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Útdráttur 

Í þessu verkefni verður sjónum beint að skilvirkni hlutabréfamarkaða og aðferðum við 

mat á spágetu fyrir verðþróun hlutabréfa. 

Tilgangur verkefnisins er að kanna hagnýtingu sögulegra gagna við mat á 

framtíðarþróun hlutabréfaverðs þ.e. hvort hægt sé að sigra markaðinn? Og hvort 

hagnýting sögulegra gagna við mat á framtíðarþróun hlutabréfaverðs virki?  

Verkefnið er unnið úr sögulegum gögnum daglegs lokaverðs hlutabréfa sem flutt voru 

í forritið PythonTM. Tímabil gagnaöflunar var frá 1. janúar 2000 til 1. janúar 2020 og 2. 

janúar 2020 til 28. ágúst 2020 en gögnum um daglokaverð á bandarískum 

hlutabréfamarkaði var aflað frá upplýsingaveitunni Yahoo Finance fyrir eftirtalin skráð 

félög: Microsoft Corporation, Apple Inc., Amazon.com, NVIDIA Corporation, JPMorgan 

Chase & Co.  

Útreikningar þeirra handahófskenndu félaga (e. random) sem könnuð voru í 

rannsókninni leiddu í ljós að hlutabréfamarkaðurinn er óskilvirkur og nýta má spálíkön við 

mat á framtíðarverði hlutabréfa. Í einhverjum tilfellum virðast spálíkön virka en þó ekki í 

öllum. Einnig virðist hlutabréfamarkaðurinn vera skilvirkur í sumum tilfellum en í öðrum 

tilfellum eru frávik á honum og hlutabréfamarkaðurinn því ekki talinn vera skilvirkur. Mat 

á fjárfestingavalkostum innan hlutabréfamarkaðarins virðist að miklu leyti vera bundið 

slembilukku.  
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1  Inngangur  

Fjárfestingar á hlutabréfamarkaði hafa ýmsa kosti í för með sér fyrir fjárfesta, fyrirtæki og 

þjóðfélög. Fjárfestingar á hlutabréfamarkaði ber þó oftast nær að líta á sem 

langtímafjárfestingu þar sem að verðsveiflur geta verið á hlutabréfunum. Í þessu verkefni 

verður sjónum beint að skilvirkni hlutabréfamarkaða og hvaða aðferðum er hægt að beita 

við mat á framtíðarverði hlutabréfa. 

1.1 Tilgangur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni höfundar til B.S. prófs í viðskiptafræði við 

Háskóla Íslands. Verkefnið er unnið úr sögulegum gögnum daglegs lokaverðs hlutabréfa 

sem flutt voru í forritið PythonTM. Tímabil gagnaöflunar spálíkananna var annars vegar frá 

1. janúar 2000 til 1. janúar 2020, sem hér eftir verður kölluð langtímaspá og hins vegar 

frá 2. janúar 2020 til 28. ágúst 2020, sem hér eftir verður kölluð skammtímaspá. Gögnum 

var aflað um daglokaverð handahófskenndra félaga á bandarískum hlutabréfamarkaði frá 

upplýsingaveitunni Yahoo Finance. Gagnaöflunin var fyrir eftirtalin félög: Microsoft 

Corporation [MSFT], Apple Inc. [APPL], Amazon.com [AMZN], NVIDIA Corporation [NVDA] 

og JPMorgan Chase & Co. [JPM]. Spálíkönin voru borin saman við raunniðurstöður 

hlutabréfa á tímabilinu 2. janúar 2020 til  28. ágúst 2020 sem hér eftir verður vitnað í sem 

fjárfestingatímabil sem er 167 viðskiptadagar.   

1.2 Gildi og markmið 

Meginmarkmið verkefnisins er að kanna hagnýtingu sögulegra gagna við mat á 

framtíðarþróun hlutabréfaverðs þ.e. hvort hægt sé að sigra markaðinn?. Við mat á 

niðurstöðu þeirrar hagnýtingar verða spálíkönin þ.e.a.s. skammtímaspáin og 

langtímaspáin bornar saman við fjárfestingatímabilið, þar sem gert er ráð fyrir 

hlutabréfakaupum á fyrrnefndum félögum 2. janúar 2020 og sölu á þeim 28. ágúst 2020. 

Einnig að bera raunniðurstöður á fjárfestingatímabilinu saman við kenninguna um 

skilvirkni markaða og þá gagnrýni sem að hún hefur hlotið í gegnum árin. 
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Í verkefninu verður einnig fjallað stuttlega um bestun hagkvæms eignasafns á 

fyrrnefndum félögum. Út frá gögnunum var smíðað framfall (e. Efficicent Frontier) og 

skilvirkasta eignasafnið fundið.  

1.3 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurning 1: Er hægt að sigra hlutabréfamarkaðinn? 

Rannsóknarspurning 2: Virkar hagnýting sögulegra gagna við mat á framtíðarþróun 

hlutabréfaverðs?  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Kenningin um skilvirka markaði 

Kenningin um skilvirkni markaða (e. efficient market hypothesis), kom fyrst fram á 

sjónarsviðið árið 1970 og var sett fram af bandaríska hagfræðingnum og 

Nóbelsverðlaunahafanum Eguene Francis Fama. Kenningin um skilvirkni markaða hefur 

verið ein af áhrifaríkustu en jafnframt mest gagnrýndu kenningum innan hagfræði og 

fjármála síðustu áratugi, frá því að hún var birt í tímaritinu „The Journal of Finance“.  

Samkvæmt kenningunni snýst skilvirkni markaða um að allar upplýsingar séu nú þegar 

aðgengilegar og endurspeglaðar í verði hvers og eins tiltekins hlutabréfs þ.e. að 

upplýsingar endurspeglast samstundis í verði hvers og eins tiltekins hlutabréfs á hvaða 

gefnum tímapunkti sem er og er því sagt að markaðurinn sé skilvirkur (Fama, 1970). 

Samkvæmt þeirri kenningu er ekki hægt að sigra markaðinn að því leytinu til að þau 

tilteknu hlutabréf sem að fjárfestir hefur fjárfest í eru nú þegar verðlögð með réttum og 

sanngjörnum hætti. Því reynist fræðilega ómögulegt að spá fyrir um framtíðarþróun 

hlutabréfa með hagnýtingu sögulegra gagna. Það er að segja að kenningin gerir ráð fyrir 

því að tiltekin hlutabréf á hlutabréfamarkaði eru ekki undirverðlögð þar sem 

upplýsingarnar endurspeglast samstundis í verði tiltekins hlutabréfs (Downey, 2020).  

Ef kenningin um skilvirkni markaða reynist vera sönn þá virkar ekki að fylgja mótaðri 

fjárfestingastefnu og ættu fjárfestar einungis að fjárfesta í S&P 500 vísitölusjóði (e. index 

funds). Talsmenn kenningarinnar um skilvirkni markaða halda því fram að það sé betri 

valkostur að fjárfesta í S&P 500 vísitölusjóði í þeim tilgangi að lækka viðskiptakostnað 

vegna hlutabréfakaupanna sökum stærðarhagkvæmni í S&P 500 fremur en að velja 

tiltekið hlutabréf til þess að fjárfesta í sem ber hærri viðskiptakostnað þegar um er að 

ræða sömu ávöxtun á fjárfestinguna (Downey, 2020).   

Eina leiðin til þess að hagnast á hlutabréfakaupum er með því að taka áhættu. Meiri 

áhætta sýnir fylgni á bæði jákvæðri og neikvæðri ávöxtun þar sem staðalfrávik (e. 

standard deviation) sveiflast í báðar áttir (Corporate Finance Institute [CFI], e.d).   
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2.2 Þrjú stig skilvirks markaðar 

Kenning Fama um skilvirkni markaða felur í sér þrjú form þegar hún er útleidd, þar sem 

missterk skilvirkni er eftir hverju og einu formi. Munurinn á formunum felst í því hversu 

aðgengilegar upplýsingar eru fjárfestum (Fama, 1970). 

Veikt form er þegar hlutabréfaverð endurspeglar einungis upplýsingar byggðar á 

sögulegum gögnum þ.e. þegar fjárfestar hafa einungis aðgengi að sögulegum gögnum 

daglokaverðs hlutabréfa, þá er markaðurinn talinn vera skilvirkur í veiku formi. Því er ekki 

hægt að hagnast á spálíkönum þar sem hagnýting sögulegra gagna getur ekki spáð fyrir 

um framtíðarþróun hlutabréfaverðs að því leytinu til að framtíðarverð munu koma til með 

að byggjast á nýjum upplýsingum sem eru ekki endurspeglaðar inn í verðið í veiku formi 

skilvirkni markaða. Sterkt form er þegar hlutabréfaverð endurspeglar allar upplýsingar, 

hvort sem um er að ræða sögulegar upplýsingar, opinberar upplýsingar, einkaupplýsingar 

eða innherjaupplýsingar. Þar með er ekki hægt að hagnast með öðrum hætti en að taka 

áhættu eins og greint var frá hér að ofan (Corporate Finance Institute [CFI], e.d). 

2.3 Gagnrýni á kenningu um skilvirkni markaða 

Kenningin um skilvirkni markaða er ein af áhrifaríkustu en jafnframt mest gagnrýndu 

kenningum síns tíma. Má þar helst skipta fræðimönnum í hópa atferlisfjármála annars 

vegar og tæknigreiningu hins vegar. Fræðimenn atferlisfjármála telja mikilvæga 

grunnforsendu vanta í kenninguna sem  skekkir hana að miklu leyti. Forsendan er sú að 

fjárfestar eru alltaf taldir vera skynsamir en það reynist vera fölsk forsenda. Því benda 

talsmenn atferlisfjármála á að fjárfestar séu ekki alltaf skynsamir ásamt því að allir 

fjárfestar vega og meta upplýsingar á ólíkan og mismunandi hátt. Þeir munu þar af 

leiðandi verðmeta hlutabréfaverð tiltekins hlutabréfs á mismunandi hátt og þar með á 

mismunandi verði. Einnig telja fræðimenn þeir að það taki tíma fyrir upplýsingar að 

endurspeglast í verðlagningu tiltekins hlutabréfs og þar af leiðandi myndast 

högnunartækifæri á hlutabréfamarkaðinum sem eru meðal annars nýtt með 

verðmunarviðskiptum (e. arbitrage). Þeir fjárfestar sem að hafa skilning á þessu og eru 

skjótir að bregðast við geta þar með nýtt sér það í hag og í kjölfarið hagnast. Einnig geta 

tilfinningalegir þættir sem og aðrir mannlegir þættir haft áhrif á misræmi í verðlagningu 

tiltekinna hlutabréfa og hvernig upplýsingar hafa verið meðhöndlaðar af fjárfestum (Dhir, 

2019). 
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Einnig skal benda á að enginn stakur fjárfestir getur hagnast meira en annar með sömu 

fjárhæð fjárfesta miðað við skilgreiningu á kenningu um skilvirkni markaða þ.e. þar sem 

þeir hafa að geyma sömu upplýsingar koma þeir til með að hljóta sömu ávöxtun. Hvernig 

stendur þá á því að mismunandi fjárfestar og fjárfestingarsjóðir eru með mismunandi 

ávöxtun á fjárfestingum sínum ef enginn er með forskot á hinn? Það stenst ekki. Þrátt fyrir 

að tiltekinn fjárfestir hagnist þýðir það þar með ekki að hver og einn einasti fjárfestir komi 

til með að hagnast. Einnig skal bent á það að miðað við kenninguna um skilvirkni markaða 

þá ætti enginn fjárfestir að geta sigrað markaðinn þ.e.a.s. að þá ætti enginn fjárfestir að 

geta fengið hærri ávöxtun á fjárfestingar sínar heldur en meðaltalsávöxtun S&P 500 

vísitölusjóðs (e. index funds). Ýmsir fjárfestar hafa þó verið taldir hafa sigrað markaðinn 

endurtekið, þar má helst nefna Warren Buffet í því samhengi. Dhir (2019) hefur bent á 

ítrekaða sigra Buffet og tekið skal undir athugasemdir Dhir um að sigrar Buffets á 

vísitölusjóð S&P 500 ganga þvert á kenninguna um skilvirkni markaða.  

Fræðimenn tæknigreiningar benda einnig á það að fjárfestar hafa sannað í gegnum 

tíðina að þeir geta hagnast á frávikum hlutabréfamarkaðarins og gengur það gegn 

kenningunni um skilvirkni markaða. Fjárfestar hafa sýnt fram á að tæknigreining þeirra 

hefur virkað með því að mynstur hafa verið fundin upp og hafa þeir hagnast á þeim. Frávik 

í hagfræði og fjármálum eru skilgreind þannig að raunniðurstöður eru aðrar en það sem 

við var búist út frá áður sannaðri kenningu. Frávik á hlutabréfamarkaði er þegar hlutabréf 

verðleggst á annan hátt heldur en kenningin um skilvirkni markaða hefði spáð fyrir um. 

Þar með sýna frávik hlutabréfamarkaðarins fram á að það ríkir einnig óskilvirkni á 

hlutabréfamarkaðinum (Canady, 2019). 

Það skal þó tekið fram að Eugene Fama gerði aldrei ráð fyrir því að hlutabréfamarkaðir 

væru með eindæmum skilvirkir, það væri ómögulegt þar sem það tekur vissan tíma fyrir 

upplýsingar að endurspeglast í hlutabréfaverði. Kenningin um skilvirkni markaða veitir 

hins vegar ekki skýra skilgreiningu á því hversu langan tíma það tekur upplýsingar að 

endurspeglast í hlutabréfaverði (Dhir, 2019). Eins og Egue Fama sagði í viðtali: 

Þetta er módel, því er það ekki algjörlega satt. Engin módel eru algjörlega sönn. Þau 

eru nálganir við heiminn. Spurningin er: í hvaða tilgangi eru þau góðar nálganir? Að 

mínu mati, eru þau góð sem nálgun fyrir hvaða tilgang sem er. Ég veit ekki um neinn 

fjárfesti sem að ætti ekki að ganga út frá því að markaðir séu ekki skilvirkir (Chicago 
Booth Review [CBR], 2016).
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3 Aðferð 

3.1 Rannsóknarsnið  

Í þessari rannsókn var notast við söguleg gögn daglegs lokaverðs hlutabréfa og útbúin 

langtímaspá annars vegar og skammtímaspá hins vegar fyrir handahófskennd (e. random) 

skráð félög á bandarískum hlutabréfamarkaði en þau eru eftirfarandi: MSFT, AAPL, WMT, 

NVDA og JPM. Samanburður var gerður á spálíkönum hlutabréfaverðs fyrrnefndra félaga 

og þau borin saman við fjárfestingatímabilið. Notast var við ýmsar fjárfestingaraðferðir 

við mat á spágetu fyrir verðþróun hlutabréfa og niðurstöður túlkaðar út frá kenningu um 

skilvirkni markaða og þá gagnrýni sem að hún hefur hlotið í gegnum árin. 

3.2 Áhætta stakra hlutabréfa 

Náttúrulegur logri er mælikvarði á samfellda ávöxtun. Þegar borin er saman ávöxtun á 

stöku hlutabréfi er heppilegra að notast við náttúrulega logrann sökum þess að horft er 

til samfelldrar ávöxtunar og logrinn miðar við einingu sem mæld er í samfelldum tíma. 

Með þessum hætti er auðveldara að bera saman tvær eða fleiri eignir. Reynist þetta vera 

heppilegt fyrir fjárfesta við samanburð á tveimur eða fleiri eignum yfir ákveðið tímabil. 

Einnig þykir þetta heppilegt fyrir fjárfesta til þess að finna núvirði fyrir stakt hlutabréf 

annars vegar og eignasafn hins vegar. Gert er ráð fyrir því að verð tiltekins hlutabréfs fylgi 

Brown hreyfingu (e. brownian motion) og er normaldreifð, þá má ganga út frá því að 

ávöxtun logra af því tiltekna staka hlutabréfi sé einnig normaldreifð, þar sem kenningin 

um skilvirkni markaða styðst við slembigöngu. Þetta þykir einstaklega heppilegt þar sem 

að mörg greiningalíkön eða margar mismunandi aðferðir við mat á fjárfestingavalkostum 

eru metnar miðað við tölfræðilegar (e. gaussian normality) nálganir sem gera ráð fyrir 

normaldreifingu. Þetta getur reynst kostur þegar hlutabréfaverði er bætt við í tímaröð 

(Quantik, e.d.).  

Ávöxtun er mæld með mismuni á náttúrulegum logra hlutabréfs í lok tímabils og 

upphafi tímabils. Sjá jöfnu hér að neðan.  

Á�ö���� t = Ln( ����� t����� t-1 

(Finnur Tryggvi Sigurjónsson og Úrsúla Ingvarsdóttir, 2018). 
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Breytileiki er afar mikilvægt hugtak þegar kemur að því að mæla áhættu. Þetta er 

besti mælikvarði sem völ er á við mælingu á áhættu stakra hlutabréfa. Hlutabréf sem  

hefur hærra flökt er mun líklegra til að sveiflast frá sínu sögulega verði og þar með mun 

líklegra til að verða að neikvæðri fjárfestingu fyrir fjárfestirinn með óábátasamri 

niðurstöðu. Staðalfrávik hjálpar að miklu leyti til með að skilja áhættu og lágmarka hana 

til þess að geta greint líklega útkomu fjárfestingar sem gerð er.   

Þegar niðurstaða logra ávöxtunar er margfölduð við kvaðratrót staðalfráviks og fjölda 

viðskiptadaga á fjárfestingatímabilinu sem eru samtals 167 viðskiptadagar þá fæst flökt 

á fjárfestingatímabilinu.  Sjá jöfnu hér að neðan.  

s = ��(�� − �̄�� − 1  
(Háskóli Íslands, e.d.). 

3.3 Meðaltalsávöxtun stakra hlutabréfa í samfelldum tíma  

Eins og áður hefur verið fjallað um er mikilvægt að mæla logra ávöxtun, þar sem tímabilið 

er samfellt. Þegar niðurstaða logra ávöxtunar hefur verið margfölduð með meðaltalinu 

yfir tímabilið og með fjölda viðskiptadaga á fjárfestingatímabilinu, þ.e. samtals 167 

viðskiptadögum, fæst meðaltalsávöxtun (e. annual arithmetic average return) 

fjárfestingartímabilsins. Sjá jöfnu hér að neðan.  

� = �� ∑ �i�!"�  #�$#%$⋯$#n�   

Þar sem að  

a1+a2+⋯+an = Ávöxtun eignasafns fyrir tímabil n 

n = Fjöldi tímabila 

(Gallant, 2020). 

3.4 Áhætta eignasafns  

Verðþróun hlutabréfa kann að ráðast af ýmis konar þáttum. Einn af áhrifamestu þáttum 

verðþróunar er staða hagkerfisins þ.e.a.s. hvernig árar innan efnahagskerfisins. Hins 

vegar þarf að taka það til athugunar að mismunandi geirar þróast með mismunandi hætti 

eftir því hvernig árar innan efnahagskerfisins. Sum fyrirtæki til að mynda eru ekki eins 
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næm fyrir efnahagskrísum eins og önnur. Því ber að líta á heildaráhættu út frá kerfislegri 

áhættu (e. systematic risk)  og fyrirtækjaáhættu og (e. unsystematic risk) en kerfisleg 

áhætta er sú óvissa um að illa muni ára í efnahagskerfinu. Kerfisleg áhætta (e. systematic 

risk) er það sem hefur áhrif á verðbreytingar frá degi til dags og er af sökum efnahagslegra 

ástæðna sem að hefur áhrif á öll fyrirtæki í heild sinni. Fyrirtækjaáhætta (e. unsystematic 

risk) hins vegar er sú áhætta sem tengist aðeins því tiltekna fyrirtæki eða þeim tiltekna 

iðnaði sem hægt er að dreifa innan eignasafns. Það er að segja ef að illa árar í fyrirtæki A 

þá árar vel í fyrirtæki B og þar með lágmarkast heildaráhætta eignasafnsins með dreifingu 

hlutabréfa sem hafa ólíka fyrirtækjaáhættu eftir útreikningum á samdreifni (e. 

covariance) og fylgni (e. correlation) (Krastev, 2020). 

Samdreifni (e. covariance) reynist góður mælikvarði í þeim tilgangi að ákvarða bestun 

hagkvæms eignasafns. Samdreifni er tölfræðilegt hugtak sem mælir samband á milli 

tveggja hlutabréfa. Markmið eignastýringar er að notast við samdreifni í þeim tilgangi að 

draga úr heildaráhættu eignasafnsins þar sem að jákvæð samdreifni merkir að hlutabréfin 

hreyfast öll í sömu átt á meðan að neikvæð samdreifni merkir að hlutabréfin hreyfast í 

sitthvora áttina. Því má álykta að með mælingu á samdreifni og fylgni sé þetta eins konar 

varnaraðferð í að lágmarka heildaráhættu eignasafnsins. Markmiðið með því að lágmarka 

áhættu er að velja eignir sem mælast með lágt staðalfrávik þar sem að staðalfrávik  mælir 

flöktið á stökum hlutabréfum og er talið vera jákvætt að hafa sem minnst flökt. Því er 

reynt að sameina eignir sem að hafa hærri flökt hlutabréfa og lægri flökt hlutabréfa til 

þess að lágmarka áhættu en jafnframt til þess að hámarka ávöxtun. Helsti galli þeirra 

grunnforsenda við notkun sögulegra gagna til þess að meta samdrefini er sá að gert er 

ráð fyrir því að um sömu samdreifni sé að ræða, en það er ekki endilega raunniðurstaðan. 

Gallin við samdreifni er sá að einungis er hægt að mæla beint samband á milli tveggja 

hlutabréfa. Fylgnistuðull (e. correlation coefficient) reynist vera betri mælikvarði fyrir það 

að meta styrk á milli sambands tveggja hlutabréfa. Þ.e.a.s. hlutabréf sem að mælast með 

meira flökt innihalda ávöxtun sem að eru fjarlægari frá meðaltalinu þeirra. Þau gildi geta 

því skekkt áhrif á samdreifnina. Þannig að þegar unnið er með stórt gagnasafn sem er 

safnað á daglegum grunni þá getur það skekkt áhrif á samdreifnina sem að leiðir til 

ónákvæmra mælinga (Investopedia, 2020).  Sjá jöfnur hér að neðan.  

'xy = (� − �̄� ∗ (+ − +́�� − 1  
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Ρxy = (� − �̄� ∗ (+ − +́�'x'y  

(Krastev, 2020). 

Fylgnistuðull (e. correlation coefficient) er notaður til þess að meta hversu gott 

samband er á milli þeirra tveggja hlutabréfa sem að hafa verið mæld með samdreifni. 

Fylgnistuðullinn er tölfræðilegt heiti sem að mælir styrk á milli tveggja breyta sem eru þá 

tvö hlutabréf frá -1 og upp í 1. Þegar að talan er hærri en 1 eða lægri en-1 þá þýðir það að 

það sé skekkja í mælingunni í fylgni. Fylgni sem að er -1 sýnir að það sé fullkomlega 

neikvæð fylgni, á meðan að + 1 sýnir að það er fullkomlega jákvæð fylgni. Fylgni upp á 0,0 

sýnir að það er ekkert línulegt samband á mili hreyfinga á tveimur breytum þ.e.a.s. 

tveimur hlutabréfunum (Investopedia, 2020).  

Til þess að meta áhættu eignasafns er mikilvægt að líta á eignasafnið í heild sinni. 

Gerum ráð fyrir því að þau handahófskenndu (e. random) hlutabréf sem að rannsökuð 

eru, 6 talsins vigta hvert og eitt jafnt í eignsafninu þannig að summa allra hlutabréfa verði 

að 100% eignasafni eða 1 heill samtals. Dreifni eignasafnsins (e. portfolio variance) er þar 

með nauðsynleg reiknistærð til þess að meta áhættu eignasafnsins í heild sinni og gegnir 

hann því mikilvæga hlutverki að hjálpa til með að lágmarka áhættu eignasafnsins í heild 

sinni en dreifni eignasafns mælir flökt á eignasafninu í heild sinni. Jafna fyrir dreifni 

eignasafns samanstendur af dreifni fyrir hvert og eitt stakt hlutabréf annars vegar og hins 

vegar hvernig samband er á milli þeirra bréfa þ.e.a.s. hvernig þau hreyfast saman eða 

samdreifni eignasafnsins er. Fylgnin (e. correlation) gerir þar með ráð fyrir því að 

staðalfrávikið sé aðlagað sem breyta inn í hreyfingu á milli þessara tveggja hlutabréfa. Þar 

með má segja að fylgni sé staðalfrávik sem aðlagað er að samdreifninni. Þar með fáum 

við út mælingu á áhættu eignasafnsins (e. portfolio risk), hvernig hagkvæmast er að 

sameina stök bréf í eignasafni. Staðalfrávik (e. standard deviation) hvers og eins 

hlutabréfs miðað við fylgni hvers staks hlutabréfs í eignasafninu (Investopedia, 2020). 
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3.5 Framfall (e. efficient frontier) og hagkvæmasta eignasamsetning 
eignasafnsins 

Markmið eignastýringar felst í því að dreifa og lágmarka áhættu og jafnframt að hámarka 

hagnað þ.e. að hámarka vænta ávöxtun miðað við áhættuþol fjárfesta. Bandaríski 

hagfræðingurinn Harry Markowitz vann að módelinu um framfall (e. efficient frontier) og 

var markmiðið að lágmarka fyrirtækjaáhættu (e. idiosyncratic risk) með því að dreifa 

safninu með vali á hlutabréfum með mismunandi og ólíka fyrirtækjaáhættu með því 

markmiði að minnka heildaráhættu eignasafnsins (e. portfolio risk). Nútíma eignastýring 

(e. modern portfolio theory) notast við nýlegar aðferðir innan fjármálastærðfræði til þess 

að besta hagkvæmt eignasafn þar sem að lína er fundin sem að snertir framfallið með 

tilliti til diffrunar falls til þess að finna sem hagkvæmasta eignasamsetningu.  

Harry Markowitz er faðir kenningunarinnar um nútíma eignastýringu en hann hlut 

Nóbelsverðlaunin fyrir kenninguna árið 1990. Kenningin segir til um að ekki sé ákjósanlegt 

að horfa til stakra bréfa sökum fyrirtækjaáhættu (e. idiosyncratic risk) þegar fjárfest er í 

hlutabréfum. Heldur ber að horfa til stakra þátta sem eina heild í samsettu eignasafni þar 

sem að samval hlutabréfa í heild sinni skiptir máli. Kenningin gerir ráð fyrir því að fjárfestar 

séu með næmt áhættuþol og horfast frekar eftir áhættulitlum fjárfestingum fyrir ákveðið 

áhættuþol miðað við ákveðið gefna ávöxtun sem þeir telja ásættanlega. Helstu kostir 

kenningarinnar eru hversu vel er hægt að dreifa eignasafninu og þar af leiðandi afbragðs 

varnaraðferð í þeim tilgangi að lágmarka áhættu eignasafnsins með dreifingu þeirra eigna 

sem mynda eignasafnið (Markowitz, 1952).  

3.6 CAPM 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) er módel sem að lýsir sambandi á milli kerfislegrar 

áhættu annars vegar og væntrar ávöxtunar hins vegar fyrir hlutabréf. CAPM módelið 

saman stendur af áhættulausum vöxtum, betu og væntri markaðsávöxtun. Beta er 

mælikvarði á hversu mikil áhætta mun aukast á tiltekinni fjárfestingu til viðbótar miðað 

við fjárfestingu á vísitölusjóðnum (e. market index) S&P 500. Ef að hlutabréf mælist 

áhættusamara en markaðurinn þá er betan hærri en 1 en ef að hlutabréf er áhættuminna 

en markaðurinn þá er betan lægri en 1 þar sem að betan er ávallt 1 eða fasti sem miðaður 

er við vísitölusjóðinn (e. market index) S&P 500. Betan er síðan margfölduð með 

markaðsálagi (e. market risk premium) sem er vænt ávöxtun frá markaðnum umfram 
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áhættulausa vexti (rf). Áhættulausum vöxtum er síðan bætt við betu tiltekins 

hlutabréfaverðs og markaðsálagi (e. market risk premium). Með CAPM jöfnunni ætti 

fjárfestirinn því að hafa vænta ávöxtun af fjárfestingu sinni og getur þar með verðlagt 

tiltekið hlutabréf sem fjárfest er í. Markmið CAPM formúlunar er til þess að meta hvort 

að hlutabréf sé sanngjarnlega verðlagt þegar að áhætta hlutabréfsins og tímavirði 

peninganna er borið saman við vænta ávöxtun. Þó eru nokkur atriði sem að benda til þess 

að kenningin standist ekki í raunveruleikanum við hagnýtingu. Nútíma fjármálafræði setur 

tvær grundvallarforsendur um að hlutabréfamarkaðir séu afar samkeppnismiðaðir (e. 

competitive) og skilvirkir (e. efficient), ásamt því að fjárfestar á hlutabréfamarkaði séu 

almennt taldir vera skynsamir, áhættulitlir, sem að fjárfesta í þeim tilgangi að hámarka 

vænta ávöxtun og lágmarka áhættu (Kenton, 2020). Sjá jöfnu hér að neðan.   

.� = ./ + .� + 1� ∗ (.2 − ./� 

Þar sem að:  

.� = Vænt ávöxtun fjárfestingarinnar  

./ = Áhættulausir vextir  

1�  = Beta fjárfestingarinnar   

.2  = Vænt ávöxtun markaðarins   

(Dikov, 2019).  

Sjá jöfnu hér að neðan.  

3��� = 4�256��/�� (�. 89��6���:��;6��/�� (�. <�6���:��  

(Investopedia, 2019). 
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4 Niðurstöður  

4.1 Þróun hlutabréfaverðs á bandarískum hlutabréfamarkaði miðað við 
langtímaspá  

Ef tekið er mið af þróun daglokaverðs hlutabréfa eftirtalinna skráðra félaga: MSFT, AAPL, 

WMT, NVDA, JPM á bandarískum hlutabréfamarkaði og þau handahófskenndu félög borin 

saman við þróun vísitölusjóðsins (e. index funds) S&P 500 (Standard & Poor's 500 [^GSPC]) 

á sama tímabili má sjá á neðangreindu myndriti að nær öll handahófskenndu félögin skila 

betri ávöxtun en vísitölusjóðurinn S&P 500 og þar með ef taka má mið af gagnasetti þessu 

er möguleiki á að sigra markaðinn. Miðað við þetta stenst kenningin um skilvirkni 

markaða ekki, þar sem hægt er að sigra markaðinn.  

 

Mynd 1 Þróun hlutabréfaverðs á bandarískum hlutabréfamarkaði miðað við langtímaspá (MSFT, 2020) 
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4.2 Áhætta stakra hlutabréfa 

Útreikningar á flökti hlutabréfa eftirtalinna félaga MSFT, AAPL, WMT, NVDA, JPM miðast 

við langtímaspá. Verður flöktið notað til þess að spá fyrir um framtíðarflökt 

hlutabréfaverðs handahófskenndra félaga eins og sjá má hér á neðangreindri mynd fyrir 

mismunandi tímalínur.  

 

Mynd 2 Langtímaspá á flökti hlutabréfa fjárfestingatímabils (MSFT, 2020) 

4.3 Meðaltalsávöxtun stakra hlutabréfa í samfelldum tíma 

Útreikningar á meðaltalsávöxtun í samfelldum tíma (e. arithmetic average return) 

eftirtalinna félaga MSFT, AAPL, WMT, NVDA, JPM miðast við langtímaspá. Verður 

meðaltalsávöxtun í samfelldum tíma notuð til þess að spá fyrir um framtíðar- 

meðalávöxtun hlutabréfaverðs handahófskenndra félaga eins og sjá má á neðangreindri 

mynd fyrir mismunandi tímalínur. 

 

Mynd 3 Langtímaspá á meðaltalsávöxtun hlutabréfa fjárfestingartímabils (MSFT, 2020) 
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4.4 Áhætta eignasafns 

Útreikningar á samdreifni (e. covariance) eftirtalinna félaga MSFT, AAPL, WMT, NVDA, 

JPM miðast við langtímaspá. Verður samdreifni notuð til þess að mæla samband tveggja 

hlutabréfa í formi samdreifni fylkis (e. covariance matrix) hlutabréfaverðs handahófs-

kenndra félaga eins og sjá má hér í neðangreindu fylki.  

Tafla 1 Samdreifni hlutabréfa miðað við langtímaspá (MSFT, 2020) 

 

Sett hefur verið fram hitakort til þess að sýna með myndrænum hætti sambandið á milli 

hlutabréfa á neðangreindu hitakorti.  

 

Mynd 4 Hitakort af samdreifni hlutabréfa miðað við langtímaspá (MSFT, 2020) 
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Útreikningar á fylgnistuðli (e. correlation coefficient) eftirtalinna félaga MSFT, AAPL, 

WMT, NVDA, JPM miðast við langtímaspá. Verður fylgni notuð til þess að mæla styrk 

sambands tveggja hlutabréfa í formi fylgni fylkis (e. correlation coefficient matrix) 

hlutabréfaverðs handahófskenndra félaga eins og sjá má hér í neðangreindu fylki.   

Tafla 2 Fylgni hlutabréfa miðað við langtímaspá (MSFT, 2020). 

 

Sett hefur verið fram hitakort til þess að sýna með myndrænum hætti styrk sambandsins 

á milli hlutabréfa á neðangreindu hitakorti.   

 

Mynd 5 Hitakort af fylgni hlutabréfa miðað við langtímaspá (MSFT, 2020) 

Útreikningar á áhættu eignasafnsins (e. portfolio risk) eftirtalinna félaga MSFT, AAPL, 

WMT, NVDA, JPM miðast við langtímaspá og jafnar vigtir. Verður áhætta eignasafnsins 
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notuð til þess að spá fyrir um framtíðar áhættu eignasafns handahófskenndra félaga eins 

og sjá má hér á neðangreindri mynd fyrir mismunandi tímalínur.  

 

Mynd 6 Langtímaspá á áhættu eignasafns fjárfestingatímabils (MSFT, 2020) 

4.5 Framfall (e. efficient frontier) og hagkvæmasta eignasamsetning 
eignasafns 

Vigtir handahófskenndra hlutabréfa á bandarískum hlutabréfamarkaði voru hafðar jafnar. 

Eignasafnið samanstóð af sex hlutabréfum, jafnar vigtir fyrir hvert bréf. Sett var fram 

breytan fyrir „vigtir“ (e. weights) þar sem að slembin gildi voru jafn mörg og fjöldi 

hlutabréfa innan eignasafnsins, samtals sex slembin gildi. Gildin innihéldu þau skilyrði að 

geta ekki verið minni en 0 og geta ekki verið stærri en 1. Gildin sem fengust út úr 

slembiúrtaki voru eftirfarandi:  

 

Summa slembinna vigta myndar því 100% eignasafn.  

Slembnar vigtir 

MSFT Vigt 1 25,85% 

AAPL Vigt 2 1,61% 

WMT Vigt 3 27,32% 

AMZN Vigt 4 1,89% 

NVDA Vigt 5 25,15% 

JPM Vigt 6 18,17% 
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Útreikningar á væntum stærðum eignasafns sem saman stendur af eftirtöldum 

félögum MSFT, AAPL, WMT, NVDA, JPM miðast við langtímaspá. Verða væntu stærðir 

eignasafnsins notaðar til þess að spá fyrir um framtíðarstærðir eignsafnsins valinna félaga 

eins og sjá má hér á neðangreindri mynd fyrir slembiúrtak vigtana.  

 
 
  

 

Mynd 7 Langtímaspá væntra stærða eignasafnsins (MSFT, 2020) 

Sett var fram framfall (e. efficient frontier) til að finna hagkvæmustu eignasamsetningu 

eignasafnsins. Sett var fram lykkja (e. loop) af stærðinni 1.000 í ítrun (e. iteration) sem 

útbýr slembnar vigtir, sem gerir eignasafnið að 100% og aðlagar þær slembnu vigtir við 

ávöxtun eignasafnsins, flökt eignasafnsins yfir fjárfestingartímabilið sem eru samtals 167 

viðskiptadagar. Þar með fæst niðurstaðan sem framfall af hagkvæmasta eignasafninu þar 

sem framfallið sýnir eftirfarandi niðurstöðu þar sem að x-ás sýnir vænt flökt (e. expected 

volatility) og y-ás sýnir vænta ávöxtun (e. expected return).  

 

Mynd 8 Framfall (e. efficient frontier) miðað við langtímaspá (MSFT, 2020) 
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4.6 CAPM 

Látum S&P 500 (Standard & Poor's 500) vísitölusjóð (e. index funds) fylgja markaðnum. 

Útreikningar á samdreifni eftirtalinna handahófskenndra félaga: MSFT, AAPL, WMT, 

NVDA, JPM miðast við langtímaspá. Verður samdreifni notuð til þess að mæla samband 

milli stakra hlutabréfa og S&P 500 vísitölusjóð í formi samdreifni fylkis hlutabréfaverðs 

handahófskenndra félaga eins og sjá má hér í neðangreindu fylki.  

 

Samdreifni (e. covariance) hlutabréfamarkaðar er 0,05203. 

Sett hefur verið fram hitakort til þess að sýna með myndrænum hætti sambandið á milli 

hlutabréfa á neðangreindu hitakorti.  

Tafla 3 Samdreifni hlutabréfa og vísitölusjóðs (S&P 500) miðað við langtímaspá (MSFT, 2020). 

 

Mynd 9 Hitakort af samdreifni hlutabréfa og vísitölusjóðs (S&P 500) miðað við langtímaspá (MSFT, 
2020) 
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Beta handahófskenndra félaga má sjá hér í neðangreindu myndriti. 

 

Mynd 10 Spá á Betu hlutabréfa fjárfestingatímabils (MSFT, 2020) 

Vænt ávöxtun samkvæmt CAPM (Capital Asset Pricing Model) handahófskenndra félaga 

má sjá hér í neðangreindu myndriti.  

 

Mynd 11 Spá á væntri ávöxtun (CAPM) hlutabréfa fjárfestingatímabils (MSFT, 2020) 
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5 Umræða 

5.1 Þróun hlutabréfaverðs á bandarískum hlutabréfamarkaði miðað við 
skammtímaspá 

Ef tekið er mið af þróun daglokaverðs hlutabréfa eftirtalinna skráðra félaga MSFT, AAPL, 

WMT, NVDA, JPM á bandarískum hlutabréfamarkaði og þau handahófskenndu félög borin 

saman við þróun S&P 500 (Standard & Poor's 500 [^GSPC]) vísitölusjóð (e. index funds) á 

sama tímabili má sjá á neðangreindu myndriti að nær öll handahófskennd félög skila betri 

ávöxtun en vísitölusjóðurinn S&P 500 að undanskildu félagi JPM og þar með ef taka má 

mið af gagnasetti þessu er möguleiki á að sigra markaðinn. Miðað við þetta stenst 

kenningin um skilvirkni markaða ekki, þar sem hægt er að sigra markaðinn.   

 

Mynd 12 Þróun hlutabréfaverðs á bandarískum hlutabréfamarkaði miðað við skammtímaspá (MSFT, 
2020) 

Til samanburðar skal litið á tímabilið sem að spálíkönin miðast við annars vegar og 

hreyfingar sem að eiga sér stað raunverulega á tímabili kaupa og sölu bréfana hér að ofan 

eins og gert var grein fyrir í kafla 4.1. Ef myndritin eru borin saman má sjá mikin 

sveiflumun miðað við styttra tímabil. Miðað við þetta stenst kenningin um skilvirkni 

markaða ekki, þar sem hægt er að sigra markaðinn.  
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5.2 Áhætta stakra hlutabréfa 

 

Mynd 13 Samanburður á flökti fjárfestingatímabils, langtímaspá miðað við raunniðurstöður (MSFT, 
2020) 

Raunverulegt flökt hlutabréfa eftirtalinna félaga MSFT, AAPL, WMT, NVDA, JPM miðast 

við fjárfestingatímabilið. Skal litið til samanburðs á langtímaspá fyrir um framtíðarflökt 

hlutabréfaverðs handahófskenndra félaga og raunverulegs flökts sömu hlutabréfa eins og 

sjá má hér á neðangreindri mynd fyrir fjárfestingartímabilið, samtals 167 viðskiptadaga. 

Miðað við myndritið þá reynist raunverulegt flökt vera hærra fyrir öll félög að undanskildu 

félagi AMZN en það reyndist vera hærra miðað við langtímaspá.  

5.3 Meðaltalsávöxtun stakra hlutabréfa í samfelldum tíma 

Raunveruleg meðaltalsávöxtun (e. arithmetic average return) í samfelldum tíma 

eftirtalinna félaga MSFT, AAPL, WMT, NVDA, JPM miðast við fjárfestingatímabilið. Skal 

litið til samanburð á langtímaspá fyrir um framtíðarmeðalávöxtun handahófskenndra 

félaga og raunverulegrar meðalávöxtunar sömu hlutabréfa eins og sjá má hér á 

neðangreindri mynd fyrir fjárfestingartímabilið, samtals 167 viðskiptadagar. Miðað við 

myndritið þá reynist raunveruleg meðaltalsávöxtun vera hærri fyrir öll félög að 

undanskildu félagi JPM en það reyndist vera hærra miðað við langtímaspá.   
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Mynd 14 Samanburður á meðaltalsávöxtun fjárfestingatímabils, langtímaspá miðað við 
raunniðurstöður (MSFT, 2020) 

5.4 Áhætta eignasafns 

Samanburður á samdreifni eftirtalinna félaga MSFT, AAPL, WMT, NVDA, JPM miðast við 

breytingu á langtímaspá annars vegar og skammtímaspá hins vegar. Verður samanburður 

á samdreifni notuð til þess að mæla breytileika sambands tveggja hlutabréfa í formi 

samdreifni fylkis hlutabréfaverðs handahófskenndra félaga eins og sjá má í neðangreindu 

fylki.  

Tafla 4 Samdreifni hlutabréfa miðað við langtímaspá og skammtímaspá (MSFT, 2020). 
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Sett hefur verið fram hitakort til þess að sýna með myndrænum hætti sambandið á milli 

hlutabréfa á neðangreindu hitakorti.  

 

Mynd 15 Hitakort af samdreifni hlutabréfa miðað við langtímaspá og skammtímaspá (MSFT, 2020) 

Samanburður á fylgnistuðli (e. correlation coefficient) eftirtalinna félaga MSFT, AAPL, 

WMT, NVDA, JPM miðast við breytingu á langtímaspá annars vegar og skammtímaspá 

hins vegar. Verður samanburður á fylgni notaður til þess að mæla breytileika á styrk 

sambands tveggja hlutabréfa í formi fylgni fylkis (e. correlation coefficient matrix) 

hlutabréfaverðs handahófskenndra félaga eins og sjá má hér í neðangreindu fylki.   

Tafla 5 Fylgni hlutabréfa miðað við langtímaspá og skammtímaspá (MSFT, 2020). 
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Sett hefur verið fram hitakort til þess að sýna með myndrænum hætti sambandið á milli 

hlutabréfa á neðangreindu hitakorti.  

 

Mynd 16 Hitakort af fylgni hlutabréfa miða við langtímaspá og skammtímaspá (MSFT, 2020) 

Raunveruleg áhætta eignasafnsins (e. portfolio risk) eftirtalinna félaga MSFT, AAPL, 

WMT, NVDA, JPM miðast við fjárfestingartímabilið. Samanburður á áhættu 

eignasafnsins eftirtalinna félaga MSFT, AAPL, WMT, NVDA, JPM miðast við langtímaspá 

ásamt jöfnum vigtum annars vegar og skammtímaspá ásamt jöfnum vigtum hins vegar.  
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Samanburður á áhættu eignasafns handahófskenndra félaga má sjá hér á 

neðangreindri mynd fyrir mismunandi tímalínur fyrir fjárfestingartímabilið, samtals 167 

viðskiptadaga. Miðað við myndritið þá reynist raunveruleg dreifni vera hærri og 

raunverulegt flökt einnig vera hærra fyrir eignasafnið með jafnar vigtir miðað við 

spálíkön.  

 

Mynd 17 Samanburður á áhættu eignasafns fjárfestingatímabils, spá miðað við raunniðurstöður (MSFT, 
2020) 

5.5 Framfall (e. efficient frontier) og hagkvæmasta eignasamsetning 
eignasafnsins 

Vigtir handahófskenndra hlutabréfa á bandarískum hlutabréfamarkaði voru hafðar jafnar. 

Eignasafnið samanstóð af sex hlutabréfum, jafnar vigtir fyrir hvert bréf. Sett var fram 

breytan ,,vigtir‘‘ (e.weights) þar sem að slembin gildi voru jafn mörg og fjöldi hlutabréfa 

innan eignasafnsins, samtals sex slembin gildi. Gildin innihéldu þau skilyrði að geta ekki 

verið minni en 0 og geta ekki verið stærri en 1. Gildin sem fengust út úr slembiúrtaki voru 

eftirfarandi:  
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Summa slembinna vigta myndar því 100% eignasafn.   

Slembnar vigtir 

MSFT Vigt 1 16,12% 

AAPL Vigt 2 20,26% 

WMT Vigt 3 5,63% 

AMZN Vigt 4 11,24% 

NVDA Vigt 5 25,29% 

JPM Vigt 6 21,46% 

 Eignasafn 100,00% 

 

Útreikningar á væntum stærðum eignasafns sem saman stendur af eftirtöldum 

félögum MSFT, AAPL, WMT, NVDA, JPM miðast við skammtímaspá. Verða væntu stærðir 

eignasafnsins notaðar til þess að spá fyrir um framtíðarstærðir eignsafnsins 

handahófskenndra félaga eins og sjá má hér á neðangreindri mynd fyrir slembiúrtak 

vigtana.  

 

Mynd 18 Samanburður væntra stærða eignasafns fjárfestingartímabils, langtímaspá annars vegar og 
skammtímaspá hins vegar miðað við raunniðurstöður (MSFT, 2020). 

5.6 CAPM 

Látum S&P 500 (Standard & Poor's 500) vísitölusjóð fylgja markaðnum. Útreikningar á 

samdreifni eftirtalinna félaga MSFT, AAPL, WMT, NVDA og JPM miðast við 

skammtímaspá. Verður samdreifni notuð til þess að mæla samband milli stakra 

hlutabréfa og S&P 500 vísitölusjóðs í formi samdreifins fylkis hlutabréfaverðs 

handahófskenndra félaga eins og sjá má hér í neðangreindu fylki.  
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Tafla 6 Samdreifni hlutabréfa og vísitölusjóðs (S&P 500) miðað við skammtímaspá (MSFT, 2020) 

 

Samdreifni (e. covariance) með hlutabréfamarkaðnum er 0,142639.  
 

Sett hefur verið fram hitakort til þess að sýna með myndrænum hætti sambandið á milli 
hlutabréfa á neðangreindu hitakorti.  

 

Mynd 19 Hitakort af samdreifni hlutabréfa og vísitölusjóðs (S&P 500) miðað við skammtímaspá (MSFT, 
2020). 
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Samanburður á betu handahófskenndra félaga má sjá hér í neðangreindu myndriti.  

 

Mynd 20 Samanburður á Betu hlutabréfa fjárfestingartímabils, langtímaspá miðað við raunniðurstöður 
(MSFT, 2020). 

Vænt ávöxtun samkvæmt CAPM handahófskenndra félaga má sjá hér í neðangreindu 

myndriti.   

 

Mynd 21 Samanburður ávöxtunar fjárfestingartímabils, langtímaspá annars vegar og skammtímaspá 
hins vegar miðað við raunniðurstöður (MSFT, 2020). 
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Meginmarkmið ritgerðarinnar var að leita svara við eftirfarandi rannsóknar-

spurningum: Er hlutabréfamarkaðurinn skilvirkur? Virkar hagnýting sögulegra gagna við 

mat á framtíðarþróun hlutabréfaverðs? Fræðilegi kafli ritgerðarinnar fjallar um 

kenninguna um skilvirkni markaða, sem segir að hlutabréfamarkaðurinn sé skilvirkur og 

ekki er hægt að nýta sér hagnýtingu sögulegra gagna við mat á framtíðarþróun 

hlutabréfaverðs þ.e.a.s. samkvæmt kenningu um skilvirkni markaða þá er ekki hægt að 

sigra markaðinn og ekki virkar að fylgja mótaðri fjárfestingarstefnu og ættu fjárfestar 

einungis að fjárfesta í S&P 500 vísitölusjóði. Aftur á móti sannar Fama að 

hlutabréfamarkaðir eru skilvirkir í í tímaritinu „The Journal of Finance“ þar sem  hann sýnir 

fram á stærðfræðilega útleiðslu og skýrir út hvers vegna hlutabréfamarkaðurinn er 

skilvirkur (Fama, 1970). Einnig skal bent á rannsókn sem gerð var á gagnasetti þar sem að 

sýnt var að hlutabréfamarkaðir hafi verið skilvirkir miðað við það gagnasett sem var 

prófað og sýndi það fram á að tæknigreining sé gagnslaus (Sewell, 2012). Gögnin kunna 

þó að vera slembilukka til hagnýtingar og er erfitt að segja hvort að hlutabréfamarkaðir 

séu algjörlega skilvirkir að öllu leiti. Eins og bent er á í grein eftir Andrew W. Lo (2007) þá 

eru ýmsir vankantar við kenninguna sem að fræðimenn atferlisfjármála hafa bent á og 

kann það meðal annars að skýrast af frávikum á hlutabréfamarkaði  

Ef að hlutabréfamarkaðir eru skilvirkir hvers vegna myndast frávik á 

hlutabréfamörkuðum? Ef að hlutabréfamarkaðir eru skilvirkir hvers vegna geta hinir ýmsu 

fjárfestar sigrað markaðinn síendurtekið, líkt og Warren Buffet? (Dhir, 2019). Megin 

niðurstöður úr rannsókninni sem gerð var á þróun hlutabréfaverðs miðað við 

langtímaspánna er að nær öll handahófskenndu félögin skila betri ávöxtun en 

vísitölusjóðurinn S&P 500. Þar með ef taka má mið af gagnasetti þessu er möguleiki á að 

sigra markaðinn eins og fjallað hefur verið um í kafla 4.1. Einnig stenst kenningin um 

skilvirkni markaða ekki, þar sem hægt er að sigra markaðinn ef tekið er mið af gagnasetti 

miðað við skammtímaspánna eins og sjá má í kafla 5.1. Eins og bent var á réttilega þá var 

önnur rannsókn tekin til skoðunar sem tók mið af af handahófskenndum gögnum þar sem 

niðurstaðan leiðir í ljós að markaðurinn sé skilvirkur og tæknigreining virkar ekki til þess 

að sigra markaðinn. Því er ekki hægt að segja með vissu um að hlutabréfamarkaðurinn sé 

skilvirkur og að hægt sé að sigra markaðinn með notkun tæknigreiningar út frá því 

handahófskennda gagnasafni sem að stuðst var við í rannsókn þessari (Sewell, 2012). 

Fama leiddi það þó út með stærðfræðilegum hætti að kenningin um skilvirkni markaða sé 
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rétt en atferlisfjármálin og tæknigreiningin hefur gagnrýnt það, enda stenst kenningin 

ekki alltaf þótt hún geri það í einhverjum tilfellum. Þó skal sagt að miðað við tímabil 

gagnasetts sem stuðst var við í þessari rannsókn þá má álykta að hlutabréfamarkaður sé 

skilvirkari eftir því sem að tímalengd gagnasettsins er lengra. Því má segja að niðurstaða 

tæknigreiningar þessarar sem notast er við rannsókn þessa kann að vera slembilukka þar 

sem að markaðurinn fylgir slembigöngu (e. random walk theory). Þetta gefur til kynna 

hvers vegna mögulegt er að markaðurinn sé ekki skilvirkur. Í umræðukafla þessum hafa 

verið framkvæmdar ýmiss konar greiningar og samanburður á væntum niðurstöðum og 

raunniðurstöðum. Skal litið til myndrits sem gefur heildarmynd niðurstaðna og þær 

túlkaðar í samanburði við kenninguna um skilvirkni markaða. Á neðangreindri mynd má 

sjá samanburð á ávöxtun stakra hlutabréfa.  

 

Mynd 22 Samanburður á ávöxtun stakra hlutabréfa fjárfestingatímabils (MSFT, 2020) 
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Á neðangreindri mynd má sjá samanburð á ávöxtun eignasafns.  

 

Mynd 23 Samanburður á ávöxtun eignasafns fjárfestingartímabils (MSFT, 2020) 
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6 Ályktun 

Eftir framkvæmd þessarar rannsóknar ríkir en ákveðin óvissa um hvort að 

hlutabréfamarkaðurinn sé skilvirkur og hvort að hagnýting sögulegra gagna við mat á 

framtíðarþróun hlutabréfaverðs virki. Svo virðist vera að í einhverjum tilfellum kunni 

tæknigreining að virka en í öðrum tilfellum kunni tæknigreining ekki að virka. Sömuleiðis 

virðist vera að í einhverjum tilfellum kunni hlutabréfamarkaðuinn að vera skilvirkur og í 

öðrum tilfellum eru frávik á hlutabréfamarkaði og markaðurinn því ekki talinn vera 

skilvirkur. Best þykir að lýsa greiningum á hlutabréfamörkuðum eins og greint var frá í 

rannsókn sem að gerð var árið 1973 sem byggð er á bókinni A Random Walk Down Wall 

Street en bók þeirri var sagt að ,,api með bundið fyrir augun sem kastar pílum á 

upplýsingablað hlutabréfamarkaða er jafn vel settur við val á eignasafni eins og hinir 

mestu sérfræðingar í eignastýringu myndu velja“ og eins og Rob Arnott, 

framkvæmdastjóri sagði í viðtali ,,aparnir hafa staðið sig mun betur en sérfræðingar í 

eignastýringu hvað varðar ávöxtun fjárfestinga sinna á hlutabréfamörkuðum“. Þar með 

sýnir rannsóknin hversu mikil slembilukka mat á fjárfestingarvalkostum er (Ferri, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

7 Lokaorð 

Mikill lærdómur hlaust af gerð þessa lokaverkefnis. Gerð þessa verkefnis hefur aukið 

þekkingu mína og skilning á greiningu hlutabréfa. Fróðlegt væri að framkvæma frekari 

rannsóknir á notkun tæknigreiningar innan hlutabréfamarkaðarins og annarra þátta 

innan viðskiptafræðinnar. 

Verkefnið hefur verið mér hvatning til þess að sækja framhaldsnám í viðskiptafræði og 

að kynnast en betur tæknigreiningu og hvernig má nota hana innnan viðskiptafræðinnar 

í nánustu framtíð.  
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