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Útdráttur 

Virðismat er huglægt mat á virði eignar og eru því ekki nákvæm vísindi. Fasteignir eru 

virðismetnar á marga mismunandi vegu en meðal algengustu aðferðanna er CAPM. Þrátt fyrir 

gagnrýni á CAPM er erfitt að ímynda sér útreikning eiginfjárkostnaðar án CAPM. Mörg fyrirtæki 

sem notast við CAPM í útreikningum eiginfjárkostnaðar styðjast við gögn frá dr. Damodaran, 

einum helsta sérfræðingi er varðar fjármál fyrirtækja og gerð virðismats.  

Þessari rannsókn er skipt í tvennt, annars vegar megindleg rannsókn og hins vegar eigindleg 

rannsókn. Megindlega rannsóknin gengur út á að finna nákvæmara virði WACC á fasteignum með 

línulegri aðhvarfsgreiningu til að meta betu á íslenska fasteignamarkaðinum. Eigindlega 

rannsóknin gengur út á að skoða aðferðir fasteignafélaganna Eikar, Reita og íbúðafélagsins Ölmu 

til að virðismeta fasteignir. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að línulegu 

aðhvarfsgreiningarnar sýndu fram á töluvert lægra WACC en er notað í virðismati fasteignafélaga 

á Íslandi, en marktæki niðurstaðanna var takmarkað. Eigindlega rannsóknin sýndi fram á að bæði 

Alma og Eik notuðust við gögn frá dr. Damodaran við útreikninga sína í CAPM. Reitir notuðu 

CAPM til stuðnings við sínar niðurstöður á eiginfjárkostnaði. 

 Lykilorð: CAPM, beta, WACC, línuleg aðhvarfsgreining, Aswath Damodaran, fasteign  
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1 Inngangur 

Allar eignir hafa virði, sama hvort um sé að ræða áþreifanlega eða óáþreifanlega eign, og geta því 

verið virðismetnar. Það getur verið miserfitt að meta virði eigna, sem dæmi telst auðveldara að 

virðismeta markaðsskráð hlutabréf þar sem allar upplýsingar fyrirtækisins eru útgefnar frekar en 

fasteignir sem eru á lokuðum markaði þar sem minna aðgengi er að upplýsingum (Damodaran, 

2012b). Virði fjárfestingar og verð er ekki sami hluturinn. Verð er hlutlæg tala sem eign er seld 

eða keypt á. Virði er hins vegar huglæg tala og munu fáir, ef einhverjir, meta virði eigna jafnt 

(Anna Hrefna Ingimundardóttir, 2019). Ástæðan fyrir því er, sem dæmi, að það er ekki aðeins 

fjárstreymi núverandi eigna í fyrirtæki og vöxtur fjárstreymisins sem mat á virði tekur tillit til. Við 

mat á virði er einnig metið gæði vaxtarins, persónulegar væntingar og ávöxtunarkrafa hvers og 

eins fjárfestis eða matsaðila. Fjárfestar kaupa í eignum sem eru virðismetnar yfir núverandi verði 

og ætla að hagnast á verðhækkunum þeirra (Damodaran, 2012b). 

Fasteignir og verðbréf deila nokkrum sameiginlegum eiginleikum. Meðal annars er virði þeirra 

ákveðið út frá lausafjárstreymi sem fjárfestingarnar skapa, óvissu sem tengist fjárstreyminu og 

áætlaðan vöxt þess. Það er þó mikill munur á milli þeirra líka. Hlutabréfafjárfestingar eru töluvert 

seljanlegri heldur en fasteignafjárfestingar. Flestar hlutabréfafjárfestingar hafa óendanlegan 

gildistíma á meðan fasteignir eru endanlegar. Dr. Damodaran, sem verður mikið fjallað um í 

þessari rannsókn, er til dæmis á þeirri skoðun að það sé hægt að notast við sömu virðismatsaðferðir 

á fasteignamarkaðinum og hlutabréfamarkaðinum þar sem mat á virði þessara eigna byggir í 

grunninn alltaf á fjárstreymi (Damodaran, 2012b). Við virðismat hlutabréfa er notuð ávöxtun á 

hlutabréfaverði að inniföldum arðgreiðslum, sambærilega má hugsa um ávöxtun fasteigna sem 

samanlagða hækkun fasteignaverðs og leigugreiðslna. 

Líkan um verðlagningu eigna (CAPM1) er áhættu- og ávöxtunarlíkan sem hefur verið notað hvað 

lengst og er enn í notkun hjá flestum sérfræðingum í virðismati. (Damodaran, 2012b, Kafli 1). 

CAPM varð vinsæl aðferð meðal fjárfesta og annara markaðsaðila í byrjun sjöunda áratugarins þar 

sem hún telst almennt vera þægileg og einföld í notkun (Basu og Chawla, 2010). Módelið lýsir á 
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einfaldan hátt sambandi kerfisbundinnar áhættu og áætlaðrar ávöxtunar. CAPM notast við 

upplýsingar markaðarins um áhættulausa vexti (e. risk-free rate), markaðsáhættu fjárfestingarinnar 

sem kallast beta og markaðsálag. Fórnarkostnaður einföldunar CAPM er óraunhæfar forsendur. 

Sem dæmi er ekki gert ráð fyrir sköttum né hindrunum við að komast inn á markað. Það á almennt 

að vera hægt að taka lán með áhættulausum vöxtum, það ríkir fullkomin samkeppni á viðkomandi 

markaði og fleira. Niðurstöður CAPM er ætlað að finna eiginfjárkostnað eignar sem er svo hægt 

að nota í útreikningum vegins meðalfjármagnskostnaðar (Watson og Head, 2007).  

Veginn meðalfjármagnskostnaður (WACC2) er jafna sem er notuð til að finna fjármagnskostnað 

fjárfestingar. Vegið meðaltal skuldakostnaðar og vegið meðaltal eiginfjárkostnaðar eru notuð til 

að reikna WACC. WACC er ætlað að reikna eða leggja mat á fórnarkostnað fjármagnsins sem 

fjárfest er í tiltekinni eign. WACC er oftast notað til að núvirða sjóðstreymi (DCF3) vegna þess að 

það tekur tillit til ávöxtunarkröfu fjárfesta (Damodaran, 2012b).  

Upprunaleg hugmynd þessarar ritgerðar var að rannsaka hvort hægt væri að nota línulega 

aðhvarfsgreiningu til að finna nákvæmari leið til að meta WACC fyrir atvinnuhúsnæði á Íslandi. 

Þar sem erfitt var að fá aðgang að gögnum um atvinnuhúsnæðismarkaðinn þá var ákveðið að nota 

íbúðamarkaðinn og fasteignafélögin á hlutabréfamarkaði til samanburðar.  

Í þessari rannsókn verður skoðað hvaða aðferðir fasteignafélög og íbúðafélag nota til að virðismeta 

eignir sínar hérlendis og hvort hægt sé að virðismeta íbúðamarkaðinn með notkun aðferða á 

hlutabréfamarkaði. Með það að markmiði er rannsókninni skipt í tvennt. Annars vegar eru tekin 

viðtöl við fjármálastjóra Eikar, Reita og Ölmu. Hins vegar verður fundið WACC fasteigna með 

línulegum aðhvarfsgreiningum og CAPM útreikningum.  

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í virðismat fasteigna hérlendis og athuga hvort hægt sé 

að nota aðferðirnar sem notaðar eru til að virðismeta hlutabréf til að fá nákvæmari niðurstöður við 

virðismat fasteigna. Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að svara eru eftirfarandi: 

 
2 Weighted Average Cost of Capital 
3 Discounted Cash Flow 
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• Er hægt að reikna nákvæmari niðurstöðu WACC á fasteignum með því að beita 

aðhvarfsgreiningu til að meta betu íslenska fasteignamarkaðarins?  

• Hvaða aðferðir nota fasteignafélögin til að virðismeta fasteignir? 

Ritgerðinni er skipt í fimm meginhluta. Byrjað verður á að fjalla um virðismat þar sem verður 

fræðst um dr. Aswath Damodaran sem er einn helsti spekingur virðismats á hlutabréfamarkaði í 

dag og eru gögn hans notuð hjá flestum greiningaraðilum bæði hérlendis og erlendis. Einnig verða 

útskýrðar helstu aðferðir rannsóknarinnar sem er línuleg aðhvarfsgreining, CAPM og WACC. Í 

lok kaflans um virðismat er fjallað um stöðu þekkingar á fasteignamarkaðinum í dag og 

virðismatsaðferðir fasteigna. Annar hluti ritgerðarinnar fjallar um raundæmi á línulegri 

aðhvarfsgreiningu. Þriðji hlutinn fjallar um aðferðarfræði bæði megindlegu og eigindlegu 

rannsóknarinnar. Fjórði hlutinn birtir niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar og fimmti hlutinn 

birtir niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar. Í lokin er umræða þar sem fjallað er um niðurstöður 

ritgerðarinnar. 

2 Virðismat 

Í þessum kafla verður fjallað um dr. Aswath Damodaran, kenningar hans á virðismati og mikilvægi 

hans í fjármálageiranum. Farið verður yfir aðferðir fasteignafélaganna Eik og Reita og 

íbúðafélagsins Ölmu þegar kemur að virðismati fasteignasafna. Auk þess verður farið yfir CAPM 

og virkni líkansins. 

Virðismat má segja að sé hvorki vísindi né list. Ef breyta sem sett er inn í formúlu gefur alltaf rétt 

svar þá er það vísindi. Nánast enginn tvö virðismöt skila sömu niðurstöður og er þar af leiðandi 

erfitt að skilgreina virðismat sem vísindalega staðreynd. Í list þá eru nokkur atriði sem geta verið 

kennd en einnig þarf að hafa eiginleika sem geta ekki verið kenndir. Maður er annaðhvort góður 

listamaður eða ekki og því er virðismat ekki list. Virðismat mætti frekar skilgreina sem einslags 

iðn. Þar sem iðn telst vera eiginleiki sem þú lærir með því að gera, eða framkvæma, og þeim mun 

meiri tíma sem er varið í tiltekna iðn þeim mun betri verður einstaklingur í henni (Anna Hrefna 

Ingimundardóttir, 2019). 
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Líkönin sem eru notuð í virðismati eru megindleg en þrátt fyrir það þá er virðismat að mörgu leiti 

huglægt. Virðismat er ekki hlutlæg leit af sönnu virði fjárfestingar. Breytur líkananna skilja eftir 

mikið pláss til huglægrar hugsunar og persónulegrar skoðana. Þar af leiðandi getur virðismat 

fjárfestingar innihaldið mikla bjögun. Það er því nokkuð óraunhæft að búast við nákvæmu 

virðismati þar sem fjárstreymi og ávöxtunarkröfur eru sértækar forsendur og áætlanir með 

skekkjum (Damodaran, 2012b).  

2.1 Dr. Damodaran 

Dr. Aswath Damodaran er kennari í fjármálum fyrirtækja og virðismati við New York háskólann 

í Bandaríkjunum. Hann er með masters- og doktorsgráðu frá háskólanum í Kaliforníu. Hann er 

iðinn rithöfundur og hefur skrifað 11 bækur, þar af 4 um virðismat: Damodaran on Valuation, 

Investment Valuation, The Dark Side of Valuation og The Little Book of Valuation (Damodaran, 

e.d.). 

Í bók sinni, Investment valuation, skrifar dr. Damodaran um að virðismatslíkön sem gerð eru fyrir 

fjármálagerninga gætu einnig virkað fyrir fasteignir. Það er vegna þess að þó að hlutabréf og 

fasteignir séu tveir mismunandi eignaflokkar, þá eru meginatriði virðismats þau sömu fyrir báða 

eignaflokkana. Þessi meginatriði eru að báðir flokkarnir ættu að vera metnir út frá fjárstreyminu 

sem þeir skapa, óvissunni við þetta tiltekna fjárstreymi og áætluðum vexti á fjárstreyminu. Þó 

nefnir hann einnig að þessir flokkar hafi þó ákveðna eiginleika sem skilja þá að. Sem dæmi má 

nefna seljanleika, það er hversu torseljanlegar fasteignir séu og hversu auðseljanleg skráð hlutabréf 

séu. Einnig er munur á eðli fjárstreymisins sem þessir flokkar skapa, þar sem fasteignir hafa flestar 

endanlegan líftíma á meðan margir fjármálagerningar eins og hlutabréf hafi óendanlegan líftíma. 

Dr. Damodaran skrifar einnig að ef fólk gefi sér að virðismatslíkön virki líka fyrir fasteignir líkt 

og þau gera fyrir fjármálagerninga, þá ætti áhætta fasteigna í CAPM að vera mæld með betu sinni 

miðað við markaðinn. Hins vegar nefnir hann að þá þurfi einnig að gefa sér, eins og með hlutabréf, 

að jaðarfjárfestirinn sé með dreift eignasafn. Margir greinendur eru ósammála því að nota CAPM 

við mat á fasteignum vegna þess að þær séu svo dýrar eignir að fjárfestirinn geti ekki verið með 

vel dreift eignasafn. Þeirri gagnrýni svarar Dr. Damodaran með þeim rökum að sama hve stór eða 
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dýr fasteignin sé, þá sé alltaf hægt að skipta fjárfestingunni niður í minnihluta sem geri fjárfestum 

kleift að dreifa eignasafninu sínu. 

Hann spyr einnig hvort fjárfestingar í fasteignum valdi því að fjárfestar verði í áhættumeiri stöðu 

heldur en ef þeir fjárfestu í fjármálagerningum og ef svo er hvernig sé sú áhætta mæld eða 

verðlaunuð. Sem dæmi tekur dr. Damodaran upplýsingakostnað á fasteignamarkaði og áhættu 

tengda honum. Þar skrifar hann að til þess að fjárfesta í fasteignum þurfi nákvæmar upplýsingar 

um staðhætti sem er erfitt eða dýrt að safna og inniheldur oft meiri villur. Sumir segja að þessi 

auka kostnaður og villur ættu að vera endurspeglaðar í áhættu og ávöxtunarkröfu sem eru notaðar 

í virðismati fasteigna. Annað dæmi sem hann tekur, sem gæti aukið áhættuna fyrir fjárfestingar í 

fasteignum, er þessi áðurnefndi torseljanleiki sem fylgir þeim. Þetta hefur valdið gagnrýni á notkun 

CAPM við að verðmeta fasteignir vegna þess að ein af forsendum líkansins sé að allar eignir séu 

jafn seljanlegar. Það á ekki við þegar hlutbréf og fasteignir eru borin saman þar sem það eru færri 

viðskipti með fasteignir, viðskiptakostnaðurinn er hærri og það eru færri kaupendur og seljendur. 

Hann nefnir einnig að því torseljanlegri sem ákveðin eign er því áhættumeiri sé hún. En það á eftir 

að mæla tenginguna á milli torseljanleika og áhættu og ein af ástæðunum fyrir því er að áhættan 

breytist með breytingu á viðskiptatímabili (e. time horizon) fjárfestisins. Torseljanleiki hefur 

töluvert minni áhrif á fjárfesti sem ætlar að eiga eignina lengi heldur en fjárfesti sem eru ekki viss 

eða vill eiga hana stutt. Önnur ástæða er að seljanleiki fasteigna fer eftir efnahagsaðstæðum. Til 

dæmis eru fasteignir mun seljanlegri í góðæri þegar verð eru hækkandi heldur en í kreppu 

(Damodaran, 2012b). 

2.2 Línuleg aðhvarfsgreining 

Aðhvarfsgreining er tölfræðileg aðferð til þess að útskýra færslu á einni breytu, háðu breytunni, 

sem jöfnu af færslum af öðrum breytum sem kallaðar eru óháðu breyturnar. Ekki má gefa sér að 

það sé orsakasamband á milli háðu og óháðu breytanna út frá aðhvarfsgreiningu þar sem hún getur 

ekki sannað að orsakasamband sé til staðar. Eina sem aðhvarfsgreining gerir er að segja hvort 

marktækt megindlegt samband sé til staðar á milli breytanna og túlka þarf það með tilliti til 

almennrar skynsemi, til dæmis er ekki vitað hvor breytan veldur breytingum á hinni eða hvort það 

er einhver önnur ótilgreind breyta sem veldur breytingum á þeim báðum.  
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Línuleg aðhvarfsgreining er tegund af aðhvarfsgreiningu þar sem jafnan sem fengin er úr 

greiningunni myndar beina línu en ekki kúrfu ef hún væri teiknuð upp í línuriti. Einföld jafna fyrir 

línulega aðhvarfsgreiningu er til dæmis:  

Jafna 1 

Línuleg aðhvarfsgreining 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋 

(Studenmund, 2010) 

Beturnar (β) eru stuðlar sem ákvarða hnit beinu línunnar á hverjum stað. β0 er fastinn sem segir til 

um hvert gildi Y er þegar X er 0. β1 er hallatalan og hún segir til um hve mikið gildið á Y mun 

breytast þegar gildið á X hækkar um einn (Studenmund, 2010).  

2.2.1 Skýringarhlutfall 

Einfaldasta og mest notaða mælieiningin til að finna marktæki línulegrar aðhvarfsgreiningar eða 

snið (e. fit) er R2. R2 er skýringarhlutfallið (e. coefficient of determination). Skýringarhlutfallið er 

hlutfall útskýrðra fervika, ESS4, og heildarfervika, TSS5: 

Jafna 2 

R2 

𝑅2 =
𝐸𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
= 1 −

𝑅𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
=  

∑ 𝑒𝑖
2

∑(𝑌𝑖 −  �̅�)2
 

(Studenmund, 2010) 

 R2 er ávallt á bilinu 0 ≤ R2 ≤ 1 þar sem ESS er alltaf minna eða jafnt og TSS. Ef R2 er jafnt og 

einn þá sýnir það fullkomið snið á meðan núll sýnir að áætlaða jafna aðhvarfsgreiningarinnar 

útskýrir ekki fráhvörf úrtaksgagnanna betur en úrtaksgögnin. Lágt R2 segir til um lítið marktæki 

rannsóknar (Studenmund, 2010). 

 
4 Explained Sum of Squares 
5 Total Sum of Squares 
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Samkvæmt dr. Damodaran þá segir R2 okkur hversu mikil kerfisbundin áhættan er af 

heildaráhættunni. Þar á móti er 1-R2 áhætta sem er tengd fjárfestingunni sjálfri og er svokölluð 

ókerfisbundin áhætta (e. Diversifiable risk), sem sagt að það sé hægt að útiloka áhættuna í dreifðu 

eignasafni (Damodaran, 2012a). 

2.3 CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

Capital Asset Pricing Model, almennt kallað CAPM, kom fyrst á sjónarsviðið í byrjun sjöunda 

áratugar af William Sharpe, Jack Treynor, John Lintner og Jan Mossin (Perold, 2004) Kenningin 

þróaðist út frá kenningu Markowitz, MPT6, sem gengur út á færni fjárfesta til að dreifa eignasafni 

sínu þannig að þeir geti minnkað ókerfisbundna áhættu með því að eiga eignasafn með 

mismunandi hlutabréfum (e. shares). Þar er meðal annars talað um að fjárfestar ættu að fjárfesta í 

hlutabréfum sem eru með enga fylgni. (Watson og Head, 2007). Líkanið var þróað, að hluta til, til 

að geta útskýrt muninn á áhættuálagi (e. risk premium) milli eigna (Jagannathan og McGrattan, 

1995). 

Ávöxtunarkrafan sem fjárfestar búast við fer eftir tveimur þáttum. Í fyrsta lagi þá er það þóknun 

(e. compensation) fyrir tímagildi peninganna það er áhættulausir vextir (e. risk-free rate). Í öðru 

lagi er það áhættuálag. Það innifelur í sér betu og markaðsáhættuálag. Í bókinni The Fundamentals 

of Corporate Finance er CAPM skilgreint sem kenning um samband milli áhættu og ávöxtunar 

sem segir að áætlað áhættuálag fjárfestingar jafngildir margfeldi betu og markaðsálags (Brealy 

o.fl., 2018). 

2.3.1 Forsendur 

Það eru nokkrar forsendur sem þurfa að vera til staðar svo hægt sé að taka mark á CAPM. Ef fylgt 

er öllum forsendum kenningarinnar þá eiga niðurstöðurnar að gefa ávöxtunarkröfu eiginfjárins. 

Forsendurnar eru eftirfarandi: 

• Jaðarfjárfestirinn í eigninni á að vera með dreift eignasafn. Það þýðir að fjárfestirinn þarf 

einungis ávöxtun fyrir kerfisbundna áhættu (e. non-diversifiable risk) og útilokar 

ókerfisbundna áhættu (Watson og Head, 2007). Kerfisbundin áhætta kemur aðallega frá 

 
6 Modern Portfolio theory 



 

 

 

 

8 

 

breytingum í þjóðhagslegum hlutum. Sem dæmi getur það verið verðbólga, vextir, kreppa, 

breyting í gjaldmiðli o.fl. (Institute of Business & Finance, 2016).  

• Gert er ráð fyrir að fjárfestar séu skynsamir og hafi það sameiginlega markmið að hámarka 

notagildi.  

• Allar upplýsingar um fyrirtækin séu opnar og aðgengilegar fyrir alla fjárfesta.  

• Fjárfestar geti tekið lán á áhættulausum vöxtum að vild.  

• Fjármagnsmarkaðir hafi fullkomna samkeppni. Skilyrðin fyrir því er að það sé stór hópur 

kaupenda og seljenda, stakur fjárfestir geti ekki haft bein áhrif á markaðinn, engir skattar 

séu, né viðskiptakostnaður, það sé engin hindrun við innkomu eða útgöngu af markaðinum 

og verðbréf séu deilanleg.  

• Fjárfestingar eigi sér stað yfir stakt og staðlað eignarhaldstímabil (Watson og Head, 2007). 

2.3.2 Útreikningur 

Líkanið sýnir línulegt samband milli áhættu og ávöxtunar. Þetta samband kallast áhættu- og 

ávöxtunarferill eða SML. SML er myndræn lýsing af CAPM, þar sem kerfisbundna áhætta 

fjárfestingarinnar er borin saman við áhættu og ávöxtun markaðarins og áhættulausa vexti, til að 

finna út rétt virðismat og ávöxtun af fjárfestingunni. Jafna CAPM er skilgreind sem eftirfarandi: 

Jafna 3 

CAPM 

𝑅𝑗 =  𝑅𝑓 +  𝛽𝑗(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Þar sem: 

𝑅𝑗 = Útreiknuð ávöxtunarkrafa fjárfestingarinnar 

 𝑅𝑓 = Áhættulausir vextir 

 𝛽𝑗 = Beta fjárfestingarinnar 

 𝑅𝑚 = Ávöxtun markaðarins 

(Watson og Head, 2007) 
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Þetta er einföld jafna en útreikningur og túlkun hverrar breytu fyrir sig er lykilatriði (Watson og 

Head, 2007). Nú verður farið ítarlegar í hverja breytu fyrir sig, áhættulausa vexti, betu og 

markaðsálag. 

Áhættulausir vextir 

Áhættulausir vextir eru skilgreindir sem fjárfesting þar sem vitað er nákvæmlega hver útreiknuð 

ávöxtun fjárfestingarinnar mun vera en til þess þarf að uppfylla tvö skilyrði: 

• Fyrra skilyrðið er að ekki má vera nein greiðslufallsáhætta (e. default risk) í fjárfestingunni. 

Það kemur í veg fyrir að skuldabréf fyrirtækja séu tekin til greina sem grunnur þar sem öll 

fyrirtæki hafa ávallt einhverja áhættu innifalda. Því er einungis hægt að nota ríkisskuldabréf 

í ljósi þess að ríkið stjórnar prentun og flæði gjaldmiðilsins og getur fræðilega ávallt staðið 

við skuldbindingar sínar. 

• Seinna skilyrðið er að það má ekki vera endurfjárfestingaráhætta. Sem dæmi þá er ekki 

hægt að vita ávöxtun sex mánaða ríkisskuldabréfs í fimm ár. Þrátt fyrir enga 

greiðslufallsáhættu þá innifelur það vaxtaáhættu á líftímanum þar sem ekki er vitað hvaða 

vextir verða á sex mánaða fresti til gjalddaga.  

Þar af leiðandi er fjárfesting áhættulaus ef hún er gefin út af stofnun sem er áhættulaus út frá 

greiðslufalli og innifelur ekki endurfjárfestingaráhættu (Damodaran, 2008). 

Beta 

Beta er skilgreind sem vísitala viðbragðs við breytingum á ávöxtun miðað við breytingar á 

markaðinum. Af þeirri ástæðu er beta markaðarins ávallt skilgreind sem 1 og er notuð sem viðmið 

þar sem kerfisbundin áhætta fyrir fyrirtæki er reiknuð (Watson og Head, 2007). Út frá því er beta 

fyrirtækisins eða fjárfestingarinnar reiknuð og segir til um næmni ávöxtunar (Damodaran, 2012a). 

Tvær algengustu aðferðirnar til meta Betu er aðhvarfsgreining (e. Linear regression) og 

neðansækin beta (e. Bottom up beta). Kostir aðhvarfsgreiningar er að það er auðvelt að meta betuna 

út frá opinberum gögnum og aðferðin er eins milli fyrirtækja. Gallinn við aðhvarfsgreininguna er 

að staðalskekkjan er há og metur áhættuþætti fyrirtækis eins og þeir voru yfir sögulegt tímabil en 
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ekki endilega eins og staðan er í dag. Hinn möguleikinn, neðansækin beta gefur nákvæmari 

niðurstöður en krefst djúps skilnings á rekstri og áhættuþáttum fyrirtækisins sem verið er að meta. 

Vegna þess að aðgengi ítarlegri gagna er takmarkað og aðhvarfsgreining er algengari aðferð, þá 

mun þessi ritgerð einblína á aðhvarfsgreiningu til að meta Betu. 

Í tölfræði er aðhvarfsgreining notuð til að meta línuleg tengsl milli tveggja breyta. Ef að ávöxtun 

fjárfestingarinnar og ávöxtun markaðarins eru notaðar sem breytur í línulega aðhvarfsgreiningu þá 

ætti niðurstaðan að segja til um hversu mikið og að hversu miklu mæli ávöxtun fjárfestingarinnar 

ætti að breytast með breytingum í ávöxtun markaðarins. 

Því mætti samkvæmt skilgreiningu betu nota niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar til að áætla 

betuna þar sem að hallinn úr aðhvarfsgreiningunni er Betan (Damodaran, 2012b). Tökum dæmi, 

ef beta á fjárfestingu er 0,5, þá þýðir það að fjárfestingin er með minni kerfisbundna áhættu en 

markaðurinn og ef markaðurinn hækkar um 1% þá hækki fjárfestingin um 0,5% (Watson og Head, 

2007). Aðferðin sem Damodaran mælir með er að nota meðaltal betugilda markaðarins sem 

fyrirtækið er á, hún sé nákvæmari. Sú beta kallast óvoguð beta. Óvogaða betan er svo voguð með 

skuldahlutfalli fyrirtækisins til að aðlaga hana að hverju fyrirtæki fyrir sig (Damodaran, 2012a). 

Damodaran birtir safn af betum á heimasíðu sinni sem skiptist niður í geira (Damodaran, 2021a).  

Í bók sinni, Investment Philosophies, talar dr. Damodaran um algengan misskilning um betu og 

hvernig mælikvarði á áhættu betu er:  

• Beta sé ekki mælikvarði fyrir heildaráhættu. Beta sé mælikvarði fyrir næmni fyrirtækis 

fyrir þjóðhagslegri áhættu. Það þýðir að áhættumikið fyrirtæki hefur lága betu ef meirihluti 

áhættunnar tengist fyrirtækinu einu.  

• Beta er ekki tölfræðilegur mælikvarði. Margir halda að markaðsaðhvarf (e. market 

regression) sem notað er til þess að reikna betu sé tölfræðilegur mælikvarði. Í rauninni þá 

er verið að áætla betu með aðhvarfsgreiningu. Betan kemur hins vegar úr 

grundvallaratriðum fyrirtækisins og hvernig þessi atriði hafa áhrif á næmni fyrirtækisins 

fyrir þjóðhagslegri áhættu. Sem dæmi þá ætti fyrirtæki sem framleiðir lúxusvörur að vera 

með hærri betu heldur en fyrirtæki sem selur nauðsynjavörur. Ástæðan fyrir því er að 
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framtíð lúxus fyrirtækisins er í höndum velgengni hagkerfisins og markaðarins. Þess vegna 

er betra að reikna betu út frá meðaltali geirans sem fyrirtækið er á með grundvallargögnum 

fyrirtækisins.  

• Beta er mælikvarði hlutfallslegrar áhættu, þar sem áhætta er skilgreind sem markaðsáhætta. 

Þannig að hlutabréf sem er með betu upp á 1,2 er 1,2 sinnum meira opið fyrir 

markaðsáhættu heldur en meðaltal hlutabréfa á markaðinum. Þar með getur beta fyrir öll 

fyrirtæki ekki farið upp eða niður á sama tíma. Ef einn geiri hækkar þá er einhver annar 

geiri sem lækkar (Damodaran, 2012a). 

Markaðsálag 

Markaðsálag (MRP7) er álag sem fjárfestar krefjast umfram áhættulausra vaxta fyrir að fjárfesta í 

ákveðnum fjárfestingakost (Watson og Head, 2007). Markaðsálag er almennt notað til að spá til 

um framtíðarþróun fjárfestingar í eignasafni til langs tíma (Goetzmann og Ibbotson, 2005). 

Það er hægt að reikna ávöxtun markaðarins á marga mismunandi vegu. Oftast eru reiknaðar 

vísitölur til að reikna út ávöxtun markaðarins og svo er meðaltal arðs sem greiddur er út bætt við 

(Watson og Head, 2007). Dr. Damodaran notar aðra aðferð, en hann veitir aðgang að útreiknuðu 

áhættuálagi landa (CRP8) og áhættuálagi eiginfjár (ERP9) fyrir ýmsa markaði á heimasíðu sinni. 

Þessar breytur finnur hann út með tveimur mögulegum aðferðum. Fyrri aðferðin er að skoða 

gjaldeyriseinkunn þjóðarinnar (e. local sovereign currency) frá Moody‘s og áætla  gjaldfallsáhættu 

fyrir þeirri einkunn. Seinni aðferðin er að finna skuldatryggingarálag (CDS10) lands og draga frá 

skuldatryggingarálag bandaríkjanna vegna þess að markaðsálag annarra landa er leitt út frá 

bandaríkjunum (Damodaran, 2021b).  

 
7 Market Risk Premium 
8 Country Risk Premium 
9 Equity Risk Premium 
10 Credit Default Swap 
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2.3.3 Gagnrýni 

Þegar CAPM kom á sjónarsviðið hlaut það almennt viðurkenningu vegna einfaldleika þess, 

skynsamlegs hugsunarháttar og hversu aðgengilegt módelið er. Þrátt fyrir þægindi líkansins þá 

fylgdi því líka gagnrýni (Basu og Chawla, 2010).  

Eins og við má búast þegar lesið er yfir forsendur líkansins þá er ekki möguleiki að uppfylla þær 

allar í raunveruleikanum. Sem dæmi þá er ekki hægt að fullyrða að fjárfestar séu með dreift 

eignasafn. Það ríkir ekki fullkominn markaður, það eru skattar, færslukostnaður, hindranir við 

innkomu og fleira. Forsendurnar eru mjög einfaldar og endurspegla fullkominn heim en eru samt 

nauðsynlegar í grunninn svo hægt sé að nota CAPM. Þrátt fyrir þessar óraunhæfu forsendur þá 

hefur líkanið verið framlengt svo það geti gripið utan um flækjur raunveruleikans.  

Árið 1981 fékk CAPM alvarlega gagnrýni. Rolf W. Banz gerði rannsókn um samband ávöxtunar 

og markaðsvirði hlutabréfa. Þar skoðar hann hvort það vanti ekki stærð fyrirtækisins inn í líkanið. 

Hann kemst að því að minni fyrirtæki hafa haft hærri ávöxtun leiðrétt miðað við áhættu, að 

meðaltali, heldur en stærri fyrirtæki. Þessi stærðaráhrif voru ekki línuleg í markaðsvirðinu. 

Meginþorri áhrifanna kemur fram í litlum fyrirtækjum á meðan það var lítill munur á meðalstórum 

og stórum fyrirtækjum (Banz, 1981).  

Jafnvel þótt að það væri samþykkt að meta megi áhættu fasteignar með betu í CAPM, þá eru 

nokkur vandamál tengd útreikningum á betunni sem þarf að skoða betur. Til þess að fá betri innsýn 

í þessi vandamál þarf að skoða betur hina hefðbundnu leið til að reikna út betu á hlutabréfum. 

Nánar til tekið þarf að sækja gögn um ávöxtun hlutabréfsins og nota þau í aðhvarfsgreiningu á 

móti ávöxtun markaðarins til þess að reikna betuna. Þessi skref verða töluvert flóknari þegar kemur 

að notkun CAPM á fasteignum. Að sækja gögn um verðbreytingu eða ávöxtun á sérstökum 

fasteignum er erfitt vegna þess að það eru ekki jafn mörg viðskipti með hverja fasteign og hvert 

hlutabréf. Þar af leiðandi þarf að nota gögn fyrir vísitölur reiknaða út frá viðskiptum margra ólíkra 

fasteigna sem nálgun á ávöxtun tiltekinnar fasteignar. Þegar vísitölur eru notaðar þarf að spyrja sig 

hvort allar fasteignirnar í vísitölunni séu sambærilegar fasteigninni sem verið er að meta, hvort að 

í vísitölunni sé blanda af atvinnu- og íbúðahúsnæði og hvort hún innihaldi alla landshluta eða bara 

fasteignir í sama landshluta og eignin sem er verið að meta. Varðandi útreikninga á betu þá er 
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venjulega notuð hlutabréfavísitala sem nálgun á dreifðu markaðssafni. Frá fræðilegu sjónarhorni 

ætti dreifða markaðssafnið að innihalda allar eignir í hagkerfinu í sama hlutfalli og markaðsvirði 

þeirra. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar verið er að meta fasteignir vegna þess að notkun á 

hlutabréfavísitölu sem dreifða markaðssafnið mun leiða til jaðarsetningar fasteigna og til þess að 

áhættan sem fylgir þeim verði vanmetin (Damodaran, 2012b). 

2.4 Veginn meðalfjármagnskostnaður 

WACC11 er lykilatriði í mati fjárfestinga, fjármagnsuppbyggingu fyrirtækja og arðgreiðslu 

áætlunum. Það hjálpar til með að ákveða í hvaða fyrirtæki ætti að fjárfesta, hversu mikið ætti að 

taka að láni og hversu mikið ætti að greiða til baka til fjárfesta. Í virðismati þá eru WACC 

útreikningar helsta breytan til að mæla og leiðrétta áhættu í áætlaða fjárstreyminu. Jafna WACC 

er eftirfarandi: 

Jafna 4 

WACC 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐸𝑖𝑔𝑖𝑛𝑓𝑗á𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟 ∗ 𝑊𝑒 + 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑎𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟 ∗ 𝑊𝑑 

Þar sem We er eiginfjárhlutfallið og Wd er skuldahlutfallið. Eiginfjárkostnaðurinn er fundinn með 

CAPM. Skuldakostnaðurinn eru kjörin sem hægt er að taka lán á í dag. Hann tekur bæði mið af 

greiðslufallsáhættunni og markaðsvöxtum í dag (Damodaran, 2015). 

2.4.1 Kenning dr. Modigliani og dr. Miller 

Dr. Franco Modigliani var ítalskur hagfræðingur og nóbelsverðlaunahafi sem lést í byrjun 21. 

aldar. Á 20. öldinni skrifaði hann margar hagfræðigreinar þar á meðal Life Cyle Hypothesis og 

nokkrar greinar sem hann skrifaði með dr. Merton Miller og verður fjallað um eina af þeim í þessari 

rannsókn. (Nobel Media AB, e.d.-a) 

Dr. Merton Miller fæddist í Bandaríkjunum árið 1923 og líkt og dr. Modigliani þá var hann bæði 

hagfræðingur og nóbelsverðlaunahafi. Árið 1953 byrjaði hann að kenna í Carnegie Institute of 

Technology þar sem hann starfaði með dr. Modigliani og skrifaði þar með honum greinina: The 
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Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment sem birt var í The American 

Economic Review tímaritinu árið 1958 (Nobel Media AB, e.d.-b). 

Dr. Modigliani og dr. Miller skrifa að markaðsvirði fyrirtækis sé óháð því hvernig fjármagnsskipan 

þess er. Þar af leiðandi skrifa þeir að meðalfjármagnskostnaður fyrirtækis sé einnig algjörlega 

óháður fjármagnskipan þess og er jafn og eiginfjárkostnaður fyrirtækisins ef það væri einungis 

fjármagnað með eigin fé. En þeir skrifa einnig að til þess að þessar kenningar standist þarf 

markaðurinn sem umtalaða fyrirtækið er á að uppfylla ákveðnar forsendur. Þessar forsendur eru 

meðal annars að markaðurinn sé fullkomlega skilvirkur, engir skattar séu til staðar og hvorki sé 

færslukostnaður né gjaldþrotakostnaður (Modigliani og Miller, 1958). 

2.5 Virðismöt fasteignafélaga og íbúðafélags 

Í þessum kafla verður fjallað um stöðu þekkingar hjá Eik, Reiti og Ölmu þegar kemur að 

útreikningi á eiginfjár- og vegnum meðalfjármagnskostnaði. 

2.5.1 Alma 

Alma íbúðafélag hf., sem áður hét Almenna leigufélagið (Alma íbúðafélag hf., 2020), var stofnað 

árið 2014. Félagið á og rekur núna yfir 1200 íbúðir sem staðsettar eru um allt land en þó aðallega 

á höfuðborgarsvæðinu. Hlutverk Ölmu er að fjárfesta í og reka íbúðir til útleigu til einstaklinga. 

Stefna félagsins er að bjóða upp á hágæða leiguhúsnæði með góðu þjónustustigi og sveigjanleika. 

Félagið er með 18 starfsmenn í fullri vinnu og fjölda af verktökum út um allt land (Alma íbúðafélag 

hf., e.d.) 

Tekið var viðtal við Sigurð Rúnar Pálsson, fjármálastjóra Ölmu, varðandi aðferðir þeirra við 

virðismat á eignum sínum. Alma skilar opinberu uppgjöri tvisvar á ári með endurmati eigna. Alma 

kallar eftir gögnum frá Þjóðskrá sem gefur þeim lista yfir eignir Ölmu og hvernig fasteignamat 

eigna hefur þróast. Þeir uppfæra svo leigusamninga við hverja eign til að sjá leigutekjurnar og svo 

gerir Alma væntingar hvernig tekjurnar eru að fara að þróast næstu ár. Alma notast við 

kaupmáttaraukningu til að gera væntingar um þróunina vegna þess að það er mikil fylgni milli 

kaupmáttaraukningar og leiguverðs. Alma býður upp á annað hvort skammtímasamninga, sem eru 

eins eða tveggja ára samningar, eða langtímasamninga, sem eru til sjö ára. Langtímasamningarnir 

eru notaðir í spálíkaninu. Alma gerir svo væntingar um nýtingahlutfallið bæði á spátímabilinu og 
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til framtíðar, sem er reiknað út frá raungögnum úr mælaborði þeirra. Svo er gerð áætlun um önnur 

gjöld eins og annan rekstrakostnað, viðhald og fleira. Alma finnur eiginfjárkostnað með notkun 

CAPM og gögnum frá Damodaran. Áhættulausir vextir eru fundnir með RIKS30 skuldabréfinu. 

Betan frá Damodaran er óvoguð og Alma vogar hana með skuldahlutfalli eignanna sem er 70/30. 

Alma er með sértækt álag sem leggst ofan á eignir utan höfuðborgasvæðisins. Þetta gerir það að 

verkum að ávöxtunarkrafan er hærri á íbúðum út á landi (Sigurður Rúnar Pálsson, munnleg 

heimild, 24. mars 2021).  

2.5.2 Eik 

Eik fasteignafélag var stofnað árið 2002, tilgangur þess er að stunda eignarhald og útleigu á 

atvinnuhúsnæði. Eik er með ólíkar eignir í útleigu, allt frá 15 fermetrum upp í nokkur þúsund 

fermetra. Svona fjölbreytt leigurými veldur því að þessir u.þ.b. 400 leigutakar Eikar eru mjög 

mismunandi (Eik fasteignafélag hf., e.d.). 

Tekið var viðtal við Lýð Heiðar Gunnarsson, framkvæmdarstjóra fjármálasviðs hjá Eik. Þegar 

hann var spurður um ferli Eikar við virðismat á fasteignum sagði Lýður að Eik noti CAPM til þess 

að finna út eiginfjárkostnaðinn. Nánar tiltekið þá byrjar fjármáladeildin hjá Eik á því að finna 

ávöxtunarkröfu á löngum ríkisskuldabréfum og notar það sem áhættulausa vexti. Næsta sem þau 

gera er að finna óvogaða betu (e. unlevered beta) fyrir fasteignir frá heimasíðu Damodaran og voga 

hana með eiginfjárhlutfalli eignanna 70/30 til þess að finna vogaða betu (e. levered beta). Lýður 

sagði að þau fái einnig markaðsálag fyrir íslenska markaðinn frá heimasíðu Damodaran og þá væri 

bara eftir að reikna það sem hann kallar sértækt álag sem er mat stjórnenda á sérstökum áhættum 

við einstakar eignir og er oft notað til þess að tryggja samræmi virðismatsins og verð eigna í 

raunveruleikanum. Þegar þetta allt er komið margfalda þau betu og markaðsálagið saman og leggja 

svo áhættulausa vexti og sértæka álagið við. 

Þegar Lýður var spurður um skuldakostnað (e. cost of debt) sagði hann þá þurfa að fylgja ströngum 

alþjóðlegum stöðlum um virðismat sem segja að Eik skuli nota lánakjör sem þriðji ótengdur aðili 

gæti fengið við kaup á þessari eign. Kjörin verða því töluvert hærri en Eik er með á sínum 

skuldabréfum sem veldur því að WACC verður hærra (e. weighted average cost of capital) (Lýður 

Heiðar Gunnarsson, munnleg heimild, 22. mars 2021). 
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2.5.3 Reitir 

Reitir fasteignafélag var stofnað árið 1987 þegar Kringlan var byggð. Reitir sjá um útleigu á 

atvinnuhúsnæði, hótelhúsnæði og iðnaðarhúsnæði. Einnig hafa þeir séð um sögufrægar byggingar 

hérlendis og staðið vörð um íslenska menningu (Reitir fasteignafélag hf., e.d.-b). Meðal eigna í 

eignasafni Reita er Hótel Reykjavík Natura og Hilton Reykjavik Nordica sem eru meðal stærstu 

hótela landsins (Reitir fasteignafélag hf., e.d.-a). 

Samkvæmt ársreikningum Reita þá verðmeta þeir fjárfestingareignir sínar með því að núvirða 

frjálst sjóðstreymi með ákveðnum ávöxtunarstuðli sem á að endurspegla væntanlegt WACC og 

tímavirði sjóðstreymis. Til að ákvarða eiginfjárkostnað (e. cost of equity) þá nota þeir upplýsingar 

af markaði. Ávöxtunarkrafan innifelur ávöxtunarkröfu fyrir löng ríkistryggð skuldabréf á 

reikningsskiladegi, sérstakt áhættuálag fyrir hverja fasteign og áhættuálag fyrir 

fasteignarmarkaðinn. Reitir gera ráð fyrir um 35% eiginfjárhlutfalli og 65% skuldahlutfalli í 

útreikningum sínum á WACC. Þeir taka ekki tillit til skattspörunar (Reitir fasteignafélag hf., 2020). 

Tekið var viðtal við Einar Þorsteinsson, fjármálastjóra Reita. Þegar hann var spurður um ferlana 

sem þau hjá Reitum nota við virðismat fasteigna sagði hann að þau séu með safn af samningum 

og þau þurfi að meta hverja eign staka eins og hún myndi metinn í viðskiptum á milli ótengdra 

aðila. Hann sagði einnig að spálíkanið sem þau noti sé til 30 ára vegna þess að það sé u.þ.b. lengdin 

á lengstu samningunum þeirra og eftir það reikni þau lokavirði. Þau áætla síðan tekjurnar á þessu 

tímabili sem eru þá leigutekjur með tilliti til endurleiguverðs, tapaðra krafna og 

vannýtingarhlutfalls, það er að segja líkurnar á því að tiltekin fasteign verði ekki í útleigu og hversu 

lengi sú staða verði á þessu tímabili. Eftir það þurfa þau að áætla kostnaðarhliðina sem eru þá 

aðallega: Fasteignargjöld, tryggingar, viðhald, endurbætur og stjórnunarkostnaður. Til þess að 

finna rekstrarhagnaðinn draga þau þennan kostnað frá áætluðu leigutekjunum og í lokin núvirða 

þau hagnaðinn með WACC. 

Einar sagði að Reitir hefðu notað CAPM mikið hér áður fyrr en noti það núna einungis sem líkan 

til þess að styðjast við sína eigin útreikninga á eiginfjárkostnaði (Einar Þorsteinsson, munnleg 

heimild, 23. mars 2021). 
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2.6 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 

Þau félög sem voru skoðuð hér á undan nefndu öll tvo alþjóðlega reikningsskilastaðla sem þau 

þurfa að fylgja, annar er IAS 40 sem fjallar um fjárfestingareignir og hinn er IFRS 13 sem er um 

mat á gangvirði. 

2.6.1 IAS 40 

Markmið alþjóðlega reikningsskilastaðalsins IAS 40 er að lýsa því hvernig á að hátta bókhaldi 

fjárfestingareigna og þeirri upplýsingarskyldu sem fylgir eignunum. 

Fjárfestingareignir eru skilgreindar í IAS 40 sem eignir til þess að afla tekna með útleigu eða 

höfuðstólshækkun eða hvort tveggja. Einnig er þar skilgreint hugtakið eign til eigin nota (e. owner-

occupied property) sem þær eignir sem notaðar eru í framleiðslu eða framboð á vörum eða þjónustu 

eða notaðar í stjórnunarlegum tilgangi. 

Í IAS 40 er farið yfir ýmsa þætti um bókhald fjárfestingaeigna þar sem til dæmis er fjallað um 

hvenær skuli færa fjárfestingareign sem eign og hvernig skuli nota upphaflegt mat. Einnig er fjallað 

um hvernig skuli framkvæma breytingar á upphaflega matinu og þar eru gefin tvö líkön sem hægt 

er að styðjast við. Annars vegar er það gangvirðislíkanið og hins vegar er það 

kostnaðarverðslíkanið sem skal einungis nota ef ekki er mögulegt að meta gangvirði á áreiðanlegan 

máta (IAS 40, 2006). 

2.6.2 IFRS 13 

Alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IFRS 13 fjallar um mat á gangvirði á óskráðum fjárfestingum. 

Þar eru nokkrar algengar virðismatsaðferðir til þess að finna gangvirði teknar fram, bæði aðferðir 

tengdar tekjunum sem fjárfestingin skapar og aðferðir sem horfa meira á markaðinn sem 

fjárfestingin er á og hvernig svipaðar eignir þar eru metnar. Staðallinn fjallar ekki um hvaða aðferð 

er best að nota heldur er hann frekar um það að nota ætti faglega dómgreind og meta allar 

staðreyndir og aðstæður við hvert virðismat. Einnig fjallar staðallinn um að þau sérstöku einkenni 

óskráðu fjárfestingarinnar og upplýsingarnar sem eru tiltölulega aðgengilegar fyrir fjárfestinn eru 

aðalatriðin sem fjárfestar þurfa að huga að þegar kemur að því að velja rétta virðismatsaðferð. 

Tekið er dæmi um að ef engar upplýsingar væru um vænt sjóðstreymi fjárfestingar en hins vegar 
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væru nægar upplýsingar um sambærileg fyrirtæki myndi fjárfestir frekar velja margfeldisaðferðina 

(e. multiples approach) frekar en að nota núvirt sjóðsstreymi. 

Í IFRS 13 stendur að gangvirði sé mælikvarði sem byggir á markaðinum, þó að í ákveðnum 

tilvikum séu sýnileg markaðsviðskipti eða aðrar upplýsingar um markaðinn ekki til staðar. Þrátt 

fyrir það sé stefnan að finna gagnvirði fjárfestingarinnar. 

Eins stendur í IFRS 13, að þegar gangvirði er metið er markmiðið að áætla verðið eins og það væri 

í viðskiptum milli tveggja ótengdra aðila á deginum sem matið var framkvæmt og við 

markaðsaðstæðurnar á þeim degi. 

Þó svo að IFRS 13 segi ekki til um hvaða virðismatsaðferðir er alfarið best að nota, þá eru nefnd 

dæmi um hluti sem hafa áhrif á það hvaða aðferð er best að nota í einstökum tilvikum. Hér er listi 

yfir hluti sem nefndir eru sem áhrifavaldar fyrir hvaða aðferð er best að nota (listinn er þó ekki 

tæmandi):  

• Upplýsingar sem eru tiltölulega aðgengilegar fyrir fjárfesta. 

• Markaðsaðstæður, það er mismunandi eftir því hvort fjárfestingin er í bola (e. bullish) eða 

bjarnar (e. bearish) markaði. 

• Fjárfestingartímabilið og tegund fjárfestingarinnar. Til dæmis myndu aðrar aðferðir henta 

betur fyrir langtímafjárfestingar heldur en skammtímafjárfestingar. 

• Í hverslags iðnaði fjárfestingin er (IFRS 13 Fair Value Measurement, 2012) 

2.7 Staða þekkingar 

Stærsti hluti efnis sem kemur fram í þessari rannsókn er byggt á almennt samþykktri 

fjármálastærðfræði um CAPM (Watson og Head, 2007) og á aðferðum dr. Damodaran um 

útreikninga á betu (Damodaran, 2020). Þessir útreikningar hafa verið gagnrýndir vegna 

ofureinföldunar eins og komið var inn á í kaflanum um CAPM. Þessi aðferðarfræði hefur verið 

prófuð á ýmsum mörkuðum með misgóðum árangri.  

Fjölmargar rannsóknir um beta útreikninga á fasteignamarkaðinum hafa verið gerðar áður. Meðal 

þeirra er rannsókn Rafal Wolski sem sýndi fram á að kerfisbundin áhætta, útreiknuð með vísitölu 

um bein fjárfestingakaup, eigi bara við um íbúðahúsnæði. Einnig talar hann um að virði 
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upplýsinganna sé verulega takmarkað vegna skorts á samanburði við aðrar fjárfestingar (Wolski, 

2014). 

Önnur rannsókn eftir Breidenbach, Mueller og Schulte, þar sem fjallað er um að sértæka álagið 

sem bætt er við útreikninga á eiginfjárkostnaði leiðir til þess að fjárfestar greiði meira fyrir 

fjárfestingar (Breidenbach o.fl., 2006). Þetta er algengt á fasteignamarkaðinum eins og kom meðal 

annars fram í viðtölunum við Eik og Reiti (Lýður Heiðar Gunnarsson, munnleg heimild, 22. mars 

2021; Einar Þorsteinsson, munnleg heimild, 23. mars 2021). Markmið rannsóknar Breidenbach og 

félaga er að bera saman betu fasteigna við betu hlutabréfa þannig að fjárfestar geti verið með 

nákvæmara áhættuálag eða viðmið fyrir ákvarðanir þeirra. Í rannsókninni þróa þeir nýtt módel út 

frá CAPM sem hjálpar fjárfestum að fá rétta ávöxtun miðað við áhættu. Þeir vildu meina að nýja 

módelið sé mjög mikilvægt fyrir fjárfesta á fasteignamarkaði og sé þróun í rétta átt fyrir CAPM 

(Breidenbach o.fl., 2006).  

Einnig hafa verið gerðar rannsóknir um línulega aðhvarfsgreiningu á fasteignamarkaði. Meðal 

þeirra er rannsókn sem var gerð á fasteignaverði í Mumbai. Þar var markmið rannsóknarinnar að 

spá til um framtíðar fasteignarverð með línulegri aðhvarfsgreiningu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sannaði að línuleg aðhvarfsgreining segir lítið til um spá á framtíðarverði fasteigna og gaf lágmarks 

spá um framtíðarverð (Ghosalkar og Dhage, 2018).  

Ekki hafa fundist rannsóknir sem notast við sömu aðferðafræði, beitt á íslenska markaðinn eins og 

gert er í þessari rannsókn. 

3 Raundæmi línulegrar aðhvarfsgreiningar 

Í þessum kafla er fjallað um dæmi sem dr. Damodaran tekur fyrir í bók sinni Investment 

Philosophies (Damodaran, 2012a) þar sem hann fjallar um niðurstöður á línulegri 

aðhvarfsgreiningu á Netflix í Bandaríkjunum. Þar túlkar hann breytur niðurstaðanna og hvernig 

hægt er að nota þær í CAPM útreikningum.  

Dæmi um fyrri notkun á línulegri aðhvarfsgreiningu var þegar dr. Damodaran reiknaði betu Netflix 

á móti S&P500. Eins og sjá má í viðauki A þá var niðurstaðan að beta Netflix væri 0,736 sem ætti 
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samkvæmt kenningunni að segja okkur að ef markaðurinn hækkar um 1% þá hækkar Netflix um 

0,736%. Betan endurspeglar kerfisbundna áhættu í Netflix og þessi áhætta er einungis 5,4%, það 

er R2, af heildaráhættunni. Það þýðir að ef gert er ráð fyrir að tölurnar úr aðhvarfsgreiningunni séu 

réttar þá sé hægt að útiloka 94,6% af frávikum (e. variation) Netflix með dreifðu eignasafni. 

Það koma upp tvö vandamál út frá beta útreikningum með aðhvarfsgreiningu fyrir stakt fyrirtæki. 

Fyrra er að það fylgir staðalskekkja. Í þessu dæmi er skekkjan 0,307. Úr þessu er hægt að reikna 

0,74 ± 2*0,307 sem gefur útkomurnar 0,12 og 1,36. Það þýðir að með 95% vissu þá er betan 

einhverstaðar á bilinu 0,12 – 1,36 með notkun reynslureglunnar. Seinna vandamálið sem kemur 

upp er að fyrirtæki breytast með tímanum og að litið er til baka í tímann í stað þess að horfa fram 

á við. Betri aðferð til að áætla betuna væri að skoða meðaltal betugilda fyrir fyrirtæki á sama 

markaðinum. Í þessu dæmi myndu fyrirtæki sem eru á sama markaði og Netflix vera skoðuð. Þrátt 

fyrir að þetta væri líka aðhvarfsgreining þá er meðaltal betugilda nákvæmari heldur en beta í einu 

fyrirtæki. Meðaltal betugilda markaðarins sem Netflix er á í Bandaríkjunum er 1,38. Þar með er 

hægt að aðlaga þá betu að Netflix með eftirfarandi jöfnu til að voga hana: 

Jafna 5 

Voguð beta 

𝑉𝑜𝑔𝑢ð 𝐵𝑒𝑡𝑎 = Ó𝑣𝑜𝑔𝑢ð 𝐵𝑒𝑡𝑎 (1 + (1 − 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑝𝑟ó𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎)(
𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟

𝑒𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é
) 

(Damodaran, 2012a) 

Netflix var með skuldir/eigið fé (D/E) hlutfall upp á 0,025 og skattarnir voru 0,4 í bandaríkjunum. 

Þetta leiðir að vogaðri betu upp á 1,4 (Damodaran, 2012a). 

4 Aðferðafræði 

Hér verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar sem er skipt niður í tvo hluta. Fyrri hlutinn er 

megindleg rannsókn þar sem reiknað er út WACC íbúðamarkaðarins og fasteignafélaganna á 

hlutabréfamarkaðinum. Seinni hlutinn er eigindleg rannsókn framkvæmd með djúpviðtölum, þar 

sem við fengum innsýn í aðferðir fasteignafélaga og íbúðafélags við að verðmeta eignir sínar.  
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4.1 Megindleg rannsókn 

Megindlegu rannsókninni er skipt upp í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn er útreikningur á betum með 

línulegum aðhvarfsgreiningum, annar hlutinn er útreikningar á CAPM með útreiknuðu betunni og 

þriðji hlutinn er WACC útreikningar. Höfundar reyndu eftir bestu getu að beita sambærilegri 

aðferð og dr. Aswath Damodaran notast við í bók sinni Investment Theories, þar sem hann sýnir 

ítarlega hvernig hægt er að reikna út betu með línulegri aðhvarfsgreiningu.  

Reiknuð var beta fyrir fjóra mismunandi fjárfestingakosti, Íbúðamarkaðinn, Eik, Reiti og Reginn. 

Jafnframt var notast við útreiknað meðaltal betugilda fasteignafélaganna þriggja og útreiknuð gögn 

frá Damodaran. Síðan er markaðsálaginu í CAPM útreikningunum skipt í tvennt, annars vegar 

markaðsálagi frá Damodaran og hins vegar markaðsálagi sem höfundar reiknuðu með notkun 

upplýsinga af íslenska hlutabréfamarkaðinum. 

4.1.1 Gögn 

Sótt eru gögn hjá Þjóðskrá inn á heimasíðu þeirra, https://www.skra.is/. Þar inni eru sótt tvö 

gagnasöfn, meðalkaupverð á hvern fermetra og meðalleiguverð á hvern fermetra. Þessi gögn sýna 

mánaðarleg verð í lok hvers mánaðar. Síðan eru sótt hlutabréfaverð fasteignafélaganna þriggja á 

hlutabréfamarkaðinum, það er Eik, Reitir og Reginn. Þau gögn eru sótt á heimasíðu NASDAQ, 

nasdaqomxnordic.com. Þau sýna daglegt lokaverð hlutabréfanna. Þessi gögn eru notuð til að finna 

háðu breytuna (e. dependent variable). 

Til að finna óháðu breytuna þá er notuð vísitala hlutabréfamarkaðarins með inniföldum arði, 

OMXI10GI. Hægt er að sækja söguleg gögn um hana inn á heimasíðu NASDAQ, 

http://www.nasdaqomxnordic.com/. Hlutabréfavísitölunni er halað niður sem dagleg gögn frá 

árinu 2009. 

Einnig eru notuð gögn frá dr. Damodaran í CAPM útreikningunum. Þau eru sótt á heimasíðu 

Damodaran, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. Þar eru sóttar bæði allar útreiknaðar betur í 

hverjum geira fyrir sig og upplýsingar um gjaldþrotaáhættu og áhættuálag allra landa í heiminum 

sem er byggt á upplýsingum Moody‘s og útreikningum dr. Damodaran.  

https://www.skra.is/
http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Skuldakostnaður var fundinn með gögnum frá Íslandsbanka inn á heimasíðu þeirra 

https://www.islandsbanki.is/.  

4.1.2 Tímabil 

Tímabilin eru mismunandi eftir því hvaða gagnasafn er notað. Háða breytan er alltaf með lengsta 

mögulega tímabilið og svo er tímabil óháðu breytunnar , það er hlutabréfavísitölunnar, stytt eftir 

því hversu langt tímabil háða breytan náði yfir.  

Tímabilið sem er hægt að fá og er notað í OMXI10GI er frá janúar 2009 til dagsins í dag, þar sem 

hlutabréfavísitölunni var breytt árið 2009. 

Þjóðskrá er með upplýsingar um meðalkaupverð á hvern fermetra og meðalleiguverð á hvern 

fermetra frá janúar 2011. Þess vegna er tímabil hlutabréfavísitölunnar stytt um tvö ár í 

útreikningum betu fyrir íbúðaverð. Notast er við ársfjórðungsleg gögn og tekin eru lokaverð í 

hverjum ársfjórðungi, það er mars, júní, september og desember. 

Einnig eru sótt gögn fyrir hlutabréfaverð fasteignafélaganna þriggja á íslenska 

hlutabréfamarkaðinum það er Reitir, Reginn og Eik. Ekki var hægt að fá þessi gögn jafn langt aftur 

í tímann og hlutabréfavísitöluna og íbúðaverðið vegna þess að þessi félög komu öll á markað eftir 

árið 2011 og þess vegna þurfti tímabilið að vera styttra. Tímabil fasteignafélaganna eru: 2015-

2020 fyrir Reiti, 2012-2020 fyrir Reginn og 2015-2020 fyrir Eik. Vegna styttri tímabila þá var 

ákveðið að nota mánaðarleg gögn í stað ársfjórðungslegra gagna.  

4.1.3 Hreinsun gagna 

Engin ákveðin hreinsun fór fram á gögnunum. Gögnin eru tímaraðir (e. time-series) og því hefði 

það ekki verið við hæfi að taka í burtu neinar tölur sem standa út úr. Helsta hreinsunin sem átti sér 

stað var að stytta gögnin. Nauðsynlegt var að taka út öll daglegu lokaverðin fyrir utan síðasta hvers 

mánaðar þar sem fengin voru dagleg gögn frá NASDAQ.  

https://www.islandsbanki.is/
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4.1.4 Framkvæmd 

Útreikningur ávöxtunar fjárfestingareigna 

Gerðir voru nýir dálkar í skjalinu þar sem prósentubreyting ávöxtunnar á milli mánaða eða 

ársfjórðunga var. Að vana er notast við ávöxtunarjöfnu sem er reiknað á eftirfarandi hátt: 

á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 = (𝑣𝑒𝑟ð𝑡 − 𝑣𝑒𝑟ð𝑡−1)/𝑣𝑒𝑟ð𝑡−1. Við breyttum þessari jöfnu að hætti dr. Damodaran. 

Markmið verkefnisins er að verðmeta fasteignir eins og hlutabréf. Samkvæmt dr. Damodaran þá á 

að verðmeta hlutabréf með viðbættum arðgreiðslum. Til að bæta við arðgreiðslum notar hann 

eftirfarandi jöfnu til að reikna ávöxtun milli tímabila: Á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 = (𝑣𝑒𝑟ð𝑡 − 𝑣𝑒𝑟ð𝑡−1 +

𝑎𝑟ð𝑢𝑟)/𝑣𝑒𝑟ð𝑡−1. Að sama skapi á að velja hlutabréfavísitölu með inniföldum arði sem er ástæðan 

fyrir notkun OMXI10GI (Damodaran, 2020). Þar sem verið er að verðmeta fasteignir sem 

fjárfestingu í þessari rannsókn og fasteignir greiða ekki arð, þá er gert ráð fyrir leigu sem 

arðgreiðslu og fasteignaverði sem hlutabréfaverði. 

Samkvæmt þeirri forsendu að leiguverð sé arðgreiðsla þá var jöfnu dr. Damodaran breytt á 

eftirfarandi hátt: 

Jafna 6 

Ávöxtun íbúða m. leiguverði 

Á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 = (𝑣𝑒𝑟ð𝑡 − 𝑣𝑒𝑟ð𝑡−1 + 𝑙𝑒𝑖𝑔𝑢𝑣𝑒𝑟ð)/𝑣𝑒𝑟ð𝑡−1 

Ávöxtun hlutabréfavísitölunnar er reiknuð með sömu jöfnu og kom fram hér að ofan fyrir utan að 

arði er ekki bætt við, ástæðan fyrir því er að arðurinn er nú þegar innifalinn í hlutabréfavísitölunni.  

Jafna 7 

Ávöxtun 

Á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 = (𝑣𝑒𝑟ð𝑡 − 𝑣𝑒𝑟ð𝑡−1)/𝑣𝑒𝑟ð𝑡−1  

(Damodaran, 2020) 

Fyrir fasteignafélögin var notuð sama jafna og dr. Damodaran mælir með að nota þar sem bætt er 

við arðgreiðslum við hlutabréfaverðin. 
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Framkvæmd línulegrar aðhvarfsgreiningar 

Til að framkvæma línulegar aðhvarfsgreiningar eru gerð fjögur skjöl í SPSS með tveimur dálkum 

þar sem prósentubreyting ávöxtunar fjárfestingareignarinnar er háða breytan og prósentubreyting 

ávöxtunar hlutabréfavísitölunnar er óháða breytan. Ástæðan fyrir því að notast var við 

hlutabréfavísitölu er að samkvæmt dr. Damodaran þá er hlutabréfavísitalan notuð sem viðmið fyrir 

dreifðu eignasafni þar sem flókið er að finna eignasafn fyrir hagkerfið í heild sinni (Damodaran, 

2012b). Auk þess var gert punktarit til að sjá dreifingu gagnanna í myndriti og línulegt samhengi 

þeirra. Skjölin skiptust eftir fjárfestingareignunum. Það er íbúðaverð, Eik, Reitir og Reginn. Hægt 

er að sjá niðurstöður línulegu aðhvarfsgreininganna í viðauka C. 

Áhættulausir vextir 

Þegar komið var að því að finna áhættulausa vexti varð ríkisskuldabréfið RIKS 30 0701 fyrir valinu 

en það er með gjalddaga á árinu 2030. Ávöxtunarkrafa á þessu ríkisskuldabréfi var 0,55% þegar 

virðismatið var framkvæmt. RIKS 30 var valið vegna þess að það uppfyllir best skilyrði fyrir 

áhættulausa vexti samkvæmt skilgreiningu dr. Damodaran sem kom fyrr í skýrslunni. Það er að 

ríkisskuldabréfið sé til langs tíma og útgefið af íslenska ríkinu og uppfyllir þar af leiðandi fyrra 

skilyrðið, að vera laust við greiðslufallsáhættu. Hins vegar uppfyllir það ekki alveg seinna skilyrðið 

um að hafa enga endurfjárfestingaráhættu þar sem vaxtagreiðslur eru borgaðar út árlega og þá er 

óvissa með ávöxtunina á þessum vöxtum sem er búið að greiða út. Þrátt fyrir að RIKS 30 uppfylli 

ekki seinna skilyrðið þá var það valið vegna þess að það var besti kosturinn á íslenska markaðinum. 

Beta 

Línulega aðhvarfsgreiningin reiknar út betu háðu breytunnar miðað við óháðu breytuna eins og 

kemur fram í jöfnu 3 en þessi beta þarf á frekari útreikningum að halda. Til að byrja með var farið 

í að finna bilið sem betan liggur á með útreikningum reynslureglunnar. Reynslureglan (e. 

Empirical rule) fjallar um að hægt sé að finna tölu á ákveðnu bili með 68%, 95% eða 99,7% 

fullvissu. Jafnan er eftirfarandi: 
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Jafna 8 

Reynslureglan 

𝛽 ± x ∗ σ =  𝛽𝑚𝑖𝑛 𝑜𝑔 𝛽𝑚𝑎𝑥 

(Holmes o.fl., 2017) 

Sem dæmi er hægt að leggja saman og draga frá 1σ og þá er hægt að áætla með 68% vissu að betan 

sé á þessu bili sem kemur úr jöfnunni. Ef lagt er við og dregið er frá 2σ þá er hægt að áætla með 

95% vissu að betan sé á því bili sem niðurstöðurnar gefa (Holmes o.fl., 2017). Í þessari rannsókn 

eru notuð tvö staðalfrávik til að finna með 95% vissu að betan sé á ákveðnu bili. 

Beta úr línulegri aðhvarfsgreiningu er voguð, þess vegna er ekki nauðsynlegt að fara í frekari 

útreikninga á henni. Betan frá dr. Damodaran er þó ekki voguð. Til að voga þá betu er notuð sama 

aðferð og dr. Damodaran notar, með jöfnu um vogaða betu (sbr. jöfnu 5) 

Úr þessari jöfnu kemur voguð beta sem er notuð í CAPM útreikningum (Damodaran, 2012a). 

Skuldahlutfallið sem er notað er 70/30 vegna þess að rannsóknin gengur út á íbúðamarkaðinn og 

Alma íbúðafélag sem sér um útleigu íbúða notast við 70/30 hlutfall (Sigurður Rúnar Pálsson, 

munnleg heimild, 24. mars 2021).  

Markaðsálag 

Notast er við tvær ólíkar breytur fyrir markaðsálagið til að geta borið niðurstöður saman. Annars 

vegar er reiknað út markaðsálagið og hins vegar er notast við útreiknuð gögn frá dr. Damodaran. 

Fyrrnefnda markaðsálagið er breyta sem notast við upplýsingar af íslenska skulda- og 

hlutabréfamarkaðinum. Dr. Damodaran skrifar í bók sinni að sögulega aðferðin til þess að finna 

markaðsálag sé að reikna raunávöxtun á hlutabréfamarkaðinum yfir langt tímabil og bera það 

saman við raunávöxtun á löngum ríkisskuldabréfum. Árlegur munur á ávöxtun þessara tveggja 

flokka er reiknaður og útkoman kölluð sögulegt markaðsálag (Damodaran, 2012b, Kafli 7).  

Til að finna heildarávöxtun á tíu ára tímabili OMXI10GI vísitölunnar þá notum við eftirfarandi 

jöfnu: 
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Jafna 9 

Heildarávöxtun 

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟 á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 = (𝑣𝑒𝑟ð𝑡 − 𝑣𝑒𝑟ð𝑡−1)/𝑣𝑒𝑟ð𝑡−1  

(Damodaran, 2020) 

Þar sem verðt er verð vísitölunnar janúar 2021, og verðt-1 er verð vísitölunnar janúar 2011. Bæði 

vísitölu neysluverðs og vísitölu OMXI10GI. Eftir það þarf að finna virka ársvexti til að geta fundið 

CAPM á ársgrunni. Virkir ársvextir eru fundnir með jöfnu fyrir geómetrískt meðaltal: 

Jafna 10 

Árleg meðalávöxtun 

Á𝑟𝑙𝑒𝑔 𝑚𝑒ð𝑎𝑙á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 =  [1 + 𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟 á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛(𝑇)]1/𝑇 –  1 

(Alexander Jensen Hjalmarsson, 2021) 

Þar sem T er 10 ár. Eftir það er markaðsálagið fundið með eftirfarandi jöfnu: 

Jafna 11 

Markaðsálag 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠á𝑙𝑎𝑔 = á𝑟𝑙𝑒𝑔 𝑚𝑒ð𝑎𝑙á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 𝑂𝑀𝑋𝐼10𝐺𝐼 − á𝑟𝑙𝑒𝑔 𝑚𝑒ð𝑎𝑙á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛 𝑛𝑒𝑦𝑠𝑙𝑢𝑣𝑒𝑟ð𝑠

− áℎæ𝑡𝑡𝑢𝑙𝑎𝑢𝑠𝑖𝑟 𝑣𝑒𝑥𝑡𝑖𝑟 

(Damodaran, 2012b) 

Seinna markaðsálagið er fengið frá gögnum dr. Damodaran. Þar finnum við upplýsingar um 

samanlagt áhættuálag eiginfjár sem er notað sem MRP.  

CAPM 

Nú liggja allar breytur CAPM fyrir þannig að það er hægt að fylla inn í CAPM jöfnuna (sbr. jafna 

3). Hér eru framkvæmd tvö líkön á hvern eignaflokk vegna tveggja mismunandi markaðsálaga. 
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Eitt frá dr. Damodaran og annað sem er reiknað út frá upplýsingum af íslenska 

verðbréfamarkaðinum.  

Veginn meðalfjármagnskostnaður 

Skuldarhlutfallið sem er notað er 70% skuldir og 30% eigið fé í samræmi við Ölmu íbúðafélags 

(Sigurður Rúnar Pálsson, munnleg heimild, 24. mars 2021). CAPM niðurstöðurnar segja til um 

eiginfjárkostnaðinn. Til að finna skuldakostnaðinn þá eru notuð lánakjör á íbúðalánum frá 

Íslandsbanka. Verðtryggða lánið sem Íslandsbanki býður uppá ber 2,05% raunvexti. Þetta er svo 

sett inn í WACC jöfnuna sem kom fram í kafla 4.2 í þessari ritgerð. 

4.1.5 Bjögun 

Dæmi um bjögun í þessari rannsókn er hversu fáir gagnapunktar voru í megindlega kaflanum. Í 

rannsókn Green um fjölda gagnapunkta í aðhvarfsgreiningu er eftirfarandi jafna gefin fyrir 

rannsóknir með færri en 8 óháðar breytur: 

Jafna 12 

Fjöldi gagnapunkta í aðhvarfsgreiningu 

𝑁 = 50 + 8 𝑚 

(Green, 1991) 

Þar sem N stendur fyrir lágmarksfjölda gagnapunkta og m er fjöldi óháðra breytna. Í þessari 

rannsókn væri lágmarksfjöldi gagnapunkta 58 þar sem það er einungis ein óháð breyta. 

Aðhvarfsgreiningin fyrir íbúðaverð innihélt þó aðeins 39 gagnapunkta og gæti það þá ollið bjögun 

(Green, 1991). 

Annað sem veldur bjögun er það að markaðurinn stenst ekki allar forsendur CAPM. Það er að 

segja að fjárfestar geta ekki tekið lán á kjörum áhættulausra vaxta. Önnur forsenda CAPM sem 

stenst ekki í rannsókninni er sú að engir skattar né færslukostnaður sé til staðar á markaðinum 

(Watson og Head, 2007). 

Hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi er mjög grunnur miðað við önnur lönd. Ef borin er saman veltan 

á hlutabréfamarkaðinum á Íslandi og Svíþjóð þá er niðurstaðan sú að árið 2020 var velta á mann 
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330% hærri í Svíþjóð heldur en á Íslandi eða 7.093.871 kr. (Statistiska Centralbyrån, 2020); 

Nasdaq Nordic, 2021) á mann miðað við miðgengi Seðlabanka Íslands á sænskum krónum 

(Seðlabanki Íslands, 2020) á meðan Ísland var með 1.649.099 kr. (Hagstofa Íslands, 2021; Nasdaq 

Nordic, 2021) á mann. Þegar fjöldi viðskipta á mann eru borin saman þá er Ísland með 0,15 

(Hagstofa Íslands, 2021)og Svíþjóð með 13,46 (Statistiska Centralbyrån, 2020; Nasdaq Nordic, 

2021) viðskipti á mann eða 8620% fleiri en Ísland. Þetta allt getur haft bjögunaráhrif á rannsóknina 

í heild sinni og er ekki tæmandi listi. 

4.1.6 Tilgátur 

Tilgangur rannsóknarinnar er að finna út hvort hægt sé að reikna nákvæmari niðurstöðu WACC á 

fasteignum með því að beita aðhvarfsgreiningu til að meta betu íslenska fasteignamarkaðarins. 

Eins og kemur fram í viðtölunum þá nota fasteignafélögin hérlendis sértækt álag til að aðlaga 

eiginfjárkostnaðinn að íslenska markaðinum sem er ekki nákvæm leið að niðurstöðum. Þetta gerir 

það að verkum að WACC fasteignafélaganna er hærra. Þannig að markmiðið er að nota línulega 

aðhvarfsgreiningu til að finna nákvæmari fjármagnskostnað sem hægt er að nota.  

Samkvæmt dr. Damodaran þá er fylgnin milli íbúðamarkaðarins og hlutabréfamarkaðarins lítil eða 

neikvæð. Þar talar hann um að fasteignamarkaðurinn og hlutabréfamarkaðurinn hafi ekki hreyfst 

saman miðað við viðbrögð á stærri þjóðhagslegum atburðum. Hann útbjó fylgnistöflu sem reiknar 

út fylgni mismunandi eignaflokka. Þar komst hann að því að fasteignamarkaðurinn var með nánast 

enga fylgni eða neikvæða miðað við hlutabréfamarkaðinn. 

Þessar forsendur ýta undir eftirfarandi tilgátur: 

Tilgáta 1: Að niðurstaða betu úr línulegu aðhvarfsgreiningunni verði lítil eða neikvæð.  

Tilgáta 2: Að hægt sé að sýna fram á með CAPM að WACC íslensku fasteignafélaganna sé of hátt. 

4.2 Eigindleg rannsókn 

Hér verður farið yfir aðferðir eigindlegu rannsóknarinnar sem fólst í því að taka viðtöl við 

fjármálasjóra Reita, Eikar og Ölmu.  
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4.2.1 Úrtak 

Valið var að nota markvisst úrtak (e. purposive sample). Það er úrtak sem valið er til þess að passa 

best við efni rannsóknarinnar. Þessi tegund af úrtaki passar vel þegar aðilarnir eru sérstaklega 

viðeigandi fyrir efni könnunarinnar í stað þess að vera fulltrúi heildarfjöldans eins og í 

skoðunarkönnunum. Kosturinn við þetta úrtak er að það er hentugra en flest önnur. Auk þess 

tryggir þetta áhuga og þátttöku aðila úrtaksins þar sem þeir búa yfir mikilli kunnáttu og þekkingu 

fyrir efninu (Krishnaswami og Satyaprasad, 2010).  

4.2.2 Þátttakendur 

Tekin voru djúpviðtöl við þrjá einstaklinga. Lýð Heiðar Gunnarsson, framkvæmdarstjóra 

fjármálasviðs Eikar fasteignafélags hf., Einar Þorsteinsson, fjármálastjóra Reita hf. og Sigurð 

Rúnar Pálsson, fjármálastjóra Ölmu íbúðafélags. Ástæðan fyrir þessari eigindlegu rannsókn er til 

að rannsaka og skilja þær ástæður sem fyrirtækin hafa fyrir sér við að verðmeta á þennan hátt. 

Ferlið innifól í sér að gera innihaldsríkar spurningar til að safna saman gögnum um 

viðmælendurna. Síðan eru gögnin greind og túlkuð til að geta notað í uppbyggingu ritgerðarinnar 

(Creswell og Creswell, 2018). 

4.2.3 Framkvæmd 

Haft var samband við þátttakendur viðtalanna í gegnum tölvupóst og fengið var boð um að mæta 

til þeirra til að taka viðtölin innan veggja fyrirtækjanna. Viðtölin fóru fram í lok marsmánaðar. Öll 

viðtölin voru hljóðrituð að hluta til með samþykki viðmælenda. Til að byrja með kynntu höfundar 

sig og útskýrðu hvað rannsóknin gengi út á með eftirfarandi texta:  

„Við erum að gera lokaritgerð í viðskiptafræði sem fjallar um fasteignamarkaðinn og verðmöt 

innan hans. Markmið ritgerðarinnar er að reikna út betu á íslenska fasteignamarkaðinum og 

virðismeta hann út frá því. Við viljum taka viðtal við þig til að fá innsýn og afla meiri upplýsinga 

á bak við útfærslu virðismats á fasteignum hérlendis.“  

Eftir að hafa kynnt sig og rannsóknina þá byrjuðu höfundar að spyrja viðmælendur með 

eftirfarandi spurningalista:  

• Hvernig er ferlið ykkar við virðismat fasteigna? 
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• Hvernig finnið þið út ávöxtunarkröfu fasteigna? 

• Af hverju miðist þið við 35/65 eiginfjárhlutfall í Reitum og 30/70 eiginfjárhlutfalli í Eik í 

WACC útreikningum? 

• Hver er ástæðan fyrir þessu WACC-i? Eik er með 6,3 á meðan Reitir og Reginn eru með 

5,8 og 5,9. 

• Veistu hvernig hin félögin gera þetta? 

Hvert viðtal stóð yfir í um það bil 30 mínútur. Það voru nokkrar spurningar sem viðmælendur gátu 

ekki svarað þar sem sum fyrirtækin eru á hlutabréfamarkaði og máttu ekki segja frá aðferðum 

sínum í heild sinni. Auk þess voru nokkrum spurningum bætt við og er hægt að sjá spurningalistann 

í heild sinni í viðauka B 

5 Megindleg rannsókn 

Hér verður farið yfir niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar. Megindlega rannsóknin leitast við 

að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Er hægt að reikna nákvæmari niðurstöðu WACC á 

fasteignum með því að beita aðhvarfsgreiningu til að meta betu íslenska fasteignamarkaðarins? 

Megindlegu rannsókninni er skipt í þrennt, niðurstöður hverrar breytu fyrir sig í CAPM, 

niðurstöður CAPM og niðurstöður WACC. Niðurstöðurnar eru svo bornar saman í 

samantektarkafla. 

5.1 Áhættulausir vextir 

Til að byrja með var fundin ávöxtunarkrafa af löngum verðtryggðum ríkisskuldabréfum. Þar var 

notast við RIKS30 sem var með ávöxtunarkröfu upp á 0,55%.  

5.2 Beta 

Beta var fundin með línulegri aðhvarfsgreiningu og var umfangsmesti liður rannsóknarinnar. 

Útreikningum á betu var skipt niður eftir fjárfestingarkostum. Skoðað var hversu margir punktar 

(N) voru notaðir fyrir hvern fjárfestingarkost, hver beta fjárfestingarkostsins er, á hvaða bili beta 

ætti að vera með notkun reynslureglunnar, hvert skýringarhlutfallið er (R2) og teiknað var punktarit 

til að sýna fylgni fjárfestingarkostsins við hlutabréfamarkaðinn (OMXI10GI). Hægt er að sjá 
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niðurstöður úr línulegu aðhvarfsgreiningunnum í viðauka C. Einnig var fundin beta út frá gögnum 

dr. Damodaran. Betan var síðan voguð til að gera hana samanburðarhæfa. Sú beta var svo notuð 

til að finna CAPM og bera saman við niðurstöður rannsóknarinnar. 

5.2.1 Íbúðaverð 

Notuð voru ársfjórðungsleg gögn sem gáfu 39 punkta frá ársbyrjun 2011 til ársloka 2020. Betan 

sem fékkst úr aðhvarfsgreiningunni var -0,095 sem studdi við tilgátuna um að betan ætti að vera 

neikvæð eða rétt yfir núll. Betan gefur til kynna að ef hlutabréfamarkaðurinn hækkar um 1% þá 

lækkar íbúðaverð að meðaltali um 0,095%. Staðalfrávikið er 0,046. Með notkun reynslureglunnar 

þá er hægt að margfalda staðalfrávikið með tveimur til að vera 95% viss um að betan sé á ákveðnu 

bili. Úr þeim útreikningum kom að betan væri á bilinu -0,187 til -0,003. Það er -0,095 ±0,092. 

Mynd 1 

Punktarit sambands fermetraverðs með leiguverði og OMXI10GI  

 
Hér fyrir ofan sést punktarit (mynd 1) sem sýnir samband ávöxtunar meðal fermetraverðs með 

inniföldu leiguverði á Y-ás og ávöxtun á OMXI10GI vísitölunni á X-ás. Halli aðhvarfslínunnar 

segir til um betu íbúðaverðs. Eins og sést á mynd 1 þá er samband óháðu og háðu breytunnar ekki 

mjög sterkt. Það er að tölurnar eru mjög dreifðar í punktaritinu (mynd 1). Þetta gerir það að verkum 
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að R2 er tiltölulega lág tala. R2 er 10,1% sem gerir það að verkum að betan er ekki mjög marktæk. 

Þróun á hlutabréfamarkaðinum lýsir bara 10,1% af breytingum á íbúðamarkaðinum. Samkvæmt 

dr. Damodaran þá þýðir þetta að 10,1% sé kerfisbundin áhætta eða ódreifanleg áhætta og þá sé 

hægt að útiloka 89.9% af áhættunni með dreifðu eignasafni (Damodaran, 2012a). 

5.2.2 Reitir 

Tímabil Reita var mánaðarlegt lokunarverð frá því þeir komu á markað í apríl 2015. Þar á móti var 

tímabil OMXI10GI líka stytt. Ef ársfjórðungsleg gögn hefðu verið notuð þá hefðu einungis verið 

23 punktar. Í staðinn var N = 71 með mánaðarlegu lokunarverði.  

Betan hjá Reitum miðað við hlutabréfavísitöluna er 0,816. Það gefur til kynna að ef markaðurinn 

hækkar um 1% þá hækkar verðið á Reitum að meðaltali um 0,816%. Staðalfrávik betunnar á 

Reitum miðað við hlutabréfavísitöluna er 0,18. Með notkun reynslureglunnar er hægt að reikna út 

að betan, með 95% vissu, sé á bilinu 0,456 til 1,1760. Það er 0,816 ± 0,36. 

Mynd 2 

Punktarit sambands Reita og OMXI10GI 
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Punktaritið (mynd 2) sýnir samband ávöxtunar Reita á Y-ás og ávöxtunar OMXI10GI vísitölunnar 

á X-ás. Halli aðhvarfslínunnar er 0,82 samanber betu Reita. Fylgni fjárfestingamöguleikanna 

tveggja er töluvert meiri hjá Reitum, á mynd 2, heldur en á íbúðaverði samanber mynd 1, þar sem 

punktarnir fylgja aðhvarfslínunni betur. Þetta gerir það að verkum að R2 er hærra heldur en á 

íbúðaverði og er því marktækari niðurstaða. R2 er 22,9% sem segir til um kerfisbundnu áhættuna 

eða ódreifanlegu áhættuna en hún var einungis 10,1% á íbúðaverði. Af því leiðir að 77,1% af 

heildaráhættunni í Reitum væri hægt að útiloka með dreifðu eignasafni samkvæmt dr. Damodaran.  

5.2.3 Eik 

Þegar gerð var línuleg aðhvarfsgreining á Eik þá var einnig nauðsynlegt að breyta tímabilinu til 

þess að það passaði við skráningu á markaði, eins og með Reiti. Eik kom inn á íslenska 

hlutabréfamarkaðinn rétt á eftir Reitum eða í maí 2015 og þar með var hægt að nota nánast sama 

OMXI10GI tímabil og í aðhvarfsgreiningu Reita nema einum mánuði styttra. Mánaðarleg gögn 

voru einnig notuð. Með því að nota mánaðarleg gögn voru punktarnir 70. 

Úr aðhvarfsgreiningu á gögnunum fyrir Eik fékkst beta upp á 0,67 samanborið við 0,816 fyrir 

Reiti. Er því hægt að áætla að ef markaðurinn hækkar um 1% þá hækki verðið á Eik að meðaltali 

um 0,67%. Betan er með staðalfrávik upp á 0,157. Ef við margföldum staðalfrávikið með tveimur 

þá getum við reiknað út að betan, með 95% vissu, sé einhverstaðar á bilinu 0,356 til 0,984 

samkvæmt reynslureglunni . Það er 0,67 ± 0,314. 
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Mynd 3 

Punktarit sambands Eikar og OMXI10GI 

 
Punktaritið (mynd 3) hér að ofan sýnir samband ávöxtunar Eikar og ávöxtunar OMXI10GI 

vísitölunnar. Halli aðhvarfslínunnar er betan sem er 0,67 hjá Eik. Fylgni Eikar við 

hlutabréfamarkaðinn er meiri heldur en fylgni íbúðaverðs við hlutabréfamarkaðinn. En fylgnin er 

ekki jafn mikil og fylgni Reita við markaðinn. R2 hjá Eik er 21% og er þar með lægra en hjá Reitum 

en hærra en á íbúðaverði. Það þýðir að 79% af heildaráhættunni í Eik er hægt að útiloka með 

dreifðu eignasafni. 

5.2.4 Reginn 

Reginn var fyrst fasteignafélaganna hérlendis til að skrá sig á hlutabréfamarkaðinn. Reginn kom á 

markað í ágúst 2012. Til að halda sömu tímabilum milli fasteignafélaganna þá var notast við 

mánaðarleg gögn. Aðhvarfsgreining Regins er með tæplega helmingi fleiri punkta (N =104) heldur 

en hjá Eik (N = 70) og Reitum (N = 71).  
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Mynd 4 

Punktarit sambands Regins og OMXI10GI 

 
Punktaritið (mynd 4) hér að ofan sýnir samband ávöxtunar Regins og ávöxtunar OMXI10GI 

vísitölunnar. Halli aðhvarfslínunnar segir til um betu Regins sem er 0,592 sem er bæði lægri en 

hjá Eik (0,67) og Reitum (0,816). Ef betan er rétt þá þýðir þetta að ef OMXI10GI hækkar um 1% 

þá hækkar Reginn að meðaltali um 0,592%. Staðalfrávik betunnar er 0,137 sem er líka lægst 

fasteignafélaganna. Það er þá hægt að segja með 95% vissu að betan liggi á milli 0,318 og 0,866 

með notkun reynslureglunnar. 

Punktaritið (mynd 4) er töluvert dreifðara og fylgnin er minni hjá Regin miðað við hin 

fasteignafélögin. R2 reiknast því lægra og er R2 15,5% sem er lægst allra fasteignafélaganna, Eik 

er með 21% og Reitir með 22,9%. Þetta þýðir að 84,6% af heildaráhættunni í Reginn sé hægt að 

útiloka með dreifðu eignasafni.  

5.2.5 Beta dr. Damodaran 

Á vefsíðu dr. Damodaran er hann með lista yfir betu fyrir hvern viðskiptageira fyrir sig og þar af 

fjórar fyrir mismunandi fasteignageira. Beta sem var fyrir almennar fasteignir varð fyrir valinu og 
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var hún 0,64. Þessi beta er þó óvoguð og þurfti því að voga hana (jafna 9) líkt og dr. Damodaran 

gerir í sýnidæmi í bókinni sinni Investment Philosophies (Damodaran, 2012a, Kafli 27). Með 

fjármagnstekjuskatti upp á 22%, skuldahlutfalli 70% og eiginfjárhlutfalli 30% gaf það vogaða betu 

upp á 1,805. Beta dr. Damodaran er rúmlega tvöfalt hærri en betur fasteignafélaganna úr línulegri 

aðhvarfsgreiningu. 

5.3 Markaðsálag 

Til að finna markaðsálagið, MRP, þá var byrjað á því að reikna ávöxtunina á íslenska 

hlutabréfamarkaðinum út frá OMXI10GI, síðastliðin 10 ár. Hún reiknast 208% á tímabilinu frá 31. 

janúar 2011 til 31. janúar 2021. Með útreikningum á geómetrísku meðaltali þá var árlega 

meðalávöxtunin 11,91%. Síðan var tekin meðalhækkun vísitölu neysluverðs á sama tímabili, sem 

var 3,03% á ári, og er hún dregin frá meðalávöxtun hlutabréfamarkaðarins. Úr þessum 

útreikningum kom 8,88% sem er raun markaðsávöxtun. Til þess að finna markaðsálagið þá var 

ávöxtunarkrafa af löngum verðtryggðum ríkisskuldabréfum 0,55% dregin frá raun 

markaðsávöxtuninni 8,88% og leiðir af sér 8,33% markaðsálag.  

Ef markaðsálag er reiknað út frá gögnum dr. Damodaran þá er ávöxtun íslenska markaðarins 5,54% 

sem hann hefur leitt út frá Moody‘s einkunnum og áhættuálagi landa og þegar 0,55% áhættulausir 

vextir eru dregnir frá þá er markaðsálagið 4,99%. 

5.4 CAPM  

Þegar beta fyrirtækjanna og fasteignamarkaðarins liggja fyrir þá er hægt að klára útreikninga 

eiginfjárkostnaðar með CAPM samkvæmt jöfnu 3. Útreikningunum var skipt í tvennt annarvegar 

eiginfjárkostnaður út frá útreiknuðu markaðsálagi miðað við gögn frá íslenska 

hlutabréfamarkaðinum og hins vegar eiginfjárkostnaður með markaðsálagi frá gögnum dr. 

Damodaran. Áhættulausir vextir voru 0,55%. 
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Tafla 1 

Niðurstöður eiginfjárkostnaðar skv. CAPM 

Beta 
 

Eiginfjárkostnaður með 

MRP frá dr. Damodaran 

(4,99%) 

Eiginfjárkostnaður 

með útreiknuðu MRP 

(8,33%) 

Íbúðaverð (-0,095) 0,076% -0,24% 

Dr. Damodaran Beta (1,805)  9,56% 15,58% 

Reitir (0,816) 4,62% 7,35% 

Eik (0,67) 3,89% 6,13% 

Reginn (0,592) 3,50% 5,48% 

Meðaltal betugilda  

fasteignafélaganna (0,693) 
4,01% 6,32% 

meðaltal 4,33% 6,86% 

 

Öll þessi betagildi fyrir utan það sem var tekið frá dr. Damodaran gefa töluvert lægri 

eiginfjárkostnað heldur en er notað í verðmötum fasteigna hjá Eik og Reitum, sem voru bæði um 

það bil 10%. (Einar Þorsteinsson, munnleg heimild, 23. mars 2021; Lýður Heiðar Gunnarsson, 

munnleg heimild, 22. mars 2021). Þegar niðurstaðan úr CAPM með betunni fyrir íbúðaverð er 

skoðuð sést að hún er annaðhvort neikvæð eða mjög lág. Hægt er að sjá niðurstöðurnar myndrænt 

á mynd 5 hér að neðan. 

 

  



 

 

 

 

38 

 

Mynd 5 

Niðurstöður eiginfjárkostnaðar skv. CAPM 

 

5.5 Veginn meðalfjármagnskostnaður 

Veginn meðalfjármagnskostnaður, WACC, var fundinn út með niðurstöðum CAPM sem 

eiginfjárkostnaður, lánskjör Íslandsbanka sem skuldakostnaður (2,05%) og skuldahlutfallið 70/30. 
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Tafla 2  

WACC niðurstöður 

 

Eiginfjárkostnaður 

WACC með MRP 

frá dr. Damodaran 

(4,99%) 

WACC með 

útreiknuðu MRP 

(8,33%) 

Núverandi 

WACC 

Eiginfjárkostnaður íbúðaverðs  1,46% 1,36%  

Eiginfjárkostnaður dr. Damodaran 4,30% 6,11%  

Eiginfjárkostnaður Reita 2,82% 3,64% 5,8% 

Eiginfjárkostnaður Eikar 2,60% 3,27% 6,3% 

Eiginfjárkostnaður Regins 2,49% 3,08% 5,9% 

Meðal Eiginfjárkostnaður 

fasteignafélaganna 
2,64% 3,33% 6% 

Meðaltal 2,73% 3,49% 6% 

(Reitir fasteignafélag hf., 2020; Eik hf., 2020; Reginn hf., 2020) 

Í töflu 2 er hægt að sjá niðurstöður útreikninga á WACC miðað við bæði markaðsálögin borið 

saman við það WACC sem félögin nota við virðismat fasteigna í dag. Útreiknað WACC er í öllum 

tilfellum lægra en það sem fasteignafélögin eru að nota fyrir utan niðurstöður út frá betu dr. 

Damodaran með útreiknuðu MRP (8,33%). Þetta veldur því að tilgátan um að hægt sé að sýna 

fram á með CAPM að WACC íslensku fasteignafélaganna sé of hátt, stenst.  
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5.6 Samantekt 

Tafla 3 

Niðurstöður línulegu aðhvarfsgreininganna 

 Beta R2 Staðalfrávik Sig. N 

Íbúðaverð -0,095 10,1% 0,046 0,049 39 

Reitir 0,816 22,9% 0,18 <0,001 71 

Eik 0,67 21% 0,157 <0,001 70 

Reginn 0,592 15,5% 0,137 <0,001 104 

 

Aðhvarfsgreining íbúðaverðs styður við tilgátu 1 um að beta íbúðaverðs verði nálægt núlli eða 

neikvæð sem væru góðar niðurstöður ef R2 væri ekki svona lágt. Skýringarhlutfall íbúðaverðs er 

töluvert lægra heldur en hjá fasteignafélögunum eða á bilinu 5,4 til 12,8 prósentustigum lægra. 

Þetta gera niðurstöður íbúðaverðs fremur ómarktækar. Staðalfrávikið er þó töluvert lægra en hjá 

fasteignafélögunum eða um 0,091 til 0,134 lægra. Reginn fékk lægstu betu, R2 og staðalfrávik af 

öllum fasteignafélögunum og Reitir hæstu gildin.  

Eiginfjárkostnaður samkvæmt CAPM útreikningum (tafla 1) sýndu mikinn mun á bæði betu 

íbúðaverðs og fasteignafélaganna við betu dr. Damodaran. Beta dr. Damodaran er töluvert hærri 

en hinar. Niðurstöður eiginfjárkostnaðar með betu dr. Damodaran og markaðsálagi upp á 4,99% 

er líkara eiginfjárkostnaði fasteignafélaganna sem þau nota í WACC útreikningum sínum. 

Útreiknaður eiginfjárkostnaður var lægri en sá sem fasteignafélögin nota sem gerir það að verkum 

að WACC niðurstöðurnar urðu einnig lægri. Reitir var með 2,98 (dr. Damodaran MRP) og 2,16 

(útreiknað MRP) prósentustigum lægra WACC en það sem Reitir notar í raun og veru. Eik var 

með 3,7 (dr. Damodaran MRP) og 3,03 (útreiknað MRP) prósentustigum lægra WACC en það 

sem Eik notar í raun og veru. Að lokum þá var Reginn með 3,41 (dr. Damodaran MRP) og 2,82 

(útreiknað MRP) prósentustigum lægra WACC en það sem Reginn notar í raun og veru.  
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6 Eigindleg rannsókn 

Í þessum kafla verður farið yfir viðtölin sem voru tekin við fjármálastjóra fasteignafélaganna Eikar 

og Reita og íbúðafélagsins Ölmu. Það verður leitast eftir svörum um hvaða aðferðir 

fasteignafélögin notast við þegar þau eru að verðmeta eignir samanber seinni rannsóknarspurningu 

verkefnisins. Kaflinn endar á samantekt sem sýnir niðurstöðu viðtalanna. 

6.1 Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdarstjóri fjármálasviðs Eikar fasteignafélags 

hf. 

• Hvernig er ferlið ykkar við virðismat fasteigna? 

Lýður sagði að þau styðjist við CAPM. Þau styðjast jafnframt við dr. Damodaran og lykiltölur á 

heimasíðu hans. Þegar þau eru komin með niðurstöður úr CAPM þá finna þau út skuldakostnað. 

Skuldakostnaðurinn þarf að fylgja ákveðnum stöðlum, aðallega IFRS 13 og IAS 40. Lýður talaði 

um að þau mættu ekki nota sín eigin lánskjör við mat á skuldakostnaði heldur þyrftu þau að nota 

þau kjör sem þriðji ótengdi aðili myndi fá á lánum við þessi viðskipti. Það er að segja ef að einhver 

þriðji aðili vill kaupa eignina af þeim þá nota þau kjörin sem sá aðili myndi líklegast fá hjá 

lánastofnunum. Þegar bæði eiginfjárkostnaðurinn og skuldakostnaðurinn liggur fyrir þá voga þau 

hann með WACC útreikningi til að fá loka ávöxtunarkröfu eigna. Lýður talaði þó um að hver eign 

sé með sína eigin ávöxtunarkröfu (WACC) og talar um að þeim sé skipt niður í flokka og er 

ávöxtunarkrafa hvers flokks á ákveðnu bili. Sem dæmi tók hann fram að verslunarhúsnæði væri á 

bilinu 6,0% - 6,6%.  

• Hvernig finnið þið út ávöxtunarkröfu fasteigna? 

Lýður sýndi raundæmi og opnaði Excel skjal og sýndi ferlið þeirra á bakvið CAPM. Hann vildi 

ekki fara ítarlega í útreikninga hverrar breytu fyrir sig en kom með sýnidæmi. Lýður er búinn að 

búa til Excel skjal með tilbúnum formúlum fyrir útreikningum á eiginfjárkostnaði. Hann byrjaði á 

því að finna vexti af löngum ríkisskuldabréfum á vefsíðunni Keldan.is þar sem hann tók fyrir 

ávöxtunarkröfu RIKS30 sem dæmi. Ávöxtunarkrafa þess var rúmlega 0,5%. Hann setti það inn í 

skjalið og fór í næsta reit sem var merktur óvoguð beta. Þá opnaði Lýður heimasíðu dr. Damodaran, 

þar sem hann fletti upp Beta útreikningum hans fyrir fasteignageirann. Þá benti Lýður á að það 
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koma fjórar betur til greina, R.E.I.T12, Development, General/Diversified og operations and 

services. Hann vildi ekki benda nákvæmlega á betuna sem Eik notar í sínum CAPM útreikningum 

en sagði að það væri ein af þeim. Þá tók hann meðaltalið af betunum og notaði það fyrir sýnidæmið 

sem óvogaða betu. Til að voga hana þá tók hann skuldahlutfallið sem þau eru með sem er 70/30 . 

Næsta skref var að finna markaðsálagið. Til þess fór hann aftur á heimasíðu dr. Damodaran og 

fletti upp brúttó hlutabréfaáhættuálagi. Þar fann hann Ísland og notaði tölurnar sem dr. Damodaran 

gefur út. Síðasta skrefið var sértæka álagið. Lýður talaði um að þetta væri áhættumat stjórnenda 

fyrir hverja eign fyrir sig. Þá kom út niðurstaða fyrir ávöxtunarkröfu eiginfjár miðað við 

forsendurnar sem hann gaf.  

• Af hverju miðist þið við 30% eiginfjárhlutfall í WACC útreikningum? 

Lýður sagði að þetta væri eiginfjárstefnan sem að Eik hafi sett sér og náð að standa við.  

• Reitir og Reginn eru bæði með WACC undir 6%, hver er ástæðan fyrir því að þið eruð með 

töluvert hærra WACC en þau? 

Lýður benti á að það gætu verið margar ástæður fyrir því og ekki væri bara hægt að túlka það 

þannig að Eik væri að verðmeta allar eignirnar sínar of lágt og þar með undirverðlagt á 

hlutabréfamarkaði.  

• Veistu hvernig hin félögin virðismeta? 

Hann svaraði því neitandi en sagðist ekki verða hissa ef hin félögin væru að nota einhverja útleiðslu 

á CAPM eins og það leggur sig. 

6.2 Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri Reita hf. 

• Hvernig er ferlið ykkar við virðismat fasteigna? 

Einar talaði um að það væru nokkrir staðlar sem væru í kringum matið hjá Reitum. Reitir eru undir 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, sem eru staðlar sem segja þeim hvernig eignir þeirra eigi að 
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vera metnar. Reitir eru með safn af samningum sem þeir nota til að meta hverja eign staka eins og 

hún myndi vera verðlögð í viðskiptum milli ótengdra aðila. Svo tók hann dæmi: 

„Eins og ef þið mynduð vilja kaupa af mér fasteign. Þá met ég hana hjá mér á grundvelli þess sem 

þið væruð líklegir að gera mér tilboð um og allir eru „fair“ í sinni nálgun.“ 

Samningar Reita gilda í einhvern ákveðinn tíma og er spátímabil þeirra 30 ár. Eftir þann tíma 

spyrja þau sig „Hvert er líklegt endurleiguverð á þessari fasteign þegar þessum samningi er sleppt, 

eftir þennan ákveðna tíma?“ Það er tekjuhliðin. Fyrir kostnaðarhliðina þá gera þau ákveðna 

útreikninga fyrir óútleigðu mánuðina, það er að segja líkurnar á því að eignin verði vannýtt. Einnig 

taka þau tillit til tapaðra tekna, það er hvort þessar greiðslur koma allar í hús. Tapaðar tekjur fara 

aðallega eftir leigutakanum en flestir leigutakar Reita eru með gott greiðsluhæfi. Svo segir hann 

að varúðin sé meiri í framtíðinni heldur en í núinu. Auk þess þarf að hugsa um gjaldahliðina. Þar 

inni eru fasteignagjöld, tryggingar, viðhald, endurbætur og stjórnunarkostnaður. Summan af 

þessum liðum er svo rekstrarhagnaður eignarinnar sem er reiknaður yfir þrjátíu ár og núvirtur til 

baka með WACC. WACC er mismunandi eftir flokkum eigna eða gæðum. Það samanstendur af 

skuldakostnaði og eiginfjárkostnaði sem er vegið með 65% skuldum og 35% eigið fé. Einar talar 

svo um að það sé komin samstaða um hvað sé orðið eðlilegt WACC af eignum en að þeir séu að 

horfa á þessar breytur bæði hvernig þær vinni saman og líka hver heildarniðurstaða þeirra sé fyrir 

hverja eign.  

• Hvernig finnið þið út ávöxtunarkröfu fasteigna? 

Einar talar um að Reitir hafi verið strangtrúaðir á CAPM og notuðu líkanið eins og það lagði sig. 

Síðan urðu svo miklar hreyfingar á grunnvöxtum niður á við, auk þess sem áhættuálagið hefur 

verið á mikilli hreyfingu. Þá talar hann um að þau hafi ekki alltaf séð ávöxtunarkröfuna vera að 

lækka á hlutabréfamarkaðinum í lækkandi vaxtaumhverfi. Fyrir nokkrum árum þá voru vextir að 

lækka en áhættuálagið yfirvóg það og fjárfestar voru ekki alveg tilbúnir að færa ávöxtunarkröfu 

sína í nýja normið. 

Reitir fylgdu dr. Damodaran mikið og notuðu meðal annars beturnar hans og gögnin sem hann 

gefur út. Einar talaði þó um að Reitir hafi verið að vinna með helstu endurskoðunarskrifstofum 
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landsins og hafa þar með fullt aðgengi að öllum helstu sérfræðingunum í þessum geira og sjá 

hvernig þeir hafi verið að gera þetta. Reitir hafa verið að fá mikla hjálp frá bæði Arcur Finance og 

Jakobsson Capital. Breytingar sem þeir komu með var áherslan á sértæka álagið. Þeir gera 

spurningar til að finna sértæka álagið sem bætist ofan á ávöxtunarkröfuna (Viðauki D). 

Spurningarnar hafa allar eitthvað ákveðið vægi sem býr til einslags skorkort sem skilar vegnu mati 

upp á ákveðna prósentu. Það skiptir miklu máli bæði hvaða einkunn sé verið að gefa og hvert vægi 

hverrar spurningu er. Pælingin á bakvið þessa aðferðafræði er ein skemmtilegasta sem Einar hefur 

séð. Vegna þess að þeir eru að vinna í mjög ófullkomnum heimi þannig það eru ekki allar tölur 

hárnákvæmar.  

• Notið þið CAPM til að reikna eiginfjárkostnað? 

Einar segir að Reitir noti ekki lengur CAPM, það er meira notað til stuðnings. Hann teiknaði upp 

mynd og fjallaði svo um að þróun grunnvaxta hafi undanfarin ár verið lækkandi (Viðauki D). Þeir 

hafa verið að skoða breytingar í grunnvöxtunum yfir ákveðið tímabil til dæmis einn fjórðung eða 

eitt ár, svo skoða þeir hvort þeir telji samsvarandi breytingar vera réttlætanlegar í ljósi annarra 

upplýsinga eins og á hlutabréfamarkaðinum sem dæmi. Þeir vinna sig svo til baka með því að 

sækja alla gagnaseríuna eins og þeir væru að nota CAPM, það er aðferðafræðin sem KPMG hefur 

verið að nota. Þegar þeir reiknuðu sig til baka þá voru línurnar nánast alveg eins, það voru ekki 

mikil frávik í því hvort þeir tóku afstöðu til breytinganna á ákveðnum tímapunkti. Hann tók svo 

annað dæmi, þar sem hann talar um að ávöxtunarkrafa eiginfjár fylgi ekki alveg eftir 

grunnvöxtunum vegna þess að markaðsálagið sé að hækka (Viðauki D). Þannig að Reitir nota bara 

CAPM til stuðnings. Svo talar hann um að þetta séu ónákvæm vísindi, það er verið að taka betu af 

öðrum mörkuðum þannig að þeim fannst betra að láta ekki grunnvextina stýra breytingum heldur 

láta markaðsálagið stýra breytingum. 

• Þið eruð með WACC upp á 5,8%, af hverju er það? 

Einar byrjar á því að tala um að WACC-ið hjá Reitum og Regin sé með mjög góðan samhljóm og 

skilur ekki alveg hvernig Eik fái svona mikið hærra WACC. Hann heldur að þetta snúist ekki um 

útreikningana sjálfa og fer svo í ítarlega útskýringu á WACC útreikningunum. Þegar Reitir reikna 

skuldakostnað þá spyrja þau sig að því hver fjármögnunarkostnaður fasteigna sé til 30 ára. Þau 
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taka sjóðstreymið til 30 ára af því að þau eru með hrakvirði eigna í lok 30 áranna. Svo talar hann 

um að ef þau skyldu smyrja þetta út til lengdar þá er fjárstreymi í um 200 ár, út af núvirðingunni, 

þá er allt núll virði eftir það. Ef maður tekur 0-200 ára tímabil eins og í skuldabréfum og reynir að 

finna meðaltíma sjóðstreymis, þar sem sjóðstreymið er fremur fast, þá liggur það einhverstaðar í 

kringum 16 ár. Þá þarf maður að nota 16 ára vexti til að núvirða sjóðstreymið. 

Einar teiknaði svo línurit þar sem hann útskýrir óverðtryggða vexti hérlendis (Viðauki D). Hann 

segir að óverðtryggði vaxtaferillinn á Íslandi byrji í mínus og fer svo upp á við þegar tímabilið er 

lengra. Vandamálið við hann er að hann er bara til tíu ára. Reitir þurfa að skoða til 16 ára. Það sem 

þau gera er að finna sér punkt sem er 16 ár fram í tímann sem þau spá fyrir.  

Einar vill meina að skuldakostnaðurinn sé nokkuð óumdeildur og telur að Eik og Reginn ættu að 

vera að nota sömu ávöxtunkröfu. Þessi prósenta samkvæmt Einari ætti að vera í kringum 3,3%. Þá 

talar hann um það hvað honum finnst skrýtið að þau séu með svona hátt WACC. Vegna þess að 

frá þeim sjónarhóli þá ætti Eik að nota sömu prósentu í skuldahlið WACC-útreikninganna. Eik er 

með 70% skuldahlutfall á meðan Reitir nota 65%. Út frá þessum upplýsingum má áætla að 

eiginfjárkostnaður þeirra sé í kringum 10% á meðan Eik ætti að vera með í kringum 14%. Það er 

töluverður munur á kostaði eiginfjárins segir Einar og segist ekki geta útskýrt af hverju hann ætti 

að vera svona mikið hærri en talar þó um að það gæti verið Covid tengt.  

6.3 Sigurður Rúnar Pálsson, fjármálastjóri Ölmu íbúðafélags hf. 

• Hvernig er ferlið ykkar við virðismat fasteigna? 

Sigurður talaði um að þau gera upp fjármál fyrirtækisins tvisvar á ári, þau eru með skráð verðbréf 

og eru þá skilgreind sem PIE13 félag sem er eining tengd almennum hagsmunum. Ársuppgjörið er 

birt á sex mánaða fresti í Kauphöllinni. Virðismatið er reiknað upp í þessum tveimur uppgjörum. 

Það sem Alma byrjar á því að gera er að kalla eftir heildargögnum frá Þjóðskrá vegna þess að 

Alma er með breitt eignasafn sem þau hafa verið með í úrvinnsluferli. Þjóðskrá framkvæmir 

keyrslu til að gefa þeim lista yfir eignir Ölmu sem sýnir hver á eignina vegna þess að það er frá 

mismunandi félögum og hvernig fasteignarmatið hefur verið að þróast. Þjóðskrá gefur út 
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fasteignamat fyrir komandi ár í byrjun júní sem tekur gildi sjö mánuðum seinna. Svo hefst Alma 

handa ef það þarf að fara í einhverjar handvirkar hreyfingar, sem dæmi að taka út eignir ef þær 

hafa verið seldar. Svo keyrir Alma inn uppfærða leigusamninga, sem sagt leigutekjurnar sem eru 

og gerir sér væntingar um það hvernig þær eru að fara að þróast. Það er mikil fylgni miðað við 

kaupmátt á leiguverði íbúða til ákveðins tíma. Ef fylgnin er tekin með einhverju ákveðnu árabili 

þá er mikil fylgni milli leiguverðs og kaupmáttaraukningar. Þannig fylgja tekjur Ölmu 

kaupmáttaraukningu. Sigurður segir að þau reikni þetta allt niður á hverja einingu fyrir sig, sem 

eru um 1.100 íbúðir. Spálíkanið þeirra er sjö ár. Það er allt öðruvísi en hjá 

atvinnuhúsnæðisfyrirtækjunum og ástæðan fyrir því er að samningar Ölmu eru til sjö ára. 

Vöruframboð Ölmu skiptist í tvennt, annað hvort eru það skammtímasamningar sem eru eins til 

tveggja ára eða sjö ára samningar og þar með er spálíkanið þeirra alltaf til sjö ára. Eftir þann tíma 

tekur framtíðarvirðið við. Atvinnuhúsnæðisfyrirtækin séu með allt að 30 ára samninga. Sigurður 

talar svo um að Alma geri sér svo væntingar um hvernig nýtingarhlutfallið muni þróast innan 

spátímabilsins og svo til framtíðar. Þetta byggja þau á raungögnum sem þau eru að fá út frá 

mælaborðinu og út frá hverju og einu svæði og hvernig það sé að þróast. Þá skiptir máli hvernig 

lýðfræðileg þróun er, sem sagt hvort það sé verið að byggja mikið. Þegar Sigurður talar um 

kostnaðinn þá segir hann að Alma skoði fundargerðir sveitafélaganna af því að hjá þeim fái þau 

fram hver álagningin er fyrir næsta ár. Það setur Alma svo inn í líkanið þeirra til að fá upp á krónu 

hvernig opinberu gjöldin eru að þróast. Svo gerir Alma sér væntingar um önnur gjöld sem eru 

byggð á raungögnum eins og annar rekstrakostnaður, viðhald og fleira. 

Hvernig finnið þið út ávöxtunarkröfu fasteigna? 

Alma notast við gögn frá dr. Damodaran. Þau eyða miklum tíma í sjóðsflæðismat og þá notast þau 

við CAPM. Áhættulausu vextirnir eru RIKS30 af því að þau gera upp á sex mánaða fresti og nota 

þá sex mánaða meðaltal. Betan þeirra er óvoguð beta frá dr. Damodaran sem er svo voguð miðað 

við skuldahlutfall Ölmu sem er 70/30. Síðan breytist útkoma CAPM eftir því hvar eignin er 

staðsett. Það er sértæka álagið, ef eignin er úti á landi þá fær hún það sértæka álag á meðan íbúðir 

í miðbænum fá það ekki. Þetta skilar um fjögurra prósenta bili á ávöxtunarkröfu eiginfjár eftir því 

hvar íbúðin er staðsett. Þannig að ávöxtunarkrafan er hærri á íbúðum úti á landi. Sigurður talaði 
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um að þau þyrftu að fylgja IAS 40 staðlinum, sem fjallar um fjárfestingareignir. Þetta gerir það að 

verkum að Alma þarf að horfa á hverja einingu fyrir sig, hvernig tekjuflæðið er og kostnaðurinn á 

móti, hvert frjálsa fjárstreymið sé og þá hver ávöxtunarkrafa eiginfjárins sé á eigninni. Sigurður 

talaði einnig um lánsfjárkröfuna, þá hafa áhættulausu vextirnir valdið því að álagið á skuldunum 

hefur hækkað til móts og því hefur Alma ekki verið að lækka lánsfjárkröfuna jafn mikið.  

• Hvað er ykkar WACC? 

WACC er um 5% hjá okkur. 

• Eik er með 6,3% WACC, Reitir eru með 5,8% WACC. Er einhver ástæða fyrir þessu lága 

WACC hjá ykkur? 

Við rekum íbúðahúsnæði á meðan hin fyrirtækin reka atvinnuhúsnæði. Sigurður talar um að 

íbúðahúsnæði sé eins og sértryggð skuldabréf, maður á að gera lægri kröfu á það og maður á að 

vera með lægra WACC. Það eru minni sveiflur í þessum geira heldur en atvinnuhúsnæðisgeiranum 

og þar með á WACC að vera lægra. Sigurður segir að þetta sé grunnhugsunin á bakvið lágt WACC. 

Að sama skapi þá fjármagna íbúðafélög sig á lægri kjörum heldur en atvinnuhúsnæðisfélögin.  

• Af hverju miðist þið við 30% eiginfjár hlutfall í WACC útreikningum? 

Sigurður segir að ástæðan fyrir því að nota 70/30 hlutfall sé í raun vegna þess hvernig núverandi 

stjórn hefur skilgreint hlutfallið. Síðan þarf Alma að sjá um að láta virðismatsútreikninganna vera 

í samræmi við fjármögnunarstefnu fyrirtækisins.  

• Hafið þið skoðað það að nota einhverja aðra aðferð en dr. Damodaran? 

Fjármáladeild Ölmu hefur ekki skoðað það að nota einhverja aðra aðferð. Sigurður tók það fram 

að þau taki betuna alls ekki blindandi inn, þeir þurfa að voga hana til að aðlaga hana bæði að 

íslenska markaðinum og íbúðamarkaðinum.  

• Hvaða áhrif myndi það hafa á Ölmu ef WACC myndi lækka? 

Sigurður talaði um að það þyrfti að horfa á svona hluti í samhengi. Þegar það er verið að byggja 

upp virðismat þá má ekki bara hengja sig á forsendum heldur þarf að horfa á þetta í heild sinni. 
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Það þarf að taka tillit til þess hvort það verði skrifað undir nýjan samning eða ekki til að reikna inn 

framtíðarvirðið. Það þarf líka að horfa á kostnaðinn í samhengi vegna þess að það er verið að keyra 

WACC niður og það veldur því að virðismatið hækkar. Sigurður spyr sig svo hvort þau ættu þá að 

halda framtíðarvextinum kyrrum? Vegna þess að það er í rauninni verið að áætla að íbúðaverðið 

sé ekki að fara að hreyfast. Á þá vöxturinn að vera hár? Það er ekki endilega líklegt að það sé í 

samhengi við lága betu og lágt WACC, þannig að virðismatið er að fara að verða mjög hátt. Þrátt 

fyrir að það sé notað mjög langt spátímabil þá er vöxturinn lykilatriði. 

6.4 Samantekt 

Niðurstöður viðtalanna sýndu fram á að gögn dr. Damodaran eru mikið notuð hérlendis. Til að 

mynda notast bæði Eik og Alma við gögn og aðferðir frá dr. Damodaran. Reitir nota gögn frá dr. 

Damodaran til stuðnings við niðurstöður sínar á eiginfjárkostnaði og WACC. Öll fyrirtækin hafa 

sértækt álag sem bætt er við mat á eiginfjárkostnaði. Þetta er gert til að aðlaga eiginfjárkostnaðinn 

að íslenska hagkerfinu og við það hækkar þetta eiginfjárkostnaðurinn. Alma hefur bara sértækt 

álag á íbúðir utan höfuðborgasvæðisins. Reitir hefur spurningalista sem þeir fá frá ráðgjöfum 

sínum til að finna rétt vægi á sértæka álaginu og Eik notast við álag sem stjórnin metur fyrir hverja 

eign. Niðurstöður útreikninga á eiginfjárkostnaði eru notaðar í WACC útreikningum til að finna 

prósentustigið sem á að núvirða eignirnar með í DCF greiningu. 

7 Umræða 

Í þessum kafla verða túlkaðar niðurstöður rannsóknarinnar til að leitast eftir svörum 

rannsóknarspurninganna. Rannsóknarspurning megindlega hlutans var hvort það sé hægt að finna 

nákvæmara WACC á fasteignum með því að beita aðhvarfsgreiningu til að meta betu á íslenska 

fasteignamarkaðinum. Það voru settar fram tvær tilgátur. Fyrri var að beta myndi vera neikvæð 

eða í kringum núll. Seinni var að hægt væri að sýna fram á með CAPM að WACC íslensku 

fasteignafélaganna væri of hátt. Rannsóknarspurning eigindlegu rannsóknarinnar var: Hvaða 

aðferðir nota fasteignafélögin til að virðismeta fasteignir? 

Tilgátur megindlegu rannsóknarinnar voru tvær. Fyrri tilgátan um að beta á milli íbúðamarkaðarins 

og hlutabréfamarkaðarins myndi vera lág eða neikvæð stóðst að hluta til. Betan fyrir íbúðaverð á 
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fermetra var neikvæð en betan frá dr. Damodaran og hinar útreiknuðu beturnar fyrir Eik, Reginn 

og Reiti voru hvorki neikvæðar né lágar. Neikvæð beta íbúðamarkaðarins við hlutabréfamarkaðinn 

þýðir að íbúðir gætu verið jákvæð viðbót inn í fjárfestingarsöfn á Íslandi, þar sem að samkvæmt 

eignasafnskenningunni ætti neikvæða betan að lækka heildaráhættu fjárfestingarsafna án þess að 

fórna ávöxtun. Önnur afleiðing lágrar betu er að, samkvæmt eignasafnskenningunni, 

ávöxtunarkrafa íbúða ætti að vera nálægt áhættulausum vöxtum (Watson og Head, 2007).  

Mismunur í niðurstöðum á milli betu fasteignafélaganna og betu íbúðaverðs er það mikill að hann 

gefur til kynna að útreiknuð beta íbúðaverðs sé hugsanlega of lág. Þetta gæti þó verið vegna þess 

að íbúðir eru áhættuminni en atvinnuhúsnæði líkt og kom upp í viðtalinu við Sigurð (Sigurður 

Rúnar Pálsson, munnleg heimild, 24. mars 2021). Mögulegt vandamál við niðurstöðurnar úr beta 

útreikningunum var hversu lágt skýringarhlutfall var fengið úr aðhvarfsgreiningunum. Lágt 

skýringarhlutfall þýðir að eignin hreyfist ekki hlutfallslega við markaðinn. Þetta getur valdið því 

að betan sem fengin er úr útreikningunum sé ekki marktæk vegna þess hversu illa hún skýrir 

breytingu á verði. Ástæða fyrir því að skýringarhlutfallið er svona lágt gæti verið að það eru aðrar 

breytur sem hafa áhrif á verð íbúða heldur en gengi hlutabréfamarkaðarins. Önnur ástæða gæti 

verið að íslenski hlutabréfamarkaðurinn er mjög lítill og með takmarkaða veltu. Eitt fyrirtæki 

(Marel) er jafnframt svo stór hluti af OMXI10GI að einungis eignir sem hækka og lækka í hlutfalli 

við Marel fá hátt skýringarhlutfall við hlutabréfavísitöluna. Vísitalan sé því mögulega ekki 

nægjanlega lýsandi fyrir íslenskt hagkerfi samanborið við verðþróun á fasteignamarkaði. 

Seinni tilgátan um að hægt væri að sýna fram á með CAPM að WACC íslensku fasteignafélaganna 

sé of hátt stóðst. Niðurstöður útreikninganna sýna töluvert lægri veginn meðalfjármagnskostnað 

heldur en Eik, Reginn og Reitir eru að nota. Ástæðan fyrir því er að niðurstöðurnar sýna töluvert 

lægri eiginfjárkostnað og mögulega er unnið með lægri skuldakostnað en félögin vinna með. 

Eiginfjárkostnaðurinn er mögulega lægri vegna þess að betan í niðurstöðunum er lægri og 

inniheldur ekki sértækt álag. Skuldakostnaðurinn er líklegast minni vegna þess að fasteignafélögin 

sem við tókum viðtal við voru öll að miða við töluvert hærri skuldakostnað heldur en notaður var, 

það er kjör Íslandsbanka á húsnæðislánum til einstaklinga. Þrátt fyrir að forsvarsmenn 

fyrirtækjanna, sem tekin voru viðtöl við, bjóðist svipuð vaxtakjör og notuð voru í þessari rannsókn, 
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þá er hugsanlegt að þriðji ótengdi aðili samkvæmt IFRS 13 fái töluvert síðri kjör. En þriðji ótengdi 

aðili íbúðamarkaðarins er einstaklingur og getur fengið kjör Íslandsbanka og ætti því það að vera 

réttur skuldakostnaður WACC útreikninganna. Þótt niðurstöðurnar í skýrslunni geti verið að 

vanmeta ákveðna áhættuþætti í betuútreikningum fasteignafélaganna þá kemur skilmerkilega í ljós 

að mikill mismunur er á WACC fasteignafélaganna og útreiknuðu WACC ef fylgt er aðferðum dr. 

Damodaran. Því mætti álykta að fasteignafélögin og mögulega íbúðir séu virðismetin út frá of 

háum fjármagnskostnaði. Það vantar í þessa rannsókn frekari forsendur fasteignafélaganna fyrir 

eiginfjárkostnaði og nálgun þeirra á þeim útreikningum og væri tilefni fyrir framtíðarrannsókn. 

Niðurstöður útreikninga samkvæmt CAPM sýndu, í einhverjum tilfellum, fram á að 

eiginfjárkostnaður gat verið lægri en skuldakostnaðurinn. Miðað við þær forsendur þá væri 

skuldahlutfallið ekki 70/30 heldur 100% eigið fé, þar sem það væri enginn hvati til þess að taka 

lán. Þetta gæti ollið villu í útreikningum WACC í þessari rannsókn. En ef horft er til kenninga dr. 

Modigliani og dr. Miller þá ætti WACC að vera það sama og eiginfjárkostnaður. Jafnframt væri 

eiginfjárkostnaðurinn sem fenginn er úr CAPM lægri, þar sem notast væri við óvogaðar betur í 

stað vogaðra og eru þær lægri ef notast er við jákvætt betagildi. Áhugavert væri að sjá niðurstöður 

úr virðismati sem myndu nýta sér kenningar þeirra og væri því tilefni til frekari rannsókna.  

Áhrif lægri vegins meðalfjármagnskostnaðar geta verið mjög mikil en eins og kom fram í 

viðtölunum þá þarf að horfa á þetta allt í samhengi. Ef veginn meðalfjármagnskostnaður lækkar 

þá hækkar virðismat eigna. Varasamt er að gefa sér að ef ein breyta breytist  þá sé sjálfgefið að 

annað haldist óbreytt. Það varð til dæmis ekki sjálfkrafa lækkun vegins meðalfjármagnskostnaðar 

við það að áhættulausir vextir lækkuðu á Íslandi. Horfa þarf til framtíðar og reyna að gera sér 

raunhæfa mynd af þróun allra þátta og halda, til dæmis, jafnvægi á milli framtíðar vaxtar og lágrar 

betu og lágs fjármagnskostnað. Of hátt virðismat getur valdið því að eignir félagsins séu ofmetnar. 

Sú hækkun myndi koma fram í gegnum eigið fé og þar með hækkar markaðsvirði. Áætla má að 

þessi hækkun myndi leiðrétta sig með falli á hlutabréfaverði þegar kæmist upp um ofmatið.  

Niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar sýndu fram á að CAPM er notað hjá þeim félögum sem 

tekin voru viðtöl við. Eik og Alma nota CAPM til að meta eiginfjárkostnað fasteigna á meðan 

Reitir nota það til stuðnings. Hægt er að færa rök fyrir því að þetta séu ónákvæmir útreikningar 
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þar sem bæði er miðast við erlend gögn frá dr. Damodaran og bætt er við sértæku álagi. Til dæmis 

er beta dr. Damodaran á fasteignamarkaðinum ekki endilega lýsandi fyrir íslenska 

fasteignamarkaðinn þar sem fasteignamarkaðurinn er töluvert grynnri en erlendis. Sértæka álagið 

er mat stjórnenda og er opið fyrir mannlegum mistökum og því skekkju í útreikningum.  

Næsta skref þessarar rannsóknar gæti verið að framkvæma virðismat út frá DCF greiningu á 

ákveðinni fasteign. Verðmæti fasteignarinnar væri þá fundið með því að núvirða áætlað 

sjóðstreymi frá leigu og áætla söluverð á eigninni til þriðja aðila með niðurstöðum úr WACC 

útreikningunum. 

Annað sem hægt væri að gera er að bæta eign með lágt skýringarhlutfall við eignasafn til að dreifa 

áhættu og skoða ávöxtun þess. Skýringarhlutfallið er að segja okkur að það eru aðrar breytur sem 

hafa áhrif á verð fasteigna en á verð hlutabréfamarkaðar. Eignasafn með eignum með lágu 

skýringarhlutfalli er ólíklegt til þess að fylgja hlutabréfamarkaðinum. Það leiðir til þess að gott 

gæti verið að innlima eignir með lágu skýringarhlutfalli, eins og íbúðum, í eignasafn sem áður var 

einskorðað af hlutabréfum til þess að jafna út sveiflur í ávöxtun og þar af leiðandi minnka áhættu 

eignasafnsins. 

Niðurstöður línulegu aðhvarfsgreiningarinnar sýndu fram á ónákvæmni og ómarktæki en slík 

niðurstaða kom einnig fram í rannsókn Ghosalkar og Dhage (2018) þar sem niðurstaða 

rannsóknarinnar var að aðhvarfsgreining gat einungis spáð framtíðarvirði fasteigna með mikilli 

ónákvæmni (Ghosalkar og Dhage, 2018). Rannsókn Breidenbach, Mueller og Schulte (2006) sýndi 

fram á töluvert jákvæðari niðurstöður og væri gaman að sjá hver áhrif þróaða CAPM  væri á 

áætlaðan eiginfjárkostnað fasteigna hérlendis. 

Svarið við eigindlegu rannsóknarspurningunni um það hvaða aðferðir fasteignafélögin nota til að 

virðismeta fasteignir var að félögin núvirða áætlað sjóðstreymi fasteigna með WACC niðurstöðum 

sem eru oftar en ekki fundar út með CAPM. Gögn dr. Damodaran eru mikið notuð til að virðismeta. 

Öll fyrirtækin bættu við sértæku álagi til að aðlaga eiginfjárkostnaðinn að íslenska hagkerfinu. 

Er hægt að reikna nákvæmari niðurstöðu WACC á fasteignum með því að beita aðhvarfsgreiningu 

til að meta betu íslenska fasteignamarkaðarins? Hægt er að færa rök fyrir því að þær aðferðir sem 
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fasteignafélögin og íbúðafélagið nota í dag séu nokkuð ónákvæm þar sem notast er við gögn dr. 

Damodaran, sem hefur ekki mikla tengingu við íslenska markaðinn. Einnig notast þau við sértækt 

álag sem er nokkuð huglæg tala og veldur því að WACC útreikningar félaganna eru ekki gegnsæir. 

Það þýðir ekki að línulega aðhvarfsgreiningin sé að gefa okkur nákvæmari niðurstöður en gefur í 

skyn að WACC gæti verið lægra á fasteignamarkaðnum. Niðurstöður línulegu 

aðhvarfsgreiningarinnar sýna einnig fram á ómarktæki vegna lágs skýringarhlutfalls. 
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9 Viðauki 

Viðauki A 

Línuleg aðhvarfsgreining  

 

Viðauki B 

Eik 

• Hvernig er ferlið ykkar við virðismat fasteigna? 

• Hvernig finnið þið út ávöxtunarkröfu fasteigna? 

• Af hverju miðist þið við 30% eiginfjárhlutfall í WACC útreikningum? 

• Reitir og Reginn eru bæði með WACC undir 6% hver er ástæðan fyrir því að þið eruð með 

svona töluvert hærra WACC? 

• Veistu hvernig hin félögin virðismeta? 

Reitir 
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• Hvernig er ferlið ykkar við virðismat fasteigna? 

• Hvernig finnið þið út ávöxtunarkröfu fasteigna? 

• Notið þið CAPM til að reikna eiginfjárkostnað? 

• Þið eruð með WACC upp á 5,8%, af hverju er það? 

Alma íbúðafélag 

• Hvernig er ferlið ykkar við virðismat fasteigna? 

• Hvernig finnið þið út ávöxtunarkröfu fasteigna? 

• Hvað er WACC ykkar? 

• Eik er með 6,3% WACC, Reitir með 5,8% WACC. Er einhver ástæða fyrir þessu lága 

WACC hjá ykkur? 

• Af hverju miðist þið við 30% eiginfjárhlutfall í WACC útreikningum? 

• Hafið þið skoðað það að nota einhverja aðra aðferð en Damodaran? 

• Hvaða áhrif myndi það hafa á Ölmu ef  myndi lækka? 
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Viðauki C 

Niðurstöður SPSS 

Íbúðaverð 
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Reitir 
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Eik 
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Reginn 
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Viðauki D 

Teikningar Einars 

Spurningalisti sértæka álagsins 
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Lækkandi grunnvextir 

 

Áhættuálag markaðar 

 

Þróun óverðtryggðra vaxta 

 


