      

5 Ariel birti þessar niðurstöður upphaflega í rannsóknarritgerð (e. working paper) árið 1984. 
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séu ekki birtingarmynd vikudagsáhrifa. Þá hefur áður verið greint frá því að rannsóknir 

bendi til þess að smá félög skili óvenju hárri ávöxtun um áramót (sjá Keim, 1983; Roll, 

1983). Ariel sýndi hins vegar fram á að hátíðaráhrif væru ekki birtingarmynd þessara 

áramótaáhrifa. Síðari rannsókn Kim og Park (1994) staðfestir að hátíðaráhrif séu hvorki 

birtingarmynd vikudags- né áramótaáhrifa. 

Frekari rannsóknir benda til þess að hátíðaráhrifa gæti bæði í ávöxtun smárra og stórra 

fyrirtækja. Pettengill (1989) skoðaði ávöxtun Standard & Poor‘s 500-vísitölunnar ásamt 

vísitölu smárra fyrirtækja sem sett var saman út frá gögnum frá CRSP á tímabilinu frá 1962 

til 1986. Niðurstöðurnar sýndu að hátíðaráhrif væru sterkari hjá smáum félögum en 

stórum, jafnvel þó óvenju há ávöxtun smárra fyrirtækja um áramót (þ.e. áramótaáhrif) 

væru undanskilin. Ariel (1990) greindi aftur á móti ekki mun á styrkleika hátíðaráhrifa eftir 

stærð fyrirtækja eftir að hafa einnig tekið tillit óvenju hárrar ávöxtunar smárra fyrirtækja 

á föstudögum. Loks skiptu Kim og Park (1994) hlutabréfum sem skráð voru í kauphöllinni 

í New York og kauphöllinni í Ameríku á tímabilinu frá 1963 til 1986 í tíundir eftir 

markaðsverðmæti þeirra. Niðurstöðurnar bentu til þess að teknu tilliti til áramóta- og 

vikudagsáhrif að hátíðaráhrif væru ekki háð stærð fyrirtækja. 

Rannsóknir benda til þess að hátíðaráhrifa gæti einnig á hlutabréfamörkuðum utan 

Bandaríkjanna. Cadsby og Ratner (1992) skoðuðu ávöxtun hlutabréfamarkaða tíu landa á 

mismunandi tímabilum frá 1962 til 1989. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

hátíðaráhrifa gætti á hlutabréfamörkuðum í Ástralíu, Bandaríkjunum, Hong Kong, Japan 

og Kanada. Aftur á móti reyndust hátíðaráhrif ekki til staðar á hlutabréfamörkuðum í 

Bretlandi, Ítalíu, Sviss, Vestur-Þýskalandi og Frakklandi. Í síðari rannsókn sýndu Kim og 

Park (1994) aftur á móti að á tímabilinu frá 1972 til 1987 gætti hátíðaráhrifa á hluta-

bréfamörkuðum í bæði Bretlandi og Japan. Báðar rannsóknir bentu til þess að hátíðaráhrif 

væru bundin hátíðum í hverju landi fyrir sig frekar en hátíðum í Bandaríkjunum. Síðari 

rannsóknir hafa rennt frekari stoðum undir tilvist hátíðaráhrifa í Bretlandi (Arsad og 

Coutts, 1997; Mills og Coutts, 1995) og Japan (Ziemba, 1991). 

Rannsóknir benda til þess að hátíðaráhrif séu til staðar á íslenskum hlutabréfamarkaði 

við tilteknar hátíðir. Stefán B. Gunnlaugsson (2003) skoðaði ávöxtun Úrvalsvísitölunnar í 

kringum áramót, páska, verslunarmannahelgi og jól á tímabilinu frá 1993 til 2003. 

Niðurstöðurnar bentu til þess að hátíðaráhrif væru bundin við áramót og páska en að 
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þeirra gætti ekki um verslunarmannahelgina eða jólin. Ólíkt því sem gerist á erlendum 

mörkuðum virtust hátíðaráhrifin þó ganga til baka eftir hátíðirnar. 

Nýlegri rannsóknir á erlendum hlutabréfamörkuðum benda til þess að hátíðaráhrif hafi 

dvínað eða jafnvel horfið. Rannsóknir Vergin og McGinnis (1999), Keef og Roush (2005) 

og Marquering o.fl. (2006) á bandarískum hlutabréfamarkaði benda þannig til þess að 

seint á níunda áratugnum hafi verulega dregið úr hátíðaráhrifum hjá smáum félögum og 

þau horfið hjá stórum félögum. Það er fljótlega eftir að uppgötvun þeirra var birt í 

rannsóknum. Chong, Hudson, Keasey og Littler (2005) sýndu jafnframt að á tímabilinu frá 

1991 til 1997 hafi hátíðaráhrif á bandarískum hlutabréfamarkaði snúist við áður en þau 

hurfu eftir 1997. Þá komust Chong o.fl. (2005) einnig að því að hátíðaráhrif hefðu dvínað 

á hlutabréfamörkuðum í Bretlandi og Hong Kong.  

3.4 Mánaðamótaáhrif 

Ariel (1987) sýndi fram á að bandarískur hlutabréfamarkaður skilaði hærri ávöxtun á fyrri 

helmingi mánaðar, sem einnig taldi síðasta viðskiptadag næstliðins mánaðar, en á þeim 

síðari. Rannsókn Ariel tók til jafn- og markaðsveginna vísitalna útgefnum af CRSP og 

spannaði tímabilið frá 1963 til 1981. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að jafnvegna vísitalan 

skilaði að meðaltali 1,41% uppsafnaðri ávöxtun á fyrri helmingi mánaðar en -0,02% á þeim 

síðari. Þá skilaði markaðsvegna vísitalan að meðaltali 0,83% uppsafnaðri ávöxtun á fyrri 

helmingi mánaðar en -0,18% á þeim síðari. Þannig ávannst öll ávöxtun markaðarins á fyrri 

helmingi mánaðarins. Þetta sérkennilega mynstur í ávöxtun hlutabréfa nefnist 

hálfsmánaðaráhrif (e. semi-monthly effect). 

Í kjölfarið könnuðu Lakonishok og Smidt (1988) hvort sams konar mynsturs gætti í 

ávöxtun Dow Jones-vísitölunnar á 90 ára tímabili frá 1897 til 1986. Í ljós kom að munurinn 

á ávöxtun fyrri og síðari helmingum mánaðarins kom fram á styttra tímabili, nánar tiltekið 

á síðasta og fyrstu þremur viðskiptadögum mánaðarins. Á þessu fjögurra daga tímabili 

skilaði vísitalan að meðaltali 0,47% uppsafnaðri ávöxtun á meðan hver mánuður skilaði 
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að meðaltali 0,35% mánaðarlegri ávöxtun. Þannig ávannst rúmlega öll ávöxtun mánað-

arins á fjögurra daga tímabili um hver mánaðamót. Þetta sérkennilega mynstur í ávöxtun 

hlutabréfa nefnist mánaðamótaáhrif (e. turn-of-the-month effect).6 

Hensel og Ziemba (1996) renndu frekari stoðum undir tilvist mánaðamótaáhrifa á 

bandarískum hlutabréfamarkaði. Niðurstöður rannsóknar þeirra á ávöxtun Standard & 

Poor‘s 500-vísitölunnar frá 1928 til 1993 sýndi að á fimm viðskiptadögum um hver 

mánaðamót, nánar tiltekið á síðustu tveimur og fyrstu þremur viðskiptadögum hvers 

mánaðar, skilaði vísitalan að meðaltali sexfaldri daglegri ávöxtun á við aðra daga. Hensel 

og Ziemba sýndu jafnframt að viðskiptaregla byggð á mánaðamótaáhrifum hefði skilað 

fjárfestum 0,63% árlegri ávöxtun umfram markaðinn fyrir viðskiptakostnað. 

Rannsóknir hafa einnig beinst að því hvort mánaðamótaáhrif séu birtingarmynd 

annarra dagatalsáhrifa. Áður hefur verið bent á að hlutabréfamarkaðir sýni merki um 

áramótaáhrif, þar sem ávöxtun er óvenju há á tímabilinu frá síðasta viðskiptadegi ársins 

til og með fyrstu fjórum viðskiptadögunum ársins (sjá Keim, 1983; Roll, 1983). Lakonishok 

og Smidt (1988) sýndu hins vegar fram á að mánaðamótaáhrif væru enn til staðar þó 

áramótunum væri sleppt. Þá sýndu McConnell og Xu (2008) jafnframt fram á að mánaða-

mótaáhrif væru hvorki bundin við áramót né ársfjórðungsmót. 

Frekari rannsóknir benda til þess að mánaðamótaáhrifa gæti bæði í ávöxtun smárra og 

stórra fyrirtækja. Pettengill og Jordan (1988) skoðuðu ávöxtun Standard & Poor‘s 500-

vísitölunnar ásamt vísitölu smárra fyrirtækja sem sett var saman út frá gögnum frá CRSP 

á tímabilinu frá 1962 til 1985. Niðurstöðurnar sýndu að mánaðamótaáhrif væru til staðar 

bæði í ávöxtun hlutabréfa smárra og stórra fyrirtækja. McConnell og Xu (2008) og Sharma 

og Narayan (2014) sýndu fram á að þó mánaðamótaáhrif væru til staðar hjá bæði smáum 

og stórum fyrirtækjum væru áhrifin sterkari hjá smáum fyrirtækjum.  

Rannsóknir benda til þess að mánaðamótaáhrifa gæti einnig á hlutabréfamörkuðum 

utan Bandaríkjanna. Cadsby og Ratner (1992) könnuðu ávöxtun í kringum mánaðamót á 

hlutabréfamörkuðum tíu landa á mismunandi tímabilum frá 1962 til 1989. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að mánaðamótaáhrifa gætti á hlutabréfamörkuðum í 

                                                      

6 Síðari rannsóknir fylgja flestar fordæmi Lakonishok og Smidt (1988) og skilgreina mánaðamót sem 

síðasta og fyrstu þrjá viðskiptadaga hvers mánaðar. 
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Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi, Ástralíu, Sviss og Vestur Þýskalandi. Aftur á móti 

reyndust mánaðamótaáhrif ekki til staðar á hlutabréfamörkuðum í Japan, Hong Kong, 

Ítalíu og Frakklandi. Þá leiddi rannsókn Agrawal og Tandon (1994) á tímabilinu frá 1971 til 

1987 í ljós að mánaðamótaáhrif væru til staðar á hlutabréfamörkuðum tíu landa af nítján 

sem voru til skoðunar. Víðtæk rannsókn McConnell og Xu (2008) á hlutabréfamörkuðum 

34 landa á mismunandi tímabilum frá 1968 til 2006 leiddi í ljós að mánaðamótaáhrif væru 

til staðar á 30 þeirra. 

Gylfi Magnússon (2006) skoðaði hvort mánaðamótaáhrif væru til staðar á íslenskum 

hlutabréfamarkaði. Rannsóknin tók til ávöxtunar Úrvalsvísitölunnar á tímabilinu frá 1993 

til 2007. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að hlutabréf skiluðu hærri ávöxtun daginn fyrir 

mánaðamót samanborið við aðra daga mánaðarins. En ólíkt því sem gerist á erlendum 

mörkuðum skiluðu hlutabréf lægri ávöxtun daginn eftir mánaðamót samanborið við aðra 

daga mánaðarins. Þessi sérstaða var skýrari um ársfjórðungsmót en skýrust um áramót. 

Niðurstöðurnar bentu til þess að mynstursins gætti á tímabilinu frá 2000 til 2006 en ekki 

voru merki um mynstrið á upphafsárum markaðarins frá 1993 til 1999 nema ef til vill um 

áramót. Gylfi sýndi jafnframt fram á að fyrrgreint mynstur væri ekki bundið við fáein fyrir-

tæki. Í framhaldsrannsókn kannaði Gylfi Magnússon (2012) hvort sams konar mynsturs 

gætti í ávöxtun íslenskra hlutabréfa fyrir og eftir hrun íslenska fjármálakerfisins í október 

2008. Niðurstöður rannsóknarinnar sem spannaði tímabilið frá 1993 til 2012 bentu til þess 

að einungis veikar vísbendingar væru um mynstrið eftir hrun. 

Nýlegar rannsóknir á því hvort mánaðamótaáhrifa gæti enn á erlendum hlutabréfa-

mörkuðum gefa gagnstæðar niðurstöður. Maberly og Waggoner (2000) sýndu fram á að 

eftir 1990 hefðu mánaðamótaáhrif horfið af bæði stundarmakaði (e. spot market) og 

framtíðarmarkaði (e. futures market) með Standard & Poor‘s 500-vísitöluna. Kunkel, 

Compton og Beyer (2003) könnuðu tilvist mánaðamótaáhrifa á hlutabréfamörkuðum í 

nítján löndum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að á heildartímabili rannsóknarinnar frá 1988 

til 2000 voru mánaðamótaáhrif til staðar á fimmtán þeirra. Á síðari helmingi tímabilsins, 

frá 1994 til 2000, hurfu mánaðamótaáhrifin af fjórum þeirra, þ.m.t. þeim bandaríska. 

McConnell og Xu (2008) komust hins vegar að gagnstæðri niðurstöðu. Í rannsókn á 

markaðs- og virðisvegnum CRSP-vísitölum sem spannaði tímabilið frá 1928 til 2005 

reyndust mánaðamótaáhrif enn til staðar á tímabilinu frá 1987 til 2005. Bæði Marquering 
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o.fl. (2006) og Sharma og Narayan (2014) komust einnig að því að mánaðamótaáhrif væru 

enn til staðar á bandarískum hlutabréfamarkaði.
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4 Mögulegar skýringar 

Þó fjölmargar tilgátur hafi verið settar fram til að skýra tilvist dagatalsáhrifa hafa enn ekki 

fengist haldgóðar skýringar á þessum mynstrum. Því má telja líklegt að dagatalsáhrif 

skýrist af samspili margra þátta. Hér á eftir verður farið yfir helstu tilgáturnar sem settar 

hafa verið fram til að skýra dagatalsáhrif. 

4.1 Arðleysisáhrif 

Phillips-Patrick og Schneeweis (1988) töldu mánudagsáhrif geta skýrst af arðleysisáhrifum 

(e. ex-dividend effect). Þeir bentu á að flestar rannsóknir á mánudagsáhrifum notast við 

verðvísitölur (e. price indices) sem mæla einungis breytingu í verði í stað þess að nota 

vísitölur heildarávöxtunar (e. total return indices) sem taka jafnframt tillit til arðgreiðslna. 

Það er vel þekkt að á fyrsta viðskiptadegi án arðsréttinda lækkar hlutabréfaverð um það 

bil því sem nemur arðgreiðslunni. Falli arðleysisdagar oftar til á mánudögum en öðrum 

vikudögum ættu verðvísitölur að skila lægri ávöxtun á mánudögum en á öðrum viku-

dögum. 

Í framhaldinu báru Phillips-Patrick og Schneeweis saman ávöxtun CRSP-vísitalna með 

og án arðs á tímabilinu frá 1982 til 1985. Rannsóknin leiddi í ljós að mánudagar skiluðu 

hærri ávöxtun í formi arðs (e. dividend yield) en aðrir vikudagar. Umfang arðleysis-

áhrifanna var þó af þeirri stærðargráðu að þau gátu einungis skýrt hluta mánudagsáhrifa. 

Síðari rannsóknir á arðleysisáhrifum gefa flestar sambærilegar niðurstöður, hvort sem 

það er á bandarískum hlutabréfamarkaði (Fishe, Gosnell og Lasser, 1993; Lakonishok og 

Smidt, 1988) eða öðrum erlendum hlutabréfamörkuðum (Athanassakos og Robinson, 

1994; Draper og Paudyal, 2002). 

4.2 Uppgjörstími hlutabréfaviðskipta 

Gibbons og Hess (1981) töldu mánudagsáhrif geta skýrst af uppgjörstímabili hlutabréfa-

viðskipta (e. settlement period). Þeir bentu á að þar sem uppgjör hlutabréfaviðskipta eigi 

sér stað nokkrum dögum eftir viðskipti megi líta á verðið í viðskiptunum sem framvirkt 

verð (e. forward price) frekar en stundarverð (e. spot price). Framvirkt verð jafngildir 

stundarverði framreiknuðu með áhættulausum vöxtum út uppgjörstímabilið, þ.e. frá 
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viðskiptadegi til uppgjörsdags. Því ætti hlutabréfaverð að vera hærra eftir því sem 

uppgjörstímabilið er lengra. Þar sem uppgjörstímabilið er sett fram í viðskiptadögum telur 

það fleiri daga ef það nær yfir helgi. Uppgjörstímabil hlutabréfaviðskipta er því lengra ef 

viðskiptin eiga sér stað á föstudegi en á mánudegi. Þetta gildir svo lengi sem fjöldi 

viðskiptadaga uppgjörstímabilsins gengur ekki upp í fimm, því þá nær uppgjörstímabilið 

fyrir alla vikudaga yfir jafn margar helgar. Gibbons og Hess gátu hins vegar ekki sýnt fram 

á að mánudagsáhrif hefðu horfið af bandarískum hlutabréfamarkaði þegar uppgjörs-

tímabilið var lengt úr fjórum dögum í fimm daga árið 1968. 

Lakonishok og Levi (1982) bentu á að taka þyrfti tillit til þess að í Bandaríkjunum væru 

hlutabréfaviðskipti gerð upp með ávísunum. Uppgjörstímabilið væri raunar einum degi 

lengra þar sem það tæki einn viðskiptadag að innleysa ávísun eftir framvísun í viðskipta-

banka. Lakonishok og Levi könnuðu hvort mánudagsáhrifa gætti í ávöxtun CRSP-

vísitölunnar á tímabilinu frá 1962 til 1979 eftir að ávöxtun vísitölunnar hafði verið aðlöguð 

fyrir lengd uppgjörstímabilsins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þó mánudags-

áhrifa gætti enn í aðlagaðri vísitölu minnkaði styrkur þeirra um 17%. Uppgjörstímbilið 

gæti því skýrt mánudagsáhrif að hluta. 

Frekari rannsóknir á bandarískum hlutabréfamarkaði benda aftur á móti til þess að 

uppgjörstímabilið eigi ekki þátt í því að skýra mánudagsáhrif. Dyl og Martin (1985) sýndu 

fram á að styrkur mánudagsáhrifa hefði ekki breyst árið 1968 eftir lengingu uppgjörs-

tímabilsins. Keim og Stambaugh (1984) benda enn fremur á að mánudagsáhrif séu 

sterkari þegar vextir eru lágir sem samræmist ekki tilgátunni. Þá sýna rannsóknir á 

erlendum hlutabréfamörkuðum fram á tilvist mánudagsáhrifa þrátt fyrir að uppgjörs-

tímabil sé með öðrum hætti og eigi að leiða af sér annars konar mynstur í ávöxtun 

vikudaga (sjá Agrawal og Tandon, 1994; Jaffe og Westerfield, 1985). 

Fabozzi, Ma og Briley (1994) töldu sömu skýringu geta átt við hátíðaráhrif þar sem 

lokun hlutabréfamarkaða vegna hátíða getur einnig lengt uppgjörstímabilið. Jacobs og 

Levy (1988) benda aftur á móti á að hátíðaráhrif séu af þeirri stærðargráðu að uppgjörs-

tímabilið geti ekki skýrt þau. Kim og Park (1994) benda enn fremur á að hátíðaráhrif séu 

til staðar á fleiri erlendum mörkuðum og því geti uppgjörstímabil sem er breytilegt eftir 

mörkuðum ekki skýrt hátíðaráhrif. 
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4.3 Skortstöðum lokað 

Ariel (1990) velti því fyrir sér hvort hátíðaráhrif gætu skýrst af því að fjárfestar kaupi 

hlutabréf fyrir hátíðir til að loka skortstöðum (e. short covering). Hann dró þá skýringu í 

efa þar sem óljóst væri hvers vegna fjárfestar loki skortstöðum fyrir hátíðir en ekki gnótt-

stöðum. Auk þess bendir ávöxtun eftir hátíðir ekki til þess að fjárfestar opni skort-

stöðurnar aftur. 

Chen og Singal (2003) héldu því fram að mánudagsáhrif mætti skýra með sams konar 

hætti. Fjárfestar kaupi hlutabréf á föstudögum til að loka skortstöðum yfir helgar og selji 

svo hlutabréf á mánudögum til að opna skortstöður aftur. Fjárfestar séu líklegri til að loka 

skortstöðum en gnóttstöðum fyrir helgar þar sem hámarkstap af skortstöðum er óendan-

legt á meðan hámarkstap af gnóttstöðum er takmarkað. Rannsókn Chen og Singal benti 

til þess að mánudagsáhrif væru sterkari í ávöxtun hlutabréf með hlutfallslega hærri 

skortstöður en þeim sem eru með hlutfallslega lægri skortstöður. Þá benti rannsóknin 

einnig til þess að mánudagsáhrif hefðu veikst eftir 1977 þegar Chicago Board Option 

Exchange kynnti sölurétti (e. put options) til sögunnar sem gera fjárfestum kleift að taka 

stöðu gegn hlutabréfum með takmarkaðri áhættu. 

4.4 Endurstilling eignasafna 

Haugen og Lakonishok (1988) töldu janúaráhrif geta skýrst af því að sjóðstjórar endurstilli 

eignasöfn sjóða sinna rétt fyrir áramót (e. portfolio rebalancing). Tvær ástæður gætu legið 

þar að baki. 

Annars vegar endurstilli stjórar eignasöfn sjóða sinna í þeim tilgangi að láta þau líta 

betur út. Þessi iðja kallast gluggaskreytingar (e. window dressing) og felst nánar tiltekið í 

því að rétt fyrir áramót eru óæskileg hlutabréf sem skilað hafa lélegri ávöxtun seld. Þetta 

eru einkum hlutabréf smárra áhættusamra fyrirtækja þar sem flökt í ávöxtun smárra 

fyrirtækja er að jafnaði meira en stórra. Á móti eru hlutabréf sem skilað hafa góðri 

ávöxtun keypt. Í skýrslugjöf til sjóðfélaga í árslok líta sjóðstjórar þannig út fyrir að hafa 

staðið sig betur en þeir gerðu í raun. Eftir áramót eru óæskilegu hlutabréfin keypt á ný í 

þeirri von um að ná betri árangri en sem nemur meðaltali markaðarins. 

Hins vegar endurstilli sjóðstjórar eignasöfn sjóða sinni í þeim tilgangi að læsa inni 

árangur um áramót (e. performance hedge). Árangurstengdar þóknanir sjóðstjóra eru 

gjarnan metnar með því að bera saman ávöxtun sjóðsins við ávöxtun viðmiðunarvísitölu. 
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Þetta mat miðast einkum við áramót. Sjóðstjórar sem hafa náð góðum árangri á árinu 

með því að fjárfesta í hlutabréfum smárra áhættusamra fyrirtækja eru tregir til að halda 

bréfunum þegar þeir hafa náð ávöxtun umfram viðmiðunarvísitöluna. Sjóðstjórar selja því 

hlutabréf smárra áhættusamra fyrirtækja fyrir áramót og tryggja sér þess í stað ávöxtun 

viðmiðunarvísitölunnar með því að kaupa hlutabréfin sem standa að baki henni. Þetta eru 

einkum hlutabréf stórra fyrirtækja. Eftir áramót eru hlutabréf smárra áhættusamra 

fyrirtækja keypt á ný í þeirri von að ná betri árangri en sem nemur meðaltali markaðarins. 

Hvor sem ástæðan er sem býr að baki endurstillingu eignasafna ætti afleiðingin að vera 

sú að hlutabréf smárra áhættusamra fyrirtækja skili lélegri ávöxtun í desember en góðri 

ávöxtun í janúar. 

Lakonishok, Shleifer, Thaler og Vishny (1991) skoðuðu hlutabréfaviðskipti 769 banda-

rískra lífeyrissjóða á tímabilinu frá 1983 til 1989. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram 

á að á hverjum ársfjórðungi seldu sjóðirnir meira af hlutabréfum sem höfðu skilað lélegri 

ávöxtun og keyptu hlutabréf sem skilað höfðu góðri ávöxtun. Umfang þessara viðskipta 

var mest á síðasta ársfjórðungi ársins í samræmi við gluggaskreytingar. Þá skoðuðu Lee, 

Porter og Weaver (1998) ávöxtun 1.643 hlutabréfasjóða frá 1976 til 1993. Stundi sjóð-

stjórar gluggaskreytingar ættu sjóðir sem miða uppgjör sitt við annað tímabil en 

almanaksárið að vera í betri stöðu til að hagnýta janúaráhrif. Niðurstöður rannsóknar-

innar leiddu hins vegar í ljós að enginn munur var á ávöxtun hlutabréfasjóða í janúar eftir 

uppgjörstímabili. Því eru árangursvarnir líklegri skýring en gluggaskreytingar.  

4.5 Selt fyrir skattalegt sölutap 

Wachtel (1942) og Branch (1977) töldu janúaráhrif geta skýrst af sölu hlutabréfa í 

skattalegum tilgangi (e. tax-loss selling). Þeir sögðu fjárfesta selja hlutabréf fyrir árslok til 

að innleysa skattalegt tap sem nýta mætti til frádráttar frá skattskyldum söluhagnaði. Við 

það skapast söluþrýstingur sem þrýstir hlutabréfaverði niður í árslok. Hlutabréfaverð 

réttir svo aftur úr kútnum í janúar þegar söluþrýstingnum linnir. Roll (1983) benti í 

framhaldinu á að fjárfestar væru líklegri til að selja hlutabréf smárra fyrirtækja í skatta-

legum tilgangi þar sem flökt í ávöxtun smárra fyrirtækja er að jafnaði meira en stórra og 

því meiri líkur á því að þau séu í tapi í árslok. Janúaráhrifa gætir því einkum í ávöxtun 

smárra fyrirtækja. Ritter (1988) bætti við tilgátuna með því að halda því fram að einstakl-

ingar bíði með að endurfjárfesta andvirði sölunnar þar til í janúar (e. parking the 
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proceeds). Við það skapast kaupþrýstingur sem lyftir hlutabréfaverði upp í janúar og 

magnar janúaráhrifin. Þar sem einstaklingar fjárfesta einkum í smáum félögum gætir 

janúaráhrifa frekar hjá þeim. 

D'Mello, Ferris og Hwang (2003) sýndu fram á að meðalstærð viðskipta með hlutabréf 

sem lækkað hafa í verði á árinu minnki fyrir áramót. Það styður við það að einstaklingar 

frekar en stofnanafjárfestar selji hlutabréf fyrir áramót í samræmi við tilgátuna. 

Rannsóknir á tilgátunni hafa einnig beinst að því að greina á milli hlutabréfa eftir því 

hvort hvati sé til þess að selja þau í árslok. Branch (1977) skoðaði ávöxtun hlutabréfa í 

kauphöllinni í New York frá 1965 til 1974. Í samræmi við tilgátuna leiddu niðurstöðurnar 

í ljós að hlutabréf sem náðu lægsta verði ársins í árslok skiluðu betri ávöxtun en meðaltal 

markaðarins á fyrstu vikum janúar. Reinganum (1983) skoðaði hlutabréfagögn CRSP á 

tímabilinu frá 1963 til 1980 og komst að sams konar niðurstöðum fyrir hlutabréf sem 

höfðu lækkað í verði frá miðju ári. Hins vegar gætti janúaráhrifa engu að síður í ávöxtun 

smárra hlutabréfa sem hækkað höfðu frá miðju ári þó þau væru ekki eins áberandi. 

Skattalegt sölutap virðist því ekki geta skýrt janúaráhrif að fullu. 

Rannsóknir hafa einnig beinst að breytingum á bandarískum skattalögum árið 1917 

sem sköpuðu hvata til sölu hlutabréfa í skattalegum tilgangi. Schultz (1985) skoðaði 

ávöxtun smárra fyrirtækja á bandarískum markaði frá 1900 til 1929. Í samræmi við 

tilgátuna voru janúaráhrif ekki til staðar fyrir breytingar á skattalögum. Jones, Lee og 

Apenbrink (1991) báru saman ávöxtun jafnveginnar útgáfu Cowles-vísitölunnar við 

ávöxtun Dow Jones-vísitölunnar frá 1899 til 1928. Niðurstöðurnar bentu til þess að 

umframávöxtun smárra fyrirtækja í janúar ætti upptök sín við skattabreytingarnar. 

Pettengill (1986) komst aftur á móti að niðurstöðum sem stangast á við tilgátuna með því 

að skoða Cowles-vísitöluna yfir lengra tímabil eða frá 1871 til 1937. Niðurstöðurnar sýndu 

fram á að janúaráhrif voru til staðar fyrir breytingar á skattalögum árið 1917. Jones, 

Pearce og Wilson (1987) sýndu að sama skapi fram á að skattabreytingarnar hefðu ekki 

haft áhrif á styrk janúaráhrifa. 

Rannsóknir á öðrum erlendum mörkuðum gefa heldur ekki afdráttarlausar niður-

stöður. Berges, McConnell og Schlarbaum (1984) greindu janúaráhrif á kanadískum 

hlutabréfamarkaði bæði fyrir og eftir að skattur var lagður á söluhagnað hlutabréfa árið 
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1972. Kato og Schallheim (1985) greindu að sama skapi janúaráhrif á japönskum hluta-

bréfamarkaði þó að söluhagnaður einstaklinga vegna hlutabréfa væri ekki skattskyldur, 

auk þess sem fyrirtækjum var heimilt að velja eigið skattár. Brown, Keim, Kleidon og 

Marsh (1983) sýndu fram á janúaráhrif á áströlskum hlutabréfamarkaði, jafnvel þó að 

skattárið í Ástralíu hefjist í júlí. Hins vegar greindist einnig óvenju há ávöxtun í júlí í 

samanburði við aðra mánuði sem styður við tilgátuna. Sala hlutabréfa í skattalegum 

tilgangi kann því að skýra hluta janúaráhrifa. 

4.6 Upplýsingaúrvinnsla einstaklinga og stofnanafjárfesta 

Miller (1988) taldi mánudagsáhrif geta skýrst af upplýsingaúrvinnslu einstaklinga og 

stofnanafjárfesta (e. information processing). Samkvæmt honum taka einstaklingar frekar 

fjárfestingarákvarðanir um helgar þar sem tími þeirra á virkum dögum er takmarkaður. 

Þar sem fjárfestingarráðgjöf, sem veitt er á virkum dögum, beinist að kaupum á hluta-

bréfum fremur en sölu taka einstaklingar frekar ákvarðanir um sölu hlutabréfa um helgar 

sem svo eru framkvæmdar á mánudögum.7 Við það skapast söluþrýstingur sem þrýstir 

hlutabréfaverði niður á mánudögum. Miller taldi einnig að mánudagsáhrif ættu að vera 

sterkari hjá smáum fyrirtækjum þar sem eignarhald einstaklinga væri meira. Þá benti 

Osborne (1962) á að stofnanafjárfestar notuðu mánudaga til að skipuleggja vikuna og 

væru því á móti ekki eins virkir á markaðnum. 

Lakonishok og Maberly (1990) rannsökuðu umfang einstaklinga á hlutabréfamarkaði 

með því að skoða vægi smálotuviðskipta (e. odd-lot trades) í kauphöllinni í New York.8 

Þeir komust að því að velta einstaklinga væri meiri á mánudögum en öðrum vikudögum 

þó heildarvelta væri minni. Þar að auki voru einstaklingar frekar seljendur að hlutabréfum 

á mánudögum. Abraham og Ikenberry (1994) komust að sams konar niðurstöðum en 

jafnframt að einstaklingar væru líklegri til að selja á mánudögum ef hlutabréf lækkuðu á 

                                                      

7 Miller (1988) vísar í rannsókn Groth, Lewellen, Schlarbaum og Lease (1979) sem skoðuðu 6.014 

fjárfestingarráðgjafir verðbréfamiðlara. Af þeim mæltu 77% með því að kaupa eða halda, 13% með því að 

selja eða halda aftur af kaupum og 10% var ekki hægt að flokka. 

8 Viðskipti með hlutabréf fara vanalega fram í 100 bréfa samstæðum. Viðskipti með færri bréf nefnast 

smálotuviðskipti. Þar sem einstaklingar eru líklegri en stofnanafjárfestar til að eiga viðskipti fyrir lágar 

fjárhæðir gefur umfang smálotuviðskipta vísbendingu um viðskipti einstaklinga. 



 

35 

föstudeginum á undan. Brooks og Kim (1997) komust að því að á mánudögum væru smá 

viðskipti algengari með fleiri sölum og stór viðskipti færri. Chan, Leung og Wang (2004) 

sýndu einnig fram á að mánudagsáhrif væru sterkari í ávöxtun hlutabréfa fyrirtækja þar 

sem einstaklingar væru hærra hlutfall hluthafa. 

Sias og Starks (1995) sýndu aftur á móti fram á að mánudagsáhrif væru sterkari í fyrir-

tækjum þar sem eignarhald stofnanafjárfesta er hærra. Mánudagsáhrif stafi því af 

upplýsingaúrvinnslu stofnanafjárfesta en ekki einstaklinga. Brockman og Michayluk 

(1998) héldu því fram að einstaklingar væru líklegri til að láta viðskipti sín ráðast af 

ávöxtun stakra hlutabréfa frekar en safns hlutabréfa því einstaklingar eiga frekar viðskipti 

með stök hlutabréf. Þeir greina fylgni á milli ávöxtunar mánudags og föstudags fyrir 

markaðinn í heild en ekki fyrir stök hlutabréf. Því má rekja mánudagsáhrif til viðskipta 

stofnanafjárfesta í samræmi við Sias og Starks. 

4.7 Greiðsluflæði 

Ogden (1990) taldi janúar- og mánaðamótaáhrif geta skýrst af greiðsluflæði (e. liquidity). 

Hann benti á að venjan væri að greiða út laun, arð, vexti og afborganir um mánaðamót, 

einkum áramót. Fjárfestar leiti með hluta þessa fjármagns inn á hlutabréfamarkaðinn sem 

skapar kaupþrýsting sem lyftir hlutabréfaverði upp um mánaðamót, þ.m.t. áramót. 

Ogden taldi enn fremur að þar sem aðhald peningastefnunnar hefði áhrif á laust fé í 

umferð ætti gagnstætt samband að vera á milli aðhalds peningastefnunnar og styrks 

janúar- og mánaðamótaáhrifa. Rannsókn á ávöxtun jafn- og virðisveginna CRSP-vísitalna 

á tímabilinu frá 1969 til 1986 leiddi í ljós, í samræmi við tilgátuna, að janúar- og 

mánaðamótaáhrif voru sterkari þegar aðhald peningastefnunnar var minna. 

Frekari rannsóknir á greiðsluflæði sem skýringu á mánaðamótaáhrifum gefa gagn-

stæðar niðurstöður. Pettengill og Jordan (1988) sýndu fram á aukið viðskiptamagn í 

kauphöllinni í New York um mánaðamót til stuðnings tilgátunni. Booth, Kallunki og 

Martikainen (2001) komust að sams konar niðurstöðum í rannsókn á finnskum hluta-

bréfamarkaði. Þá sýndi Ziemba (1991) að mánaðamótaáhrif birtust um viku fyrr á 

japönskum hlutabréfamarkaði en á þeim bandaríska en í Japan tíðkast að greiða laun 

þann 25. hvers mánaðar. McConnell og Xu (2008) greindu aftur á móti hvorki meira 

viðskiptamagn í kauphöllinni í New York né meira innflæði inn í bandaríska hlutabréfasjóði 

um mánaðamót sem stangast á við tilgátuna. Gylfi Magnússon (2006) taldi að ef skýringin 
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á mánaðamótaáhrifum lægi í greiðsluflæði ætti þess einnig að sjást merki í öðrum fjár-

festingarkostum sem keppa við hlutabréf. Könnun á vöxtum á íslenskum millibanka-

markaði gáfu sterklega til kynna að svo væri ekki. 

Wachtel (1942) taldi einnig að janúaráhrif gætu skýrst af greiðsluflæði. Einstaklingar 

seldu þannig hlutabréf í desember til að standa straum af útgjöldum vegna jólanna. Við 

það skapast söluþrýstingur sem þrýstir hlutabréfaverði niður í desember. Hlutabréfaverð 

réttir svo aftur úr kútnum í janúar þegar söluþrýstingnum léttir. 

4.8 Upplýsingaflæði  

French (1980) taldi mánudagsáhrif geta skýrst af upplýsingaflæði (e. information flow). 

Stjórnendur skráðra fyrirtækja hafi tilhneigingu til að fresta slæmum fréttum þar til eftir 

lokun markaða á föstudögum í þeirri von að fréttirnar hafi minni áhrif á hlutabréfaverð ef 

fjárfestar fái lengri tíma til að meta upplýsingarnar. Því lækki hlutabréfaverð á mánu-

dögum þegar markaðurinn bregst við slæmum fyrirtækjafréttum (e. microeconomic 

news). 

Rannsóknir benda til þess að stjórnendur fyrirtækja hafi vissulega tilhneigingu til að 

fresta slæmum fréttum. Patell og Wolfson (1982) skoðuðu þannig tímasetningar afkomu- 

og arðgreiðslutilkynninga. Þeir komust að því að jákvæðar tilkynningar væru frekar birtar 

þegar markaðir væru opnir en neikvæðar tilkynningar eftir lokun markaða. Enn frekar 

birtist hærra hlutfall tilkynninga eftir lokun markaða á föstudögum en á nokkrum öðrum 

vikudegi. Penman (1987) sýndi fram á að stjórnendur hefðu tilhneigingu til að fresta 

neikvæðum afkomutilkynningum. Þá eru slæmar afkomutilkynningar líklegri til að berast 

markaðnum á mánudögum og föstudögum en í miðri viku. Damodaran (1989) komst að 

því að afkomu- og arðgreiðslutilkynningar sem birtar voru á föstudögum væru líklegri til 

að vera neikvæðar. Þar að auki væru flestar tilkynningar sem birtar væru á föstudögum 

birtar eftir lokun markaða svo viðbrögð markaðarins kæmi fram á mánudögum. Þó komst 

Damodaran að því að fyrirtækjafréttir gætu einungis skýrt lítinn hluta mánudagsáhrifa. 

Dyl og Maberly (1988) prófuðu tilgátuna með því að skoða stærstu verðbreytingarnar 

á Standard & Poor‘s 500-vísitölunni á tímabilinu frá 1982 til 1986 sem féllu til þegar 

markaðurinn var lokaður (þ.e. breytinguna frá dagslokaverði til opnunarverðs næsta 

viðskiptadags). Niðurstöðurnar sýndu óvenju háa tíðni verðlækkana um helgar 

samanborið við aðra vikudaga sem bendir til þess að mánudagsáhrif skýrist af neikvæðu 
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upplýsingaflæði um helgar. Niðurstöður annarra rannsókna á því hvort mánudagsáhrif 

falli til um helgar eða á mánudögum eru þó ekki á einu máli (Harris, 1986; Rogalski, 1984; 

Smirlock og Starks, 1986). 

Pettengill og Buster (1994) veltu því fyrir sér hvort mánudagsáhrif gætu frekar skýrst 

af efnahagsfréttum (e. macroeconomic news). Neikvæðum efnahagsfréttum væri þannig 

frestað þar til um helgar í pólitískum tilgangi. Þar sem mánudagsáhrif eru ekki bundin við 

fáein hlutabréf bendir það til þess að þau stafi ekki af fyrirtækjafréttum. Þá bendir 

stærðargráða mánudagsáhrifa til þess að þau stafi af fréttum sem lúta að markaðnum í 

heild. Enn fremur sögðu þeir að fyrirtækjafréttir um helgar séu of fáar til að geta skýrt 

mánudagsáhrif. Þeir bentu hins vegar á að sennileiki þessarar tilgátu sé takmarkaður því 

efnahagsfréttir eru birtar samkvæmt fyrirfram ákveðinni birtingaráætlun.  

Gerlach (2007) velti því fyrir sér hvort mánaðamótaáhrif gætu einnig skýrst af efna-

hagsfréttum. Hann sýndi fram á að mánaðamótaáhrif væru ekki til staðar í ávöxtun 

Standard & Poor‘s 500-vísitölunnar á tímabilinu frá 1980 til 2003 ef þeir viðskiptadagar 

þegar efnahagsfréttir voru birtar væru teknir út. Nikkinen, Sahlström og Äijö (2007) 

komust að sams konar niðurstöðum. 

4.9 Upplýsingaáhætta 

Rozeff og Kinney (1976) og Keim (1983) töldu janúaráhrif geta skýrst af upplýsingaáhættu 

(e. information risk). Óvissa sem fylgir yfirvofandi birtingu fjárhagslegra mikilvægra upp-

lýsinga um fyrirtæki dregur hlutabréfaverð niður sem réttir aftur úr kútnum þegar 

óvissunni léttir. Þar sem reikningsár flestra fyrirtækja er hið sama og almanaksárið eru 

þessar upplýsingar einkum birtar í janúar. Keim (1983) bendir enn fremur á að birting 

þessara upplýsinga kunni að hafa meiri áhrif á smá fyrirtæki en stór þar sem öflun og 

greining upplýsinga um smá fyrirtæki er almennt kostnaðarsamari. Rogalski og Tinic 

(1986) sýndu í samræmi við það að áhættuálag fyrirtækja, einkum smárra, væri hærra í 

janúar en öðrum mánuðum. Gagnstætt tilgátunni sýndu Reinganum og Gangopadhyay 

(1991) fram á að mynstur áþekkt janúaráhrifum væri ekki til staðar eftir lok 

reikningsársins hjá fyrirtækjum með annað reikningsár en almanaksárið. Jafnframt væri 

styrkur janúaráhrifa hjá smáum fyrirtækjum óháður reikningsskilaári þeirra.  

Kayacetin og Lekpek (2016) töldu mánaðamótaáhrif einnig geta skýrst af upplýsinga-

áhættu. Fjárfestar standi frammi fyrir meiri áhættu um mánaðamót vegna birtingar fjölda 
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fyrirtækja- og efnahagsfrétta í lok mánaðar. Óvissa sem fylgir yfirvofandi birtingu þessara 

upplýsinga dregur hlutabréfaverð niður vegna hærra áhættuálags. Hlutabréfaverð réttir 

aftur úr kútnum þegar óvissunni léttir. 

4.10 Hugarástand fjárfesta 

Rystrom og Benson (1989) töldu mánudagsáhrif geta skýrst af hugarástandi fjárfesta (e. 

investor psychology). Fjárfestar væru niðurdregnir við upphaf vinnuvikunnar en aftur á 

móti upprifnir þegar helgin nálgast. Fjárfestar eru því svartsýnir á horfur fyrirtækja á 

mánudögum en bjartsýnir á föstudögum. Þessi skapsveifla endurspeglast í neikvæðri 

ávöxtun hlutabréfa á mánudögum. Pettengill (1993) prófaði tilgátuna með tilraun. 

Þátttakendur voru nokkrum sinnum látnir velja saman eignasöfn á tímabili rannsóknar-

innar. Í samræmi við tilgátuna leiddi rannsóknin í ljós að þátttakendur völdu saman 

áhættuminni söfn á mánudögum en áhættumeiri söfn á föstudögum.  

Fabozzi o.fl. (1994) töldu hugarástand einnig geta skýrt hátíðaráhrif. Séu fjárfestar 

upprifnir fyrir helgar er sennilegt að hátíðir skapi sams konar hugarástand. Því mætti 

búast við eins mynstri í kringum hátíðir. Jacobs og Levy (1988), Ariel (1990) og Boynton, 

Oppenheimer og Reid (2009) bentu aftur á móti á að það væru takmarkaðar vísbendingar 

um að markaðsverð gangi til baka þegar dregur aftur úr bjartsýni eftir hátíðirnar. 

Wachtel (1942) taldi hugarástand fjárfesta einnig geta skýrt janúaráhrif. Góður félags-

skapur og gleði yfir jólahátíðina vari enn á hlutabréfamörkuðum í byrjun janúar. Því gæti 

fylgt útbreidd von um að nýtt ár beri í skauti sér betri tíma en hið gamla. 

4.11 Lokunaráhrif 

French (1980) velti því fyrir sér hvort mánudagsáhrif væru einungis til staðar eftir helgar 

eða hvort sams konar mynsturs gætti einnig eftir aðra daga þegar hlutabréfamarkaðurinn 

var lokaður (e. closed-market effect). Fench skoðaði hvort sams konar mynstur væri eftir 

aðra lokunardaga en helgar í ávöxtun Standard og Poor‘s 500-vísitölunnar frá 1953 til 

1977. Hann komst að því að svo var ekki.Niðurstöðurnar benda því til þess að 

mánudagsáhrif tengist helginni frekar en lokun hlutabréfamarkaðarins. Arsad og Coutts 

(1997) komust að áþekkum niðurstöður á breskum hlutabréfamarkaði. Keim og 

Stambaugh (1984) komust enn fremur að því að styrkur mánudagsáhrifa breyttist ekki 
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þegar helgin lengdist um einn dag eftir að kauphöllin í New York lagði niður viðskipti á 

laugardögum árið 1952. 

Pettengill (1989) kannaði að sama skapi hvort hátíðaáhrif væru einungis til staðar fyrir 

hátíðir eða hvort sams konar mynsturs gætti einnig fyrir aðra daga þegar hlutabréfa-

markaðurinn var lokaður af öðrum ástæðum. Pettengill benti á að slíkt mynstur væri ekki 

til staðar þegar kauphöllin í New York var lokuð á miðvikudögum vegna álags árið 1968. 

Þá sýndi Pettengill fram á að hátíðaráhrif væru til staðar fyrir hátíðir hvort sem hátíðir 

hefðu í för með sér lokun hlutabréfamarkaðarins eða ekki. Hvort tveggja stangast á við að 

lokunaráhrif skýri hátíðaráhrif. Kim og Park (1994) komust að sama skapi að því að 

hátíðaráhrif í Japan tengist ekki lokun markaða. 

4.12 Mæliskekkja 

Gibbons og Hess (1981) veltu því fyrir sér hvort mánudagsáhrif gætu stafað af mæli-

skekkju (e. measurement error). Slík skekkja gæti átt sér stað vegna stopulla viðskipta og 

úreltra verðtilboða. Þeir töldu að það gæti valdið því að dagslokaverð væri ofmetið á 

föstudögum og vanmetið á mánudögum án þess að færa frekari rök fyrir því. Ef svo væri 

ætti jákvæð umframávöxtun föstudaga að vega upp á móti neikvæðri umframávöxtun 

mánudaga. Rannsókn þeirra á ávöxtun Dow Jones-vísitölunnar frá 1962 til 1978 leiddi í 

ljós að svo var ekki. 

Keim og Stambaugh (1984) könnuðu tilgátuna með annars konar aðferð. Ef umrædd 

mæliskekkja væri til staðar ætti að vera neikvæð fylgni á milli ofmats á föstudögum og 

vanmats á mánudögum. Því ætti fylgni ávöxtunar föstudag og mánudaga að vera lægri en 

fylgni annarra samliggjandi vikudaga og jafnvel neikvæð. Niðurstöður rannsóknarinnar, 

sem tók til allra undirliggjandi hlutabréfa Dow Jones-vísitölunnar frá 1962 til 1982 sýndu 

aftur á móti fram á að fylgnin á milli föstudags og mánudags væri hæst allra samliggjandi 

daga og jákvæð. Þessar niðurstöður stangast á við tilgátuna. 

4.13 Markaðsmisnotkun 

Gylfi Magnússon (2006) velti því fyrir sér hvort sérstök mánaðamótaáhrif á íslenskum 

hlutabréfamarkaði sem lýsa sér í verðhækkun að jafnaði skömmu fyrir mánaðamót en svo 

lækkun í kjölfarið gætu skýrst af markaðsmisnotkun. Fjárfestar hefðu þannig hag af því að 

ýta verði hlutabréfa upp rétt fyrir uppgjörstíma. Ef skýringin væri sú mætti búast við því 
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að það gerðist sér í lagi skömmu fyrir lok viðskiptadagsins. Könnun á ávöxtun innan dags 

fyrir og eftir mánaða- og ársfjórðungsmót leiddi aftur á móti í ljós að stærsti hluti 

hækkunarinnar átti sér stað rétt eftir opnun markaðarins. Verðþróun innan dags var því 

ekki með þeim hætti sem gera mætti ráð fyrir ef markaðsmisnotkun skýrði mynstrið.  

Gylfi Magnússon (2012) endurtók rannsóknina í ljósi skýrslu rannsóknarnefndar 

Alþingis, þar sem sterk rök voru færð fyrir því að viðamikil markaðsmisnotkun hefði 

tíðkast á íslenskum hlutabréfamarkaði fyrir hrun fjármálakerfisins í október 2008. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á tilvist mynstursins frá árinu 2000 fram að 

hruni. Ekki voru skýrar vísbendingar um að mynstrið væri enn til staðar eftir hrun þó erfitt 

sé að fullyrða um það vegna þess hve skammur tími var liðinn frá hruni. 

4.14 Skattaafsláttur 

Stefán B. Gunnlaugsson (2003) velti því fyrir sér hvort háa ávöxtun á íslenskum hlutabréfa-

markaði fyrir áramót mætti skýra með skattaafslætti vegna hlutabréfakaupa. Árið 1984 

voru gerðar breytingar á íslenskum skattalögum sem heimiluðu einstaklingum að draga 

kaup á hlutabréfum upp að ákveðinni fjárhæð frá tekjustofni að uppfylltum ákveðnum 

skilyrðum. Heimildin féll úr gildi árið 2002 (Gylfi Magnússon, 2007). Gera má ráð fyrir því 

að nokkur eftirspurn hafi verið eftir hlutabréfum á síðasta viðskiptadegi ársins frá einstakl-

ingum sem hafa ætlað að nýta skattaafsláttinn fyrir lok skattársins. Engar rannsóknir liggja 

þó fyrir þar sem tilgátan er prófuð. 
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5 Gögn og aðferðafræði 

5.1 Gögn 

5.1.1 Úrvalsvísitalan 

Við rannsóknina var stuðst við dagslokagengi Úrvalsvísitölunnar OMXI10 og forvera 

hennar (OMXI15) frá ársbyrjun 1993 til ársloka 2019. Gögnin voru fengin frá Kauphöll 

Íslands (Nasdaq Iceland). Útreikningar Kauphallarinnar á OMXI15 (áður ICEX-15) ná aftur 

til ársbyrjunar 1993 en Kauphöllin hætti birtingu vísitölunnar á miðju ári 2009. Í byrjun 

sama árs hóf Kauphöllin birtingu OMXI6 (síðar OMXI10) sem leysti hana af hólmi. Við 

þessa rannsókn var notast við samsetta vísitölu sem byggir á OMXI15 frá ársbyrjun 1993 

til ársloka 2008 og OMXI10 frá þeim tíma til ársloka 2019. 

Úrvalsvísitalan OMXI10 samanstendur af þeim tíu félögum á aðallista kauphallarinnar 

sem hafa mestan seljanleika (Nasdaq Iceland, 2020). Félögum í vísitölunni hefur fjölgað 

úr sex í tíu frá því að hún var tekin í notkun. Vægi fyrirtækja í vísitölunni ákvarðast af 

flotleiðréttu markaðsvirði (e. free float market capitalization-weighted) sem þýðir að 

aðeins það hlutafé sem ætla má að virk viðskipti séu með í Kauphöllinni er hluti af 

vísitölunni. Fyrirtæki eru valin í vísitöluna tvisvar á ári. Nánari umfjöllun um aðferðafræði 

vísitölunnar er að finna á vefsíðu Nasdaq (2020). Úrvalsvísitalan OMXI15 byggði á sams 

konar aðferðafræði en hún var samsett af 15 seljanlegustu félögunum á aðallistanum.9 

Til að koma í veg fyrir að arðleysisáhrif geti skekkt niðurstöður rannsóknarinnar var 

notast við vísitölur heildarávöxtunar (e. total return index) sem mæla ávöxtun að með-

töldum arðgreiðslum. Kauphöll Íslands hætti birtingu arðsleiðréttrar OMXI15 í lok október 

2000 og hóf hana ekki aftur fyrr en í byrjun apríl 2004. Því þurfti að reikna arðsleiðrétta 

vísitölu fyrir það tímabil sem upp á vantaði. Til þess var gagna um samsetningu fyrirtækja 

í vísitölunni aflað frá Kauphöllinni. Þá var gagna um dagslokaverð og fjölda útgefinna hluta 

fyrir fyrirtæki í vísitölunni aflað í gegnum KODIAK Excel. Einnig var upplýsingum um 

arðgreiðslur fyrirtækja í vísitölunni safnað saman með því að fara í gegnum niðurstöður 

                                                      

9 Flotleiðrétting á markaðsvirði fyrirtækja í OMXI15 var tekin upp 1. apríl 2004 (Kauphöll Íslands, 2004). 
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hluthafafunda þeirra sem birtar voru á fréttavef Kauphallarinnar (news.icex.is). Því næst 

var arðsleiðrétt Úrvalsvísitala reiknuð samkvæmt aðferðafræði Kauphallarinnar fyrir 

tímabilið sem upp á vantaði. Á mynd 1 má sjá þróun samsettrar Úrvalsvísitölu með arði 

frá 1993 til 2019. 

 

Mynd 1. Þróun samsettrar Úrvalsvísitölu með arði frá 1993 til 2019 (31.12.1992 = 1.000) 

Heildartímabili rannsóknarinnar var skipt í þrjú undirtímabil eftir áratugum. Þessi 

skipting gerir það mögulegt að skoða þróun dagatalsáhrifa yfir tíma en eins og Schwert 

(2003) bendir á virðast dagatalsáhrif oft hverfa, snúast við eða dvína eftir að uppgötvun 

þeirra er birt í rannsóknum. Þá einfaldar skiptingin samanburð við fyrri rannsóknir. 

Ávöxtun var reiknuð á eftirfarandi hátt fyrir daga og mánuði, 

Rt =
Pt

Pt−1
− 1 

Jafna 1. Útreikningur á ávöxtun 

þar sem Rt táknar ávöxtun Úrvalsvísitölunnar á tímabili t, Pt táknar dagslokagengi í lok 

tímabils t og Pt−1 táknar dagslokagengi í lok næstliðins tímabils, þ.e. t − 1. 

5.1.2 Lýsandi tölfræði 

Greining á lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) fyrir ávöxtun Úrvalsvísitölunnar frá 

ársbyrjun 1993 til ársloka 2019 bendir til þess að útlagar (e. outliers) séu í gögnunum 
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(Tafla 1). Ef gögnin eru skoðuð með daglegri tíðni sést þannig að töluverður munur er á 

meðaltali og miðgildi. Þó þetta séu bæði lýsistærðir fyrir miðju hafa útlagar meiri áhrif á 

meðaltal en miðgildi. Þessir útlagar sjást betur þegar hágildi og lággildi eru skoðuð. Á 

besta degi tímabilsins skilaði Úrvalsvísitalan 6,81% ávöxtun en -76,02% á þeim versta. 

Skekking (e. skewness) er neikvæð sem þýðir að dreifingin er ósamhverf og skekkt til 

vinstri umhverfis meðaltalið, ólíkt normaldreifingu sem hefur enga skekkingu. Ferilris (e. 

kurtosis) er hærra en 3 sem þýðir að toppur dreifingarinnar er hærri og halar hennar 

þykkari miðað við normaldreifingu. Greining á gögnunum með mánaðarlegri tíðni gefur 

sömu niðurstöðu. Nánari skoðun á gögnunum leiðir í ljós að stærstu útlagarnir tengjast 

hruni íslenska fjármálakerfisins í október 2008.10 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði ávöxtunar Úrvalsvísitölunnar frá ársbyrjun 1993 til ársloka 2019 

 Dagleg tíðni  Mánaðarlegi tíðni 
 Með útlögum Án útlaga  Með útlögum Án útlaga 

Meðaltal 0,03% 0,06%  0,81% 1,09% 

Miðgildi 0,05% 0,05%  1,09% 1,09% 

Hágildi 6,81% 3,14%  23,74% 14,16% 

Lággildi -76,02% -3,39%  -80,82% -23,91% 

Staðalfrávik 1,46% 0,84%  7,44% 5,12% 

Skekking -25,4 -0,2  -4,9 -0,6 

Ferilris 1.207,9 4,9  51,6 5,4 

Fjöldi athugana 6.712 6.644  324 320 

Útlagar eru skilgreindir sem 0,5% af bæði hæstu og lægstu athugununum. 

 

Til að koma í veg fyrir að útlagar geti bjagað niðurstöður tölfræðiprófa voru 0,5% af 

bæði hæstu og lægstu athugununum fjarlægð áður en tölfræðipróf voru framkvæmd. Sú 

aðferð er að fordæmi McConnell og Xu (2008) og Easterday o.fl. (2009). Engu að síður eru 

                                                      

10 Þann 30. september féll Úrvalsvísitalan um -16,6% eftir að opnað var fyrir viðskipti með hlutabréf 

Glitnis að nýju í kjölfar frétta af fyrirhugaðri hlutafjáraukningu íslenska ríkisins í bankanum. Þann 13. október 

2008 féll Úrvalsvísitalan um -76,0% eftir að opnað var á ný fyrir viðskipti með hlutabréf í Kauphöllinni í 

kjölfar frétta af því að Fjármálaeftirlitið hefði gripið inn í rekstur Kaupþings, Glitnis og Landsbankans. Verð 

á hlutabréfum þeirra í útreikningum á Úrvalsvísitölunni var fært í núll. Þann 9. desember 2008 féll vísitalan 

um -40,2% eftir að opnað var fyrir viðskipti með hlutabréf Straums og Exista í fyrsta sinn í rúma tvo mánuði. 

Þann 9. mars féll vísitalan um -26,9% eftir að Fjármálaeftirlitið greip inn í rekstur Straums. 
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niðurstöður tölfræðiprófa út frá gögnum með útlögum birt í viðauka og þess sérstaklega 

getið ef útlagarnir hafa teljanleg áhrif á niðurstöðurnar. 

Gögnin voru prófuð fyrir normaldreifingu, sjálffylgni og misdreifni (Tafla 2tafla 2). 

Núlltilgátu Jarque-Bera prófsins um að gögnin séu normaldreifð er hafnað bæði fyrir 

daglega og mánaðarlega tíðni. Þá er núlltilgátu Ljung-Box prófsins um að engin sjálffylgni 

sé í gögnunum sömuleiðis hafnað í báðum tilvikum. Loks er núlltilgátu Lagrange-

margfaldara-prófsins (ARCH LM) um að gögnin séu ekki misdreifð einnig hafnað í báðum 

tilvikum. Tekið var mið af þessum eiginleikum gagnanna við val á aðferðafræði. 

Tafla 2. Próf á normaldreifingu, sjálffylgni og misdreifni (án útlaga) 

Tölfræðipróf Dagleg tíðni  Mánaðarleg tíðni 

Jarque-Bera  1016,64***  93,95*** 

Ljung-Box Q 119,99***  46,51*** 

ARCH LM 542,83***  33,13*** 

Ljung-Box prófið miðar við heiltöluna af ln(T) sem tafin gildi í samræmi við Tsay (2010) þar sem T er 
fjöldi athugana. ARCH LM prófið miðar við sama fjölda tafinna gilda. Prófstærðir eru merktar með 
stjörnu ef hægt er að hafna núlltilgátunni við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 

5.2 Aðferðafræði 

Til að kanna tilvist dagatalsáhrifa á íslenskum hlutabréfamarkaði var söguleg ávöxtun 

Úrvalsvísitölunnar fyrst skoðuð myndrænt. Síðan var tvenns konar tölfræðiprófum beitt 

á gögn án útlaga. Annars vegar línulegri aðhvarfsgreiningu með gervibreytum og hins 

vegar Kruskal-Wallis prófi. Niðurstöður með útlögum eru birtar í viðauka en sérstaklega 

er gerð grein fyrir því ef teljanlegur munur er á niðurstöðunum. Úrvinnslan fór fram í 

tölfræðiforritinu R. Gerð var 10% marktektarkrafa í tölfræðiprófum. 

5.2.1 Línuleg aðhvarfsgreining með gervibreytum 

Línuleg aðhvarfsgreining (e. linear regression) er stikabundin (e. parametric) aðferð sem 

hefur verið notuð í fjölda fyrri rannsókna á dagatalsáhrifum (sjá Ariel, 1987, 1990; French, 

1980; Lakonishok og Smidt, 1988; Stefán B. Gunnlaugsson, 2003, 2015). Eftirfarandi 

aðhvarfsgreiningarlíkan var metið,  

Rt = ⍺ + ∑ βiDi,t +

k

i=1

t, t = 1, … , T 

Jafna 2. Aðhvarfsgreiningarlíkan 
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þar sem háða breytan Rt er ávöxtun vísitölunnar á degi eða mánuði t. Óháðu breyturnar 

Di,t eru gervibreytur (e. dummy variables) sem taka gildið 1 fyrir tiltekinn dag eða mánuð 

en annars gildið 0 eftir því hvaða dagatalsáhrif eru til skoðunar. Stikinn ⍺ er fasti sem 

mælir ávöxtun þeirra daga eða mánaða sem ekki taka gervibreytu. Stikinn βi er breyta 

sem mælir meðalávöxtun þeirra daga eða mánaða sem taka viðkomandi gervibreytu 

umfram fastann. Leifaliðurinn t er sá hluti sem aðhvarfsgreiningarlíkanið skýrir ekki. 

Líkanið er metið með daglegum eða mánaðarlegum gögnum eftir því hvaða dagatalsáhrif 

eru til skoðunar. Notast var við tvíhliða t-próf til að kanna hvort stikarnir væru marktækt 

frábrugðnir núlli. 

Eftirfarandi tilgátur eru settar fram: 

H0: βi = 0 

H1: βi ≠ 0 

Því næst er t-gildi fengið út frá eftirfarandi reiknireglu, 

t − gildi =
β̂i

σβ̂i

 

þar sem β̂ier mat á stikanum βi og σβ̂i
 er mat á staðalfráviki stikans.  

Núlltilgátan, að stikinn βi sé núll, er hafnað ef algildið af t-gildinu er hærra en 

höfnunargildið 𝑡n−k−1,/2 sem reiknað er út frá t-dreifingu með n − k − 1 frígráðum þar 

sem n er fjöldi athugana og k er fjöldi óháðra breyta. Sé núlltilgátunni hafnað er 

gagntilgátan, að βi sé ekki núll, samþykkt. 

Forsenda aðhvarfsgreiningarinnar er að leifaliðurinn 𝑡 sé einsdreifðar og óháðar 

slembistærðir sem fylgja normaldreifingu með meðaltal 0 og dreifni 𝜎2. Eins og áður hefur 

verið greint frá eru þau gögn sem þessi rannsókn byggir á háð sjálffylgni og misdreifni. Því 

var notast við mis- og sjálffylgnileiðrétt staðalfrávik með aðferð Newey og West (1987). 

Aðferðin leiðréttir þó ekki fyrir því að gögnin eru ekki normaldreifð. Notast var við 

reikniregluna ℓ = 4(𝑇/100)2/9 við ákvörðun á töfðum gildum í samræmi við Tsay (2010). 

5.2.2 Kruskal-Wallis próf 

Prófið sem kennt er við Kruskal og Wallis (1952) kannar hvort munur sé á meðaltölum 

tveggja eða fleiri hópa. Aðferðin hefur verið notuð í fjölda fyrri rannsókna á dagatals-

áhrifum (sjá Arsad og Coutts, 1997; Kohers o.fl., 2004; Rozeff og Kinney, 1976; Stefán B. 
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Gunnlaugsson, 2003, 2015). Prófið er óstikabundið (e. non-parametric) og byggir ekki á 

forsendu um normaldreifingu. Prófið er sætapróf sem gengur út á að athugunum er raðað 

í stækkandi röð og þeim gefið sætisgildi. Kruskal-Wallis prófstærðin er því næst reiknuð á 

eftirfarandi hátt, 

H =
12

n(n + 1)
∑

Ri
2

ni

k

i=1

− 3(n + 1) 

Jafna 3. Kruskal-Wallis stuðullinn 

þar sem k er fjöldi hópa, ni er fjöldi athugana í hópi númer i, Ri er summa sætisgilda hóps 

númer i og n er fjöldi athugana. Settar eru fram eftirfarandi tilgátur: 

H0: 
1

=  = 
k

 

H1: a. m. k. eitt 
i
 er frábrugðið 

Núlltilgátunni, að enginn munur sé á meðaltali hópanna, er hafnað ef Kruskal-Wallis 

prófstærðin er hærri en höfnunargildið 
k−1,
2  sem reiknað er út frá kí-kvaðratsdreifingu 

með k − 1 frígráðum og marktektarstiginu ⍺. Sé núlltilgátunni hafnað er gagntilgátan, að 

a.m.k. eitt 
i
 sé frábrugðið, samþykkt.
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6 Niðurstöður 

6.1 Janúaráhrif 

Samanburður á meðalávöxtun Úrvalsvísitölunnar eftir mánuðum leiðir í ljós að íslenskur 

hlutabréfamarkaður hefur sögulega skilað hærri ávöxtun í janúar miðað við aðra mánuði 

ársins (Mynd 2). Á heildartímabili rannsóknarinnar frá 1993 til 2019 skilaði vísitalan að 

meðaltali 2,78% mánaðarlegri ávöxtun í janúar samanborið við að meðaltali 0,64% 

mánaðarlega ávöxtun það sem eftir var árs. Þannig nam ávöxtun vísitölunnar í janúar 

rúmlega fjórfaldri ávöxtun á við aðra mánuði ársins. Jafnframt skilaði vísitalan að 

meðaltali hærri ávöxtun í janúar en í nokkrum öðrum mánuði ársins. Söguleg ávöxtun 

íslensks hlutabréfamarkaðar ber því merki um janúaráhrif. 

 

Mynd 2. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar eftir mánuðum frá 1993 til 2019 (með útlögum) 

Tölfræðipróf gefa aftur á móti ekki afgerandi niðurstöður um tilvist janúaráhrifa á 

íslenskum hlutabréfamarkaði (Tafla 3). Aðhvarfsgreiningarlíkan með gervibreytu fyrir 

janúar var metið út frá mánaðarlegum gögnum. Niðurstöður fyrir heildartímabil matsins 

sýna að þó stikinn β1 sem mælir meðalávöxtun í janúar umfram aðra mánuði ársins sé 

með jákvætt formerki telst hann ekki marktækur við 10% marktektarstig. Samkvæmt því 

er ávöxtun í janúar ekki frábrugðin ávöxtun annarra mánaða ársins. Þá er stikinn ⍺ sem 

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des



 

48 

mælir meðalávöxtun annarra mánaða metinn marktækt jákvæður við 5% marktektarstig. 

Það bendir einungis til þess að ávöxtun annarra mánaða sé hærri en núll. Kruskal-Wallis 

prófið gefur aftur á móti gagnstæðar niðurstöður. Samkvæmt því er marktækur munur á 

meðalávöxtun janúar og meðalávöxtun annarra mánaða ársins við 10% marktektarstig.11 

Niðurstöður tölfræðiprófa fyrir undirtímabil rannsóknarinnar gefa til kynna að 

janúaráhrifa gæti einungis á síðasta undirtímabilinu. Samkvæmt niðurstöðum aðhvarfs-

greiningarinnar er stikinn β1 marktækt jákvæður við 5% marktektarstig á tímabilinu frá 

2011 til 2019. Í samræmi við það sýna niðurstöður Kruskal-Wallis prófsins fyrir sama 

undirtímabil að marktækur munur sé á meðalávöxtun janúar og annarra mánaða miðað 

við 1% marktektarstig. Þó formerki stikans β1 sé jákvætt á fyrri tveimur undirtímabilunum 

stenst það ekki tölfræðileg marktektarpróf. Niðurstöður Kruskal-Wallis prófsins eru 

samhljóma.  

Tafla 3. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar í janúar samanborin við aðra mánuði ársins (án útlaga) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Janúar (β1) 1,84%  0,07% 1,50% 3,80%** 
 (1,61)  (0,05) (0,63) (2,60) 

Aðrir mánuðir (⍺) 0,94%**  1,39%** 0,83% 0,65% 
 (2,49)  (2,17) (1,07) (1,47) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 3,56*  0,02 0,44 7,27*** 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig.  

 

Einnig var kannað hvort janúaráhrif kæmu fram á nokkurra daga tímabili um og eftir 

áramót en það mynstur nefnist áramótaáhrif (Tafla 4). Aðhvarfsgreiningarlíkan með 

sameiginlega gervibreytu fyrir síðasta og fyrstu fimm viðskiptadaga ársins var metið út frá 

daglegum gögnum. Niðurstöður matsins fyrir heildartímabilið sýna að þó stikinn β1 sem 

mælir meðalávöxtun um og eftir áramót umfram aðra viðskiptadaga ársins sé með 

                                                      

11 Séu útlagar taldir með telst stikinn β1 marktækt jákvæður við 10% marktektarstig á heildartímabili 

rannsóknarinnar. Niðurstöður tölfræðiprófa með útlögum er að finna í viðauka. 
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jákvætt formerki telst hann ekki marktækur við 10% marktektarstig. Samkvæmt því er 

ávöxtun um og eftir áramót ekki frábrugðin ávöxtun annarra viðskiptadaga ársins. Þá er 

stikinn ⍺ sem mælir meðalávöxtun annarra viðskiptadaga ársins metinn marktækt 

jákvæður við 1% marktektarstig. Það bendir einungis til þess að ávöxtun annarra 

viðskiptadaga sé hærri en núll. Kruskal-Wallis prófið gefur sams konar niðurstöður. 

Samkvæmt því er ekki marktækur munur á meðalávöxtun síðasta og fyrstu fimm 

viðskiptadaga ársins og meðalávöxtun annarra viðskiptadaga ársins við 10% marktektar-

stig. Áramótaáhrifa virðist því ekki gæta á heildartímabili rannsóknarinnar.  

Niðurstöður tölfræðiprófa fyrir undirtímabil rannsóknarinnar gefa veikar vísbendingar 

um að áramótaáhrifa gæti á síðasta undirtímabilinu. Samkvæmt niðurstöðum aðhvarfs-

greiningarinnar er stikinn β1 marktækt jákvæður við 10% marktektarstig á tímabilinu frá 

2011 til 2019. Niðurstöður Kruskal-Wallis prófsins fyrir sama undirtímabil sýna aftur á 

móti að ekki sé marktækur munur á meðalávöxtun síðasta og fyrstu fimm viðskiptadaga 

ársins og meðalávöxtun annarra viðskiptadaga ársins við 10% marktektarstig.  

Tafla 4. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar á síðasta og fyrstu fimm viðskiptadögum ársins samanborin við aðra 
viðskiptadaga (án útlaga) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Um og eftir áramót (β1) 0,08%  0,02% -0,06% 0,27%* 
 (0,68)  (0,28) (-0,23) (1,77) 

Aðrir viðskiptadagar (⍺) 0,06%***  0,07%*** 0,06%*** 0,04%** 
 (4,75)  (3,51) (2,75) (2,04) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 1,20  0,09 0,19 2,27 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 

 

Vert er að hafa í huga að þar sem janúar- og áramótaáhrif eiga sér stað einu sinni á ári 

byggja þessar niðurstöður á tiltölulega fáum athugunum, eða að hámarki 27 á heildar-

tímabilinu og að hámarki 10 á hverju undirtímabili. 
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6.2 Mánudagsáhrif 

Samanburður á meðalávöxtun Úrvalsvísitölunnar eftir vikudögum leiðir í ljós að íslenskur 

hlutabréfamarkaður hefur sögulega skilað lægri ávöxtun á mánudögum miðað við aðra 

vikudaga (Mynd 3). Á heildartímabili rannsóknarinnar frá 1993 til 2019 skilaði vísitalan að 

meðaltali -0,10% daglegri ávöxtun á mánudögum samanborið við að meðaltali 0,07% 

daglegri ávöxtun það sem eftir er vikunnar. Vísitalan skilaði þannig ekki einungis lægri 

ávöxtun á mánudögum samanborið við aðra vikudaga heldur einnig neikvæðri ávöxtun. 

Söguleg ávöxtun íslensks hlutabréfamarkaðar ber því merki um mánudagsáhrif. 

 

Mynd 3. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar eftir vikudögum frá 1993 til 2019 (með útlögum) 

Niðurstöður tölfræðiprófa styðja tilvist mánudagsáhrifa á íslenskum hlutabréfa-

markaði (Tafla 5). Aðhvarfsgreiningarlíkan með gervibreytu fyrir mánudaga var metið út 

frá daglegum gögnum. Niðurstöður matsins fyrir heildartímabilið eru þær að stikinn β1 

sem mælir meðalávöxtun á mánudögum umfram aðra vikudaga er marktækt neikvæður 

við 1% marktektarstig. Samkvæmt því er ávöxtun á mánudögum lægri miðað við aðra 

vikudaga. Þá er stikinn ⍺ sem mælir meðalávöxtun annarra vikudaga en mánudaga 

marktækt jákvæður við 1% marktektarstig. Það bendir einungis til þess að ávöxtun 

annarra vikudaga sé hærri en núll. Kruskal-Wallis prófið gefur sams konar niðurstöður. 

Samkvæmt því er marktækur munur á meðalávöxtun mánudaga og meðalávöxtun 

annarra vikudaga við 1% marktektarstig. 
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Niðurstöður tölfræðiprófa fyrir undirtímabil rannsóknarinnar sýna að mánudagsáhrifa 

gætir á tveimur síðari undirtímabilum rannsóknarinnar. Samkvæmt niðurstöðum 

aðhvarfsgreiningarinnar er stikinn β1 marktækt neikvæður við 1% marktektarstig á tíma-

bilunum frá 2001 til 2010 og frá 2011 til 2019. Niðurstöður Kruskal-Wallis prófsins fyrir 

sömu undirtímabil sýna að marktækur munur er á meðalávöxtun mánudaga og annarra 

vikudaga miðað við 1% marktektarstig. Þó formerki stikans β1 sé neikvætt á fyrsta 

undirtímabilinu frá 1993 til 2000 stenst það ekki tölfræðileg marktektarpróf. Niðurstöður 

Kruskal-Wallis prófsins eru samhljóma. 

Tafla 5. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar á mánudögum samanborin við aðra vikudaga (án útlaga) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Mánudagar (β1) -0,10%***  -0,02% -0,12%*** -0,14%*** 
 (-3,83)  (-0,46) (-2,76) (-3,00) 

Aðrir vikudagar (⍺) 0,08%***  0,08%*** 0,08%*** 0,07%*** 
 (5,97)  (3,50) (3,51) (3,43) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 21,38***  0,75 8,84*** 14,14*** 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 

 

Einnig var kannað hvort mánudagsáhrif séu háð ávöxtun næstliðins viðskiptadags 

(Tafla 6). Aðhvarfsgreiningarlíkan með tvær gervibreytur fyrir mánudaga, annars vegar 

eftir að næstliðinn viðskiptadagur skilaði jákvæðri eða engri ávöxtun og hins vegar eftir 

að næstliðinn viðskiptadagur skilaði neikvæðri ávöxtun, var metið út frá daglegum 

gögnum. Niðurstöður matsins fyrir heildartímabilið sýna að þó stikinn β1 sem mælir 

meðalávöxtun mánudaga eftir hækkun fyrri viðskiptadags sé með neikvætt formerki þá 

telst hann ekki marktækur við 10% marktektarstig. Aftur á móti er stikinn β2 sem mælir 

meðalávöxtun mánudaga eftir lækkun fyrri viðskiptadags marktækt neikvæður við 1% 

marktektarstig. Það bendir til þess að mánudagsáhrifa gæti einungis eftir neikvæðri 

ávöxtun næstliðins viðskiptadags. Kruskal-Wallis prófið gefur sams konar niðurstöður. 

Samkvæmt því er marktækur munur á meðalávöxtun á mánudögum eftir hækkun, á 

mánudögum eftir lækkun og öðrum vikudögum við 1% marktektarstig. Þessar niðurstöður 

sýna að mánudagsáhrif eru háð ávöxtun næstliðins viðskiptadags. 
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Niðurstöður tölfræðiprófa fyrir undirtímabil rannsóknarinnar sýna að mánudagsáhrif 

eru háð ávöxtun næstliðins viðskiptadags á tveimur síðari undirtímabilunum. Samkvæmt 

niðurstöðum aðhvarfsgreiningarinnar er stikinn β2 marktækt neikvæður við 1% mark-

tektarstig á tímabilunum frá 2001 til 2010 og frá 2011 til 2019. Niðurstöður Kruskal-Wallis 

prófsins fyrir sömu undirtímabil sýna að marktækur munur er á meðalávöxtun mánudaga 

eftir hækkun, mánudaga eftir lækkun og annarra vikudaga við 1% marktektarstig. Stikinn 

β1 er aftur á móti ekki marktækur á neinu undirtímabili við 10% marktektarstig. 

Tafla 6. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar á mánudögum eftir hækkun eða lækkun næstliðins viðskiptadags 
samanborin við aðra vikudaga (án útlaga) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Mánudagar      

Ef Rt-1 ≥ 0 (β1) -0,03%  0,02% -0,02% -0,07% 

 (-0,82)  (0,45) (-0,40) (-1,34) 

Ef Rt-1 < 0 (β2) -0,20%***  -0,07% -0,28%*** -0,22%*** 

 (-4,89)  (-1,33) (-3,54) (-3,21) 

Aðrir vikudagar (⍺) 0,08%***  0,08%*** 0,08%*** 0,07%*** 
 (5,97)  (3,50) (3,51) (3,43) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 27,55***  0,92 13,48*** 15,80*** 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 

 

6.3 Hátíðaráhrif 

Samanburður á meðalávöxtun Úrvalsvísitölunnar fyrir og eftir níu hátíðir við aðra 

viðskiptadaga leiðir í ljós að íslenskur hlutabréfamarkaður hefur sögulega skilað hærri 

ávöxtun fyrir hátíðir og lægri ávöxtun eftir hátíðir miðað við aðra viðskiptadaga (Mynd 

4)12. Á heildartímabili rannsóknarinnar frá 1993 til 2019 skilaði vísitalan að meðaltali 

                                                      

12 Eftirfarandi hátíðir voru til skoðunar: páskar, sumardagurinn fyrsti, verkalýðsdagurinn, uppstigningar-

dagur, hvítasunna, lýðveldisdagurinn, verslunarmannahelgin, jól og áramót. Í þremur tilfellum bar tvær 

hátíðir upp á sama dag. Á heildartímabili rannsóknarinnar eru því 240 hátíðardagar. Hátíðir eru taldar með 

hvort sem þær falla á helgi eða ekki. 
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0,13% daglegri ávöxtun daginn fyrir hátíðir og að meðaltali 0,02% daglegri ávöxtun daginn 

eftir hátíðir. Til samanburðar skilaði vísitalan að meðaltali 0,03% daglegri ávöxtun aðra 

viðskiptadaga ársins. Vísitalan skilaði þannig rúmlega fjórfaldri ávöxtun fyrir hátíðir á við 

aðra viðskiptadaga ársins. Söguleg ávöxtun íslensks hlutabréfamarkaðar ber því merki um 

hátíðaráhrif. 

 

Mynd 4. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar fyrir og eftir hátíðir frá 1993 til 2019 (með útlögum) 

Niðurstöður tölfræðiprófa styðja aftur á móti ekki tilvist hátíðaráhrifa á íslenskum 

hlutabréfamarkaði (Tafla 7). Aðhvarfsgreiningarlíkan með sitthvora gervibreytuna fyrir 

viðskiptadag fyrir og eftir hátíðir var metið út frá daglegum gögnum. Niðurstöður matsins 

fyrir heildartímabilið eru þær að þó stikinn β1 sem mælir meðalávöxtun fyrir hátíðir 

umfram aðra viðskiptadaga sé með jákvætt formerki telst hann ekki marktækur við 10% 

marktektarstig. Þá er stikinn β2 sem mælir meðalávöxtun eftir hátíðir umfram aðra 

viðskiptadaga með neikvætt formerki en telst heldur ekki marktækur við 10% mark-

tektarstig. Það bendir til þess að ávöxtun fyrir og eftir hátíðir sé ekki frábrugðin ávöxtun 

annarra viðskiptadaga. Þá er stikinn ⍺ sem mælir meðalávöxtun annarra viðskiptadaga en 

fyrir og eftir hátíðir metinn marktækt jákvæður við 1% marktektarstig. Það bendir 

einungis til þess að ávöxtun annarra viðskiptadaga sé hærri en núll. Kruskal-Wallis prófið 

gefur sams konar niðurstöður. Samkvæmt því er ekki marktækur munur á meðalávöxtun 

fyrir hátíðir, eftir hátíðir og á öðrum viðskiptadögum við 10% marktektarstig.  
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Niðurstöður tölfræðiprófa fyrir undirtímabil rannsóknarinnar benda þó til þess að 

hátíðaráhrifa hafi gætt á fyrsta undirtímabilinu. Samkvæmt niðurstöðum aðhvarfs-

greiningarinnar er stikinn β1 marktækt jákvæður við 5% marktektarstig á tímabilinu frá 

1993 til 2000. Niðurstöður Kruskal-Wallis prófsins fyrir sama undirtímabil sýna að mark-

tækur munur er á meðalávöxtun fyrir hátíðir, eftir hátíðir og á öðrum viðskiptadögum við 

1% marktektarstig. Stikinn β2 er aftur á móti ekki marktækur á neinu undirtímabili við 10% 

marktektarstig. 

Tafla 7. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar í kringum hátíðir samanborin við aðra viðskiptadaga (án útlaga) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Fyrir hátíðir (β1) 0,08%  0,18%** 0,02% 0,04% 
 (1,35)  (2,18) (0,20) (0,38) 

Eftir hátíðir (β2) -0,02%  -0,10% -0,08% 0,11% 

 (-0,35)  (-1,21) (-0,74) (1,20) 

Aðrir viðskiptadagar (⍺) 0,06%***  0,07%*** 0,06%*** 0,04%** 
 (4,52)  (3,33) (2,58) (2,05) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 3,93  9,34*** 2,15 0,97 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 

 

Einnig var kannað hvort hátíðaráhrifa gæti í kringum tilteknar hátíðir (Tafla 8). 

Aðhvarfsgreiningarlíkan með sitthvora gervibreytuna fyrir viðskiptadag fyrir og eftir 

hverja af þeim níu hátíðum sem voru til skoðunar var metið út frá daglegum gögnum. 

Niðurstöður matsins fyrir heildartímabilið eru þær að stikarnir frá β1 til β9 sem mæla 

meðalávöxtun fyrir tilteknar hátíðir umfram aðra viðskiptadaga séu með jákvætt formerki 

í sex af níu tilvikum. Þó er einungis einn þeirra marktækt jákvæður við 10% marktektarstig, 

þ.e. stikinn β9 sem mælir umframávöxtun fyrir áramót sem er marktækur við 1% 

marktektarstig. Þá eru stikarnir frá β10 til β18, sem mæla meðalávöxtun eftir tilteknar 

hátíðir umfram aðra viðskiptadaga með neikvætt formerki í sjö af níu tilvikum. Þó er 

einungis einn þeirra marktækt neikvæður við 10% marktektarstig, þ.e. stikinn β14 sem 

mælir umframávöxtun eftir hvítasunnu sem er marktækur við 1% marktektarstig. 

Niðurstöður Kruskal-Wallis prófsins styðja tilvist hátíðaráhrifa í kringum tilteknar hátíðir. 
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Samkvæmt því er marktækur munur á meðalávöxtun fyrir tilteknar hátíðir, eftir tilteknar 

hátíðir og á öðrum viðskiptadögum við 1% marktektarstig. Þessar niðurstöður gefa 

vísbendingar um að hátíðaráhrifa gæti fyrir áramót og eftir hvítasunnu. 

Niðurstöður tölfræðiprófa fyrir undirtímabil rannsóknarinnar sýna að báðir stikarnir 

eru marktækir á tveimur fyrstu undirtímabilunum. Stikinn β9 sem mælir umframávöxtun 

fyrir áramót er marktækt jákvæður á fyrstu tveimur undirtímabilunum við 1% 

marktektarstig. Stikinn β14 sem mælir umframávöxtun eftir hvítasunnuna er marktækt 

neikvæður á fyrstu tveimur undirtímabilunum við 10% og 1% marktektarstig. Niðurstöður 

Kruskal-Wallis prófsins styðja þó ekki tilvist hátíðaráhrifa í kringum tilteknar hátíðir á 

undirtímabilunum. 

Tafla 8. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar í kringum tiltekna hátíðardaga samanborin við aðra viðskiptadaga 
(án útlaga) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Fyrir       

Páskar (β1) -0,01%  0,22% -0,24% -0,00% 

 (-0,10)  (1,57) (-0,84) (-0,04) 

Sumardagurinn fyrsti (β2) 0,14%  0,24% -0,18% 0,39%* 

 (0,90)  (0,96) (-0,59) (1,65) 

Verkalýðsdagurinn (β3) 0,01%  -0,23% -0,19% 0,49% 

 (0,05)  (-0,58) (-0,98) (1,11) 

Uppstigningardagur (β4) -0,26%**  -0,05% -0,19% -0,49%** 

 (-2,02)  (-0,32) (-0,93) (-1,97) 

Hvítasunna (β5) -0,04%  0,00% 0,20% -0,32% 

 (-0,26)  (0,03) (0,78) (-1,05) 

Lýðveldisdagurinn (β6) 0,07%  0,39%* 0,16% -0,30% 

 (0,58)  (1,65) (0,99) (-1,44) 

Verslunarmannahelgin (β7) 0,20%  0,35%** 0,14% 0,14% 

 (1,26)  (2,22) (0,56) (0,39) 

Jól (β8) 0,06%  -0,03% -0,08% 0,31% 

 (0,46)  (-0,29) (-0,31) (1,23) 

Áramót (β9) 0,55%***  0,86%*** 0,59%*** 0,23% 

 (3,71)  (3,23) (2,74) (0,93) 

(framhald á næstu síðu) 

  



 

56 

Tafla 8. Framhald 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Eftir      

Páskar (β10) -0,06%  -0,19% 0,08% -0,09% 

 (-0,33)  (-1,24) (0,19) (-0,86) 

Sumardagurinn fyrsti (β11) 0,59%***  0,30% 0,49%* 0,96%*** 

 (3,36)  (0,89) (1,69) (4,22) 

Verkalýðsdagurinn (β12) -0,27%  -0,04% -0,51%* -0,26% 

 (-1,58)  (-0,18) (-1,67) (-0,77) 

Uppstigningardagur (β13) -0,01%  -0,33% 0,08% 0,19% 

 (-0,05)  (-0,99) (0,31) (0,47) 

Hvítasunna (β14) -0,35%**  -0,28%* -0,62%*** -0,09% 

 (-2,32)  (-1,90) (-2,25) (-0,35) 

Lýðveldisdagurinn (β15) 0,13%  0,08% 0,34% -0,05% 

 (0,90)  (0,33) (1,16) (-0,26) 

Verslunarmannahelgin (β16) -0,14%  -0,18%*** -0,12% -0,12% 

 -(1,08)  (-2,59) (-0,49) (-0,46) 

Jól (β17) -0,05%  -0,14% 0,14% -0,17% 

 (-0,50)  (-0,79) (1,06) (-1,08) 

Áramót (β18) -0,08%  -0,25% -0,64% 0,70%** 

 (-0,30)  (-0,89) (-1,39) (2,56) 

Aðrir viðskiptadagar (⍺) 0,06%***  0,07%*** 0,06%*** 0,04%** 

 (4,51)  (3,33) (2,59) (2,02) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 38,33***  24,38 20,84 25,84 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 

 

Vert er að hafa í huga að þar sem hátíðirnar sem voru til skoðunar eiga sér stað einu 

sinni á ári byggja niðurstöðurnar fyrir tilteknar hátíðir á fáum athugunum eða að hámarki 

27 á heildartímabilinu og að hámarki 10 á hverju undirtímabili. Vegna þess fjölda stika 

sem verið er að prófa er ekki ólíklegt að upp komi tilvik þar sem hægt er að sýna fram á 

tölfræðilega marktækt samband þó raunverulega sé ekkert samband til staðar. Því var 

umfjöllun um annars konar mynstur en hefðbundin hátíðaráhrif sleppt. 
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6.4 Mánaðamótaáhrif 

Samanburður á meðalávöxtun Úrvalsvísitölunnar um og eftir mánaðamót við aðra 

viðskiptadaga leiðir í ljós að íslenskur hlutabréfamarkaður hefur sögulega skilað hærri 

ávöxtun á síðasta viðskiptadegi mánaðarins og lægri ávöxtun á þeim fyrsta miðað við aðra 

viðskiptadaga (Mynd 5). Á heildartímabili rannsóknarinnar frá 1993 til 2019 skilaði 

vísitalan að meðaltali 0,14% daglegri ávöxtun á síðasta viðskiptadegi mánaðarins og að 

meðaltali -0,17% daglegri ávöxtun á þeim fyrsta. Til samanburðar skilaði vísitalan að 

meðaltali 0,04% daglegri ávöxtun aðra daga mánaðarins. Söguleg ávöxtun íslensks 

hlutabréfamarkaðar ber því ekki merki um hefðbundin mánaðamótaáhrif, þó vísbend-

ingar séu um að annars konar mynstur sé til staðar um mánaðamót. 

 

Mynd 5. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar um og eftir mánaðamót frá 1993 til 2019 (með útlögum) 

Niðurstöður tölfræðiprófa styðja tilvist óhefðbundinna mánaðamótaáhrifa á 

íslenskum hlutabréfamarkaði (Tafla 9). Aðhvarfsgreiningarlíkan með sérstaka gervi-

breytu fyrir síðasta og hvern fyrstu þriggja viðskiptadaga hvers mánaðar var metið úr frá 

daglegum gögnum. Niðurstöður matsins fyrir heildartímabilið eru að stikinn β1 sem mælir 

meðalávöxtun á síðasta viðskiptadegi mánaðarins umfram aðra viðskiptadaga er 

marktækt jákvæður við 1% marktektarstig. Þá er stikinn β2 sem mælir meðalávöxtun á 

fyrsta viðskiptadegi mánaðarins umfram aðra viðskiptadaga marktækt neikvæður við 5% 

marktektarstig. Stikarnir β3 og β4 sem mæla meðalávöxtun á öðrum og þriðja 
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viðskiptadegi mánaðarins umfram aðra viðskiptadaga eru jákvæðir en ekki marktækir við 

10% marktektarstig. Það bendir til þess að að ávöxtun síðasta viðskiptadags mánaðarins 

sé hærri og ávöxtun þess fyrsta lægri en ávöxtun annarra viðskiptadaga. Aftur á móti sé 

ávöxtun annars og þriðja viðskiptadags mánaðarins ekki frábrugðin ávöxtun annarra 

viðskiptadaga. Þá er stikinn ⍺ sem mælir meðalávöxtun annarra viðskiptadaga en um og 

eftir mánaðamót marktækt jákvæður við 1% marktektarstig. Það bendir einungis til þess 

að ávöxtun annarra viðskiptadaga sé hærri en núll. Kruskal-Wallis prófið gefur sams konar 

niðurstöður. Samkvæmt því er marktækur munur á meðalávöxtun síðasta, fyrstu þriggja 

og annarra viðskiptadaga mánaðarins við 1% marktektarstig.13 

Niðurstöður tölfræðiprófa fyrir undirtímabil rannsóknarinnar sýna að þessara óhefð-

bundnu mánaðamótaáhrifa gætir einkum á öðru undirtímabili rannsóknarinnar. Sam-

kvæmt niðurstöðum aðhvarfsgreiningarinnar er stikinn β1 marktækt jákvæður við 10% 

marktektarstig og stikarnir β2 og β3 marktækt neikvæðir við 1% og 10% marktektarstig á 

tímabilinu frá 2001 til 2010. Niðurstöður Kruskal-Wallis prófsins fyrir sama undirtímabil 

sýna að marktækur munur er á meðalávöxtun síðasta, fyrstu þriggja og annarra viðskipta-

daga á öðru undirtímabilinu. Þá er stikinn β2 marktækt jákvæður við 1% marktektarstig á 

tímabilinu frá 1993 til 2000. Stikinn β1 er marktækt jákvæður við 10% marktektarstig á 

tímabilinu frá 2011 til 2019. Niðurstöður Kruskal-Wallis prófsins styðja þó einungis 

marktækan mun á síðasta undirtímabilinu við 10% marktektarstig. 

  

                                                      

13 Séu útlagar taldir með telst stikinn β1 hvorki marktækur við 10% marktektarstig á heildartímabili 

rannsóknarinnar né á neinu undirtímabilanna. Niðurstöður tölfræðiprófa með útlögum er að finna í 

viðauka. 
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Tafla 9. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar um og eftir mánaðamót samanborin við aðra viðskiptadaga (án 
útlaga) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Viðskiptadagur mánaðarins      

-1 (β1) 0,12%***  -0,01% 0,17%* 0,17%* 
 (2,22)  (-0,07) (1,92) (1,79) 

+1 (β2) -0,19%**  -0,20%*** -0,37%*** 0,02% 

 (-3,80)  (-2,69) (-4,14) (0,30) 

+2 (β3) -0,03%  -0,03% -0,18%* 0,12% 

 (-0,66)  (-0,54) (-1,74) (1,31) 

+3 (β4) 0,03%  0,05% -0,11% 0,17% 

 (0,65)  (0,60) (-1,14) (2,17) 

Aðrir viðskiptadagar (⍺) 0,06%***  0,08%*** 0,08%*** 0,02%** 
 (4,82)  (3,91) (3,45) (0,97) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 19,92***  6,77 22,25*** 8,83* 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 

 

Einnig var kannað hvort þessara óhefðbundnu mánaðamótaáhrifa gæti í kringum ára-

, ársfjórðungs- og önnur mánaðamót (Tafla 10). Aðhvarfsgreiningarlíkan með gervibreytu 

fyrir og eftir ára-, ársfjórðungs- og önnur mánaðamót var metið út frá daglegum gögnum. 

Niðurstöður matsins fyrir heildartímabilið eru þær að stikarnir frá β1 til β3 sem mæla 

meðalávöxtun fyrir ára-, ársfjórðungs- og önnur mánaðamót umfram aðra viðskiptadaga 

eru allir með jákvætt formerki en einungis tveir þeirra marktækir. Þannig er annars vegar 

stikinn β1 sem mælir ávöxtun fyrir áramót marktækt jákvæður við 1% marktektarstig og 

hins vegar er stikinn β2 sem mælir ávöxtun fyrir ársfjórðungsmót marktækt jákvæður við 

10% marktektarstig. Þá eru stikarnir frá β4 til β6 sem mæla meðalávöxtun eftir ára-, 

ársfjórðungs- og önnur mánaðamót umfram aðra viðskiptadaga allir með neikvætt 

formerki en sömuleiðis einungis tveir þeirra marktækir. Þannig er annars vegar stikinn β5 

sem mæir umframávöxtun eftir ársfjórðungsmót marktækt neikvæður við 5% 

marktektarstig og hins vegar er stikinn β6 sem mælir umframávöxtun eftir önnur 

mánaðamót marktækt neikvæður við 1% marktektarstig. Kruskal-Wallis prófið gefur sams 

konar niðurstöður. Samkvæmt því er marktækur munur á meðalávöxtun fyrir og eftir ára-
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, ársfjórðungs- og önnur mánaðamót og á öðrum viðskiptadögum við 1% marktektarstig. 

Þessar niðurstöður benda til þess að þessara óhefðbundnu mánaðamótaáhrifa gæti í 

kringum ára-, ársfjórðungs- og önnur mánaðamót. 

Niðurstöður tölfræðiprófa fyrir undirtímabil rannsóknarinnar sýna að á öðru undir-

tímabili rannsóknarinnar gætti þessara óhefðbundnu mánaðamótaáhrifa í kringum ára-, 

ársfjórðungs- og önnur mánaðamót. Samkvæmt niðurstöðum aðhvarfsgreiningarinnar 

eru stikarnir β1 og β2 marktækt jákvæðir við 1% og 5% marktektarstig á tímabilinu frá 2001 

til 2010 á meðan β2 er með jákvætt formerki. Þá eru stikarnir β5 og β6 marktækt neikvæðir 

við 5% og 1% marktektarstig á sama tímabili á meðan stikinn β4 er með neikvætt formerki. 

Kruskal-Wallis prófið gefur sams konar niðurstöður. Samkvæmt því er marktækur munur 

á meðalávöxtun fyrir og eftir ára-, ársfjórðungs- og önnur mánaðamót og á öðrum 

viðskiptadögum á tímabilinu við 1% marktektarstig. 

Tafla 10. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar um ára-, ársfjórðungs- og önnur mánaðamót samanborin við aðra 
viðskiptadaga (án útlaga) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Fyrir      

Áramót (β1) 0,54%***  0,84%*** 0,58%*** 0,23% 
 (3,67)  (3,18) (2,70) (0,95) 

Ársfjórðungsmót (β2) 0,18%*  0,03% 0,41%** 0,06% 

 (1,79)  (0,15) (2,55) (0,36) 

Önnur mánaðamót (β3) 0,04%  -0,13% 0,05% 0,18% 
 (0,61)  (-1,29) (0,46) (1,47) 

Eftir      

Áramót (β4) -0,08%  -0,26% -0,65% 0,70%** 

 (-0,32)  (-0,93) (-1,41) (2,56) 

Ársfjórðungsmót (β5) -0,22%**  -0,14% -0,46%** -0,02% 

 (-2,24)  (-1,22) (-2,28) (-0,14) 

Önnur mánaðamót (β6) -0,19%***  -0,21%** -0,28%*** -0,07% 

 (-3,48)  (-2,25) (-3,05) (-0,72) 

Aðrir viðskiptadagar (⍺) 0,06%***  0,08%*** 0,07%*** 0,03%* 

 (4,98)  (4,06) (2,90) (1,85) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 31,12***  15,34** 25,47*** 7,73 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 
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7 Umræða 

Í þessari rannsókn var skoðað hvort ávöxtun á íslenskum hlutabréfamarkaði sýni sams 

konar mynstur tengd dagatalinu og erlendir hlutabréfamarkaðir. Nánar tiltekið var 

kannað hvort greina megi janúar-, mánudags-, hátíðar- og mánaðamótaáhrif í arðsleið-

réttri ávöxtun Úrvalsvísitölunnar á tímabilinu frá ársbyrjun 1993 til ársloka 2019. 

Niðurstöðurnar benda til þess að dagatalsáhrifa gæti að nokkru marki. 

Ávöxtun á íslenskum hlutabréfamarkaði hefur sögulega verið hærri í janúar saman-

borið við aðra mánuði ársins. Þetta mynstur er meira áberandi eftir því sem líður á 

rannsóknartímabilið. Tölfræðipróf gefa þó ekki afgerandi niðurstöður um tilvist 

janúaráhrifa. Þá þarf að fara varlega í að draga ályktanir af gögnunum þar sem um 

tiltölulega fáar athuganir er um að ræða. Rozeff og Kinney (1976) hafa á meðal fjölda 

annarra sýnt fram á sams konar mynstur á erlendum hlutabréfamörkuðum. Þessar 

niðurstöður stangast þó á við niðurstöður rannsókna Stefáns B. Gunnlaugssonar (2003, 

2015) sem ekki varð var við janúaráhrif á íslenskum hlutabréfamarkaði. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar benda þó ekki til þess að janúaráhrif komi fram á nokkurra daga 

tímabili um og eftir áramót, þ.e. svonefnd áramótaáhrif, líkt því sem Roll (1983) sýndi 

fram á í rannsókn á bandarískum hlutabréfamarkaði. 

Þá hefur ávöxtun íslensks hlutabréfamarkaðar sögulega verið bæði neikvæð á 

mánudögum og lægri á mánudögum samanborið við aðra vikudaga. Niðurstöður tölfræði-

prófa staðfesta tilvist mánudagsáhrifa. Þeirra varð þó ekki vart á upphafsárum markað-

arins frá 1993 til 2000. French (1980) hefur á meðal fjölda annarra sýnt fram á sams konar 

mynstur á erlendum hlutabréfamörkuðum. Þessar niðurstöður stangast þó á við 

niðurstöður rannsókna Stefáns B. Gunnlaugssonar (2003, 2015) sem varð ekki var við 

mynstrið á íslenskum hlutabréfamarkaði. Niðurstöður seinni rannsóknar Stefáns sýndu 

samt fram á að ávöxtun væri breytileg eftir vikudögum, þ.e. svonefnd vikudagsáhrif, án 

þess að hægt hafi verið að tilgreina hvaða vikudagur sker sig úr. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna enn fremur fram á að mánudagsáhrif á íslenskum hlutabréfamarkaði séu 

háð ávöxtun næstliðins viðskiptadags. Mánudagsáhrif eru þannig einungis til staðar ef 
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ávöxtun næstliðins viðskiptadags var neikvæð. Jaffe o.fl. (1989) hafa meðal annarra sýnt 

fram á slíkt mynstur á erlendum hlutabréfamörkuðum. 

Íslenskur hlutabréfamarkaður hefur sögulega skilað hærri ávöxtun fyrir hátíðir saman-

borið við aðra viðskiptadaga. Niðurstöður tölfræðiprófa styðja þó einungis tilvist hátíðar-

áhrifa á upphafsárum hlutabréfamarkaðarins frá 1993 til 2000. Þessi óvenjulega ávöxtun 

virðist ekki ganga til baka eftir hátíðir. Ariel (1990) hefur á meðal fjölda annarra sýnt fram 

á sams konar mynstur á erlendum hlutabréfamörkuðum. Niðurstöður þessarar rann-

sóknar benda jafnframt til þess að ávöxtun kunni að vera óvenjuleg í kringum tilteknar 

hátíðir, þ.e. óvenju há ávöxtun fyrir áramót og óvenju lág og eftir hvítasunnu. Stefán B. 

Gunnlaugsson (2003) hefur áður bent á hátíðaráhrif á íslenskum hlutabréfamarkaði í 

kringum áramót og páska. Í ljósi þess um hve fáar athuganir er að ræða og vegna þess 

fjölda hátíða sem prófaður var þarf þó að fara varlega í að draga ályktanir af þessum 

niðurstöðum. 

Loks hefur íslenskur hlutabréfamarkaður sögulega skilað hærri ávöxtun á síðasta 

viðskiptadegi mánaðarins og lægri ávöxtun á þeim fyrsta samanborið við aðra viðskipta-

daga. Niðurstöður tölfræðiprófa staðfesta tilvist þessara óhefðbundnu mánaðamóta-

áhrifa. Þau eru mest áberandi á uppgangsárunum í aðdraganda og svo skammt á eftir 

hruni frá 2001 til 2010 en virðast hafa dvínað síðan þá eða horfið. Lakonishok og Smidt 

(1988) hafa á meðal fjölda annarra sýnt fram á annars konar mynstur á erlendum 

hlutabréfamörkuðum þar sem hlutabréf skila hærri ávöxtun dagana í kringum 

mánaðamót samanborið við aðra daga mánaðarins. Þessar niðurstöður eru þó í samræmi 

við niðurstöður rannsókna Gylfa Magnússonar (2006, 2012) sem sýndi fram á að sams 

konar mynsturs hafi gætt í aðdraganda hruns en að vísbendingar bentu til þess að 

mynstrið væri horfið. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda enn fremur til þess að 

þessara óhefðbundnu mánaðamótaáhrifa hafi gætt í kringum ára-, ársfjórðungs- og önnur 

mánaðamót í samræmi við niðurstöður Gylfa. McConnell og Xu (2008) hafa áður sýnt fram 

á að hefðbundin mánaðamótaáhrif séu hvorki bundin við áramót né ársfjórðungsmót á 

bandarískum hlutabréfamarkaði. 

Á heildina litið benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að dagatalsáhrif séu tíðari 

á íslenskum hlutabréfamarkaði en fyrri rannsóknir gefa til kynna. Niðurstöðurnar sýna að 

mánudagsáhrif eru til staðar og vísbendingar eru um janúaráhrif. Aftur á móti virðast 
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hátíðaráhrif hafa horfið og hin óhefðbundnu mánaðamótaáhrif dvínað eða horfið. Þannig 

sýnir markaðurinn sams konar merki um óskilvirkni og áður hafa verið greind á erlendum 

hlutabréfamörkuðum. Þó virðast dagatalsáhrifin lífseigari á íslenska hlutabréfa-

markaðnum en þeim erlendu. Eins og Schwert (2003) bendir á lítur út fyrir að mynstrin 

hafi horfið, snúist við eða dvínað á erlendum hlutabréfamörkuðum eftir að uppgötvun 

þeirra var birt í rannsóknum. Þessar niðurstöður samræmast illa veiku stigi tilgátunnar 

um skilvirka markaði. 

Í ljósi smæðar íslenska hlutabréfamarkaðarins þurfa þessar niðurstöður ekki að koma 

á óvart. Gera má ráð fyrir því að smáir hlutabréfamarkaðir séu óskilvirkari en þeir stærri 

þar sem færri fjárfestar eru til staðar til að færa sér ónýtt hagnaðartækifæri í nyt og þar 

með eyða þeim. Þessar niðurstöður vekja upp spurningar um hvort fjárfestar á íslenskum 

hlutabréfamarkaði geti náð betri árangri en sem nemur meðaltali markaðarins með því 

að tímasetja viðskipti út frá einfaldri viðskiptareglu sem byggir á mynstrum tengdum 

dagatalinu. Hér er hvorki árangur slíkrar viðskiptareglu metinn né gerð tilraun til að skýra 

tilvist dagatalsáhrifa. 

Rannsókninni fylgja ýmsar takmarkanir. Í fyrsta lagi verður að hafa í huga að þó 

rannsóknir byggi á lengra gagnasafni en fyrri rannsóknir búa tiltölulega fáar athuganir að 

baki tölfræðiprófum á árlegum dagatalsáhrifum. Því er erfitt að draga ályktanir af þeim. Í 

öðru lagi leiðréttir aðferð Newey og West (1987) ekki fyrir því að gögnin séu ekki normal-

dreifð sem getur bjagað niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar eru þó studdar 

með Kruskal-Wallis prófinu sem gerir ekki ráð fyrir normaldreifingu. Í þriðja lagi tekur 

rannsóknin ekki tillit til viðskiptakostnaðar. Umfang dagatalsáhrifa kann því að vera of 

smátt samanborið við þann viðskiptakostnað sem hlýst af því að hagnýta þau. Það er því 

ekki ljóst hvort dagatalsáhrifin geti skapað fjárfestum hagrænan ávinning í skilningi Jensen 

(1978) sem sjálfstæð viðskiptaregla. Í fjórða lagi veikir það nokkuð niðurstöðurnar að 

fræðilegur rökstuðningur fyrir dagatalsáhrifum lá ekki fyrir þegar þau voru upphaflega 

uppgötvuð (Lakonishok og Smidt, 1988). Þessar niðurstöður þarf því að taka með meiri 

fyrirvara en ella.  

Þessar niðurstöður kalla á frekari rannsóknir á tilvist dagatalsáhrifa á íslenskum hluta-

bréfamarkaði. Í fyrsta lagi má endurtaka rannsóknina með fullkomnari aðferðafræði og 

nýjum gögnum til að staðfesta niðurstöðurnar. Í öðru lagi má kanna hvað skýri tilvist 
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dagatalsáhrifa. Í þriðja lagi má kanna hvort viðskiptaregla byggð á dagatalsáhrifum skili 

fjárfestum hagrænum ávinningi. Í fjórða lagi má skoða hvort fleiri dagatalsáhrifa gæti á 

íslenskum hlutabréfamarkaði. 
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8  Lokaorð 

Í þessari ritgerð var kannað hvort dagatalsáhrif væru til staðar á íslenskum hlutabréfa-

markaði. Nánar tiltekið var skoðað hvort greina mætti janúar-, mánudags-, hátíðar- og 

mánaðamótaáhrif í arðsleiðréttri ávöxtun Úrvalsvísitölunnar á tímabilinu frá ársbyrjun 

1993 til ársloka 2019. Notast var við línulega aðhvarfsgreiningu með gervibreytum og 

Kruskal-Wallis próf. 

Helstu niðurstöðurnar eru þær að dagatalsáhrifa gætir að nokkru marki á íslenskum 

hlutabréfamarkaði. Þannig eru vísbendingar um að hlutabréf skili hærri ávöxtun í janúar 

samanborið við aðra mánuði ársins. Niðurstöðurnar sýna enn fremur að hlutabréf skili 

lægri ávöxtun á mánudögum samanborið við aðra vikudaga. Niðurstöðurnar benda 

jafnframt til þess að hlutabréf hafi skilað hærri ávöxtun daginn fyrir hátíðir samanborið 

við aðra daga ársins á upphafsárum hlutabréfamarkaðarins þó mynstrið sé nú horfið. Loks 

benda niðurstöðurnar til þess að hlutabréf hafi skilað hærri ávöxtun fyrir og lægri ávöxtun 

eftir mánaðamót samanborið við aðra daga mánaðarins á uppgangsárunum í aðdraganda 

og svo skömmu eftir hrun, en mynstrið virðast hafa dvínað eða horfið. Á heildina litið 

benda niðurstöðurnar til þess að dagatalsáhrif séu tíðari á íslenskum hlutabréfamarkaði 

en áður var talið. Þessar niðurstöður samræmast illa veiku stigi tilgátunnar um skilvirka 

markaði. Þær geta haft mikilvæga þýðingu fyrir fjárfesta þar sem tilvist dagatalsáhrifa 

bendir til þess að þeir geti gert betur en markaðurinn með því að tímasetja viðskipti út frá 

viðskiptareglu sem byggir á dagatalinu. 

Framlag rannsóknarinnar felst í notkun á lengra gagnasafni en fyrri rannsóknir á 

íslenskum hlutabréfamarkaði. Það gefur bæði áreiðanlegri niðurstöður og tækifæri á því 

að skoða þróun dagatalsáhrifa yfir tíma. Einnig var notast við vísitölu heildarávöxtunar 

sem tekur tillit til ávöxtunar í formi arðgreiðslna. 

Helstu annmarkar rannsóknarinnar eru þeir að þó notast sé við lengra gagnasafn en 

fyrri rannsóknir þá eru engu að síður tiltölulega fáar athuganir á bak við árleg dagatals-

áhrif. Þá leiðréttir aðferð Newey og West (1987) ekki fyrir því að gögnin séu ekki normal-

dreifð sem getur bjagað niðurstöður rannsóknarinnar. Jafnframt tekur rannsóknin ekki 
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tillit til viðskiptakostnaðar. Loks þarf að hafa í huga að niðurstöðurnar kunna að vera 

afrakstur gagnanáms. 

Þörf er á frekari rannsóknum á tilvist dagatalsáhrifa á íslenskum hlutabréfamarkaði. Í 

fyrsta lagi má staðfesta niðurstöðurnar með því að endurtaka rannsóknina með full-

komnari aðferðafræði og nýjum gögnum. Í öðru lagi má kanna hvað skýri tilvist dagatals-

áhrifa. Í þriðja lagi má kanna hvort viðskiptaregla byggð á dagatalsáhrifum skili fjárfestum 

hagrænum ávinningi. Í fjórða lagi má skoða hvort fleiri dagatalsáhrifa gæti á íslenskum 

hlutabréfamarkaði. 
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Viðauki – Niðurstöður tölfræðiprófa með útlögum 

Tafla 11. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar í janúar samanborin við aðra mánuði ársins (með útlögum) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Janúar (β1) 2,15%*  -0,19% 3,08% 3,80%** 
 (1,88)  (-0,14) (1,22) (2,60) 

Aðrir mánuðir (⍺) 0,64%  1,65%** -0,38% 0,65% 
 (1,00)  (2,46) (-0,22) (1,47) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 3,47*  0,01 0,84 7,27*** 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 

 

Tafla 12. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar á síðasta og fyrstu fimm viðskiptadögum ársins samanborin við 
aðra viðskiptadaga (með útlögum) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Um og eftir áramót (β1) 0,12%  0,11% 0,01% 0,27%* 
 (0,92)  (0,90) (0,02) (1,73) 

Aðrir viðskiptadagar (⍺) 0,03%  0,07%*** -0,01% 0,04%** 
 (1,45)  (3,36) (-0,19) (2,28) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 1,47  0,00 0,21 2,17 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 
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Tafla 13. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar á mánudögum samanborin við aðra vikudaga (með útlögum) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Mánudagar (β1) -0,17%**  0,01% -0,34%** -0,14%*** 
 (-2,54)  (0,29) (-1,98) (-3,01) 

Aðrir vikudagar (⍺) 0,07%***  0,07%*** 0,05% 0,07%*** 
 (4,01)  (3,27) (1,47) (3,76) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 21,69***  0,36 10,44*** 14,43*** 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 

 

Tafla 14. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar á mánudögum eftir hækkun eða lækkun næstliðins viðskiptadags 
samanborin við aðra vikudaga (með útlögum) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Mánudagar      

Ef Rt-1 ≥ 0 (β1) 0,00%  0,07% -0,01% -0,08% 

 (-0,07)  (1,17) (-0,09) (-1,26) 

Ef Rt-1 < 0 (β2) -0,41%***  -0,07% -0,87%** -0,23%*** 

 (-2,59)  (-1,28) (-2,00) (-3,36) 

Aðrir vikudagar (⍺) 0,07%***  0,07%*** 0,06% 0,07%*** 
 (4,01)  (3,28) (1,50) (3,77) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 29,79***  0,76 17,15*** 16,09*** 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 
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Tafla 15. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar í kringum hátíðir samanborin við aðra viðskiptadaga (með 
útlögum) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Fyrir hátíðir (β1) 0,10%  0,18%** 0,15% -0,01% 
 (1,59)  (2,10) (1,26) (-0,12) 

Eftir hátíðir (β2) -0,01%  -0,17%* 0,02% 0,10% 

 (-0,13)  (-1,66) (0,12) (1,11) 

Aðrir viðskiptadagar (⍺) 0,03%  0,07%*** -0,02% 0,04%** 
 (1,37)  (3,41) (-0,28) (2,41) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 4,20  9,89*** 2,18 0,92 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 

 

Tafla 16. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar í kringum tiltekna hátíðardaga samanborin við aðra viðskiptadaga 
(með útlögum) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Fyrir       

Páskar (β1) 0,01%  0,22% -0,17% -0,01% 

 (0,08)  (1,53) (-0,56) (-0,11) 

Sumardagurinn fyrsti (β2) 0,17%  0,24% -0,10% 0,38% 

 (1,03)  (0,94) (-0,32) (1,62) 

Verkalýðsdagurinn (β3) -0,12%  -0,24% -0,12% -0,02% 

 (-0,48)  (-0,59) (-0,61) (-0,04) 

Uppstigningardagur (β4) -0,23%*  -0,06% -0,12% -0,50%** 

 (-1,76)  (-0,35) (-0,56) (-2,00) 

Hvítasunna (β5) 0,16%  -0,00% 0,71% -0,32% 

 (0,70)  (-0,01) (1,50) (-1,08) 

Lýðveldisdagurinn (β6) 0,10%  0,38% 0,23% -0,31% 

 (0,76)  (1,62) (1,41) (-1,47) 

Verslunarmannahelgin (β7) 0,22%  0,35%** 0,21% 0,13% 

 (1,41)  (2,18) (0,86) (0,36) 

Jól (β8) 0,09%  -0,04% -0,01% 0,30% 

 (0,63)  (-0,34) (-0,02) (1,20) 

Áramót (β9) 0,57%***  0,85%*** 0,66%*** 0,22% 

 (3,84)  (3,21) (3,01) (0,90) 

(framhald á næstu síðu) 
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Tafla 16. Framhald 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Eftir      

Páskar (β10) 0,03%  -0,75% 0,76% -0,10% 

 (0,08)  (-1,39) (1,11) (-0,92) 

Sumardagurinn fyrsti (β11) 0,60%***  0,37% 0,57%* 0,95%*** 

 (3,43)  (1,11) (1,92) (4,19) 

Verkalýðsdagurinn (β12) -0,41%*  -0,04% -0,86%* -0,27% 

 (-1,78)  (-0,21) (-1,76) (-0,79) 

Uppstigningardagur (β13) 0,02%  -0,33% 0,20% 0,18% 

 (0,09)  (-1,01) (0,72) (0,45) 

Hvítasunna (β14) -0,32%**  -0,29%* -0,55%* -0,10% 

 (-2,14)  (-1,94) (-1,94) (-0,38) 

Lýðveldisdagurinn (β15) 0,16%  0,08% 0,41% -0,05% 

 (1,06)  (0,30) (1,41) (-0,30) 

Verslunarmannahelgin (β16) -0,11%  -0,18%*** -0,04% -0,13% 

 (-0,88)  (-2,66) (-0,16) (-0,49) 

Jól (β17) -0,02%  -0,14% 0,21% -0,17% 

 (-0,23)  (-0,82) (1,55) (-1,13) 

Áramót (β18) -0,05%  -0,25% -0,56% 0,69%** 

 (-0,21)  (-0,91) (-1,22) (2,53) 

Aðrir viðskiptadagar (⍺) 0,03%  0,07%*** -0,02% 0,04%** 

 (1,37)  (3,38) (-0,28) (2,39) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 38,39***  25,39 22,33 25,15 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 
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Tafla 17. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar um og eftir mánaðamót samanborin við aðra viðskiptadaga (með 
útlögum) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Viðskiptadagur mánaðarins      

-1 (β1) 0,10%  -0,01% 0,14% 0,15% 
 (1,33)  (-0,11) (0,85) (1,43) 

+1 (β2) -0,20%***  -0,20%*** -0,33%*** -0,04% 

 (-3,44)  (-2,72) (-3,12) (-0,40) 

+2 (β3) -0,03%  0,00% -0,19% 0,11% 

 (-0,55)  (0,06) (-1,59) (1,22) 

+3 (β4) 0,07%  0,01% 0,00% 0,20%** 

 (1,13)  (0,10) (-0,04) (2,30) 

Aðrir viðskiptadagar (⍺) 0,04%  0,08%*** 0,01% 0,03% 
 (1,57)  (3,69) (0,15) (1,31) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 21,02***  6,36 22,85*** 8,96* 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 
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Tafla 18. Ávöxtun Úrvalsvísitölunnar um ára-, ársfjórðungs- og önnur mánaðamót samanborin við aðra 
viðskiptadaga (með útlögum) 

 Heildartímabil   Undirtímabil  

 1993 - 2019  1993 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2019 

Aðhvarfsgreining með gervibreytum     

Fyrir      

Áramót (β1) 0,56%***  0,84%*** 0,65%*** 0,22% 
 (3,78)  (3,17) (2,94) (0,91) 

Ársfjórðungsmót (β2) -0,01%  0,02% -0,09% 0,05% 

 (-0,04)  (0,13) (-0,15) (0,30) 

Önnur mánaðamót (β3) 0,08%  -0,13% 0,17% 0,16% 
 (1,08)  (-1,31) (1,37) (1,12) 

Eftir      

Áramót (β4) -0,06%  -0,26% -0,58% 0,69%** 

 (-0,24)  (-0,94) (-1,25) (2,53) 

Ársfjórðungsmót (β5) -0,20%**  -0,15% -0,39%** -0,03% 

 (-2,02)  (-1,24) (-1,92) (-0,21) 

Önnur mánaðamót (β6) -0,21%***  -0,21%** -0,26%*** -0,16% 

 (-3,25)  (-2,28) (-2,31) (-1,27) 

Aðrir viðskiptadagar (⍺) 0,04%*  0,09%*** 0,00% 0,04%** 

 (1,78)  (3,88) (-0,03) (2,23) 

Kruskal-Wallis próf      

H-gildi 31,14***  15,21** 24,23*** 7,82 

Prófstærðir t-prófa eru í sviga fyrir neðan stika. Þær byggja á staðalfráviki reiknuðu samkvæmt Newey-
West-breytileikafylki. Stjörnur merkja við hvaða marktektarstig hægt sé að hafna núlltilgátu tölfræði-
prófa við 1% = ***, 5% = ** og 10% = * marktektarstig. 
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