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Útdráttur 

 
Markmið þessa rannsóknarverkefnis var að varpa ljósi á hvort almennur íslenskur fjárfestir ætti 

að fjárfesta á bandaríska markaðnum fremur en þeim íslenska. Rannsókninni er ætlað að auka 

skilning hins almenna fjárfestis á helstu kostum og göllum markaðanna beggja þannig að hann 

geti gert sér grein fyrir helstu fjárfestingarmöguleikum á hlutabréfamörkuðunum. Við 

rannsóknina var bæði notuð megindleg og eigindleg aðferðafræði. Unnið var með fyrirliggjandi 

gögn sem voru að mestu sótt í rafræn gagnasöfn í þeim tilgangi að skoða ýmsa þætti 

hlutabréfaviðskipta og þeirra fjölmörgu áhrifaþátta sem taka þarf tillit til. Eigindlegum gögnum 

var safnað með viðtölum við sex einstaklinga sem tengjast viðskiptalífinu og fjármálastarfsemi 

hér á landi og hafa ólíka reynslu af hlutabréfaviðskiptum og öðrum nálgunum á markaðina. 

Niðurstöður voru fengnar með samanburði á einstökum hlutabréfum hérlendis við erlend 

hlutabréf á sambærilegum vettvangi viðskiptalífsins. Inn í þær niðurstöður fléttuðust 

niðurstöður úr þeim viðtölum sem tekin voru en þau vörpuðu ljósi á hugmyndafræðina á bakvið 

hlutabréfaviðskipti á Íslandi sem og erlendis. Niðurstöður gefa sterkar vísbendingar um að það 

sé góður kostur fyrir almennan fjárfesti að fara út fyrir landsteinana og fjárfesta í bandaríska 

markaðnum þegar tekið er mið af ávöxtun félaga og styrkleika hlutabréfanna. Hins vegar var 

íslenski markaðurinn álíka ábótasamur árið 2020 samanborið við þann bandaríska. 

 

Lykilorð: Hlutabréf, Kauphöllin á Íslandi, Kauphöllin í New York, NYSE, ávöxtun, fjármuna, 

markaður 
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1 Inngangur 

Hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi á sér stutta sögu en viðburðaríka. Á tuttugustu öldinni voru 

gerðar ítrekaðar tilraunir til að koma á fót markaði með hlutabréf en með misgóðum árangri. 

Margvíslegar ástæður voru taldar fyrir því að nær ómögulegt reyndist að mynda heilbrigðan 

markað þar sem fjárfestar og fyrirtæki sýndu áhuga á að eiga viðskipti með eignarhluti í 

formi hlutabréfa. Félagaformið hlutafélag eða hf. (h/f, h.f) var á þessum tíma notað og hugsað 

til alls annars en að safna fé frá mörgum aðilum eins og tíðkaðist víða um heim þar sem 

kauphallir þjónuðu þeim tilgangi. Margar aðrar hömlur eru taldar skýra hvers vegna tilraunir 

með íslenskan hlutabréfamarkað gengu ekki upp fyrr en í lok tuttugustu aldar. Má þar nefna  

löggjöf á þessum vettvangi, skatta og stöðuna í vaxtamálum (Gylfi Magnússon, 2007).  

Með tilkomu rafrænna hlutabréfamiðlana hefur aldrei verið jafn auðvelt að kaupa og 

selja bréf í fyrirtækjum um heim allan. Engin sérstök ástæða er talin fyrir því að hinn almenni 

íslenski fjárfestir ætti að horfa frekar til íslenska markaðarins við að ávaxta sparnaðinn sinn 

fremur en að sækja inn á aðra markaði. Ef til vill má þó halda því fram að ástæðan fyrir tregðu 

íslenskra fjárfesta fyrir að sækja inn á ókunnug mið liggi í því að þeir voru óvanir þessu 

fyrirkomulagi á markaði þar sem saga hlutabréfaviðskipta er stutt eins og er hér á landi í 

samanburði við önnur lönd. Hrun hlutabréfamarkaðar hefur heldur ekki aukið tiltrú hins 

almenna fjárfestis á þessum markaði hér á landi og því hafa fjárfestingarkostir verið 

takmarkaðir. 

Þrátt fyrir dræma þátttöku einstakra fjárfesta á íslenska hlutabréfamarkaðnum 

síðastliðin 12 ár eru vísbendingar um að þar geti orðið breytingar á. Þær vísbendingar tengjast 

þá aðallega Icelandair hlutafjárútboðinu síðastliðið haust sem virðist hafa kveikt gamlan neista 

meðal almennings en desember mánuður árið 2020 var met mánuður í aðsókn almennra 

fjárfesta á íslenska hlutabréfamarkaðnum (Arnar Arnarsson, munnleg heimild, viðtal, 2. mars 

2021).  

Með tilkomu viðskiptapalla á borð við RobinHood, Revolut, Saxo Bank og fleiri hefur 

áhugi á hlutabréfamarkaðnum batnað, ekki síst hjá yngri kynslóðinni sem hefur fylgst með 

miklum sveiflum á markaðnum síðasta árið (Bjarni Brynjólfsson, munnleg heimild, viðtal, 20. 

febrúar 2021). Höfundar þessarar ritgerðar geta staðfest að áhuginn í þeirra hópi var staðreynd 

og hafa þeir fylgst með þróun mála af áhuga. Viðfangsefni þessarar ritgerðar tengist því 

persónulegum áhuga höfunda á þróun mála. Af þeim ástæðum var ákveðið að skoða íslenska 

hlutabréfamarkaðinn sérstaklega í samanburði við Kauphöllina í New York. Þróun beggja 
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markaða verður gerð að umtalsefni með það í huga að reyna að svara þeirri spurningu hvort 

íslenskir fjárfestar ættu að horfa meira til útlanda en þeir hafa gert hingað til. 

Ennfremur verður í ritgerðinni leitast við að skyggnast inn í hugarheim almennra 

fjárfesta sem eru að fóta sig á hlutabréfamarkaði. Í því sambandi heyrum við sjónarmið 

einstaklinga sem þekkja vel til á þeim vettvangi og skilja þann þankagang sem þar ríkir. Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á verðmætasköpun og ávöxtun hlutabréfamarkaða. Hins vegar 

fannst engin rannsókn sem tengdist samanburði á hlutabréfamarkaði á Íslandi og í 

Bandaríkjunum og er því spennandi að feta nýja leið í að skoða það viðfangsefni.  

 

1.1 Viðfangsefni og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar ritgerðar er að gera samanburð á verðmætaaukningu á bandaríska og 

íslenska hlutabréfamarkaðnum frá sjónarhóli almenns fjárfestis. Skoðaður verður tíminn frá 

aldamótunum síðustu og þá sérstaklega þau tímabil sem höfðu mest áhrifin á markaðina og ollu 

titringi meðal fjárfesta. Þar er athyglinni beint að netbóluskeiðinu í kringum aldamótin, 

efnahagshruninu árið 2008 en aðallega verður horft til ársins 2020 þegar vandinn tengdur 

Covid-19 faraldrinum gerði vart við sig. Skoðaðar verða sérstaklega þær aðstæður sem taldar 

eru geta spáð fyrir um hvor markaðanna, sá bandaríski eða sá íslenski, reynist betri kostur fyrir 

hinn almenna fjárfesti. Það er von höfunda að rannsóknarverkefnið geti gefið hinum almenna 

fjárfesti vitneskju um helstu kosti og galla markaðanna beggja og að hann fái ef til vill skýrari 

mynd af því hvor markaðanna sé líklegri til góðrar ávöxtunar þegar tekið er tillit til áhrifaþátta 

sem geta verið margslungnir og ófyrirsjáanlegir. 

Hafa þarf margt í huga áður en farið er út í fjárfestingar á hlutabréfamarkaði. Mikilvægt 

er að skoða ytra umhverfið en Covid-19 faraldurinn er gott dæmi um ytri áhrifaþátt sem hefur 

sett afgerandi mark sitt á markaðinn. Enginn gat séð þennan heimsfaraldur fyrir og því kom 

hann öllum í opna skjöldu. 

Annar þáttur sem hafa þarf í huga í sambandi við virkni hlutabréfamarkaða en það er 

fréttaflutningur hverskonar. Nú til dags er upplýsingagjöf til almennings um stöðu einstakra 

fyrirtækja aðallega í gegnum fjölmiðla og opinbera ársreikninga og getur gengi félaga breyst 

af þeim sökum. Hinar svonefndu „falsfréttir“ sem nú tröllríða löndum og álfum geta 

stórkostlega skaðað fyrirtæki og stofnanir samfélagsins og haft þannig veruleg áhrif á gengi 

hlutabréfa. 
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Einnig geta áhrifamiklir einstaklingar sett mark sitt á gengi bréfa með því að viðra 

skoðanir sínar á samfélagsmiðlum. Klaufaleg ummæli stjórnenda fyrirtækja, á stundum um 

óskild málefni sem tengjast fyrirtækjum lítið sem ekkert, geta valdið bylgju óánægju meðal 

landsmanna sem rýra þá stöðu þeirra fyrirtækja sem tengjast umræddum stjórnanda. Slíkar 

uppákomur eru þekktar um allan heim og þá getur stundum myndast ákveðin hjarðhegðun þar 

sem fólk fer út í fjárfestingar (eða dregur úr þeim) án þess að vita mikið um hvað málið snýst; 

láta tilfinningarnar ráða (Bjarni Brynjólfsson, munnleg heimild, viðtal, 20. febrúar 2021). 

 Að þessu sögðu er ljóst að mikilvægt er að huga að áhættunni sem fylgir því að fara út 

í hlutabréfaviðskipti. Hætturnar liggja við hvert fótmál og vandinn við þessi viðskipti getur 

verið margslunginn. Verðbólga getur til dæmis verið ófyrirsjáanlegur áhrifaþáttur þegar spáð 

er í fjárfestingar á hlutabréfamarkaði. Þá er nauðsynlegt að taka tillit til ástandsins í 

efnahagslífinu. Einnig þarf að hafa varann á þegar hlutabréfakaup eru fjármögnuð með lántöku 

og síðast en ekki síst þarf að taka tillit til gjaldeyrisáhættu ef aðilar ákveða að fara út fyrir 

landsteinana við fjárfestingar á hlutabréfum. Þess vegna er talið skynsamlegt að dreifa 

áhættunni eins og mögulegt er. Í hnotskurn má segja að það sé einmitt ein af ástæðum þess 

hvers vegna að höfundar þessarar ritgerðar vildu kanna sérstaklega bandaríska markaðinn og 

hvað hann hefur upp á að bjóða í samanburði við hinn íslenska. Loks er mikilvægt að gera sér 

grein fyrir mikilli sveifluáhættu vegna óstöðugleika íslensku krónunnar. 

Eftir að hafa skoðað þessa þætti með viðeigandi aðferðum vonast höfundar til að hafa 

fengið svör við megin rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar: Ætti almennur íslenskur 

fjárfestir að fjárfesta í bandaríska markaðnum frekar en þeim íslenska? Með niðurstöðunum er 

ennfremur vonast til að almennur fjárfestir í fjárfestingarhug viti helstu kosti og galla 

markaðanna beggja og hafi góða hugmynd um hvor markaðanna sé líklegri til góðrar 

ávöxtunar. Einnig verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum til þess að fá víðari sýn á 

þróun markaðanna beggja: 

R1: Hvenær hentar að fjárfesta á bandaríska markaðnum? 

R2: Hvenær er/var arðbært að fjárfesta á íslenska markaðnum? 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er greint frá þeim megindlegu og eigindlegu gögnum sem 

unnið var með og sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar. Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður 

farið yfir fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins. Fjallað er meðal annars um kenningar, hugtök 

og áhrifaþætti hlutabréfamarkaðarins frá ýmsum hliðum. Þriðji og fjórði hluti innihalda 

niðurstöður rannsóknarinnar þar sem leitast er við að svara þeim rannsóknarspurningum sem 
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settar voru fram. Í umræðukafla í síðasta hluta ritgerðarinnar eru dregnar saman helstu 

niðurstöður og rætt hvaða þýðingu þær geta haft. 
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2 Aðferð og gögn 

Í þessum kafla verður lýst  þeim aðferðum sem notaðar eru í rannsókninni, öflun gagna og vali 

á þátttakendum, ásamt famkvæmd og greiningu rannsóknargagna. 

 

2.1 Aðferðafræði og fræðileg sjónarhorn 

Til þess að öðlast betri skilning á viðfangsefninu og geta mögulega varpað skýrara ljósi á þá 

þætti sem verið er að skoða var ákveðið að nota bæði megindlegar- (e. quantitative methods) 

og eigindlegar (e. qualitative methods) rannsóknaraðferðir. Verður nú gerð nánari grein fyrir 

kostum þeirra og göllum hér á eftir. 

 

2.2 Megindleg aðferðafræði 

Með megindlegri aðferðafræði (e. quantitative methods) er átt við vísindalega, kerfisbundna 

nálgun á viðfangsefni eða vandamáli þar sem  tölfræðileg greining ræður ríkjum. Hin 

vísindalega nálgun gengur út frá því að með mælingum á veruleikanum megi finna ákveðin 

lögmál sem liggja heiminum til grundvallar. Vísindastarf í þessum anda byggist á því  að geta 

spáð fyrir um hlutina og heimfært niðurstöður rannsókna yfir á stærri heild (Bowling, 2002). Í 

raun er um að ræða rannsóknarleið sem byggist á tölfræðigreiningu eða beitingu 

rannsóknarmódela þar sem lögð er áhersla á að ná utan um afmarkaðan fjölda eininga og vinna 

með þær í tengslum við skilgreinanlegar breytur. Megindlegum aðferðum er oft beitt í 

félagsvísindum og þær hafa einnig náð fótfestu í rannsóknum margra hugvísindamanna, 

einkum innan sögulegrar lýðfræði. Megindlegar aðferðir hafa einnig haft mikil áhrif á hvernig 

frásagnarheimildir (e. narrative source) hafa verið nýttar í rannsóknum. Greining þeirra hefur 

tekið mið af megindlegum sjónarmiðum, oft með afgerandi hætti (Sigurður Gylfi Magnússon, 

2005). 

Í þessari rannsókn var unnið með fyrirliggjandi gögn sem voru að mestu sótt í rafræn 

gagnasöfn í þeim tilgangi að skoða ýmsa þætti hlutabréfaviðskipta. Fyrirliggjandi gögnum var 

aðallega safnað af heimsasíðum Nasdaq og Kauphallarinnar. 

  

Gagnasöfnun – Gögn tengd bandaríska markaðnum voru sótt af verðbréfasíðum sem tengjast 

NYSE í þeim tilgangi að geta borið saman gengi vísitölunnar fyrir hvorn markað fyrir sig og 
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ennfremur einstök bréf frá báðum mörkuðum. Í viðleitni okkar til þess að gera greinarmun á 

eignasafni einstaklinga og til að safna gögnum um íslensku krónuna var notast við gögn frá 

Seðlabanka Íslands (SÍ). Einnig var notast við fræðigreinar og fréttir sem styðja við rannsókn 

þessa. Tölulegar upplýsingar sem tengjast fjárfestum og fjárfestingum voru ennfremur 

skoðaðar. 

 

2.3 Eigindleg aðferðafræði 

Í rannsóknum með eigindlegum aðferðum (e. qualitative methods) er leitast við að setja sig inn 

í hugarheim og umvherfi þeirra einstaklinga sem taka þátt og reyna að skilja upplifun þeirra. 

Viðfangsefnið er oftast ein eining og hún er jafnan skoðuð í þaula í ljósi huglægra viðmiða. 

Þetta þýðir að vikið er til hliðar ákveðnum hefðbundnum kröfum vísindanna sem byggjast á 

hugmyndinni um að viðfangsefnið sé staðsett á mælanlegum kvörðum lífsins. Spurningum um 

hversu dæmigert viðfangsefnið sé er hafnað og þess í stað leitað eftir umfjöllun um innra 

samhengi þess og uppbyggingu. Hin eigindlega leið hefur átt vaxandi fylgi að fagna innan 

félagsvísindanna, sérstaklega í rannsóknum fræðimanna sem byggja hugmyndafræði sína á 

notkun „lífssöguaðferðarinnar“ (e. life history approach); með endurteknum viðtölum við 

einstaklinga er oft hægt að byggja upp áhugaverðan heimildagrunn. Það er einmitt gert í þessari 

ritgerð (Sigurður Gylfi Magnússon, 2005) 

Viðtal sem gagnasöfnunaraðferð felur í sér að rannsóknargagna er aflað með beinum 

orðaskiptum rannsakanda og viðmælanda hans þar sem samskipti endurspegla flókið samspil 

hugsana, skynjana tilfinninga og hegðunar. Mikilvægt er að rannsakandi sé meðvitaður um 

eigin skoðanir og bakgrunn og leggi sig fram um að virða og viðurkenna sjónarhorn 

viðmælandans (Helga Jónsdóttir, 2003). 

 

Þátttakendur og framkvæmd – Tekin voru formleg viðtöl við sex aðila sem tengjast 

viðskiptalífinu og fjármálastarfsemi hér á landi og hafa ólíka reynslu af hlutabréfaviðskiptum 

og öðrum nálgunum á markaðina. Tilgangurinn með því að taka viðtöl við þessa einstaklinga 

var að dýpka skilning okkar á viðfangsefninu og skilja þann þankagang sem þar ríkir og að 

vera betur í stakk búnir til að gera grein fyrir hinum mikla mun á mörkuðunum sem er verið að 

skoða í þessari rannsókn. Einnig fannst okkur nauðsynlegt að fá álit sérfræðinga þar sem svar 

okkar við rannsóknarspurningunni verður að öllum líkindum margrætt og ýmis sjónarmið á 

lofti  
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Viðmælendurnir okkar voru sex karlmenn á aldrinum 40-72 ára með ólíka og mislanga 

reynslu af hlutabréfaviðskiptum. Aðferðin við að finna viðmælendur byggðist á svokallaðri 

snjóboltaaðferð ( e. snowball sample) þar sem stuðst er við netverk (e. network) höfunda. Þegar 

farin er sú leið er fyrst tekið viðtal við einn eða tvo einstaklinga sem benda á aðra og þannig 

koll af kolli. Þetta telst góð aðferð þegar kanna á hegðun eins og leitast var við að gera í 

viðtölunum við  viðmælendur okkar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Því miður tókst okkur ekki að hafa upp á konu sem starfar í þessum geira samfélagsins 

og ábendingar um þær komu ekki frá viðmælendum okkar. Það má segja að slíkt sé 

rannsóknarefni út af fyrir sig og dregur þetta vissulega úr trúverðugleika niðurstaðna okkar. 

Viðtölin voru tekin upp á skrifstofu hvers viðmælanda fyrir sig í febrúar og mars árið 2021 og 

gáfu viðmælendur okkur góðan tíma og sýndu viðfangsefni okkar mikinn áhuga. Til þess að fá 

betri innsýn í reynslu og viðhorf viðmælenda okkar var spurt af fyrirfram ákveðnum 

spurngalista en með hvatningu um að fara út fyrir efni þeirra til að fá sem bestar upplýsingar. 

Viðtölin settu betri heildarmynd á rannsóknina og juku gæði og ítarefni ritgerðarinnar í heild. 

Þar sem umræðuefnið telst ekki viðkvæmt nafngreinum við viðmælendur okkar og 

greinum frá störfum þeirra og reynslu sem tengist hlutabréfaviðskiptum: 

1. Helgi Magnússon (f. 1949), hefur komið nærri viðskiptum með hlutabréf í yfir 40 ár, 

bæði á eigin vegum og einnig sem stjórnarmaður í þremur lífeyrissjóðum. 

2. Bjarni Brynjólfsson hjá Arnsgrimsson Advisors LTD, hefur unnið við að stýra 

hlutabréfafjárfestingum sem sjóðsstjóri og síðar framkvæmdarstjóri lífeyrissjóðs og 

eftir það hjá fyrirtækjum sem fást við eignastýringu á verðbréfamarkaði. 

3. Arnar Arnarsson, sérfræðingur á sviði hlutabréfaviðskipta hjá Kviku banka, áður hjá 

Landsbankanum. 

4. Anthony Karl Gregory, einstaklingsráðgjafi á sviði verðbréfa hjá Landsbankanum. 

5. Sveinn Þórarinsson, hlutabréfagreinandi og hagfræðingur hjá Landsbankanum. 

6. Már Wolfgang Mixa, lektor við Háskólann í Reykjavík.  

 

Gagnagreining og úrvinnsla – Við greiningu viðtalanna var hlustað vel á hvert viðtal fyrir sig 

til þess að fá sem bestan skilning á merkingu orðanna og reynslu viðkomandi, bæði því sem 

var sameiginlegt og frábrugðið frá öðrum viðmælendum. Texti var einnig afritaður og dregin 

út orð og setningar sem helst lýstu reynslunni í hverju viðtali fyrir sig og urðu þannig til ákveðin 

þemu. Leitast var við að finna svör við þeim spurningum sem lagt var upp með í byrjun (Green 

og Thorogood, 2004). 
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Takmarkanir – Viðtölin sem tekin voru við sérfræðinga fjármálafyrirtækja gáfu okkur 

tækifæri til að fara aðeins undir yfirborð hlutabréfaviðskipta á Íslandi og má segja að þær 

upplýsingar sem við fengum hafi skerpt línur við frekari söfnun gagna. Þegar horft er til þess 

að kjarni þessarar rannsóknar var að bera saman markaðinn hér á landi við þann bandaríska var 

því ekki síður mikilvægt að finna áreiðanleg gögn erlendis frá. 

Takmarkanir við gagnaöflun rannsóknarinnar voru hins vegar þær að aðgengi að 

einstaklingum í fjármálageiranum í Bandaríkjunum með sama hætti og við höfðum hér á landi 

var ekki í boði. Hins vegar eru áreiðanleg og ítarleg gögn á veraldarvefnum sem tengjast 

bandaríska markaðnum sem gerðu okkur mögulegt að geta borið saman markaðina á þeim 

forsendum sem þessi rannsókn er byggð á.  
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla  er meðal annars fjallað um kenningar, hugtök og nokkra áhrifaþætti sem hafa 

ber í huga þegar fjallað er um hina margslungnu hlutabréfamarkaði og leitast við að setja þá í 

samhengi við viðfangsefni okkar. 

Verðmætasköpun – Mikilvægt er að geta borið saman einstök hlutabréf á Íslandi og í 

Bandaríkjunum og skoðað þá þætti sem hafa áhrif á verð hlutabréfanna sem leitt geta til 

verðmætasköpunar. Amazon.com, Inc. er dæmi um fyrirtæki sem hefur skapað mikil verðmæti 

fyrir hluthafa síðustu ár. Við greiningu/rannsókn á fyrirtækinu notaðist Dr. Esha Jain við 

svokallaðan RSI vísi (e. Relative strengt Index indicator) sem greinir nýlega afkomu ákveðinna 

verðbréfa. Hefur þá verið tekið tillit til þess hvort sveiflur hafa verið á verði bréfanna á ákveðnu 

tímabili. Tímabil þessarar tilteknu rannsóknar miðaðist við 290 daga aftur í tímann við gerð 

rannsóknarinnar (Jain o.fl., 2016). Síðar í þessu verkefni verður meðal annars notast við RSI 

vísinn þegar samanburður verður gerður á milli einstakra hlutabréfa á milli markaðanna. 

Hjarðhegðun – Fjöldi kenninga hafa komið fram sem tengjast ákvörðunartöku og 

sálfræðilegum þáttum fjárfestinga. Ein af þeim kenningum er sú sem Aliber og Kindleberger 

hafa sett fram um hjarðhegðun (e. herding) sem lýsir þeirri kauphegðun einstaklinga að elta 

ákveðinn hóp fólks (hjörðina) þangað sem hún leitar. Þegar þetta samhengi er heimfært á 

hlutabréfamarkaðinn þá má segja að fólk byrjar að kaupa hlutabréf í einu og sama fyrirtækinu 

vegna orðróms og þrýstings þar sem allir vilja fá hluta af gróðanum. Kauphegðun sem þessi 

leiðir oft til þess að ákvarðanir eru teknar í fljótfærni og jafnvel í örvæntingu án þess að 

viðkomandi hafi íhugað málið vel og leitað af sér allan grun (Aliber og Kindleberger, 2015). 

Gott dæmi um hjarðhegðun þegar kemur að hlutabréfamarkaðnum er nýlegt hlutafjárútboð 

Icelandair. Eins og vikið var að í inngangi ritgerðarinnar var desember mánuður árið 2020 

metmánuður viðskipta í Kauphöll Íslands en þá mátti rekja 4.974 viðskipti af heildarviðskiptum 

upp á 9.530 til Icelandair útboðsins í september fyrr á árinu (Sunna Karen Sigurþórsdóttir, 

2020). Einmitt vegna þess að margir vissu greinilega ekki á þeim tíma hvað þeir voru að fara 

út í með þessum fjárfestingum, þá er þetta talið vera gott dæmi um jákvæða hjarðhegðun; 

enginn vildi missa af skjótfengnum gróða. Þátttaka almennings jókst verulega út frá þessum 

hækkunum en leiða má að því líkum að þeir sem keyptu bréfin hafi líka verið að sýna  

flugfélaginu traust. Sem sagt, inn í þetta blandaðist tilfinningarsemi gagnvart þessu mikilvæga 

rótgróna fyrirtæki. 

Kenningin um slembigang – Önnur kenning sem tengist hlutabréfamarkaðnum er kenningin 

um slembigang sem kom fram árið 1973 (e. random walk theory) en hún undirstrikar hversu 
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óútreiknanlegir verðbréfamarkaðir geta verið. Með slembigöngu markaðarins er átt við að 

framtíðarverð á hlutabréfi sé óútreiknanlegt og eina leiðin til þess að skila betri ávöxtun sé að 

taka enn frekari áhættur í fjárfestingum. Kenningin um slembigang mælir frekar með að fjárfest 

sé dreift á milli verðbréfasjóða frekar en í einstökum bréfum (Malkiel, 1999). 

Væntingakenningin – (e. prospect theory) er kenning sem tengist atferlisfjármálum og sýnir 

hvernig á að meta hvern fjárfestingarkost fyrir sig út frá óvissu og áhættu. Kenningin segir til 

um hvernig fólk metur tap og hagnað á ólíkan hátt. Forsenda kenningarinnar segir að fólk 

forðist tap út af hræðslunni við slæmar tilfinningar sem slíku fylgir en bent er á að fjárfestar 

taki verr í tap heldur en njóti gróðans þegar vel gengur. Einnig ýtir tap undir mögulegt 

kæruleysi samkvæmt kenningunni en fjárfestir sem er búinn að tapa ákveðinni fjárhæð er 

líklegri en fjárfestir sem hefur grætt svipaða fjárhæð til þess að fara í áhættusamar fjárfestingar 

vegna vanlíðunar og gremju vegna fyrra tapsins (Kahneman og Tversky, 1979). Vænting er 

þáttur sem gæti verið háleiddur hjá almennum fjárfestum þar sem reynsla og þekking er ekki 

endilega til staðar.  

Kenning um nútímalegt eignasafn – (e. modern portfolio theory) er hugmynd sem tengist 

áhættudreifingu í hlutabréfaviðskiptum. Samkvæmt Harry Markowitz eru fjárfestar 

áhættufælnir þegar kemur að verðbréfaviðskiptum og vill hann meina að fjárfestar ættu að búa 

til víðtækt eignasafn með mörgum hlutabréfum til þess að hámarka hagnað. Með tilkomu 

kaupphallarsjóða hefur kenningin staðist tímans tönn með því að veita fjárfestum frekara 

aðgengi að áhættudreifingu í verðbréfaviðskiptum (Markowitz, 1952). 

 Þær kenningar sem hér hefur verið fjallað um eiga eftir að hjálpa okkur að  skilja 

viðfangsefni okkar betur á leið okkar við að svara rannsóknarspurningunni, ekki síst við 

greiningu á hlutabréfum. Segja má að kenningin um hjarðhegðun lýsi gjarnan hegðun 

Íslendinga á hlutabréfamarkaðnum vel sem getur verið gott að hafa í huga þegar dregnar eru 

ályktanir í hlutabréfaviðskiptum. Einnig mun kenningin um nútímalegt eignasafn nýtast 

höfundum þegar hlutabréfin og hlutabréfasjóðirnir verða kynntir til leiks. 
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4 Rannsókn, greining og úrvinnsla 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður leitast við að greina þau fyrirliggjandi gögn sem skoðuð 

voru og reyna að gera greinarmun á einstökum ávöxtunarprósentum á milli félaga beggja 

markaða. Í fyrsta hluta kaflans verður farið yfir þróun markaðanna og skoðuð þau tímabil 

sem höfðu mestu áhrifin á hlutabréfamarkaðina frá aldamótum. Í framhaldi af því verða 

skoðaðir þættir sem tengjast almennum fjárfestum en farið verður yfir þátttöku almennra 

fjárfesta og sömuleiðis aðgengi þeirra að hlutabréfaviðskiptum og ekki síður að upplýsingum 

tengdum hlutabréfum.  

 Eftir að hinn almenni fjárfestir verður kynntur til leiks þá verður athyglinni beint að 

hlutabréfunum sjálfum og frekari þáttum sem tengjast hlutabréfamarkaði. Farið verður yfir 

mikilvæga áhrifaþætti sem setja svip sinn á hlutabréf og verða hlutabréfasjóðir einnig kynntir 

til leiks. Í framhaldi af því verða einstök bréf skoðuð þar sem ávöxtun og styrkleiki hlutabréfa 

verður borin saman á milli markaða.  

 

4.1 Þróun markaðanna 

Kauphöllin á Íslandi eins og við þekkjum í dag á rætur að rekja til Verðbréfaþings Íslands sem 

var stofnað árið 1985 (Brynjar Örn Ólafsson, 2004). Á þeim tíma sem liðinn er hefur 

Kauphöllin gengið í gegnum margvíslegar breytingar og er í dag hluti af Nasdaq Nordic sem 

er dótturfélag Nasdaq Inc. í New York í Bandaríkjunum. Nasdaq Inc. er fyrsti rafræni 

hlutabréfamarkaður heims með í kringum 3.900 félög á skrá og rúmlega 13 trilljónir dollara 

markaðsvirði. (About us - Nasdaq, e.d.) 

Ástand markaðarins á Íslandi á tíunda áratug síðustu aldar var sveiflukennt. Verð 

stærstu fyrirtækjanna í Kauphöllinni sveiflaðist upp og niður vegna net- og tæknibólunnar og 

var væntingastjórnun óörugg hjá mörgum fjárfestum. Ýmsar hindranir voru fjarlægðar af 

markaðnum á þessum tíma eins og litlar arðgreiðslur en við það komu fram verðtryggingar og 

vaxtafrelsi. Þá komst markaðurinn í eðlilegra horf sem leiddi til þess að lífeyriskerfið óx, 

skattlagning fjármagnstekna komst í réttan farveg og við það urðu hlutabréf eftirsóknarverður 

fjárfestingarkostur (Gylfi Magnússon, 2007). Miklar hækkanir urðu á innlendum markaði frá 

marsmánuði árið 1994 fram yfir ársbyrjun ársins 1997 og mátti rekja þær hækkanir til frjálsra 

viðskipta fjárfesta með hlutabréf og góðs aðgengis fyrirtækja að innlendu áhættufé (Sigurður 

B. Stefánsson, 2003). Einnig spilar einkavæðing bankanna árið 1997 stórt hlutverk í nýju 

upphafi markaðarins. Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf. seldi tæplega helmingshlut sinn ári 
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síðar og spratt upp frá því svokölluð kennitölusöfnun. Kennitölusöfnunin var umfangsmikil og 

var mikil þátttaka einstaklinga sem lánuðu kennitölur sínar sem  aðrir aðilar – sjóðir eða félög 

fjármögnuðu en einstaklingarnir högnuðust á skjótum gengismun. Fjárfestingarbankar höfðu 

mikil áhrif og ýttu eldri og rótgrónari bankastarfsemi til hliðar að hluta til (Vilhjálmur Árnason 

o.fl., 2010). Þátttaka almennings var skyndilega orðin staðreynd undir lok síðustu aldar þar sem 

tugþúsundir einstaklinga eignuðust hlutabréf og settu allan sinn sparnað og traust á þennan 

markað. 

Á þessum tíma varð aðgengi fjárfesta einnig talsvert betra á erlendum markaði í kjölfar 

opnunar á Kauphöll Landsbréfa sem hóf starfsemi árið 1997. Fyrsti íslenski 

verðbréfamarkaðurinn á netinu var þá orðinn aðgengilegur sem var spennandi í ljósi vaxandi 

áhuga almennings á fjárfestingum á verðbréfum. Fyrst um sinn var einungis hægt að fjárfesta 

í íslenska markaðnum sem var með bréf sem voru skráð á Verðbréfaþing Íslands, 

hlutabréfasjóði og verðbréfasjóði Landsbréfa. Tveimur árum eftir opnun netkauphallarinnar 

tengdist hún síðan við Wall Street, en það gerðist árið 1999. Breiddin á bandaríska markaðnum 

var miklu meiri en á þeim íslenska og höfðu fjárfestar til að mynda tækifæri til að kaupa 

hlutabréf í yfir 9.000 bandarískum fyrirtækjum á þessum tíma (Kauphöll Landsbréfa fyrsti 

íslenski verðbréfamarkaðurinn á Netinu, 2000). 

Tímabilin sem verða skoðuð í þessari rannsókn ásamt hinu umsvifamikla ári sem árið 

2020 var á hlutabréfamarkaði, eru netbólan sem sprakk árið 2000 og fjármálahrun bankanna 

árið 2008. Sannarlega hefur margt breyst á íslenska hlutabréfamarkaðnum frá aldamótum en 

þá voru skráð félög í Kauphöll Íslands í hámarki eða 75 talsins. Til samanburðar voru 33 félög 

farin af markaðnum árið 2004. 
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Mynd 1 
Fjöldi skráðra félaga í Kauphöll Íslands frá árinu 1991 til ársins 2020  

 

(About us - Nasdaq, e.d.) 

Fljótlega eftir aldamótin komu fram mikilvæg fjárfestingarfélög á borð við Afl, Atorka, 

Kaldbakur og Straumur sem einbeittu sér mestmegnis að umbreytingarfjárfestingum frekar en 

að áhættufjárfestingum. Tilkoma þessara félaga varð til þess að þau fleyttu rjómann af 

hlutabréfasjóðunum sem voru byggðir upp af fjárfestingum almennings á tíunda áratug síðustu 

aldar. Eftir að aldamótabólan sprakk kom mikilvægi fjárfestingafélaganna vel í ljós. 

Hlutabréfasjóðirnir sem þegar þarna var komið sögu voru að fjara út og runnu þá inn í 

fjárfestingarfélögin sem uxu og döfnuðu í samræmi við stærð sjóðanna. Á þessum tíma hófst 

einnig söguleg útrás bankanna með kaupum KB banka, Landsbankans og Íslandsbanka á 

norskum, dönskum, enskum og fleiri erlendum bönkum sem átti eftir að marka djúp spor í 

íslenskt fjármálakerfi árin þar á eftir (Magnús Sveinn Helgason, 2010). 

Saga Kauphallarinnar í New York nær aftur til ársins 1792 eftir að 24 verðbréfamiðlarar 

þróuðu hugmyndir sínar og stilltu saman strengi. Hún var formlega sett á laggirnar árið 1817 

en fékk nafnið Kauphallarstjórn New York (e. New York Stock and Exhange Board) en fékk 

sitt núverandi nafn Kauphöll New York (e. New York Stock Exchange) árið 1863 (New York 

Stock Exchange, e.d.).  

4.2 Netbólan árið 2000 

Á tíunda áratug síðustu aldar var hagkerfi Bandaríkjanna í nokkuð góðu jafnvægi. Hins vegar 

var lánsfé mikið og spáð var efnahagsbólu. Mörg netfyrirtæki komu inn á markaðinn og buðu 



 14 

upp á hlutafjárútboð sem leiddi til stórra og skyndilegra hækkana. Netfyrirtækin komu inn á 

markaðinn eins og stormsveipur þar sem netlausnir af ýmsu tagi voru taldar myndu umbreyta 

samfélaginu á svo marga vegu. Allt átti að gerast á netinu; alnetið (internetið) var alfa og ómega 

alls. Fjárfestar fóru mikinn og voru drifnir áfram af hugmyndum um að hagnast mikið á 

skömmum tíma sem þótti sýna skort á varfærni. Mörg fyrirtæki flugu hátt árin 1996 til 1998 

og var Standar & Poor´s 500 vísitalan að skila 20% ávöxtun að meðaltali (T. G. Goodnight og 

Green jr, 2010). 

Með tilkomu þessara netfyrirtækja á markaðinn undir lok tíunda áratugs síðustu aldar, 

keyrðust væntingar fjárfesta upp en flest þessara fyrirtækja voru yfirverðlögð. Netbólan 

springur árið 2000 og stóð lækkunartímabil hlutabréfa í rúm þrjú ár. Væntingar um hagnað 

voru óraunverulegar og þrátt fyrir greiningar sérfræðinga var horft framhjá staðreyndum vegna 

mikillar eftirspurnar eftir hlutbréfum í netfyrirtækjunum (Smith, e.d.). Alnetið var framtíðin og 

ítarleg skrif málsmetandi fólks um mikilvægi þess fyrir vísindi, viðskipti og annað mannlíf ýtti 

undir ofsafengin viðbrögð hlutabréfamarkaðsins. 

Árið 1999 hélt internet hlutabréfagreinandinn Henry Blodget því fram að Amazon 

myndi ná að komast upp í $400 í verði áður en árið væri á enda. Margir voru ósammála þeirri 

yfirlýsingu þar sem fyrirtækið var metið með talsvert minni væntingar. Amazon endaði á því 

að ná $400 í verði og þar sem Henry Blodget hafði rétt fyrir sér hafði það í för með sér frekari 

yfirverðlagningu á fyrrtækjum í þessum geira. Áhuginn vatt upp á sig og fór í rúmlega 1000% 

ávöxtun í internet geiranum. Árið 1999 fóru 446 fyrirtæki á markað í Bandaríkjunum og skiluðu 

70% vöxtum að meðaltali á fyrsta degi (T. G. Goodnight og Green jr, 2010). Æði var runnið á 

mannskapinn og markaðurinn þandist út sem aldrei fyrr. 

Á Mynd 2 sést að lækkunarskeið Bandaríkjanna var talsvert lengra en á Íslandi, en  það  

stóð yfir um einu og hálfu ári lengur í Bandaríkjunum. Eftir ágúst mánuð árið 2001, þegar verð 

íslenskra hlutabréfa var sem lægst, fóru verð bréfanna stigvaxandi og í september árið 2003 

höfðu verð hækkað um 70% frá lægsta gildi frá sumrinu árið 2001.  
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Mynd 2 

Samanburður gengis þriggja vísitalna frá árinu 1996 til júlí mánaðar 2003 

 
(Sigurður B. Stefánsson, 2003) 

 

Eftir að hafa rannsakað hið svonefnda netbóluskeið í kringum aldamótin þá tóku höfundar 

ritgerðarinnar eftir mörgum svipuðum hreyfingum í hlutabréfaverðum fyrirtækja og er að 

eiga sér stað á markaðnum í dag. Snöggar og ýktar uppsveiflur einkenna bæði netbóluna og 

mars-apríl mánuði árið 2020 en nefna má að margir þættir hafa breyst á rúmum tuttugu árum. 

Fróðlegt verður að sjá hvort það sé að myndast einhverskonar bóla líkt og kom fyrir 

hlutabréfamarkaðinn hér um aldamótin.  

 Munurinn á þessum tveimur tímabilum er sá að vaxtastig í Bandaríkjunum í 

aðdraganda netbólunnar var ekki að breytast mikið líkt og gerðist í kjölfar Covid veirunnar. 

Það var ekki hægt að réttlæta breytingar á hlutabréfaverðum á þeim tíma vegna vaxtastigs 

eins og hægt er að gera núna með vexti nálægt núlli. Það er aldrei hægt að vita nákvæmlega 

hvort um sé að ræða einhverja bólu eða ekki (Már Wolfgang Mixa, munnleg heimild, viðtal, 

20. apríl 2021) 

 

4.3 Fjármálahrun bankanna 

Eins og flestum er kunnugt um þá setti fjármálakreppan árið 2008 sterkan svip á efnahag 

margra þjóða og eru Ísland og Bandaríkin þar ekki undanskilin. Árin fyrir hrun einkenndust af 
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miklu flökti á hlutabréfum og gjaldeyri sem er talið endurspegla þróun á áhættu í 

fjármálakerfinu sem hefur síðan tilhneigingu til að dreifast á milli landa. Margir erlendir 

fjárfestar voru komnir á hlutabréfamarkaðinn hér á landi og fjöldi íslenskra fjárfesta var búnn 

að fjármagna fjárfestingar sínar með erlendum lánum (Bryndís Ásbjarnardóttir, e.d.). 

Á þessum tíma leituðu íslensku bankarnir út fyrir landsteinana eftir fjármagni í miklum 

mæli í gegnum skuldabréf. Ástæðan fyrir því var gott lánshæfismat og leiddi það til mikils 

vaxtar bankanna á árunum fyrir hrun. Hins vegar voru bankarnir orðnir það háðir 

skammtímafjármögnun að þeir lentu í vandræðum með að fjármagna skuldabréf sem voru 

komin á gjalddaga þegar skuldabréfamarkaðir lokuðu algerlega á íslensku bankana (Vilhjálmur 

Árnason o.fl., 2010).  

Hlutabréfamarkaðurinn var keyrður upp á árunum fyrir hrun og árið 2008 var 

samanlagt markaðsvirði skráðra fyrirtækja í Kauphöll Íslands 120% af landsframleiðslu eða 

virði um 1.500 milljarða króna. Tveimur árum fyrr var prósentan 220% og var þessi lækkun 

milli ára talin sterk vísbending um hvað myndi gerast í kjölfarið. Einnig dróst velta hlutabréfa 

saman frá rúmum 3.000 milljörðum árið 2007 niður í rúma 1.200 milljarða árið 2008. 

Úrvalsvísitalan var í 6.144 strigum í ársbyrjun árið 2008 og var komin langt niður í lok 

september sama ár (Endurreisn hlutabréfamarkaðar í Kauphöllinni mikilvæg, 2009). 

Seðlabanki Íslands hækkaði stýrivexti í mars árið 2008 vegna lágs gengis krónunnar í von um 

styrkingu krónunnar en það hafði í för með sér hækkun hlutabréfaverðs. Þá voru stýrivextir 

hérlendis búnir að hækka um 10% á fjórum árum. Gengi krónunnar og hlutabréfa var því að 

verða óháð stýrivaxtahækkunum sem var talið hafa afar slæm áhrif á atvinnulífið. Á sama 

tíma voru Bandaríkjamenn að lækka stýrivexti en í kjölfarið hækkaði hlutabréfaverð þar í 

landi (Gengi krónu og hlutabréfa óháð stýrivaxtahækkun, 2008).  

 

Mynd 3 sýnir gengisþróun vísitalnanna á mörkuðunum. Má sjá mikla hækkun á OMXI8 

Úrvalsvísitölunni árið 2007 en hæst fór Úrvalsvísitalan í 7.868 stig þann 2. júlí (Nasdaq). Hæsta 

gildi S&P 500 var 1.565 stig þann 9. október en samsvarar það 5.500 á íslenskan mælikvarða 

á þeim tíma (Yahoo finance, 2021a). Farið verður nánar í hlutabréfavísitölur í kaflanum um 

hlutabréfamarkaði hér á eftir. 
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Mynd 3  

 Samanburður á OMX15 og S&P 500 frá aldamótum til ársins 2010  

 
(Iceland Stock Market and S&P500, e.d.) 

Á árunum 2003 til ársins 2006 var gífurleg ávöxtun í hlutabréfum á báðum mörkuðum. Eins 

og Mynd 3 sýnir var arðbært að fjárfesta sérstaklega á íslenska markaðnum á þeim tíma þar 

sem gengi flestra hlutabréfa óx hratt. Ávöxtun á bandaríska markaðnum var að komast í 

svipað ástand og það var í í kringum netbóluskeiðið áður en fjármálahrunið dró gengi 

hlutabréfa niður aftur.  

 Það myndi æra óstöðugan að ætla að greina þá atburðarás sem átti sér stað í hruninu 

árið 2008 en gríðarlega mikið hefur verið ritað og rætt um efnið bæði hér á landi og erlendis. 

Íslenska hrunið var á margan hátt sérstakt og kom landinu á kortið, ef svo má að orði komast, 

því öll vötn runnu til Íslands þegar hrunið skalla á heimsbyggðinni. Orðspor Íslands og 

íslenskra bankamanna beið mikinn hnekki og efnahagur landsins stóð eftir í ljósum logum.  
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5 Almennir fjárfestar 

Fjárfestum eru skipt upp í þrjá flokka en þeir eru fagfjárfestar, viðurkenndir gagnaðilar og 

almennir fjárfestar. Það sem greinir almenna fjárfesta frá fagfjárfestum og viðurkenndum 

gagnaðilum er það að þeir hafa ekki eins mikla þekkingu á fjárfestingum, hafa ekki öðlast eins 

mikla reynslu og hafa oftar en ekki minna fjármagn í fjármálagerninga. Almennir fjárfestar 

teljast ýmist sem almennir borgarar eða jafnvel lítil fjárfestingarfélög og yfirleitt njóta þessir 

aðilar góðrar fjárfestingarverndar frá sínum bönkum. Ef almennur fjárfestir hefur öðlast 

viðeigandi reynslu og kunnáttu á verðbréfaviðskiptum getur aðilinn óskað eftir því hjá banka 

sínum að verða fagfjárfestir. Ef bankinn metur það sem svo að aðilinn standist þær kröfur til 

þess að verða fagfjárfestir og sé í stakk búinn til að meta áhættu og aðra áhrifaþætti, þá missir 

hann þau réttindi og vernd sem skilgreindur almennur fjárfestir býr við (Flokkar fjárfesta, e.d.).  

Hér verður skoðað aðgengi almennra fjárfesta að hlutabréfaviðskiptum og upplýsingum 

um stöðu fyrirtækjanna. Einnig verður gerð grein fyrir þátttöku almennra íslenskra fjárfesta á 

markaði. 

5.1 Aðgengi 

Aðgengi að hlutabréfakaupum er talið vera mjög gott hér á landi. Hinn almenni borgari getur 

farið í heimabankann sinn, búið til vörslusamning og byrjað að kaupa hlutabréf og sjóði. Í 

kjölfar fækkunar á útibúum bankanna og með tilkomu Covid faraldursins hefur fólk á öllum 

aldri verið sett í þær aðstæður að eini möguleikinn til þess að hagræða fjármunum sínum við 

bankann sinn er í gegnum heimabankann. Hægt er að kaupa allt niður í 10.000 króna bréf en 

vissulega er kostnaður við hver kaup en hann er að hámarki 2% sem bankinn tekur í þóknun. 

Þrátt fyrir auðvelt aðgengi að bréfunum hér á landi er erfitt að kaupa hlutabréf í öðrum löndum 

í gegnum bankana. Til þess að það sé mögulegt þarf að búa til sérstakan gjaldeyrisreikning og 

taka tillit til gengisáhættunnar sem því fylgir (Anthony Karl Gregory, munnleg heimild, 11. 

mars, 2021). 

Aðgengi að upplýsingum er hins vegar óásættanlegt fyrir almenning og þar af leiðandi 

efnahaginn í heild sinni. Bankarnir á Íslandi hættu fyrir nokkrum árum að gefa út opinbera 

fjárfestingarráðgjöf til almennings vegna kostnaðar og regluverks sem þeim voru settar í kjölfar 

hrunsins 2008. Talsmátinn þurfti að vera skýrari og fyrirvarinn var lítill, því gefa bankarnir 

einungis út upplýsingar fyrir fagfjárfesta þar sem ráðgjafar leyfa sér að vera hnitmiðaðri og eru 

kröfur settar á mótaðila upplýsinganna að unnið verði rétt úr gögnunum. Ástæðan er einnig sú 

að bankageirinn snýst um að búa til viðskipti og telja starfsmenn bankanna það skynsamlegt 
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fyrir reksturinn að einblína einungis á að setja sinn metnað í fagfjárfestana sem eru virkari á 

fjármálamörkuðum og skila stærri þóknunum (Sveinn Þórarinsson, munnleg heimild, viðtal, 5. 

apríl 2021). Það segir sig sjálft að þar sem upplýsingagjöfin er eins lítil og raun ber vitni, þá er 

almenningur meira tvístígandi með að ráðast í hlutabréfafjárfestingar og því getur þátttakan 

ekki náð jafn miklum hæðum og fyrir hrun.  

Þegar kemur að erlendum fjárfestingum meðal almennra fjárfesta þá hafa sprottið upp 

vinsælir viðskiptapallar sem teljast vera góður vettvangur til þess að fjárfesta í bandaríska 

markaðnum. Flestir þeirra sem stunda hlutabréfaviðskipti á þessum vettvangi gera það á 

vefnum og er þóknun frá viðskiptavinum engin. Fjárfestirinn fær aðgang að fleiri löndum en 

einungis Bandaríkjunum og telst þetta vera áreiðanlegur kostur fyrir reynslulitla fjárfesta þar 

sem upplýsingarnar eru nothæfar og öruggar.  

Michael S. Pagano rannsakaði nýlega hegðun almennra fjárfesta vegna Covid-19 

faraldursins og tengsl við  nýleg verðbréfamiðlunarfyrirtæki á borð við Robinhood. Þessi 

verðbréfamiðlunarfyrirtæki veita viðskiptavinum sínum upplýsingar varðandi hlutabréf og var 

stefna fyrirtækisins að kaupa hlutabréf í svkölluðum dýfum (e. Dip) á verði og þar með keyra 

upp verðmyndunina á ýmsum félögum í lyfjageiranum og öðrum sviðum markaðarins. 

Vettvangurinn sem þessi fyrirtæki bjóða viðskiptavinum upp á er aðgengilegur á netinu og fæst 

aðgangur að verðbréfum út um allan heim sem og að verðbréfasjóðum (Pagano o.fl., 2021). 

Helsti kosturinn með tilkomu þessara fyrirtækja er aukning í þátttöku almennra fjárfesta 

sem hafa minni reynslu og þekkingu þegar kemur að hlutabréfaviðskiptum. Einnig skapa 

fjárfestingar erlendis betri dreifingu á eignasafni einstaklinga og minnkar því áhættan. Hins 

vegar er talsvert dýrara að kaupa hlutabréf í gegnum þessi fyrirtæki heldur en að fjármagna 

viðskipti sín við bankana hérlendis. Þrátt fyrir að verðbréfamiðlara fyrirtækin taki enga þóknun 

þá er kostnaðurinn við það að fá upplýsingarnar hár og það þarf ákveðna ávöxtun til þess að 

borga upp kostnaðinn (Már Wolfgang Mixa, munnleg heimild, viðtal, 20. apríl 2021). 

Niðurstöður rannsóknar Pagano voru þær að gæði viðskipta á fjármálamörkuðum geta haft 

gríðarleg áhrif á minni fjárfesta. Fagfjárfestar eru umfangsmiklir á fjármálamörkuðum og skilja 

markaðinn betur heldur en almennir fjárfestar og hafa þeir meiri áhrif á gengi bréfanna. Einnig 

rannsakaði Michael Pagano hvort Robinhood viðskiptavinir bæti gæði markaðarins með 

fjárfestingarhugmyndum Robinhood og niðurstöður sýndu að betra jafnvægi myndast á 

markaðnum þegar Robinhood viðskiptavinir eru virkir á markaðnum með þátttöku sinni 

(Pagano o.fl., 2021). 
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5.2 Þátttaka 

Eftir mikið vantraust almennings gagnvart hlutabréfum á árunum eftir hrun hefur markaðurinn 

aðeins rétt úr kútnum. Í lok árs 2019 voru í kringum 8.800 aðilar sem áttu hlutabréf og var 

tæplega helmingsaukning til loka ársins 2020 í 17.000 aðila (Verulega aukinn áhugi 

almennings á hlutabréfum, e.d.). Má rekja þessa aukningu til hlutafjárútboðs Icelandir sem 

fjölgaði hluthöfum úr 4.000 einstaklingum upp í 11.000 einstaklinga. Ástæða þessarar 

aukningar er margslungin og spilar lækkun stýrivaxta þar inn í, traust til flugfélagsins rótgróna 

og má einnig nefna ákveðna stemningu sem spratt upp í hálfgerðri hjarðhegðun í kringum 

útboðið (Anthony Karl Gregory, munnleg heimild, viðtal, 11. mars, 2021). 

 

Mynd 4  

Fjöldi almennra hluthafa í Kauphöllinni síðasta áratug  

 
(Gústaf Steingrímsson, munnleg heimild, tölvupóstur, 23. mars 2021) 

 

Frá hruni hefur eign almennings í hlutabréfum verið afar lítil sem einkennir litla íslenska 

markaðinn. Frá árinu 1992 hefur hlutfallið numið í kringum 2,4% en hæst fór það í 4,3% árið 

1998 vegna skattaafsláttar á kaupum á hlutabréfum. Eignameira fólk á frekar hlutabréf frekar 

en eignaminna fólk en sjá má mismuninn á Mynd 5 (Verulega aukinn áhugi almennings á 

hlutabréfum, e.d.). Má draga þá ályktun af því að þessi mismunur liggi í að fleira efnameira 
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fólk sé skilgreint sem fagfjárfestar og er því með betra aðgengi að áreiðanlegum gögnum frekar 

en efnaminna fólk sem er líklegra til þess að vera skilgreint sem almennir fjárfestar. Þessi 

ályktun verður skoðuð nánar í kafla um lífeyrissjóði hér á eftir. 

 

Mynd 5  

Hlutabréfaeign íslensks almennings eftir umfangi eigna  

 
(Gústaf Steingrímsson, munnleg heimild, tölvupóstur, 23. mars 2021) 
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6 Hlutabréfamarkaðir 

Virkur hlutabréfamarkaður tengir saman fjárfesta, almenning og efnahaginn í heild sinni. Staða 

markaðarins getur ennfremur sagt til um hvort líkur eru á fjármálahruni líkt og gerðist hér á 

landi og annars staðar árið 2008. Gerist það yfirleitt þegar svokölluð hlutabréfabóla myndast 

og hröð hækkun hlutabréfa verður vegna mikils lánsfjár sem hefur fengist til 

hlutabréfakaupanna (Bryndís Ásbjarnardóttir, e.d.). 

Hlutabréfabólur verða við margskonar aðstæður. Breyting á efnahagsumhverfi sem 

sýnir fólki nýjar leiðir til þess að búa til hagnað er dæmi um þannig aðstæður. Óttinn við að 

hagnaðarvon verði engin getur ýtt undir bólumyndun þegar hluthafar rjúka til og selja hlut sinn. 

Sama má segja að gerist þegar vonin um hagnað eykst sem síðan ýtir verðmyndun upp á við 

sem er andstæðan við hræðsluna. Ein tegund af bólu sem mætti kalla hálfgert æði getur orðið 

þegar skyndileg fjölgun almennra fjárfesta verður á ákveðnum markaði þegar mikil von um 

hagnað skapast sem þá getur keyrt upp verðmat hlutabréfa til styttri tíma (Aliber og 

Kindleberger, 2015). 

Flest skráð félög á íslenska hlutabréfamarkaðnum eru talin vera hefðbundin fyrirtæki 

sem eru afar heimakær og teljast ekki vera vaxtafélög. Lífeyrissjóðirnir eiga um helming af 

skráðu markaðsvirði sem hefur híft markaðinn upp frá hruni. Ef sjónum er beint að almenningi, 

þá hefur hann farið sér hægt í hlutabréfaviðskiptum á Íslandi síðasta áratuginn, eða fram að 

nýlegum atburðum á síðasta ári vegna Covid faraldursins (Lárus L. Blöndal o.fl., 2018). Í 

framhaldi af þessari umfjöllun verða meðal annars hlutabréfin sjálf  skoðuð og hvaða þættir 

hreyfa þau. Fjallað verður um vísitölur bréfanna og frekari þætti sem tengjast markaðnum. 

 

6.1 Hlutabréf 

Hlutabréf eru þau verðbréf sem hafa skilað mestu ávöxtun síðustu áratugi hvert sem litið er. 

Óvissa og áhætta greina hlutabréf frá öðrum verðbréfum og hafa alls kyns þættir áhrif á 

verðbreytingar bréfanna. Þegar aðili kaupir hlutabréf er hann að ávísa sér hlut í félaginu sem 

hann kaupir í í von um að græða á því seinna meir. Hagnaðurinn getur skilað sér bæði í hlutdeild 

í árlegum hagnaði sem kallaður er arður og einnig í endursölu á hlutabréfunum að því gefnu að 

gengið á bréfunum hafi hækkað frá kaupunum (Verðbréf og áhætta, 1994). 

Breytingar á verði einstakra hlutabréfa geta verið stórar eða litlar en ástæðurnar ráðast 

aðallega af jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Þegar aðili kaupir hlutabréf er sá hinn sami 
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að kaupa hlutdeild í framtíðarafkomu þess fyrirtækis sem gaf út bréfin og því spila væntingar 

fjárfesta næstu eins til fimm ára stórt hlutverk í jafnvæginu (Verðbréf og áhætta, 1994). 

Eins og gildir með öll viðskipti á verðbréfum þarf að fara eftir lögum og reglum um 

útgáfu og kaup á hlutabréfum. Í 14. gr. 2. kafla um lög um verðbréfaviðskipti er farið yfir 

upplýsingagjöf til viðskiptavina. Þar segir að fjármálafyrirtækjum beri skylda til að miðla 

nauðsynlegum og greinargóðum upplýsingum til viðskiptavina um fjármálafyrirtækið sjálft. 

Einnig er fyrirtækjunum skylt að hafa aðgengilegar upplýsingar um réttarúrræði við ýmiskonar 

ágreiningi sem kann að koma upp og einnig að gæta þess að þær upplýsingar sem eru kynntar 

séu réttar og vel útskýrðar (Lög um verðbréfaviðskipti nr. 85, 2007) 

 

6.2 Hlutabréfavísitölur 

Hlutabréfabréfavísitölur eru ekki frábrugðnar öðrum vísitölum en þær reikna vegin meðaltöl af 

mörgum stærðum. Vísitölurnar, eins og vísitala neysluverðs sem dæmi, endurspeglar ákveðna 

þróun sem hefur verið í farvegi í ákveðinn tíma. Í tilfelli hlutabréfavísitalna sýna þær þróun 

verðs ákveðinna tegunda eða flokka hlutabréfa. Uppruni hlutabréfavísitalna má rekja til Dow 

Jones Industrial Avarage vísitölunnar en hún var reiknuð út frá 30 sérvöldum bandarískum 

hlutafélögum (Gylfi Magnússon, 2002). 

Á íslenska markaðnum er notast við Úrsvalsvísitöluna OMXI10, áður þekkt sem 

OMXI8 og OMXI15, en er hún samansett af 10 stærstu félögum Nasdaq Iceland. Vægi 

félaganna í vísitölunni er byggt á því hlutafé sem myndar grunn að virkum viðskiptum í Nasdaq 

Iceland, eða svokölluðu flotleiðréttu markaðsvirði (Kristín Jóhannsdóttir, 2019). Á bandaríska 

markaðnum er notast við nokkrar vísitölur en Standard and Poor´s 500 vísitalan (S&P 500) er 

talin vera besti mælikvarðinn fyrir stöðu bandaríska hlutabréfamarkaðarins. S&P 500 vísitalan 

endurspeglar 500 stærstu fyrirtæki og félög markaðarins, en þegar fyrirtækjum er skipt út fyrir 

önnur stærri fyrirtæki í vísitölunni bendir það oftar en ekki til markaðsþróunar.  

 Þróun verðmætaaukningar á íslenska og bandaríska markaðnum má sjá á samanburði 

gengisþróunar hjá íslensku Úrvalsvísitölunni og S&P 500. Á Mynd 6 sést bersýnilega að S&P 

500 er alltaf skrefinu á undan vegna mikillar dýfu hjá Úrvalsvísitölunni árið 2009. Hins vegar 

skapaðist mikil verðmætaaukning á íslenska markaðnum árið 2015 eins og sést í uppsveiflunni 

á OMXI ferlinum og á móti var smávægileg niðursveifla hjá S&P 500 vísitölunni um það leyti. 

Það segir sig sjálft að þegar vísitalan er lág er gott fyrir fjárfesta að kaupa á þeim markaði og 

selja þegar vísitalan er há. 
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Í aðdraganda Covid faraldursins hafði orðið mikil verðmætasköpun á Íslandi árið 2019. 

Þegar faraldurinn skellur svo á í ársbyrjun 2020 má sjá mikla niðursveiflu á báðum mörkuðum 

en ástæðan fyrir því er líklega vanmat af hálfu fjárfesta þrátt fyrir mikla óvissu sem hefur fylgt 

veirunni. Síðasta árið hefur einkennst af lágum vöxtum sem ýtir undir verðmætasköpun 

fyrirtækja sem og að sparifjáreigendur taki áhættu sem útskýrir þessa miklu uppsveiflu eftir 

Covid-niðursveifluna í mars árið 2020 (Gísli Halldórsson, 2021). 

 

 

Mynd 6  

Gengisþróun Úrvalsvísitölunnar OMX10 og S&P vísitölunnar frá árinu 2009 til dagsins í dag  

 
(Keldan OMXI10, e.d.) (Yahoo Finance, 2021a) 

 

Á Töflu 1 hér að neðan má sjá gengisbreytingu vísitalanna beggja á milli ára. Til þess að 

samanburður sé sýnilegur þá hefur upphafsgildunum verið breytt í 1.000. Hlutföllin eru reiknuð 

frá janúar árið 2015 til mars árið 2021. Bæði OMXI10 vísitalan og S&P 500 vísitalan hafa 

verið að skila góðum vexti undanfarin ár eftir að hafa skilað neikvæðum vexti árið 2018. Eftir 

væna ávöxtun árið 2015 hérlendis fór gengið niður á við næstu þrjú árin en blaðinu var snúið 

við árið 2019 þegar Úrvalsvísitalan skilaði ávöxtun uppá 31,18%. S&P 500 vísitalan skilaði 

betri ávöxtun en Úrvalsvísitalan árin 2016 og 2017 en  gengið fór niður í neikvæða ávöxtun 

árið 2018. Síðustu ár hefur S&P 500 vísitalan verið að skila góðri árlegri ávöxtun en ekki eins 

ríflegri og OMXI10 vísitalan.  
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Tafla 1 

Samanburður OMX10 og S&P 500 frá árunum 2015-2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

OMXI10 41,24% -9,85% -5,91% -1,21% 31,18% 20,5% 9,09% 

S&P 500 -0,98% 11,01% 18,42% -7,79% 28,34% 14,56% 5,78% 

(Keldan OMXI10, e.d.) (Yahoo Finance, 2021a) 

 

Árið 2020 verður að teljast afar áhugavert ár fyrir hlutabréfamarkaðinn en það einkenndist af 

miklum sveiflum. OMXI10 vísitalan fór til að mynda neðst niður í 1.583 stig og endaði árið í 

2.555 stigum en var það hæsta gildið á árinu. Á fyrsta ársfjórðungi árið 2021 hefur vísitalan 

haldið áfram að rísa en vísitalan fór í 3.018 stig um miðjan febrúar (Keldan OMXI10, e.d.). 

Þau félög sem hækkuðu mest árið 2020 voru Hampiðjan, Kvika og TM en Hampiðjan hækkaði 

um 75%. Í lok ársins varð þriðja stærsta hlutafjárútboðið í sögu markaðarins og var það í boði 

Icelandair. Tvöföldun einstaklinga á markaði í kjölfar útboðsins hjálpaði Úrvalsvísitölunni og 

endaði hún árið í 20,5% hækkun (Fjórðungshækkun Hlutabréfa Árið 2020, 2021). 

S&P 500 vísitalan varð einnig fyrir skakkaföllum vegna ytri áhrifa markaðarins árið 

2020 en fór vísitalan niður í 2.237,4 stig í mars. Líkt og Úrvalsvísitalan þá tók S&P við sér og 

endaði árið í 3.756 stigum og skilaði 14,56% vexti frá árinu áður.  

Á Töflu 2 má sjá samanburð vísitalanna beggja milli ársfjórðunga ársins 2020 og fyrsta 

ársfjórðungi 2021. Bæði OMXI10 og S&P 500 sýna væga lækkun á fyrstra ársfjórðungi sem 

má skýra sem áhrif heimsfaraldursins og óvissunnar sem ríkti á þeim tíma. Eftir þá lækkun var 

talsverð hækkun á milli ársfjórðunga og mikil verðmætasköpun á báðum mörkuðum. 
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Tafla 2  

Samanburður OMX10 og S&P 500 á ársfjórðungum ársins 2020 og fyrsta ársfjórðungi ársins 2021  

 2020 2021 

Ársfjórðungur 1 2 3 4 1 

OMXI10 -18,88% 20,87% 0,72% 23% 9% 

S&P 500 -20,67% 25,49% 7,93% 11,1% 5,77% 

(Keldan OMXI10, e.d.)) (Yahoo Finance, 2021a) 

6.3 Hlutabréfasjóðir 

Til eru ýmiskonar verðbréfasjóðir sem gefa fjárfestum þann möguleika að fjárfesta í fleiri 

verðbréfum í einu fremur en í einstökum fyrirtækjum eða félögum. Hlutabréfasjóðir fjárfesta 

aðallega í hlutabréfum og er ávöxtun reiknuð frá heildarhækkun eða lækkun allra hlutabréfanna 

innan sjóðsins. Þegar fjárfest er í sjóðum öðlast fjárfestar hlutdeildarskírteini sem lýsir hlutdeild 

í því virði sem keypt er í sjóðnum og í framhaldi af því þá virkar sjóðurinn eins og hlutabréf 

(Bodie o.fl., 2017). Eins og fram hefur komið þá eru hlutabréfaviðskipti áhættusamur 

fjárfestingarkostur og teljast kaup í sjóðum einnig vera áhættusöm. Ef hugsað er til kenningar 

Harry Markowitz þá er hins vegar minni áhætta í að fjárfesta í vel dreyfðum sjóðum fremur en 

að fjárfesta í einstökum bréfum.  

 Hlutabréfasjóðir eru ýmist verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir eða fagfjárfestasjóðir. Á 

Íslandi eru sjóðir sem innihalda annaðhvort innlend hlutabréf  eða erlend hlutabréf en einnig 

eru blandaðir sjóðir sem innihalda bæði innlend og erlend hlutabréf (Seðlabanki Íslands, 

2021).   

Þeir sjóðir sem hafa fengið hæstu ávöxtun síðustu ára á Íslandi sem innihalda einungis 

innlend hlutabréf eru Akta Stokkur sjóðurinn og IS EQUUS hlutabréfasjóðurinn. Akta Stokkur 

sjóðurinn inniheldur meðal annars Marel hlutabréf í 20,5%, Kviku banka hf. í 18,3% og Arion 

banka hf. í 16,8%. Sjóðurinn leggur áherslu á að leggja eins gott mat á væntingar og 

markaðsaðstæður hlutabréfa á Íslandi eins og mögulegt er og skila fjárfestum betri ávöxtun en 

Úrvalsvísitala Kauphallarinnar og þar af leiðandi jákvæðari ávöxtun.  
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Mynd 7 

Gengi 6 mismunandi hlutabréfasjóða árið 2020 og fyrsta ársfjórðungs ársins 2021 

 
(Samanburður sjóða, e.d.) 

 

Á Mynd 7 hefur gengi sjóðanna verið gert að því sama til þess að fá ítarlegan samanburð. Á 

myndinni má sjá 6 mismunandi sjóði og er þar með talinn Úrvalsvísitölusjóðurinn sem fylgir 

Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands. Frá ársbyrjun 2020 má sjá gífurlega ávöxtun hjá Erlenda 

hlutabréfasafni ÍV frá marsmánuði þar til það kom fram neikvæð ávöxtun á fyrsta ársfjórðungi 

árið 2021. Einu tveir sjóðirnir sem eru fyrir neðan Úrvalsvísitölusjóðinn um þessar mundir eru 

Global Portfolio sjóðurinn frá Landsbréfum sem inniheldur einungis erlend hlutabréf og 

Eignaleið IV sjóðurinn frá Kvikubanka sem er blandaður sjóður. Eins og kom fram hér að 

framan þá hafa Akta Stokkur sjóðurinn og IS EQUUS hlutabréfasjóðurinn skilað mestum 

hagnaði síðastliðið ár og má sjá vöxtinn hjá sjóðunum á Mynd 7.  

Heilt yfir hefur ávöxtun hlutabréfasjóða sem fjárfesta í innlendum hlutabréfum verið meiri en 

hjá þeim sjóðum sem fjárfesta einnig erlendis. Hins vegar er áhættudreifingin talsvert meiri í 

blönduðu sjóðunum og eru þeir sjóðir betur í stakk búnir til þess að mæta þeim áhrifaþáttum 

sem gætu haft neikvæð áhrif á gengi hlutabréfa. 
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Mynd 8 

Gengi þriggja hlutabréfasjóða frá árinu 2016 til fyrsta ársfjórðungs ársins 2021 

 
(Samanburður sjóða, e.d.) 

 

Á Mynd 8 má sjá IS Hlutabréfasjóðinn sem fjárfestir einungis í innlendum hlutabréfum og 

Erlenda hlutabréfasafn ÍV sem fjárfestir í erlendum hlutabréfum. Til samanburðar er 

Úrvalsvísitölusjóðurinn en sjá má að IS Hlutabréfasjóður er með ávöxtun fyrir neðan 

Úrvalsvísitölugildið á meðan Erlenda hlutabréfasafn ÍV hefur skilað talsverðri ávöxtun síðustu 

fimm árin. Í lok ársfjórðungs ársins 2021 var sjóðurinn búinn að skila 127,16% ávöxtun síðustu 

fimm árin á meðan IS Hlutabréfasjóðurinn hefur skilað 35% ávöxtun á sama tímabili (Keldan). 

6.4 Áhrifaþættir 

Í þessum kafla verður skoðað í stuttu máli áhrif stýrivaxta, verðbólgu og gengi krónunnar á 

hlutabréfamarkaði. Einnig verður stuttlega gert grein fyrir umfangi lífeyrissjóða á Íslandi og 

hlutverki þeirra tengdum hlutabréfamörkuðum. 

 

6.4.1 Vextir 

Aðrir þættir hafa ennfremur áhrif á væntingar fjárfesta um hagnað en þar má meðal annars 

nefna verðbólgu og stýrivexti. Með stýringu meginvaxta, eða stýrivaxta, er Seðlabanki Íslands 

að framfylgja peningastefnu sem hefur síðan áhrif meðal annars á það peningamagn sem er í 
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umferð og á verðbólguna. Stýrivextir ráða mestu um skammtímavexti á markaði sem komnir 

eru frá lánastofnunum en hækkun þessara vaxta getur verið í þeim tilgangi að hækka gengi 

gjaldmiðlisins. Með því að hækka gengið getur það ýtt undir innflutning og kaup á erlendum 

verðbréfum, eða dregið úr ofþenslu eða verðbólgu. 

Hreyfing stýrivaxta hefur ekki einungis mikil áhrif á efnahagslífið heldur líka á daglegt 

líf fólks. Ástand stýrivaxta í efnahagslífinu hefur áhrif á sparnað fólks og hjálpar það við 

ákvörðunartöku um hvort eigi til dæmis að spara eða fjárfesta í verðbréfum. Lágt vaxtastig ýtir 

undir fjárfestingar þar sem kostnaður vaxta er þá minni og auðveldara er að taka lán frá bönkum 

(Mishkin og Eakins, 2017). Þegar almenningur sér að vextir eru lágir þá verður fólk opnara 

fyrir því að fara út í fjárfestingar á verðbréfum (Arnar Arnarsson, munnleg heimild, viðtal, 2. 

mars 2021). Hins vegar getur lágt vaxtastig verið merki um hægan hagvöxt og ekkert sérlega 

gott ástand í efnahagslífinu (Mishkin og Eakins, 2017). 

 

Mynd 9  

Prósentubreyting stýrivaxta á Íslandi  

 
(Seðlabanki Íslands) 

Vextir voru rúmlega 4% árið 2018 og tók vaxtastigið að lækka árið 2019 og undir árslok var 

vaxtastigið komið í 3%. Árið 2020 voru stýrivextir keyrðir niður í 1%. Eftir þá lækkun hafa 

fjárfestingar tengdar verðbréfum orðið spennandi kostur fyrir fólk. 
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Mynd 10  

Prósentubreyting stýrivaxta í Bandaríkjunum frá árinu 2018 til ársins 2020  

 
(International Monetary Fund, 1948). 

 

Í Bandaríkjunum hækkuðu vextir frá 2% upp í 3% árið 2018 og hélst vaxtaprósentan í 3% til 

júlímánaðar ársins 2019. Vextir lækkuðu niður í 2,25% í árslok 2019 og féllu síðan niður í 

0,25% í mars árið 2020. 

 Ef horft er á vaxtastig beggja þjóða og gengisþróun Úrvalsvísitölunnar og S&P 500 

vísitölunnar þá sést samspil vaxta og gengis vísitalnanna. Þegar vextir lækkuðu svo um munar 

árið 2020 þá rauk gengi beggja vísitalnanna upp á við vegna aukningar í fjárfestingum.  

 

6.4.2 Verðbólga og gengi krónunnar 

Verðbólgu má skilgreina sem hækkun verðlags til ákveðsins tíma og helst hún í hendur við 

verðgildi peninga. Ef verðbólga hækkar þá minnkar verðgildi peninga og minna fæst fyrir 

hverja krónu eða dollar. Vísitala neysluverðs mælir verðbólgu en hafa þarf í huga áhrif  

verðbólgu á ávöxtun á hlutabréfum. Mjög lág verðbólga veldur aukinni eftirspurn eftir 

verðbréfum þar sem eftirvænting eftir hagnaði eykst. Væntingar gagnvart verðbólgu (e. 

expected inflation) hafa einnig mikil áhrif á væntingastjórnun á framtíðarávöxtun hlutabréfa. 

Þegar væntingar gagnvart verðbólgu hækka þá hækkar verð hlutabréfa og vextir lækka og hið 

öfuga gerist ef væntingarnar lækka (Mishkin og Eakins, 2017). 
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Mynd 11 

12 mánaða breyting á vísitölu neysluverðs (appelsínugulur ferill) frá árinu 2008 til dagsins í dag og 

verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands (Blár ferill) 

 

(Seðlabankinn - Verðbólga, e.d.). 

 

Eins og sjá má á Mynd 11 hefur þróun verðbólgu á Íslandi verið nokkuð stöðugt frá árinu 2014 

eftir væga niðursveiflu frá árinu 2008. Verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands er 2,5% en 

verðbólga í dag er í kringum 4%. Þar sem verðbólga var frekar lág árið 2020 var eftirspurn eftir 

hlutabréfum í miklu magni og var vænting hagnaðar mikil. 

 
Mynd 12 

Þróun verðbólgu í Bandaríkjum síðustu 10 ár. 

 
(U.S. Bureau of Labor Statistics, e.d.) 
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Verðbólga Bandaríkjanna var neikvæð árið 2015 en hefur verið í rúmlega 2% síðan árið 2017. 

Verðbólgan fór síðan niður árið 2020 en hefur verið að rísa upp síðustu mánuði.  

Á Íslandi hefur gjaldeyrismarkaðurinn þrjá þáttakendur en þeir eru Íslandsbanki, Arion 

banki og Landsbankinn. Seðlabankinn hefur síðan eftirlit með markaðnum og þeim 

möguleikum sem eru á að eiga viðskipti. Á markaðnum fara fram viðskipti þar sem 

viðskiptabankarnir gera kaup- og sölutilboð í ákveðna fjárhæð evra sem markaðurinn semur 

síðan um. Kaup eða sölur viðskiptabankanna ráðast oftast af óskum viðskiptavina bankanna og 

eftirspurn eftir ákveðnum gjaldeyri. Styrking krónunnar ræðst oft á vexti  útflutnings- og 

innflutningstekna en þegar mikill vöxtur er á útflutningstekjum leiðir það til styrkingar á 

krónunni. Einnig ef í hina áttina er farið, það er  þegar samdráttur er á útflutningstekjum eða 

aukning á innflutningstekjum þá veikist krónan (Gylfi Magnússon, 2017).  

Gengi krónunnar er risa stór þáttur þegar kemur að kaupum á erlendum hlutabréfum. 

Þegar gengi krónunnar er lágt eru innfluttar vörur dýrar. Sama má segja um verðbréf almennt 

að þau verða dýrari fyrir vikið. Ef fjárfestir kaupir verðbréf á bandaríska markaðnum þarf hann 

fyrst að kaupa gjaldeyri og þarf fjárfestirinn að borga fleiri krónur fyrir ákveðna upphæð af 

dollurum heldur en þegar gengi krónunnar er hátt. Hins vegar er hagstætt fyrir eigendur 

erlendra hlutabréfa að selja þegar gengi krónunnar er lágt þar sem fleiri krónur fást þegar 

gengið er lægra (Anthony Karl Gregory, munnleg heimild, viðtal, 11. mars 2021).    

Þegar fjárfestir er að horfa á einstök bréf hérlendis þarf að taka mið af krónunni og 

mögulegum sveiflum hennar. Nokkur félög í Kauphöllinni eru hugsuð í erlendri mynt þar sem 

allur rekstur og sjóðstreymi er í dollar eða evru, nema þá launakostnaður. Marel er gott dæmi 

um þetta sérstaklega þar sem félagið er einnig á hollenska markaðnum og er hugsað í evrum. 

Fjárfestir er því að gengistryggja sig að vissu leyti með fjárfestingum í Marel og sambærilegum 

félögum (Helgi Magnússon, munnleg heimild, viðtal, tekið 13. febrúar 2021). Líkt og kom 

fram í aðferðafræðikafla þá er það þrautinni þyngra að kafa djúpt í gjaldeyrismál tengdum 

hlutabréfaviðskiptum þegar horft er til erlendra markaða.  

 

6.4.3 Lífeyrissjóðir 

Sögu lífeyrissjóða á Íslandi má rekja allt aftur til ársins 1851 þegar lagafrumvarp um eftirlaun 

embættismanna var kynnt með tilskipun Friðriks VII Danakonungs. Fyrsti eiginlegi 

lífeyrissjóðurinn varð síðan ekki formlega til fyrr en við stofnun lífeyrissjóðs fyrir 

embættismenn hinn 28. nóvember árið 1919 þar sem embættismönnum var skylt með lögum 

að verja 5% af árslaunum sínum til sjóðsins. (Saga LSR, e.d.). Síðan þá hefur margt breyst hvað 
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lög og reglugerðir lífeyrismála varðar en árið 1969 var grundvöllur núverandi 

lífeyrissjóðakerfis lagður. Það ár var samið um að setja upp atvinnutengda lífeyrissjóði með 

skylduaðild og fullri sjóðssöfnun frá byrjun árs 1970. Í dag eru lífeyrissjóðirnir 21 talsins  með 

223.772 virka sjóðsfélaga og rúmlega 300 milljarða í árlegar iðgjaldagreiðslur (Tilgangur, 

hlutverk og saga, e.d.). 

Þegar rýnt er í eignarhald OMXI10 í Kauphöll Íslands er auðsjáanlegt hvaðan 

fjármagnið sem heldur uppi skráðu fyrirtækjunum 18 í kauphöllinni kemur. Lífeyrissjóðirnir 

og hinir fáu stjórnarmenn þeirra stýra í dag rúmlega 6.000 milljörðum íslenskra króna og eiga 

örlítið meira en helming í öllum skráðum félögum á Íslandi. Síðastliðin ár hafa lífeyrissjóðirnir 

aukið hægt og rólega við eignasafn sitt í erlendum hlutabréfum og sjóðum eftir að opnað var 

fyrir fjárfestingar þeirra erlendis. Í þessu samhengi má velta fyrir sér hver staðan er hjá hinum 

almenna borgara þegar hann hefur greitt í lífeyrissjóð, af húsnæðisláni og þá reikninga sem til 

falla. Þá er ef til vill  ekki mikill afgangur til einstaklingsbundinna fjárfestinga eins og í 

hlutabréfakaupum. Staða fólks er vissulega mismunandi og er það skoðun margra að 

lífeyrissjóðirnir gegni afar mikilvægu hlutverki í heilbrigði Kauphallarinnar á Íslandi. Þar gæti 

verið samhengi á milli þess að eignaminna fólk eigi minna í hlutabréfum á Íslandi frekar en 

eignameira fólk.  

 

Mynd 13 

Eignasafn lífeyrissjóða í hlutabréfum á Íslandi frá aldamótum 

 
(Hagtölur lífeyrissjóða, e.d.) 
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6.5 Samantekt 

Þegar betur er skyggnst um bekki kemur í ljós margslunginn heimur hlutabréfaviðskipta. 

Almennir fjárfestar ættu því að vera vakandi fyrir þeim þáttum sem geta auðveldað þeim að 

lesa í aðstæður og þannig hjálpað þeim að taka vel upplýstar ákvarðanir þegar kemur að 

hlutabréfaviðskiptum. Þegar stýrivextir eru lágir þá er yfirleitt hagstætt að fjárfesta í 

hlutabréfum. Hins vegar er ekki um óbrygðult samband þarna á milli að ræða. Ef horft er til 

dæmis til áranna fyrir hrun þá hækkuðu stýrivextir og hlutabréfaverð samtímis. Undirstrikar 

það dæmi hversu óútreiknanlegur hlutabréfamarkaðurinn getur verið sem styður kenninguna 

um slembigang (e. Random Walk Theory) sem segir að framtíðarverð hlutabréfa getur 

stundum verið algerlega óútreiknanlegt (Malkiel, 1999). 

 Lífeyrissjóðirnir eru áberandi á hlutabréfamörkuðum eins og sést á Mynd 13. Með 

þeim miklu fjármunum sem sjóðirnir leggja í hlutabréf geta þeir í ljósi þeirra áhrifa sem af 

því verður keyrt upp verð hjá einstaka félögum. Má því segja að það hljóti að teljast kostur að 

kaupa hlutabréf í fyrirtæki á undan lífeyrissjóðunum til þess að eiga von um að vera með í 

uppsveiflunni sem þeir kunna að mynda. Þá skiptir vissulega máli að fjárfestirinn hafi trú á að 

aðstæður séu með þeim hætti að lífeyrissjóðirnir muni á endanum kaupa í félaginu og keyra 

upp verðið.  

Vert er einnig að hafa í huga þær takmarkanir sem tengjast hlutabréfamarkaði almennt. 

Ber þar sérstaklega að nefna tilfinningu þeirra sem fást við hlutabréfaviðskipti fyrir 

tímasetningu á sölu og kaupum á hlutabréfum. Hagnaðarvon og góð ávöxtun er eitthvað sem 

hægt er að gera greinarmun á en þegar á hólminn er komið er ákvörðunin um að selja bréfin á 

réttum tímum tilviljunarkennd og persónubundin.  
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7. Greining einstakra bréfa 

Til þess að nálgast markmið okkar með þessari ritgerð og að geta svarað 

rannsóknarspurningunni var gerður samanburður á einstökum bréfum hérlendis við erlend bréf. 

Samræmi er í samanburðinum þar sem særsta félagið á Íslandi verður borið saman við afar 

arðsamt fyrirtæki á bandaríska markaðnum. Í kjölfarið af því verða tvö fasteignarfélög borin 

saman og síðan tvö símafyrirtæki. Horft verður til gengis hvers fyrirtækis fyrir sig og frekari 

þátta tengda genginu á hverju tímabili fyrir sig. Þá verður stuðst við rannsókn Dr. Esha Jain 

um áhrif á verðmætasköpun á mörkuðum, þar sem notaður verður RSI vísirinn til þess að að 

greina nýlega afkomu hvers hlutabréfs fyrir sig með tilliti til verðlagssögu  

7.1 Samanburður á Marel og Bunge Limited 

Marel er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í umbreytingu á vinnslu matvæla. Fyrirtækið er 

að gera það gott á heimsvísu og er Marel stærsta og umsvifamesta fyrirtækið í íslensku 

Kauphöllinni. Marel er einnig á hollenska hlutabréfamarkaðnum og er fyrirtækið hugsað í 

evrum. Fyrirtækið stundar viðskipti um allan heim og er með starfsfólk í yfir 30 löndum. 

Markaðsvirði félagsins er í kringum 60% af markaðsvirði Úrvalsvísitölunnar og þess vegna 

þróast vísitalan í takt við sveiflur í verði hlutabréfa Marel. Eins og staðan er í dag þá stendur 

gengi Marel rétt undir 900 kónum en hefur gengið hækkað um ríflega 50% á einu ári frá 

genginu 594,5 (Keldan, 2021). 

  

Til þess að gera samanburð við Marel verður skoðað matvælafyrirtækið Bunge Limited en það 

er 200 ára fyrirtæki sem á ættir að rekja til Hollands. Fyrirtækið er framleiðandi hagnýtra 

matvæla, eins og olíufræ og korn frá helstu vaxtarsvæðum Ameríku og stundar fyrirtækið 

viðskipti um allan heim. Bunge Limited er alþjóðlegt fyrirtæki sem á útibú víða um lönd og 

þrátt fyrir langa starfsemi er enn mikill drifkraftur innan fyrirtækisins. Árið 2001 gerði Bunge 

sér leið á NYSE markaðinn og varð því eitt stærsta fyrirtækið á lista kauphallarinnar á þeim 

tíma . Á Mynd 14 má sjá tímann sem efnahagshrunið gekk yfir en sá tími er valinn til að fá sýn 

á áhrif hrunsins á einstaka félög. 

 

 

 

 

 



 36 

Mynd 14 

Gengi hlutabréfaverðs hjá Marel (blá lína) og Bunge Limited (appelsínugul) árin 2005–2011  

 
(Marel & Bunge Ltd., (e.d.) 

Eins og fram hefur komið þá sýnir Mynd 14 tímabilið sem leiddi til efnahagshrunsins árið 2008 

og einnig þrjú ár eftir hrunið eða til áramóta 2011. Má sjá að gengi Bunge var afar sveiflukennt 

á þessum árum en hæst fór verð hlutabréfa fyrirtækisins í $133 hinn 14. janúar árið 2008.  Um  

sumarið sama ár má sjá djúpan dal þar sem gengið tekur dýfu niður, neðst í $86,8 í apríl, og rís 

síðan aftur upp í $122. Á þremur mánuðum frá 20. ágúst til 20. nóvember árið 2008 falla bréfin 

um 64,7%. Á árunum eftir 2009 tók við vaxtatímbil þó með einhverjum sveiflum hjá Bunge 

(Yahoo Finance, 2021b).  

Marel var einnig mjög sveiflukennt á þessu 6 ára skeiði en vert er að nefna að Marel er 

annað af tveimur núverandi félögum í Kauphöllinni sem var á markaði þegar hrunið skall á. 

Marel var komið í svipað gengi og áður eftir hrunið árið 2011 og hefur fyrirtækið vaxið og 

dafnað eftir því sem tíminn hefur liðið (Keldan, 2021). Í apríl og maí árið 2010 má sjá miklar 

uppsveiflur en einnig niðursveiflur, sérstaklega hjá Marel en draga má þá ályktun að þar sé um 

áhrif eldgossins í Eyjafjallajökli að ræða. Ávöxtun Marel var 11% fyrstu tvær vikurnar eftir að 

sprengigosið átti sér stað hinn 14. apríl en þegar lokað var á flugumferð til Evrópu í byrjun maí 

má sjá niðursveiflu um 19% í maímánuði.  
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Tafla 3  

Ávöxtunarprósenta hjá Marel og Bunge Limited frá árunum 2005 til 2010  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Marel 33,19% 16,67% 31,65% -30,46% -24,88% 60,77% 

Bunge Limited -0,01% 26,10% 62,58% -35,85% 20,05% 1,35% 

(Keldan, 2021) (Yahoo Finance, 2021b) 

Á Töflu 3 sjást stöðugar hækkanir hjá Marel á árunum 2005–2007, sömuleiðis hjá Bunge að 

árinu 2005 að undanskyldu þar sem verð var nokkuð stöðugt þrátt fyrir uppsveiflur yfir fjögurra 

mánaða tímabil. Árið 2008 er slæmt fyrir bæði félög en sést á ávöxtunartölum ársins 2009 hvað 

Bunge var fljótara að jafna sig eftir efnahagshrunið þar sem félagið skilaði 20% ávöxtun á 

meðan Marel lækkaði um 24,9%. Hins vegar þegar litið er á árið 2010 þá byrjar Marel vélin að 

malla og hefur gengi hlutabréfaverðs félagsins haldið stöðugum vexti eftir niðursveifluna á 

árunum 2008 og 2009. 

 
Mynd 15 

Samanburður gengi hlutabréfaverðs hjá Marel og Bunge Limited frá árunum 2014-2021  

 
(Marel & Bunge Ltd., e.d.) 
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Á Mynd 15 hefur upphafsgengi beggja félaga verið gert að 100 svo félögin geti verið 

samanburðarhæf. Myndin sýnir hversu mikla verðmætasköpun Marel hefur búið til á síðustu 

rúmum 7 árum en verð  hlutabréfa félagsins hefur hækkað frá 137,5 ISK í ársbyrjun 2014 upp 

í 926 ISK  í febrúar 2021 sem samsvarar 673,5% ávöxtun. Eins og sést á appelsínugula ferlinum 

þá hefur verðmætasköpun Burge ekki verið mikil sem er í sjálfu sér merkilegt miðað við að 

félagið var með talsvert meiri verðmætasköpun heldur en Marel fyrir hrun. Myndin segir meira 

en mörg orð þegar samanburður er gerður á þessum tveimur fyrirtækjum síðustu 6 árin. 

 

7.2 Samanburður á Reitum og American Tower Corporation 

American Tower Corporation er eitt stærsta fasteignafyrirtæki heimsins og er leiðandi í 

tækninýjungum í tilteknum geira. Félagið framleiðir og selur rafmagnsturna sem eru staðsettir 

úti um allan heim. Saga félagsins nær aftur til ársins 1995 en stóð í sem mestum blóma í 

kringum aldamótin þegar það sótti út fyrir fyrir landsteinana. American Tower var skráð í 

verðbréfahöllina NYSE árið 1998 og fór félagið inn í S&P 500 vísitöluna árið 2007. Árið 2012 

varð félagið síðan að fasteignafélagi með útibú um allan heim og selur nú mikið magn af 

turnum í flestum heimsálfum. Sem stendur er hlutabréf American Tower corporation í $252,67 

en hefur verðið hækkað um 12,57% frá síðustu áramótum. Hæst fór gengi fyrirtækisins í 

$271,29 hinn 29. júlí árið 2020 (Yahoo finance, 2021c).  

Reitir er íslenskt fasteignafélag og nær saga félagsins alveg til ársins 1987 þegar 

Kringlan var opnuð. Eignarhaldsfélag Kringlunnar sameinaðist öðrum fasteignafélögum á 

árunum 2000–2008 og keypti félagið margar eignir á þeim tíma. Árið 2010 var nafnið Reitir 

tekið upp og hefur félagið verið umsvifamikið í fasteignakaupum hérlendis. Árið 2015 var 

félagið skráð í Kauphöll Íslands og hefur það siglt lygnan sjó á markaðnum til dagsins í dag. 

Sem stendur er verðgildi fyrirtækisins í 70,20 ISK og er markaðsvirði félagsins tæpir 54 

milljarðar ISK. Félagið hefur farið niður um 2,76% á þessu ári, eða um 1,93 ISK (Reitir 

fasteignafélag, e.d.). 

Á Mynd 16 má sjá samanburð bréfanna síðastliðið rúma árið þar sem upphafsgildum 

hefur verið breytt í 100 til þess að fá nákvæman samanburð á verðmætasköpun. Sjá má Covid-

19 sveifluna í mars árið 2020 en þá lækkuðu bæði verð talsvert. American Tower tók í kjölfarið 

risa stóra uppsveiflu og varð munurinn á verðmætasköpun hjá félögunum ósamanburðarhæfur 

allt  síðasta sumar. Hins vegar hækkaði verð Reita talsvert seinni hluta árs og situr gengið hjá 

báðum félögum á svipuðum stað og fyrir niðursveifluna í fyrra.  
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Mynd 16 

Samanburður á gengi bréfa American Tower Corporation og Reita frá 1. mars árið 2020  

 
(Reitir fasteignafélag & American Tower Corporation, e.d.) 

Mynd 16 sýnir vöxt American Tower Corporation bersýnilega enda hefur fyrirtækið farið 

mikinn síðustu árin, eins og sjá má á Mynd 17 hér á eftir. Hins vegar sést hversu harkalega 

veiruvandinn lenti á félaginu á síðasta ári en einnig sést greinilega hvernig uppsveiflan virkaði 

á vöxt félagsins. Sjá má gífurlega hækkun í ávöxtun hjá Reitum í kringum nóvembermánuð 

fram yfir áramót. Ávöxtuninina má greinilega sjá í Töflu 4.  
 

Tafla 4  

Ávöxtunarprósenta hjá Reitir og American Tower á síðustu fimm ársfjórðungum  

                                          2020 2021 

Ársfjórðungur 1 2 3 4 1 

Reitir -39,62% 5,52% -0,23% 60,73% -0,27% 

American 

Tower 
-4,94% 24,92% -9,79% -7,88% 8,86% 
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(Reitir fasteignafélag, e.d.)(Yahoo Finance, 2021c) 

Á Töflu 4 er áhugavert að sjá ávöxtunarprósentu ársfjórðunga þessa félaga síðasta árs og það 

sem komið er af árinu 2021. Reitir horfðust í augu við mikla lækkun í byrjun ársins 2020 sem 

og American Tower, en það sem dregur athyglina frá hrikalegri niðursveiflu American Tower 

í öðrum ársfjórðungi er afgerandi viðsnúningur sem á sér stað í lok mars. Félagið hækkaði þá 

um 45% ávöxtun á rúmum tveimur vikum þegar verð fór frá $179,90 upp í $259,60 frá 23. 

mars til 9. apríl (YahooFinance, 2021c). Reitir tóku svipaða dýfu en tókst ekki að rétta úr 

kútnum fyrr en í byrjun hausts 2020. Félagið skilaði 60,73% ávöxtun á meðan American Tower 

lækkaði um 7,88% á fjórða ársfjórðungi. 

 

Mynd 17 

Heildargengi American Tower og Reita frá árinu 2015 

 
(Reitir fasteignafélag & American Tower Corporation, e.d.) 

Á Mynd 17 má sjá hvernig gengi hlutabréfaverða þessara félaga hefur verið að sveiflast frá 

ársbyrjun 2016. Góð uppsveifla American Tower er sjáanleg árið 2017 og enn betri sveifla árið 

2019, rétt áður en faraldurinn skellur á heimsbyggðina.  

Reitir var á svipuðu róli og American Tower þar til verðið fór að leita niður á við árið 

2017. Verðið reikaði upp á við árið 2019 og fór síðan aftur niður á við á árinu og í kjölfarið 
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kemur Covid-19 niðursveiflan en félagið er komið núna á svipaðan stað og það var á fyrir þá 

niðursveiflu. 

 

Tafla 5  

Ávöxtunarprósenta hjá Reitir og American Tower árin 2016-2020  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Reitir 5,65% -10,35% -16,89% -0,01% -4,32% 

American Tower 9,28% 34,40% 12,09% 46,62% -1,79% 

(Reitir fasteignafélag, e.d.)(Yahoo Finance, 2021c) 

Árið 2017 náði American Tower 34,40% ávöxtun og voru næstu tvö ár eftir það einnig góð þar 

sem ávöxtunin árið 2019 var 46,62% hjá félaginu. Reitir náðu 5,65% ávöxtun árið 2016 en á 

síðustu fjórum árum hefur ávöxtunin verið á niðurleið að undanskildu árinu 2019 þar sem 

prósentan var í kringum núllið.  

Þegar á heildina er litið þá hefur American Tower Corporation skilað talsvert betri 

ávöxtun síðustu fimm ár. Reitir á hinn bóginn hefur verið að síga niður síðustu árin en hækkun 

á síðasta ársfjórðungi árið 2020 bætti stöðuna til muna. Fyrir fjárfesta þá er vissulega arðbærara 

að fjárfesta í American Tower Corporation þegar til lengri tíma er litið út frá ávöxtun síðustu 

ára. Hins vegar til skammtímafjárfestinga þá gæti verið snjallt að skoða möguleg 

hlutabréfakaup í Reitum, sérstaklega þegar horft er til ákveðinna tímabila eins og fjórða 

ársfjórðungs árið 2020.  

7.3 Samanburður á Símanum og Verizon 

Síminn er rúmlega 100 ára gamalt íslenskt símfyrirtæki sem hefur verið rótgróið fyrirtæki á 

fjarskiptamarkaðnum síðustu áratugi. Árið 2016 fór fyrirtækið í hagræðingaraðgerðir og hefur 

rekstur Símans batnað til muna og er fróðlegt að sjá vöxt hlutabréfa félagsins á Mynd 18. 

Síminn fór á hlutabréfamarkað í október árið 2015 og var verð hlutabréfa félagsins 3,49 ISK 

(Síminn, e.d.). Til samanburðar verður skoðað fyrirtækið Verizon Communications sem hóf 

rekstur sinn árið 2000 en fyrirtækið er alþjóðlegt samskiptatæknifyrirtæki sem býður upp á 

stafrænar lausnir og frekari þjónustu í fjarskiptabransanum um allan heim. Verizon kom sér á 

NYSE markaðinn árið 2000 og seldist hlutabréf félagsins í fyrstu á $45,53. 
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Mynd 18 

Samanburður hlutabréfaverðs Símans og Verizon Communications Inc. frá árinu 2016–2021  

 
(Síminn & Verizon Communications, e.d.) 

Upphafsgildum hjá báðum félögum hefur verið breytt í 100 svo að gengi hlutabréfaverðs sé 

samanburðarhæft. Frá árunum 2016–2018 skiptast félögin á að skapa betri verðmætasköpun í 

gegnum hlutabréf og eru bæði fyrirtækin á svipuðu reiki þegar líður á árið 2019. Síminn 

sveiflast upp á við seinni hluta ársins 2019 en lendir síðan í vægri niðursveiflu í mars árið 2020 

með tilkomu faraldursins. Eftir það heldur gengið áfram að rísa og situr verðið núna í 10,5 ISK 

sem samsvarar 300% ávöxtun frá því að félagið fór á markað árið 2015. Heildarávöxtun 

Verizon frá árinu 2016 er 24,87% og er það talsvert minna en hjá Símanum. 

 
Tafla 6 

Samanburður ávöxtunarprósentu frá árunum 2016–2021 hjá Símanum og Verizon 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021, Q1 

Síminn -17,52% 31,37% -9,63% 42,80% 46,48% 22,31% 

Verizon 

Communications 
16,37% -3,12% 5,42% 9,60% -3,91% -1,20% 

(Síminn, e.d.)(Yahoo Finance, 2021d) 

Á Töflu 6 má sjá ávöxtun á milli ára hjá hlutabréfum fyrirtækjanna sem skilaði Verizon 16,37% 

ávöxtun árið 2016 á meðan Síminn lækkaði um 17,52%. Árið 2017 tók gengi bréfa Símans við 
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sér og skilaði 31,37% ávöxtun en lenti svo í neikvæðri ávöxtun árið 2018. Síðustu tvö árin 

hefur gífurleg verðmætasköpun átt sér stað hjá Símanum, eins og sést bersýnilega á Mynd 18, 

en ávöxtunin var árið 2019 og 2020 samanlagt 89,28% á meðan Verizon skilaði einungis 5,69% 

ávöxtun á sama tímabili. Verð hlutabréfa Símans hefur síðan haldið áfram að vaxa árið 2021 

og hljóta fjárfestar sem keyptu bréf í Símanum árið 2019 að vera glaðir með sitt hlutskipti.  

 

7.4 Hlutfallslegur styrkur vísitalna 

Með því að mæla hlutfallslegan styrk hlutabréfa er notast við RSI vísinn (e. Relative Strength 

Index Indicator) en hann segir til um hvort hlutabréfaverð sé á ofkeyptu (e. Overbought) eða 

ofseldu (e. Oversold) stigi á hverju tímabili fyrir sig. RSI gildið er á bilinu 0-100 og samkvæmt 

J. Welles Wilder, verkfræðingi sem þróaði vísinn, eru allir hlutabréfagreinendur einróma um 

það að gildi yfir 70 væri yfirkeypt svæði og öll gildi undir 30 væri ofselt svæði. Til þess að 

setja þetta í samhengi, má hugsa sér níu daga tímabil – eins og er hvað algengast þegar reiknað 

er með RSI vísinn – þá er gildið 0 ef hlutabréfaverðið lækkar alla níu dagana frá upphaf 

greiningar. Hið öfuga gerist þegar verðið hækkar alla dagana og þá er gildið 100. 

Dr. Esha Jain gerði rannsókn um hlutfallslegan styrk Amazon en hún tók mengi gilda 

hlutabréfaverða á 290 daga tímabili og miðaði styrkleikann við 14 daga tímabil. Þegar vísirinn 

var á bilinu 35-65 þá væri æskilegt að bíða og sjá næstu skref í verðsveiflum hlutabréfanna, 

þegar vísirinn fór yfir 65 ættu fjárfestar að skortselja (e. Short Selling), en það er 

fjárfestingarmáti sem fagfjárfestar notast við til þess að græða á niðursveiflum bréfa. 

Að lokum þegar gengið fór niður fyrir 35 þá ætti að vera tækifæri fyrir langtíma 

fjárfestingu þar sem gengið hefur lækkað mikið á ákveðnu tímabili (Jain o.fl., 2016). Á 

tímabilum þar sem hlutabréfaverð fyrirtækja liggja undir gildinu 35 gætu verið tækifæri fyrir 

almenna fjárfesta að fjárfesta til lengri tíma. Í framhaldinu verður gerð greining með RSI vísinn 

til hliðsjónar og notast verður við 14 daga viðmið.  

Til þess að bera saman Kauphöllina á Íslandi og Kauphöllina í New York með tilliti til 

hlutfallslegs styrkleika hlutabréfa voru tvö fyrirtæki valin frá báðum mörkuðum. Til að byrja 

með var Marel skoðað þar sem fyrirtækið er með mjög mikla yfirburði í markaðsvirði 

Kauphallar Íslands og hreyfist markaðurinn mjög mikið út frá stöðu Marels. RSI gildin má sjá 

á Mynd 19 á neðra grafinu með fjólublárri línu og fjólubláa svæðið undir gildinu er frá 30 til 

70 en það svæði segir til um hvort það sé ofkeypt eða ofseld staða á hlutabréfaverði. Á 
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ofanverðu grafi með blárri línu fylgir hlutabréfaverð félagsins með til samanburðar við RSI 

vísinn. 

 

Mynd 19 

Hlutfallslegur styrkur hlutabréfa hjá Marel frá árinu 2019 til 2021 

 
(Marel | Relative strength index, e.d.) 

Mynd 19 sýnir mjög vel hvernig 14 daga RSI gengið (Neðri ferillinn) sveiflast í takt við gengi 

hlutabréfaverðs hjá Marel (Efri ferillinn). Á síðustu rúmum tveimur árum hefur RSI gildið farið 

upp fyrir 70 sem þýðir að verð hefur hækkað mikið og mikið af kaupum af hlutabréfum hefur 

átt sér stað. Þar af leiðandi er hlutabréfið að öllum líkindum ofkeypt sem segir til um að félagið 

sé að stunda viðskipti á hærra gengi heldur en virði þess er. Frá febrúarmánuði til maímánaðar 

árið 2019 var Marel í þessari stöðu og sköpuðu skortseljendur talsverða verðmætasköpun á 

þessu tímabili. RSI vísirinn fór hæst í 85 í mars og er verðið talið vera of hátt fyrir markaðinn, 

en þetta er talinn vera góður tími til þess að selja hlutabréf. Þrátt fyrir að vísirinn nær ekki niður 

fyrir 30 gildið á þessu tímabili, þá fór gildið niður í 33 hinn 9. mars árið 2020 en 

heimsfaraldurinn á þar sök. Það tímabil hefði verið frábært til fjárfestinga í Marel þar sem 

talsvert margir hluthafar voru að selja sinn hlut. 

  Til þess að gera samanburð á hlutfallslegum styrkleika hlutabréfa Marels þá var 

tónlistarstreymisfyrirtækið Spotify greint á sama hátt og má sjá greininguna á Mynd 20. 

 

 

 



 45 

Mynd 20 

Hlutfallslegur styrkur hlutabréfa Spotify árin 2019 til 2021 

 
(Spotify | Relative strength index, e.d.) 

Þegar horft er á samskonar greiningu hjá Spotify sem er skráð á NYSE má sjá tveggja mánaða 

tímabil fyrir ofan 70 gildið. Í júní- og júlímánuðum voru hlutabréf yfirkeypt og skortsölustöður 

að myndast hjá Spotify en má rekja þessa hækkun til Covid faraldursins. Gildið fór aftur yfir 

70 á tveggja vikna tímabili í ágúst og var það í samræmi við gengishækkun hlutabréfaverðs 

fyrirtækisins. Helsta tímabil fyrir fjárfesta til þess að ná góðri fjárfestingu á þessu tímabili hjá 

Spotify er í lok septembermánaðar árið 2019 þegar gildið dansaði á 30 gilda línunni en þá fór 

gengið niður í 31 þar sem hluthafar voru að ofselja hlut sinn í fyrirtækinu. 

Þegar horft er á RSI vísinn bæði hjá Marel og Spotify má sjá að frá marsmánuði árið 

2020 hefur vísirinn verið að sveiflast frá 50 til 80 eftir að báðir ferlarnir voru á bilinu 35-40 í 

mars. Á því tímabili hefur komið upp staða hjá báðum fyrirtækjum að yfirkeypt staða hefur 

myndast og hafa því tækifæri fyrir langtíma fjárfestingar verið af skornum skammti. Í Spotify 

RSI vísinum má sjá yfirselda stöðu í októbermánuði árið 2019 og var þar góður gluggi til að 

fjárfesta í Spotify frekar en í Marel þar sem RSI gildið var þó í lágmarki á árinu 2019 en þrátt 

fyrir það var gildið einungis 50. Skilvirkara hefði verið að fjárfesta í Marel í marsmánuði árið 

2020 þar sem RSI vísirinn var kominn niður í 33 en á sama tíma var RSI gildi Spotify í 40 og 

má sjá í kjölfarið af því að Spotify hlutabréfin urðu talsvert meira yfirkeypt heldur en í Marel.  
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Nú þegar búið er að gera greinarmun á afar arðsömum fyrirtækjum síðustu árin var ákveðið að 

notast við fyrirtæki úr sama viðskiptageira til greiningar á hlutfallslegum styrkleika með RSI 

vísinum. Tvö flugfélög urðu fyrir valinu í þær greiningar, Delta Airlines og Icelandair sem var 

eina flugfélagið sem srkáð er á Kauphöll Íslands.  

 
Mynd 21 

Hlutfallslegur styrkleiki hlutabréfa Icelandair frá septembermánuði árið 2019 til ársins 2021  

 
(Icelandair | Relative strength index, e.d.) 

Á Mynd 21 má sjá bæði gengi hlutabréfaverðs Icelandair á efra grafi með blárri línu og RSI 

vísinn á neðra grafi með fjólublárri línu. Á þessu tímabili má sjá meðal annars septembermánuð 

árið 2020 þar sem hlutafjárútboð félagsins átti sér stað en  þá var hægt að kaupa í félaginu á 

genginu 1. Á því tímabili er gildið fyrir neðan 30 og má ástæður þess rekja til ofsölu hluthafa 

á hlutabréfum félagsins eftir að hlutabréfaverð tók hrikalega niðursveiflu í mars árið 2020 sem 

fyrirtækið náði ekki að jafna sig á. Gengið fór lægst niður í 22 en það var 4. maí þegar í ljóst 

var að ferðamenn kæmu ekki til landsins í ákveðinn tíma vegna heimsfaraldursins og einnig að 

Íslendingar leituðu ekki út fyrir landsteinana um sumarið. Gengið var einnig undir 30 í árslok 

2019 en þeir sem ákváðu að kaupa hlutabréf í Icelandair hefðu þurft að selja bréfin áður en að 

veirufaraldurinn skall á í mars til þess að hafa náð að skapa ákveðinn hagnað.  
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Mynd 22 

Hlutfallslegur styrkleiki hlutabréfa Delta Airlines frá árslokum 2019 til ársbyrjunar 2021  

 
(Delta Airlines | Relative strength index, e.d.) 

Mynd 22 sýnir einnig hlutabréfaverð Delta Airlines á efra grafinu og RSI vísinn á því neðra. 

Hlutabréfaverð Delta Airlines er sem stendur í 45,8 en á síðastliðnum mánuðum hefur RSI 

gengið verið að gæla við það að fara yfir 70 gildið vegna ofkaupa á hlutabréfum félagsins. Í 

heimsfaraldrinum fór RSI gildið alveg niður í 16 sem er talsvert lægra heldur en neðsta gildi 

Icelandair. Á meðan flugleiðir voru í mikilli óvissu næstu mánuði var gildið fyrir neðan 30 og 

var það mjög góður tími til þess að fjárfesta í Delta Airlines þar sem ávöxtun félagsins hefur 

verið að rísa síðastliðið árið. Hvorugt félaganna fór yfir yfirkeypta svæðið á árinu 2020 og því 

hafa möguleikar til langtímafjárfestinga verið þó nokkrir. Þegar RSI vísir Delta Airlines var 

undir 30 þegar óvissan um flugið var sem mest var gott tækifæri til að kaupa á lágu verði þar 

sem talsvert var um sölu hluthafa á bréfum. Einnig hefði verið gott tækifæri til þess að fjárfesta 

í Icelandair á árinu 2020 en vísirinn lá undir 30 í dágóðan tíma frá marsmánuði, alveg fram í 

nóvember. 

 

Almennir fjárfestar gætu nýtt sér RSI vísinn til þess að meta hvert og eitt fyrirtæki með 

það að leiðarljósi að kaupa hlutabréf þegar vísirinn er nálægt eða kominn niður fyrir ofselda 

jaðarinn. Þegar hluthafar hafa selt mikið af sínum hlut segir vísirinn oft á tíðum hvort gengið 

sé að fara aftur upp á næstu dögum eða vikum. Ef rýnt er í gröfin hér að ofan þá má sjá að 

þegar vísirinn er kominn nálægt eða niður fyrir 30 þá hefur gengi hlutabréfanna átt það til að 

leita upp á við. Á móti, ef vísirinn hjá Marel og Spotify síðustu ára er skoðaður þá hefur gengi 
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hlutabréfa fyrirtækjanna leitað niður þegar vísirinn er kominn upp fyrir ofkeypta jaðarinn sem 

getur sagt fjárfestum að það gæti verið góður tímapunktur að selja hlutabréfin sín.  

 

Ákveðnar takmarkanir voru á greiningu einstakra hlutabréfa á milli markaðanna en margir 

þættir hafa áhrif á gengi hlutabréfa eins og fram hefur komið. Þess vegna fannst okkur 

nauðsynlegt að velja úr hvaða tilteknu þættir yrðu skoðaðir í ritgerð sem þessari. Ákveðið var 

að kanna einungis ávöxtunarprósentur ákveðinna tímabila, ásamt RSI vísinum. Við töldum það 

vera of flókið að kafa dýpra í gjaldeyrisgengi í þeim greiningum sem við gerðum. Einnig voru 

arðgreiðslur ekki skoðaðar sérstaklega en hagnaður af arði hlutabréfa er vissulega mikilvægur 

þáttur. 
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8 Niðurstöður og umræða 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður úr þeim þáttum sem farið hefur verið yfir í 

þessari ritgerð. Svarað verður þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í byrjun og 

reynt að varpa ljósi á þá þætti sem höfðu hvað mestu áhrifin á niðurstöður. Í framhaldinu af 

því munu höfundar ritgerðarinnar leggja mat á hvernig var að vinna þessa ritgerð og lýst 

verður nálguninni á viðfangsefnið í heild sinni. Lagt verður mat á fjárfestingarmöguleika með 

hlutabréf í framtíðinni á þeim mörkuðum sem eru til umræðu í ritgerðinni og að lokum verður 

fjallað lauslega um þá takmarkandi þætti sem kunna að hafa áhrif á niðurstöður.  

8.1 Niðurstöður 

Í upphafi var lagt af stað með rannsóknarspurningu sem við teljum að niðurstöður þessarar 

ritgerðar hafi náð að svara. “Ætti almennur íslenskur fjárfestir að fjárfesta á bandaríska 

markaðnum fremur en á þeim íslenska?” var hin eiginlega rannsóknarspurning en einnig var 

spurt tveggja annarra spurninga í þeim tilgangi að fá stuðning við að svara 

rannsóknarspurningunni: 

 

R1: Hvenær hentar að fjárfesta á bandaríska markaðnum? 

R2: Hvenær er/var arðbært að fjárfesta á íslenska markaðnum? 

 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa gagnlegar vísbendingar um að það sé góður kostur fyrir 

hinn almenna fjárfesti að fara út fyrir landsteinana og fjárfesta í bandaríska markaðnum þegar 

tekið er mið af ávöxtun félaga og styrkleika hlutabréfanna. Hins vegar er íslenski markaðurinn 

álíka ábótasamur samanborið við þann bandaríska og því erum við sammála kenningu Harry 

Markowitz um það að áhættudreifing hlutabréfa sé lykilþáttur í verðmætasköpun. (Markowitz, 

1952). Hlutabréfasjóðir sem innihalda bæði innlend og erlend hlutabréf eru því góður kostur út 

frá niðurstöðum og einnig einstök hlutabréf á báðum mörkuðum.  

Þegar keypt er í hlutabréfasjóðum er áhættudreifingin í höndum sjóðsstjóra hvers sjóðs 

fyrir sig og eru yfirleitt nokkur félög inni í hverjum sjóði eins og kom fram í umfjöllun okkar 

um hlutabréfasjóði. Ef eitt fyrirtæki inni í sjóðnum fer á hausinn þá er ekki öll fjárfestingin 

horfin heldur halda hin fyrirtækin áfram að ávaxta fjárfestinguna á meðan öll fjárfestingin 

hverfur þegar keypt er í félagi sem færi ef til vill seinna meir á hausinn.  
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 Árið 2020 kom glöggt í ljós að það er hagstætt að fjárfesta í hlutabréfum almennt þegar 

stýrivextir eru lágir. Síðustu mánuði hefur skapast tækifæri til að fá mikinn hagnað á 

hlutabréfakaupum eftir að vextir lækkuðu í báðum löndum. Þegar horft er til hlutabréfavísitalna 

markaðanna árið 2020 þá var OMXI10 Úrvalsvísitalan arðbærari heldur en S&P 500 vísitalan 

í Bandaríkjunum. Ef skoðaður er samanburður á einstökum hlutabréfum eins og gert var hér að 

framan þá hefði verið snjallt fyrir fjárfesta að fjárfesta í Marel og Símanum hérlendis miðað 

við ávöxtun ársins 2020. Einnig voru fyrirtæki á borð við American Tower og Spotify ábatasöm 

á árinu og áttu vextirnir stóran þátt í því. Óhætt er því að segja að það er arðbært að kaupa 

hlutabréf bæði á íslenska markaðnum og á bandaríska markaðnum þegar vaxtastig í því landi 

er lágt.  

 

8.2 Lokaorð og umræða 

Umræðan um hlutabréf hefur verið áberandi eftir hrun. Áhugavert var því fyrir okkur höfunda 

að kafa aðeins dýpra og skoða gengi hlutabréfa nokkurra félaga á íslenska og bandaríska 

markaðnum og kynna okkur ávöxtunartölur síðustu ára. Vegna stærðar NYSE þá var ekki 

raunhæft að skoða öll fyrirtækin í Kauphöllinni þar en á Íslandi voru flest fyrirtækjanna 

skoðuð og völdum við þau félög til greiningar sem okkur fannst vera hvað 

samanburðarhæfust. Þrátt fyrir stærðarmun þessara markaða er merkilegt að sjá ávöxtun 

íslensku félaganna til samanburðar við þau bandarísku.  

Í nánustu framtíð verður mjög áhugavert að fylgjast með gengi hlutabréfa á báðum 

mörkuðum þar sem vaxtastigið mun án efa rísa á einhverjum tímapunkti. Ef spáð er í spilin 

finnst okkur líklegt að samspil milli gengis íslensku krónunnar og stýrivaxta vera þeir þættir 

sem eru líklegastir til að hafa mestu áhrifin á ákvarðanatöku fjárfesta. Verðbólga mun eflaust 

hækka í kjölfarið og með hækkun á verðbólguvæntingu fjárfesta mun hlutabréfaverð 

vafalaust hækka. Eins og staðan er í dag er möguleiki á hálfgerðum slembigangi í 

hlutabréfaverðum þar sem enginn veit hvernig markaðurinn mun bregðast við hækkunum 

stýrivaxta og því lækkun í fjárfestingum almennt.  

Hlutabréfaverð félaga í Kauphöll Íslands hækkuðu flest öll árið 2020 og högnuðust 

fjárfestar sem fjárfestu í félagi á íslandi eftir fyrsta ársfjórðung á því ári mjög vel. Sama var 

uppi á teningnum í Bandaríkjunum en munurinn er sá að fleiri félög á þeim markaði stóðu 

ekki af sér niðursveifluna vegna heimsfaraldursins og fóru því á hausinn. Hins vegar var 

ávöxtunin í þeim fyrirtækjum sem stóðu sveifluna af sér vænleg og í mörgum tilfellum 
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ábatasamari en í félögum á íslenska markaðnum ef borin eru saman fyrirtæki í svipuðum 

viðskiptageira. Tækifærin voru mörg fyrir fjárfesta til þess að dreifa áhættu eignasafna sinna 

út fyrir landsteinana í apríl í fyrra en það tímabil er eflaust einn af þeim gluggum sem betra 

hefði verið að fjárfesta í NYSE frekar en í Kauphöll Íslands þrátt fyrir lítinn mun. Ofseldar 

stöður voru áberandi í marsmánuði árið 2020 sem segir fjárfestum að það sé góður tími til 

þess að fjárfesta í hlutabréfum.  

 Það var mikil hjarðhegðun að myndast í kringum mörg bandarísk fyrirtæki á 

hlutabréfamörkuðum þegar fólk áttaði sig á því að Covid bylgjan var einungis tímabundið 

ástand. Stór og vaxtamikil fyrirtæki á borð við Tesla og Amazon byrjuðu að klifra upp í gengi 

og margir fjárfestar voru hræddir við það hjarðástand sem var að myndast og sjá því mikið 

eftir því að hafa ekki tekið þátt í vextinum þar sem þeir voru alltaf aðeins of seinir (Bjarni 

Brynjólfsson, munnleg heimild, viðtal, 20. febrúar 2021). Ómögulegt var að segja til um 

hvenær hækkununum myndi linna en þetta var hálfgerður slembigangur sem fór upp fyrir þær 

væntingar sem flestir höfðu á þeim tíma.  

Þegar horft er til framtíðar hlutabréfamarkaðanna þá munu fjárfestar lenda í erfiðri 

stöðu ef  gengi hlutabréfa þeirra byrjar að lækka  af ástæðum á borð við ofkeyptu stigi hjá 

félaginu eða flökti í vaxtastigi. Þá þurfa almennir fjárfestar með litla reynslu og þekkingu sem  

keyptu á góðu tímabili að taka örlagaríka ákvörðun um það hvort skuli selja bréfin þegar 

gengið byrjar að lækka eða að standa í fæturna og hafa trú á frekari hækkunum. Þar á 

kenningin um væntingar sannarlega við (Kahneman og Tversky, 1979). Sögulega séð þyrftu 

reynslulitlir fjárfestar að manna sig upp og halda í hlutabréfin sérstaklega ef fjárfestingin var 

hugsuð til lengri tíma. Hlutabréf hafa skilað mestri ávöxtun af öllum verðbréfum síðustu 

áratugina og það er líka mikilvægt að eiga hlutabréf fyrir heildareignarsafnið. Auðvitað geta 

komið upp þær aðstæður að allt hrynur og mögulega er það eina í stöðunni að selja bréfin en 

þegar á heildina er á litið þá er sterkt að geta staðið af sér niðursveiflurnar til þess að fá 

langtímaávöxtunina, hvort sem það er á Íslandi eða í Bandaríkjunum. Fróðlegt verður að sjá 

þátttöku hins almenna fjárfestis á hlutabréfamarkaði á næstu misserum en bæði Íslandsbanki 

og Síldarvinnslan munu koma inn á íslenskan hlutabréfamarkað árið 2021. Hlutafjárútboð 

Síldarvinnslunnar er á næsta leyti og það verður áhugavert að fylgjast með hvort almennir 

fjárfestar taka jafn vel í það hlutafjárútboð líkt og gerðist með Icelandair hlutafjárútboðið árið 

2020. 

Eins og fram hefur komið í kafla um takmarkanir þá er gengisþáttur gjaldmiðla 

gagnvart hlutabréfum risastór áhrifaþáttur, sérstaklega þegar fjárfest er í erlendum 
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hlutabréfum. Hins vegar kom í ljós í þeim viðtölum sem við tókum að það væri gífurlega 

erfitt fyrir almenna fjárfesta að verja sig gegn íslensku krónunni í hlutabréfaviðskiptum. 

Áhætta gjaldmiðlaflökts þegar kemur að hlutabréfaviðskiptum er oft óútreiknanlegt og 

stundum gera fjárfestar sér ekki grein fyrir því gengistapi sem verður á erlendum 

fjárfestingum sem fjármagnaðar eru með íslensku krónunni. Ef gengi krónunnar er tekið með 

inn í jöfnuna þá er ólíklegra að það sé arðbærara að fjárfesta í bandaríska markaðnum í dag 

þar sem krónan er veik og mun að öllum líkindum styrkjast á næstu árum.  

 

Það er von okkar höfunda að þeir sem lesa ritgerðina fái betri skilning á helstu kostum og 

göllum markaðanna beggja og geri sér grein fyrir helstu fjárfestingarmöguleikum á 

hlutabréfamörkuðunum. Vinnan við ritgerðina hefur verið skemmtileg og lærdómsrík. Mörgu 

er þó ósvarað um hlutabréfamarkaðinn. Til dæmis væri áhugavert að gera sérstaka rannsókn á 

hlutabréfum innan ákveðins geira. Einnig væri áhugavert að rannsaka gengisáhættu fjárfesta á 

hlutabréfamarkaði og jafnvel bera íslenska markaðinn saman við annan erlendan markað. 

Það verkefni verður að bíða betri tíma. 
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Viðauki 

 
Viðtalsrammi 
 
 

1. Hver er helsti munurinn á  
hlutabréfamarkaði á Íslandi og í 
Bandaríkjunum? 

 
Hvaða þættir skýra þennan mun? 

2. Áttir þú hlutabréf í Bandaríkjunum eða á 
Íslandi í aðdraganda hrunsins árið 2008? 

Ef svo er, hefði verið hægt að sjá fyrir 
hrunið og hagnast áður en allt hrundi? 

3. Hvernig metur þú aðgengi almennra 
fjárfesta á íslenska hlutabréfamarkaðnum? 

Hvernig mætti bæta aðgengi að 
erlendum hlutabréfum? 

4. Hvers vegna er þátttaka almennings dræm 
á íslenska markaðnum? 

Hvers konar upplýsingagjöf myndi 
mögulega hvetja til aukinnar þátttöku? 

5. Hver er helsti munurinn á netbólunni, 
fjármálahruni bankanna og Covid 
bylgjunni? 

Er eitthvað líkt með þessum 
tímabilum? 

6. Hvernig geta fjárfestar varið sig gegn 
óstöðugleika krónunnar? 

 

7. Hvernig hefur lækkun stýrivaxta haft á 
hlutabréfamarkaðina? 

Hvað getur gerst þegar vextir hækka 
aftur? 

8. Mælir þú með því að almennur fjárfestir 
leiti til Bandaríkjanna með fjárfestingar? 

Ef svo er,  í hvaða fyrirtækjum eða 
sjóðum? 

 


