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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga  lokaverkefni til BS-prófs í fjármálahagfræði við Hagfræðideild 

á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Leiðbeindi minn í verkefninu var Hersir Sigurgeirsson, 

dósent við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og vil ég þakka honum kærlega fyrir 

samstarfið og góða leiðsögn. Umsjónarmaður ritgerðarinnar var Birgir Þór Runólfsson, 

dósent við Hagfræðideild Háskóla Íslands. Einnig vil ég þakka móður minni, Vigdísi Hrönn 

Viggósdóttur, sem gaf mér góðar ábendingar varðandi ritgerðarsmíðina.
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Útdráttur 

Í öllum rekstri er einhvers konar áhætta  sem fyrirtækið  er útsett fyrir og getur það orðið 

fyrir verulegu tapi eða annars konar tjóni vegna hennar. Til að verja sig fyrir slíkri áhættu 

og þar með draga úr óvissu, stunda fyrirtæki áhættuvarnir, en ein mest notaða og 

skilvirkasta aðferðin til þess er notkun afleiðusamninga. Afleiðusamningar eru 

margvíslegir, þjóna mismunandi tilgangi til áhættuvarnar og árangur þeirra er mis góður. 

Markmið þessa verkefnis er að skoða mismunandi gerðir afleiðusamninga og 

árangurstengdan mun þeirra á milli til að draga úr áhættu. Áhersla verður lögð á 

áhættuvarnir flugfélaga, með sérstaka áherslu á áhættuvarnir eldsneytiskostnaðar 

flugfélaganna, en hann er einn stærsti kostnaðarliður þeirra. 

Til að gera samanburð með tölulegum gögnum var flugfélagið Icelandair valið og 

kostnaður félagsins á eldsneyti með og án áhættuvarna borið saman til að sjá afleiðingar 

notkunar afleiðusamninga til áhættuvarnar á kostnað og hagnað félagsins. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að notkun kvikra áhættuvarna með 

hagkvæmasta hlutfalli áhættuvarnar sé oftast æskilegasta nálgunin og að áhættuvarnir 

Icelandair dragi úr áhættu félagsins  og flökti á kostnaði.
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1 Inngangur  

Í hvers kyns rekstri felast einhvers konar áhættur. Áhætturnar geta verið af ýmsu tagi og 

haft mismikil áhrif á rekstur og afkomu fyrirtækisins. Þess vegna hafa mörg fyrirtæki leitað 

leiða til að draga úr eða eyða þeirri áhættu og er ein leiðin til þess að nota 

afleiðusamninga. 

Afleiðusamningar er mikið notaðir til áhættuvarna og er af sumum taldir eitt 

áhrifaríkasta tólið til áhættuvarnar (Yang & Lai, 2009). Ekki eru allir sammála um að 

afleiðusamninga séu gagnlegir til áhættuvarna. Nokkrir forstjórar flugfélaga hafa til að 

mynda lýst því yfir opinberlega að notkun afleiðusamninga sé ekki nytsamleg aðferð til að 

verja rekstur flugfélaga (Cobbs & Wolf,2004). Þeir sem hafa tekið þá afstöðu að verja 

áhættu með afleiðusamningum eru samt ekki allir á sama máli um hvaða leið er 

æskilegast að fara en það fer til dæmis eftir því hvaða upplýsingar liggja fyrir og hvaða 

áhætta er talin vera staðar innan rekstursins. 

Hér á eftir er fjallað um þá helstu afleiðusamninga sem hægt er að nota, hvernig þeir 

eru uppbyggðir og hvaða möguleikar standa til boða til að draga úr áhættu. Horft er 

sérstaklega til reksturs flugfélaga, það er að segja hvaða áhættur eru til staðar hjá þeim, 

hvernig afleiðusamninga hafa verið notaðir við rekstur þeirra, hvernig þau nota 

afleiðusamningana og hvaða afleiðingar það hefur á rekstur þeirra. 

Að lokum verður flugfélagið Icelandair skoðað með tilliti til ofangreindra þátta með 

sérstaka áherslu á áhættuvarnir á eldsneytiskostnaði. Reynt verður að komast að 

niðurstöðu um hvort notkun afleiðusamninga hafi haft jákvæð eða neikvæð áhrif á 

rekstur flugfélagsins með því að draga úr áhættu í rekstri, eða hvort að notkun slíkra 

samninga sé óæskilegt fyrir félagið.
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2 Afleiður 

Afleiðusamningur er fjármálagerningur sem hefur það einkenni að virði samningsins er 

leitt af annarri undirliggjandi eign. Viðskipti með slíka samninga eiga sér stað í kauphöll, 

og einnig yfir borðið (e. over-the-counter) hjá fjármálastofnunum eins og bönkum. 

Afleiðusamningum er oftast skipt í nokkra undirflokka og eru það: Framvirkir samningar 

(e. forwards); framtíðarsamningar (e. futures); valréttir (e. options); og skiptasamningar 

(e. swaps). Við gerð slíkra samninga, tekur annar samningsaðilinn gnóttstöðu (e. long 

position) og hinn einstaklingurinn skortstöðu (e. short position) (Hull, 2018). 

Í framvirkum samningi, sem iðulega er gerður yfir borðið, samþykkir sá sem tók 

gnóttstöðu að kaupa undirliggjandi eign á ákveðnu verði og á ákveðnum tíma í framtíð, 

meðan sá sem tók skortstöðu hefur ákveðið að selja umrædda eign. Við gerð slíks 

samnings mun sá sem tók gnóttstöðu hagnast ef að verð á undirliggjandi eign verður 

hærra en umsamið verð á gjalddaga samningsins, en sá sem tók skortstöðu mun hagnast 

ef að verðið er lægra (Hull, 2018). 

Framtíðarsamningar eru eins og framvirkir samningar, nema að viðskipti með þá fer 

iðulega fram í kauphöll (Hull, 2018). Á mynd 1 má sjá línurit sem sýnir bæði dagsverð (e. 

spot price) á eign og umsamið verð afleiðusamningsins. Þar sést munurinn á verði án 

samnings og verði með samning og hagnaði þess sem tók gnóttstöðu. Því mun sá sem 

tekur gnóttstöðu hagnast ef verðið er hærra en umsamið verð þar sem hann getur keypt 

eignina á umsömdu verði og síðan selt á hærra verði á markaði, en tapar að sama skapi á 

samningunum ef verðið er lægra. 
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Mynd 1. Hagnaðarfall framtíðar-/framvirks samnings, gnóttstaða 

 

Heimild: (Hull, 2018) 

Hagnaðarfall einstaklingsins sem tók skortstöðu er speglað, en hagnaðarfall hans má 

sjá á mynd 2. Af myndinni má sjá að því lægra sem verðið er miðað við umsamið verð 

afleiðusamningsins, því meira græðir hann þar sem hann getur þá selt eignina á umsamda 

verðinu og keypt síðan aftur á lægra verði. En ef að verðið er hærra en umsamda verðið 

þá hefði hann fengið meira fyrir eignina án samningsins. Á bæði mynd 1 og 2 er verð á x-

ás og fer hækkandi til hægri. 
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Mynd 2. Hagnaðarfall framtíðar-/framvirks samnings, skortstað 

 

Heimild: (Hull, 2018) 

Valréttir skiptast annars vegar í kauprétt (e. call option), þar sem eigandinn tryggir sér 

rétt á að kaupa undirliggjandi eign á ákveðnu verði, og hins vegar sölurétt (e. put option), 

þar sem réttur til sölu er veittur. Síðan skiptast valréttarsamningar í amerískan eða 

evrópskan valréttarsamning. Munurinn á þeim tveimur felst í því að í amerískum 

valréttarsamning getur sá sem kaupir valréttinn valið að nýta hann hvenær sem er yfir 

líftíma samningsins, en samkvæmt evrópskum valréttarsamning má einungis nýta hann á 

lokadegi samningsins (Hull, 2018). 

Einnig hafi orðið til útfærslur á valréttarsamningum sem liggja á milli evrópskra og 

amerískra valréttarsamninga og kallast þeir framandi valréttir (e. Exotic options). Mætti 

þar til nefna óstaðlaða ameríska valrétti (e. Nonstandard American options) þar sem 

óstöðluðum liðum hefur verið bætt við samninginn, eins og t.d. Bermúdan valréttur (e. 

Bermudan option) þar sem möguleikinn á að nýta samninginn yfir líftíma hans er einungis 

leyfilegur á ákveðnum dagsetningum. Helsti munurinn á valréttum og 

framvirkum/framtíðarsamningum er sá að í þeim fyrrnefnda má einstaklingurinn kjósa að 

efna ekki samninginn, það fylgir því kostnaður við gerð valréttasamninga en ekki við gerð 

framvirkra/framtíðarsamninga (Hull, 2018). 
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Á mynd 3 má sjá hagnaðarfall einstaklings með kauprétt á einhverri undirliggjandi eign. 

Í þeim punkti þar sem beygjuskilin eru í appelsínugulu línunni er það lægsta dagsverð þar 

sem einstaklingurinn nýtir samninginn. Ef verðið er hærra en við beygjuskilin en hefur ekki 

skorið núllpunkt hagnaðar þá nýtir eigandinn samninginn til að draga úr tapi sem liggur í 

viðskiptakostnaði við gerð samningsins, en ef hagnaðarferillinn er kominn upp fyrir 

núllpunktinn þá hagnast hann á kaupunum. Ef verðið er lægra heldur en við beygjuskilin 

þá kýs eigandi kaupréttarins ekki að nýta hann. 

Mynd 3. Hagnaðarfall kaupréttar 

 

Heimild: (Hull, 2018) 

Hagnaðarfall eiganda söluréttar er sýnt á mynd 4, en hann mun nýta samninginn 

þangað til að verðið verður svo hátt að það nái beygjuskilum hagnaðarferilsins. Eftir að 

ferilinn sker núllpunktinn og alveg fram að beygjuskilum þá getur eigandi söluréttarins 

nýtt söluréttinn til að draga úr tapi sökum viðskiptakostnaðarins, en þegar dagsverðið er 

orðið hærra en það sem nemur beygjuskilum þá mun eigandinn tapa á því að nýta 

samninginn. 
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Mynd 4. Hagnaðarfall söluréttar 

 

Heimild: (Hull, 2018) 

Skiptasamningar (e. Swaps) eru afleiðusamningar sem eru nánast alltaf gerðir yfir 

borðið. Samningurinn byggir iðulega á skiptum á vöxtum, gjaldmiðlum eða annarskonar 

markaðstengdri breytu. Algengasta form skiptasamninga er vaxtaskiptasamningur sem 

kallast á ensku „plain vanilla interest rate swap“. Hann byggir á því að annar aðilinn 

ákveður að borga fasta vexti í skiptum fyrir greiðslur í breytilegum vöxtum þar sem 

algengt hefur verið að nota LIBOR vexti til viðmiðunar (Hull, 2018). 

2.1 Áhættuvarnir með afleiðusamningum 

Áhættuvarnir með afleiðusamningum þjóna þeim tilgangi að draga úr áhættu sem er til 

staðar, en eins og bent verður á hér á eftir er ekki víst að fyrirtæki hagnist á því. 

Þegar framtíðarsamningar eru notaðir til áhættuvarnar þá tryggir 

fyrirtæki/einstaklingur sér ákveðin kjör á ákveðnum tíma í framtíðinni, en ef notaðir eru 

valréttasamningar þá myndar fyrirtæki tryggingu með lágmarksverði (Hull, 2018). 

Svo dæmi sé tekið, þá má hugsa sér fyrirtæki sem framleiðir einhverja hrávöru og veit 

jafnframt að miklar sveiflur eru á verði hennar á markaði. Fyrirtækið gæti varið sig með 

framtíðarsamning með því að taka skortstöðu og þar með tryggja sér verð í framtíðinni. 

Með þessu móti hefur fyrirtækið eytt allri óvissu um söluverð hrávörunnar, en eins og sjá 
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má á mynd á mynd 2 þá gæti fyrirtækið hvort sem er hagnast eða tapað á samningnum 

þar sem verðið gæti bæði endað yfir og undir umsömdu verði (Hull, 2018). 

Fyrirtækið sem kýs að verja sig með valrétti mun kjósa að nýta hann ekki ef verðið á 

markaði er hærra en umsamið verð en hefur þá jafnframt tryggt að hagnaður sé aldrei 

minni en það sem nemur umsömdu verði að frádregnum kostnaði við samninginn (Hull, 

2018). 

2.1.1 Kyrrstæð áhættuvörn 

Kyrrstæð áhættuvörn felur í sér að það hlutfall sem nýtt er til áhættuvarnar er haldið föstu 

yfir tíma. Oftast liggur þar að baki sú forsenda að samdreifni dagverða og framvirkra verða 

haldist óbreytt yfir tíma. Hins vegar hefur raunin verið sú að meðaltal og samdreifnifylki 

(e. Variance-covariance matrix) dagsverðs og framvirks verðs sé breytilegt yfir tíma (Yang 

& Lai, 2009). 

Nálgun kyrrstæðrar áhættuvarnar er samt sem áður áhrifarík og getur jafnvel verið 

hagkvæmari en kvikar aðferðir ef mikill viðskiptakostnaður felst í 

endurreikningum/breytingum áhættuvarnar innan kvikrar áhættuvarnar. Erfitt er að 

fylgjast með breytingum á undirliggjandi stærðum og eins ef breytingarnar eru 

handahófskenndar, en þá eiga líkön sem byggja á kvikri áhættuvörn stundum erfitt með 

að spá rétt fyrir (Carr & Wu, 2014; Yang & Lai, 2009). 

2.1.2 Einföld áhættuvörn 

Einfaldasta leiðin til að áhættuverja eign er með svokallaðri einfaldri áhættuvörn (e. naïve 

hedging), en hún gengur út á að nota framvirkan samning þar sem staðan er tekin með 

sama magni, en öfugu formerki (Abe De, de Roon & Veld, 1997). Þannig að ef fyrirtæki 

hefur áætlað að þurfa að selja milljón lítra af olíu eftir eitt ár (skortstaða), þá getur það 

varið sig með því að gera samning um að kaupa milljón lítra af olíu eftir eitt ár (gnóttstaða) 

á einhverju ákveðnu verði. Þar með hefur fyrirtækið varið sig fyrir mögulegri hækkun á 

olíuverði á komandi ári. 

Hins vegar er ekki fullkomin fylgni milli breytinga á dagsverði og framvirku verði á 

gjaldmiðlum. Þess vegna myndast grunnáhætta (e. basis risk) þegar notuð er einföld 

áhættuvörn til að verja gengi, í stað þess að eyða einungis gengisáhættunni, en það er sú 

áhætta sem felst í því að munur milli dagsverðs og framvirks verðs einhverrar eignar 
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breytist yfir tíma, þ.e.a.s. að munurinn milli þessa tveggja verða verður líklega ekki sá sami 

í dag og eftir viku. Þess vegna getur einungis verið hagkvæmast að nota einfalda 

áhættuvörn ef undirstöðuáhætta myndast ekki við notkun hennar (Abe De, de Roon & 

Veld, 1997). 

2.1.3 Hagkvæmasta hlutfall áhættuvarnar 

Hagkvæmast hlutfall áhættuvarnar er það hlutfall sem varið er þegar einföld áhættuvörn 

er ekki hagstæðust, það er að segja að það sé ekki hagkvæmasta lausnin að 

áhættuvarnarstuðullinn sé 1 (Hull, 2018) 

Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til að reyna að finna hagkvæmasta hlutfall 

áhættuvarnar og taka þær til mismunandi þátta, en það má skipta þeim aðferðum 

gróflega í tvennt eftir því hvort að hlutfallið sé fasti eða hafi möguleika á að breytast eftir 

tíma (Abe De, de Roon & Veld, 1997). 

Þegar undirliggjandi eign afleiðusamnings til áhættuvarnar er ekki sú sama og sú eign 

fyrirtækisins sem myndar áhættu, eða ef til staðar er grunnáhætta, þá er hægt að nota 

„hagkvæmasta hlutfall áhættuvarnar“ (e. optimal hedge ratio) (Abe De, de Roon & Veld, 

1997; Cobbs & Wolf, 2004). Við útreikninga á hagkvæmast hlutfallinu með tilliti til 

grunnáhættu, er gott að hafa í huga. Annar þátturinn er misræmi á milli undirliggjandi 

eignar afleiðusamningsins og þeirrar eignar sem á að verja, það er skekkjan sem hlýst af 

því að ekki sé fullkomin fylgni milli verðbreytinga þessara tveggja eigna. Þetta má setja 

fram sem: Dagsverð áhættusömu eignarinnar að frádregnu verði á framtíðarsamningnum 

á hinni eigninni (grunnáhætta). Hinn þátturinn er að fylgni eignanna sé ekki fullkomin. 

Hagkvæmasta hlutfall áhættuvarnar tekur tillit til skekkjunnar, það er að segja mun á 

flökti milli eignanna og fylgni þeirra. Því sambandi má lýsa sem: dagsverð áhættusömu 

eignarinnar – ℎ∗ * verð framtíðarsamningsins á hinni eigninni, þar sem ℎ∗ er 

hagkvæmasta hlutfallið með tilliti til ofangreinda þátta. Þetta hlutfall er síðan reiknað út 

með jöfnunni: 

ℎ∗ = 𝜌 ∗
𝜎[𝑑𝑎𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ð]

𝜎[𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡íð𝑎𝑟𝑠𝑎𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟]
 

þar sem ℎ∗ er hagkvæmasta hlutfall áhættuvarnar, 𝜌 er fylgni (e. correlation) milli 

dagsverðs áhættusömu eignarinnar og verði á framtíðarsamningi hinnar eignarinnar og 𝜎 

er flökt (staðalfrávik) hvorrar eignar fyrir sig (Cobbs & Wolf, 2004; Hull, 2018). 
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Það er einnig hægt að reikna ℎ∗ með aðhvarfsgreiningu þar sem eignin sem á að verja 

er sett fram sem háð breyta og afleiðusamningurinn er settur fram sem óháð 

breyta(Cobbs & Wolf, 2004; Hull, 2018). Síðan er hægt að reikna með þessu hlutfalli fjölda 

afleiðusamninga sem ætti að verja með með jöfnunni: 𝑁∗ =
ℎ∗∗𝑄𝐴

𝑄𝐹
 þar sem 𝑁∗ er fjöldi 

afleiðusamninga, 𝑄𝐴  það magn af áhættusömueigninni sem á að verja og 𝑄𝐹  magn af 

undirliggjandi eigninni í hverjum afleiðusamningi (Hull, 2018). 

Aðrar leiðir eru til við útreikning á hagkvæmasta hlutfalli áhættuvarnar. Ein þeirra 

byggir á útreikningum á reki (e. drift), flökti og fylgni tveggja eigna, annars vegar þeirrar 

eignar sem áhætta stafar af en ekki er hægt að verja beint með afleiðusamningum, og 

hins vegar þeirrar eignar sem notuð er sem undirliggjandi eign afleiðusamningsins. Það 

getur verið erfitt að meta rekið milli eignanna á nákvæman hátt og rangt mat á þessari 

stærð getur haft slæmar afleiðingar. Sá sem nýtir vörnina getur þannig orðið of ágengur í 

sínum áhættuvörnum sem leiðir til mikils taps af völdum áhættuvarnarinnar, eða að hann 

verður einfaldlega ekki samkeppnishæfur á markaði (Monoyios, 2007). 

2.1.4 Kvik áhættuvörn 

Kvik áhættuvörn (e. dynamic hedging) með afleiðusamningum gengur út á að það hlutfall 

sem varið er með afleiðusamningum er endurreiknað oftar en einu sinni á líftíma 

áhættuvarnarinnar (Tong, 1996). Kvik áhættuvörn er notuð þegar reiknað hlutfall 

áhættuvarnar er notað. Ástæðan fyrir því er sú að yfir tíma verða breytingar á þeim 

stærðum sem liggja bak við útreikninga hlutfallsins og því breytist hlutfallið yfir tíma (Hull, 

2018). 

Rannsóknir hafa til dæmis sýnt að flökt í ávöxtun verðbréfa gagnvart jákvæðum og 

neikvæðum upplýsingum reynist ósamhverft og breytingin sé því ekki fasti. Einnig hefur 

verið sýnt að ef samþætting dags- og framvirksverðs er til staðar myndist skekkja í 

útreikningunum sem verður til þess að æskilegt verði að nota villuleiðréttingarlíkan (e. 

Error correction model, EC model) til að taka tillit til langtímajafnvægissambands milli 

breytanna. Í þeim tilvikum sé því gagnlegt að nota líkön eins og til dæmis GARCH líkanið 

(e. Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic model) sem er vel í stakk búið 

til að áætla og spá fyrir flökti yfir tíma (Yang & Lai, 2009). 
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Samkvæmt Cobbs & Wolf (2004) hefur við ákveðnar kringumstæður hefur einnig verið 

hægt að nota kvika áhættuvörn á þann hátt að hlutfall áhættuvarnar sé ekki einungis 

endurreiknað heldur sé nálgun áhættuvarnarinnar einnig breytt yfir tíma. Þessar 

kringumstæður birtast þegar verðbreytingar á áhættusömu eigninni taka reglubundnar 

sveiflur sem minna helst á hringrás. Þá er hægt að nota kvika áhættuvörn til að draga úr 

bæði óvissu og tapi af völdum verðbreytinganna. 

Dæmi um slíkar kringumstæður hefur verið að finna á markaði með olíu og gas þar sem 

sveiflurnar í verðinu fylgdu ákveðinni hringrás, það er að stórar sveiflur urðu yfir tíma, þar 

sem verðið lækkaði um tíma og tók svo að hækka aftur um tíma. Þegar verðið lá í neðri 

hluta sveiflunnar og þangað til að það reis aftur gátu fyrirtæki notað skiptasamning til að 

tryggja sér magn á föstu verði um einhvern tíma. Það er gert þar sem líkurnar á því að 

verðið lækki meira eru taldar mjög lágar og því líklegt að fasta verðið verði lægra en verð 

á markaði yfir tíma samningsins. Síðan þegar skiptasamningurinn rennur út og verðið 

hefur farið að hækka er hægt að nota kraga (e. collar), þar sem kaup- og söluréttur er 

notaður í sameiningu til að festa verðið á þrengra bili og draga þar með úr flöktinu. Með 

því að nota kraga á þessu svæði hringrásinnar ver fyrirtækið sig fyrir verðhækkunum án 

þess að útiloka sig frá því að geta nýtt gróðatækifærið sem felst í verðlækkunum. Að 

lokum, þegar verðið nálgast áætlað hámark eru valréttir notaðir til þess að mynda 

verðþak til að verja fyrirtækið fyrir frekari hækkunum. Fyrirtækið getur þá tekið þátt í 

hagnaðartækifærum verðlækkunar með meira móti þegar til þeirra kemur. Þessi aðferð 

krefst þess samt sem áður þess að miklar og stöðugar athuganir á markaðnum séu 

framkvæmdar (Cobbs & Wolf, 2004). 

2.1.5 Krossvörn 

Krossvörn er tegund áhættuvarnar með afleiðusamningum sem felur í sér að áhætta í 

einni undirliggjandi eign er varin með afleiðusamningi á aðra eign. Sú eign sem er valin 

þarf að hafa mikla fylgni við hina eignina svo að afleiðusamningurinn muni draga úr 

áhættu með góðum árangri (Turner & Lim, 2015). En þar sem að líkur á að fylgni milli 

tveggja ólíkra eigna sé fullkominn (fylgnistuðullinn milli eignanna sé 1) eru litlar er líklegt 

að það myndist grunnáhætta við notkun krossvarnar og er því oft gott að notast við 

hagkvæmasta hlutfall áhættuvarnar (Cobbs & Wolf, 2004; Tong, 1996). 
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2.2 Samanburður á milli mismunandi tegunda áhættuvarna 

Fyrirtæki og einstaklingar hafa notast við margar tegundir afleiðusamninga til 

áhættuvarna og með misgóðum árangri. Aðferðirnar eru mjög ólíkar og því ekki órökrétt 

að áætla að þær skili mismunandi árangri. Hér á eftir verður fjallað um samanburð á kvikri 

og kyrrstæðri áhættuvörn annars vegar, og hlutfalli hagkvæmustu áhættuvarnar og 

einfaldri áhættuvörn hins vegar. 

2.2.1 Kvik og kyrrstæð áhættuvörn 

Yang og Lai (2009) gerðu rannsókn þar sem borinn var saman árangur kyrrstæðrar og 

kvikrar áhættuvarnar á framtíðarsamningum á alþjóðlegum verðbréfavísitölum. 

Rannsóknin byggir á gögnum frá lok nóvember 1998 fram að miðjum febrúar 2003 og 

inniheldur 1000 gagnapunkta. Rannsóknin var sett upp á þann hátt að 

framtíðarsamningur var settur upp til mánaðar í senn og annar framtíðarsamningur 

gerður þegar sá fyrri kom á gjalddaga. Í rannsókninni var gagnapunktunum var skipt upp 

í tvo hópa, sá fyrri með 900 gagnapunktum sem notaðir voru til að áætla hagkvæmasta 

hlutfallið, annars vegar fyrir kyrrstæða áhættuvörn og hins vegar kvika. Nálgunin sem 

notuð var við áætlun hlutfallsins er með hreyfanlegum glugga (e. moving-window 

approach) sem gengur út á að alltaf séu notaðir 900 gagnapunktar við áætlun hlutfallsins. 

Því eru punktar 1-900 notaðir fyrir fyrstu nálgun, 2-901 fyrir þá næstu, og þannig koll af 

kolli. Seinni hópurinn innihélt 100 gagnapunkta sem notaðir voru til að mæla árangur 

áhættuvarnanna. Frammistaða áhættuvarnanna var mæld með því að bera saman 

árangur fimm mismunandi líkana til útreikningar á hlutfalli áhættuvarnar við vörn á sjö 

mismunandi verðbréfavísitölum. Líkönin sem rannsökuð voru kallast GJR-Garch líkan, 

GJR-EC-Garch líkan, EC-OLS líkan, OLS líkan og einfaldri áhættuvörn og voru þau nýtt til 

að verja vísitölurnar: DJIA, S&P500, NASDAQ100, FTSE100, CAC40, DAX30 og Nikkei225.  

Niðurstöður rannsóknar Yang & Lai (2009) voru þær að áhrif vegna jákvæðra og 

neikvæðra upplýsinga á flökt dagverðs og framvirks verðs verðbréfavísitalna voru 

ósamhverf. Líkönin sem stóðu sig almennt best voru villuleiðréttu líkönin (EC) GJR-EC-

GARCH og EC-OLS, en GJR-EC-GARCH líkanið sýndi betri árangur fyrir áhættufælinn 

einstakling, á meðan bæði villuleiðréttulíkönin voru góðir kostir fyrir áhættusækinn 

einstakling. Þar að auki voru áhrif viðskiptakostnaðar tekin með í reikninginn, þar sem 

hlutfallinu var ekki breytt ef viðskiptakostnaðurinn fólgin í þeim breytingum var meiri en 
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aukning væntra nytja. Niðurstöður rannsóknarinnar á bestu líkönunum breyttust ekki að 

viðbættri þeirri forsendu. 

Í samanburðartölfræðigreiningu Tong (1996) kom fram að kvikar áhættuvarnir drógu 

meira úr áhættu en kyrrstæðar áhættuvarnir (e. static hedging). Fleiri dæmi eru um 

rannsóknir sem benda til þess að kvik áhættuvörn sé betri en sú kyrrstæða, en til þeirra 

mætti nefna rannsókn Kroner og Sultan (1993) þar sem árangur kvikra og kyrrstæðra 

áhættuvarna á framtíðarsamninga með gjaldmiðil sem undirliggjandi eign var 

rannsakaður. Samkvæmt niðurstöum þeirrar rannsóknar þeirri dró kvik áhættuvörn úr 

áhættu með betra móti en kyrrstæð. Koutmos og Pericli (1998) rannökuðu hvernig 

árangur kvikra og kyrrstæðra áhættuvarna væri þegar viðskiptabréf voru varin með 

framtíðarsamningum með ríkisvíxla, og var niðurstaða þeirra að kvik áhættuvörn drægi 

betur úr áhættu. 

Kyrrstæð áhættuvörn hefur þann kost yfir kvika áhættuvörn að ekki þarf að 

endurreikna áhættuvörnina í sífellu (Hull, 2018), en þurfi þess getur það falið í sér 

töluverðan viðskiptakostnað (Yang & Lai, 2009). Einnig hafa áhættuvarnir sem byggja á 

kvikri áhættuvörn átt það til að bregðast þegar seljanleiki (e. liquidity) hverfur eða ef 

markaðurinn tekur stórt stökk í eina átt (Carr & Wu, 2014). 

2.2.2 Einföld áhættuvörn og hagkvæmasta hlutfall áhættuvarnar 

Monoyios (2007) framkvæmdi greiningu á nytsemi hagkvæmasta hlutfalls áhættuvarnar 

bæði ef rek (e. drift) beggja eigna er þekkt og óþekkt. Greiningin var framkvæmd miðað 

við ófullkominn markað (e. Incomplete market) sem þýðir að ekki sé fullkomlega hægt að 

draga úr áhættunni þar sem algildi fylgnistuðulsins milli þessara tveggja eigna er ekki 1. 

Monoyios bjó fyrst til 10.000 gagnasöfn með tilbúnum sögulegum verðbreytingum þar 

sem fylgnistuðullinn () var 0,75,  var 0,01 og flöktið () 30%, og allar stærðir gefnar til 

að bera saman einfalda áhættuvörn og hagkvæmasta hlutfalli áhættuvarnar til að meta 

mun þessara tveggja aðferða við fullkomnar upplýsingar. Síðan bar hann saman mun á 

áhættuvarnarskekkju þessara tveggja aðferða og var niðurstaðan sú að meðaltal 

skekkjunar var nær núlli með hagkvæmasta hlutfallinu, miðgildið hærra og staðalfrávikið 

lægra og því ljóst að við fullkomnar upplýsingar á ófullkomnum markaði er hagkvæmasta 

hlutfallið að skila betri áhættuvörn en einföld áhættuvörn. En miðað við útreikninga 
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Monoyios þarf um 1537 ár af gögnum til að geta áætlað hlutfallið með minna eða jafnt 

og 5% skekkjumörkum með 95% vissu. 

Monoyios setti síðan fram fjórar aðrar greiningar þar sem stikarnir fyrir rekið voru 

áætlaðir 50% hærri eða lægri en raunverulegu stikarnir, á meðan gögnin voru búin til með 

réttum stikum. Þegar báðir stikarnir voru ofmetnir eða vanmetnir, skilaði hagkvæmasta 

hlutfallið betri niðurstöðum. Að lokum skoðaði hann niðurstöður þegar rek annarrar 

eignarinnar var ofmetið og rek hinnar vanmetið. Í því tilviki skilaði hagkvæmasta hlutfallið 

betri niðurstöðum en samt sem áður yrði sá sem reyndi að verja eign sína undir þessum 

kringumstæðum ekki samkeppnishæfur og ólíklegt að einhver ætti viðskipti við hann á því 

verði sem hann varði á. Aftur á móti, þegar rek áhættusömueignarinnar var ofmetið og 

rek undirliggjandi eignarinnar var vanmetið, þá var einfalda áhættuvörnin betri og ljóst 

að notkun hagkvæmast hlutfallsins hefði valdið gífurlegu tapi (Monoyios, 2007). 

Samkvæmt niðurstöðum greiningar Monoyios (2007) þarf að nota hagkvæmasta 

hlutfallið á varfærinn hátt þar sem vanmat eða ofmat á reki eignanna gæti leitt til gífurlegs 

fjárhagsskaða. Útreikningar hans  sýndu fram á að ef hægt væri að reikna rek 

undirliggjandi eignar afleiðusamningsins með lítilli skekkju, þá væri hagkvæmasta 

hlutfallið innan þeirra skekkjumarka sem gerir það betra að nýta það hlutfall yfir einfalda 

áhættuvörn. 

Í rannsókn Yang og Lai (2009) sem fjallað var um í kaflanum hér að framan, kom einnig 

fram að þegar verðbréfavísitölur voru varðar með framtíðarsamningum var alltaf til 

hlutfall áhættuvarnar sem var betra en einföld áhættuvörn. GJR-EC-GARCH líkanið stóð 

sig best á móti einfalda hlutfallinu í þeirri rannsókn, en  niðurstöður hlutfallsins sem fékkst 

út úr líkaninu voru betri í flest öllum mælingum. Mælingarnar voru framkvæmdar með 

tilliti til  mismunandi áhættustuðla en því áhættufælnari sem fjárfestirinn var, þeim mun 

líklegra var að hann hefði ábata af því að nýta hagkvæmasta hlutfall áhættuvarnar. 
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3 Notkun áhættuvarna með afleiðusamningum hjá flugfélögum 

Flugfélög, og þá sérstaklega alþjóðleg flugfélög, notast við áhættuvarnir til að verja stöðu 

sína gagnvart breytingum í olíuverði. Stór hluti rekstrarkostnaðar flugfélaganna liggur í 

eldsneytiskostnaði og er almennt mest flökt á þeim kostnaði. Með því að verja sig fyrir 

áhættu í verðbreytingum á olíu myndast stöðugleiki í útgjöldum flugfélaganna og þar með 

hagnaði þeirra (Morell & Swan, 2006). 

Venjulega verja flugfélög sig einungis fyrir hluta eldsneytisins eða á milli þriðjungs og 

tveimur þriðjungum magnsins sem þau þarfnast og með framtíðarsamningum sem flestir 

eru gerðir til skemmri tíma eða um hálft ár fram í tímann og færri til lengri tíma (lengra 

fram í tímann en heilt ár). Flest skráð flugfélög áhættuverja sig fyrir verðbreytingum í 

eldsneyti en áður fyrr var algengara að flugfélög verðu sig með afleiðusamningum með 

gjaldmiðil sem undirliggjandi eign (Morrell & Swan, 2006). Það að nota gjaldmiðil sem 

undirliggjandi eign við vörn á áhættu af sökum verðbreytinga í eldsneytisverði er samt 

varasöm þar sem miklar líkur eru á því að mikil grunnáhætta myndist við það þar sem 

undirliggjandi þættir bak við verðbreytingar gjaldmiðils og eldsneytis er líklega ekki 

tengdur og því fylgnin þar á milli lítil (Cobbs & Wolf, 2004). En samkvæmt 

tímaraðagögnum Seðlabanka Íslands (e.d.) á sögulegu gengi bandaríkjadollarans og 

gögnum U.S Energy Information Administration (e.d.) á breytingum á heimsmarkaðsverði 

flugeldsneytisins Kerosene er fylgnistuðulinn milli þessara tveggja eigna minni en 0,02 yfir 

árin 2015-2019. 

Á markaði fyrir afleiðusamnina með olíu eru flugfélög tiltölulega lítill hluti af heildinni 

og því verðþegar og því er almennt hægt að segja að viðskipti með slíka samninga hafi 

engan væntan hagnað og því séu samningarnir einungis hæfir til að mynda stöðugleika en 

ekki til að auka hagnað flugfélaganna. Sú staðreynd hefur þó ekki áhrif á flugfélögin þar 

sem ástæða þeirra fyrir viðskiptum með afleiðusamninga er að mynda stöðugleika í 

kostnaði og þar með hagnaði (Morell & Swan, 2006). 

Almennt hafa flugfélög möguleika á þremur mismunandi afleiðusamningum til að verja 

sig fyrir áhættu í olíuverði, en það eru framvirkir samningar, framtíðarsamningar og 

valréttir. Þar sem framvirkir samningar eru gerðir yfir borðið þá eru aðilar ekki endilega 

varðir fyrir gjaldþrotaáhættu, þ.e.a.s. áhættunni sem felst í því að annar aðilinn fari í 

gjaldþrot áður en að samningurinn hefur verið efndur. Því eru framtíðarsamningar 
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öruggari þar sem þeir eru gerðir í kauphöllum og innihalda staðlaða samninga og 

tryggingu fyrir þessari áhættu (Morell & Swan, 2006). 

Einnig er möguleiki á skiptasamning sem hegðar sér eins og framtíðarsamningur. Þá 

læsir flugfélagið verði á olíu á hverri tiltekinni dagsetningu í tiltekin tíma, síðan er verðið 

á markaði borið saman við samningsverðið. Ef verðið á markaði er hærra, þá greiðir 

fyrirtækið sem selur olíuna mismuninn, en ef verðið er lægra greiðir flugfélagið 

mismuninn (Morell & Swan, 2006). 

Síðasti valmöguleikinn, valréttur (kaupréttur), gefur flugfélögum ákveðinn 

sveiganleika, það er að flugfélagið getur valið verð á sama verði, hærra eða lægra verði 

og á framvirka samningnum sem stendur til boða. Með valrétti ver flugfélagið sig fyrir 

hækkun í verði á olíu, en hefur möguleika á gróða ef verðið lækkar meira en það sem 

nemur kostnaðinum við að kaupa valréttinn. Einnig hafa flugfélög notað kraga (e. collar) 

sem felst í því að kaupa tvo valrétti, annars vegar kauprétt og hins vegar sölurétt. Með 

þessari aðferð er hægt að draga úr mögulegu flökti með því að þrengja bilið á mögulegu 

verði. Kostnaður þessarar aðferðar felst í því að kostnaður annars samningsins dregur úr 

mögulegum hagnaði af völdum hins en dregur úr spákaupmennsku (Morell & Swan, 

2006). 

 Í dag er hægt að kaupa framtíðarsamning með flugeldsneyti sem undirliggjandi eign 

en áður fyrr þurftu flugfélög sem vildu verja stöðu sína á kaupum á flugeldsneyti með 

afleiðusamningum að velja aðra undirliggjandi eign, þ.e. nota krossvörn. Undirliggjandi 

eignin var oft olía þar sem mikil fylgni var milli verðbreytinga á þessum tveimur eignum. 

Þá hafa flugfélögin skortstöðu í flugeldsneyti og taka gnóttstöðu í olíu og reikna út 

hagkvæmasta hlutfall áhættuvarnar sem tekur tillit til þess að ekki sé fullkomin fylgni milli 

þessara tveggja eigna, sem og mismun á flökti og verðmuni á eignunum (Cobbs & Wolf, 

2004). 

Ef að eitt flugfélag ver sig ekki fyrir hækkunum á eldsneytisverði en öll önnur félög gera 

það, þá mun það reynast gífurlega erfitt, ef ekki ómögulegt fyrir félagið að færa aukinn 

kostnað vegna eldsneytis yfir til neytenda. Ástæður fyrir því má til dæmis rekja til þess að 

þegar olíuverð hefur hækkað, virðist almenn eftirspurn eftir flugi lækka. Einnig munu 

samkeppnisaðilar félagsins ekki finna jafn mikið fyrir verðhækkuninni ef þeir hafa varið 

sig á skilvirkan hátt og geta því, að öðru óbreyttu, komist upp með að hækka verðið minna 
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en þau félög sem tóku á sig alla hækkunina. Það veldur því að flugfélagið verður að sitja 

uppi með tapið sem fylgir þessum aukna kostnaði til að halda sér samkeppnishæfu, eða 

missa frá sér viðskiptavini. Einnig getur það orðið til þess að flugfélagið sem varð fyrir 

gífurlegu tapi af sökum þess að hafa ekki varið sig fyrir verðhækkuninni verður fyrir svo 

miklu tapi að það hefur ekki nægilegt fé til að leggja að veði í gerð framtíðarsamnings, eða 

borgað gjald fyrir samningsgerð á valrétti og hefur því litla eða enga möguleika til að verja 

sig fyrir áframhaldandi verðhækkunum og stefnir þá í gjaldþrot ef til þess kemur (Cobbs 

& Wolf, 2004). 

Carter, Rogers og Simkins (2002) gerðu aðhvarfsgreiningu á flugfélögum þar sem 

óháðu breyturnar náðu til dæmis til breytinga í flugeldsneytisverði, hvort flugfélögin 

notuðust við afleiðusamninga til að verja sig fyrir áhættu og stærð flugfélaga. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á yfirverð áhættuvarnar, þ.e. sú aukning á virði fyrirtækisins 

sem útskýrð var af notkun afleiðusamninga (e. hedging „premium“), var 12-16%. 

Niðurstaðan var tölfræðilega marktæk og sýnir því jafnframt að áhættuvarnir með 

afleiðusamningum hjálpa til við að mynda aukið virði fyrir flugfélög.  

Þessa virðisaukningu má að hluta skýra með því að þegar flugfélag notar áhættuvarnir 

með afleiðusamningum þá er minna flökt á útgjöldum og hagnaður því stöðugri sem eykur 

trú markaðarins á fyrirtækinu. Einnig auka áhættuvarnir möguleika flugfélaga til að 

fjárfesta, en þegar flugfélög sem ekki hafa notað áhættuvarnir til að verja sig fyrir hækkun 

útgjalda verða fyrir mikilli hækkun eldsneytisverðs hafa þau þurft að selja eignir sínar 

undir markaðsverði á meðan þau flugfélög sem nýttu áhættuvarnir hafa meira laust fé til 

fjárfestinga og geta því keypt þessar eignir (t.d. flugvélar) á lágu verði og þannig bætt 

stöðu sína á markaðinum (Cobbs & Wolf, 2004). 

3.1.1 Icelandair 

Flugfélagið Icelandair er íslenskt flugfélag sem nýtir sér sína einstöku staðsetningu sem 

tenging milli Evrópu og Norður-Ameríku til að þjónusta fjóra markaði. Þessir fjórir 

markaðir eru innanlandsflug, flug til Íslands, frá Íslandi og að lokum flug í gegnum Ísland 

(millilendingar), en árið 2021 flugu um 1,5 milljón farþega með flugfélaginu yfir þessa fjóra 

markaði. Flugfélagið hefur notið góðs af sinni einstöku staðsetningu á tímum Covid-19 

heimsfaraldursins, en miklir vöruflutningsmöguleikar voru aðgengilegir félaginu sem vann 
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að hluta til upp fyrir tekjutap af sökum minni eftirspurnar eftir farþegaflugi og 

takmörkunum á fólksflutningum um landamæri (Ársreikningur Icelandair, 2021). 

Tekjur félagsins voru einungis um $585 milljónir árið 2021, en það varð fyrir 

töluverðum tekjumissi af sökum Covid-19 heimsfaraldursins. Til samanburðar má sjá að 

árin fyrir Covid, 2017, 2018 og 2019 voru tekjurnar um $1,5 milljarður. Á þeim tíma var 

kostnaður félagsins $607 milljónir og af því voru um $120 milljónir (17,9%) í 

eldsneytiskostnað og $215 milljónir (35,5%)  í laun og launatengdan kostnað, en það eru 

tveir stærstu kostnaðarliðir félagsins. 

Samkvæmt yfirlýsingum í ársreikning Icelandair (2021) er áhættuteymi sem hefur það 

hlutverk að koma auga á, meta og verja áhættu, en þær áhættur sem eru fyrir hendi í 

rekstri félagsins eru fjárhagslegar og skiptast í útlánaáhættu, lausafjáráhættu og 

markaðsáhættu. Einungis markaðsáhættan er varin með afleiðusamningum, en henni má 

skipta niður í áhættur fólgnar í breytingum á gengi gjaldmiðla, vaxta, eldsneytisverðs og 

kolefnisverðs. Markmið áhættuvarna markaðsáhættu hjá Icelandair er að takmarka 

áhættuna með tilliti til ávöxtunar. Til þess notast félagið við dagsverð (e. Spot price), 

framvirka samninga, skiptasamninga og valrétti. 

Til að verja félagið fyrir gjaldmiðlaáhættu er notast við að para saman tekjur og gjöld í 

hverjum gjaldmiðli og síðan skipti innan samsteypunnar eins og hægt er. Fyrir Covid-19 

heimsfaraldurinn var stefna samsteypunnar að verja um 50-80% af hreinni 

gjaldmiðlaáhættu 9-12 mánuði fram í tímann. Vaxtaáhætta á langtíma fjárfestingum er 

varin frá 40-80% með vaxtaskiptasamningum, þar sem breytilegum vöxtum er skipt út 

fyrir fasta vexti. Áhættan af sökum breytinga í eldsneytisverði er varin með framvirkum 

samningum, en stefna félagsins er að verja um 40-60% af áætlaðri eldsneytisnotkun 12 

mánuði fram í tímann og allt að 20% 13-18 mánuði fram í tímann. Einnig gefur stefna 

félagsins svigrúm til áhættuvarnar með skiptasamingum og valréttum þótt  að svo virðist 

vera að þeir séu ekki mikið notaðir hjá þeim. Síðasta markaðsáhætta Icelandair er af 

sökum kostnaðarbreytinga á leyfum til kolefnislosunar sem nauðsynlegt er fyrir öll 

flugfélög sem bjóða upp á flug til Evrópu. Þessi áhætta er sama eðlis og áhætta af sökum 

verðbreytinga eldsneytis og er hún varin með framvirkum samningum (Ársreikiningar 

Icelandair fyrir árin 2018 og 2021). 
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3.1.2 Afleiðing áhættuvarna með afleiðusamningum hjá Icelandair 

Í töflu 1, sem unnin er úr ársreikningum og ársfjórðungaskýrslum Icelandair má sjá tölur 

frá árunum 2015-2019. Ástæða þess að ekki var valið lengra tímabil er sú að ekki voru 

sambærilegar upplýsingar teknar fram í reikningsskilum áranna á undan og eftir og því 

ákveðið að halda því tímabili inni sem innihélt allar sömu stærðirnar svo ekki yrði þörf á 

að áætla stærðir inn í töfluna til samanburðar. Í töflunni kemur fram meðalverð og magn 

áhættuvarins eldsneytis, heildarkostnaður og -magn eldsneytis, hlutfall áhættuvarnar af 

heildarmagni eldsneytis og mismunur verðs og kostnaðar með og án allrar áhættuvarnar. 

Tölurnar voru að hluta teknar beint upp úr skýrslum Icelandair en byggja einnig á 

reiknuðum nálgunum út frá upplýsingum úr skýrslunum. Þær tölur sem eru áætlaðar 

stærðir í töflunni eru: Heildarmagn, sem reiknað er út frá heildarkostnaði og virks 

meðalverðs félagsins á eldsneyti og meðalverð Icelandair á eldsneyti keyptu á markaði, 

en sú stærð er áætluð út frá afgangs magni og kostnaði eftir að áhættuvarnir hafa verið 

dregnar frá. Verðin eru gefin upp í dollurum (USD) og allt magn gefið upp í tonnum. 

Mismunur á verði með og án áhættuvarnar er sett þannig fram að neikvæðar tölur gefa 

til kynna að kostnaður Icelandair hafi verið minni með áhættuvörn en án hennar og 

jákvæðar tölur að hann hafi verið meiri. 
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Tafla 1. Afleiðing áhættuvarna Icelandair 

 
Heimild: Ársreikningar Icelandair (2015-2019) og ársfjórðungaskýrslur Icelandair (4. 

ársfjórðungur 2014- 4. ársfjórðungs 2019) 

Áhættu- Heildar- Heildar- Meðal-

varið magn 

(tonn)

kostnaður 

(USD)

magn 

(tonn)

verð á 

markaði 

(USD)

1. ársfj. 

2015
23.400 $892 $43.610.000 59.012 $638 40% $254 $5.941.621

2. ársfj. 

2015
46.600 $833 $67.105.000 90.805 $640 51% $193 $8.991.539

3. ársfj. 

2015
57.700 $789 $73.475.000 106.951 $567 54% $222 $12.780.747

4. ársfj. 

2015
35.830 $639 $39.714.000 69.796 $495 51% $145 $5.183.852

1. ársfj. 

2016
33.860 $610 $34.124.000 70.214 $371 48% $239 $8.086.199

2. ársfj. 

2016
56.050 $634 $61.035.000 114.727 $434 49% $200 $11.219.730

3. ársfj. 

2016
71.100 $550 $73.056.000 145.241 $458 49% $92 $6.543.220

4. ársfj. 

2016
44.500 $496 $45.203.000 93.977 $467 47% $29 $1.304.892

1. ársfj. 

2017
43.450 $450 $81.546.000 184.077 $441 24% $10 $417.039

2. ársfj. 

2017
70.650 $489 $60.484.000 126.271 $467 56% $22 $1.525.457

3. ársfj. 

2017
80.050 $511 $82.364.000 159.620 $521 50% -$11 -$845.843

4. ársfj. 

2017
47.650 $537 $54.653.000 97.247 $586 49% -$49 -$2.315.729

1. ársfj. 

2018
41.750 $552 $49.547.000 83.553 $634 50% -$81 -$3.396.341

2. ársfj. 

2018
62.550 $533 $77.340.000 125.552 $698 50% -$165

-

$10.332.108

3. ársfj. 

2018
78.850 $547 $97.740.000 156.635 $702 50% -$156

-

$12.292.611

4. ársfj. 

2018
50.400 $573 $74.144.000 118.821 $661 42% -$88 -$4.454.694

1. ársfj. 

2019
45.400 $629 $51.838.000 82.545 $627 55% $1 $66.779

2. ársfj. 

2019
61.450 $653 $91.849.000 141.961 $642 43% $11 $664.391

3. ársfj. 

2019
81.750 $722

$113.406.00

0
166.041 $645 49% $78 $6.339.484

4. ársfj. 

2019
31.000 $734 $66.425.000 98.700 $645 31% $89 $2.745.232

Samtals 1.063.990
$1.338.658.

000
2.291.746 46% $1.033 $38.172.858

Tímabil

meðalverð 

áhættu-

varnar 

(USD)

hlutfall 

áhættu-

varnar

mismunur á 

áhættu-vörn 

og markaði 

(USD)

Munur á 

kostnaði 

með og án 

áhættuvörn 

(USD)
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Eins og sjá má á töflu 1, þá er meðalverð áhættuvarinna lítra oftast hærra en 

meðalverð á markaði en meðalverð áhættuvarinna lítra yfir þetta 5 ára tímabil er um $606 

á hvert keypt tonn, á meðan meðalverð hvers tonns af eldsneyti keypt af markaði á sama 

tímabili er einungis um $565. Þetta olli því að yfir 5 ára tímabil var eldsneytiskostnaður 

Icelandair $38 milljónum eða 2,85% hærri. Þessi aukni kostnaður er að meðaltali um $1,9 

milljónum meira en hefði þurft að greiða ef ekki hefði verið notast við áhættuvarnir á 

hverjum ársfjórðungi. Ástæðan fyrir því að svo oft kemur fyrir að markaðsverð Icelandair 

er lægra en meðalverð áhættuvarna er líklega að stórum hluta af völdum þess að verðið 

á eldsneyti fer lækkandi yfir stóran hluta af tímabilinu, en eins og komið hefur fram, að 

þá mun fyrirtæki ekki geta nýtt lækkun á verði að jafn miklu leyti til hagnaðar þegar það 

notast við áhættuvarnir. 

Aftur á móti, ef skoðað er það tímabil þar sem eldsneytisverð er að hækka, til dæmis, 

frá öðrum ársfjórðungi 2017, til og með þriðja ársfjórðungi 2018, má sjá að fyrirtækið 

hagnast á því að hafa áhættuvarið sig og hefur því áhættuvarið sig fyrir verðhækkunum 

með góðum árangri. Þar að auki er meðalverð á markaði reiknað út frá stærð í 

ársfjórðungaskilum sem lýsir meðalverði á hverju keyptu tonni á eldsneyti yfir hvern 

ársfjórðung. Þá er líklegt að aðrar tengdar áhættuvarnir eins og til dæmis áhættuvarnir 

tengdar gengisbreytingum séu þar inni. Af þeim sökum má ger ráð fyrir þeim möguleika 

að það sé einhver skekkja á tölunum hér að framan. 

Icelandair hafði oftast varið félagið með afleiðusamningum á milli 40% og 50% af því 

eldsneytismagni sem þeir þurftu á að halda fyrir hvert tímabil og var það að meðaltali 

búið að verja 46% af því magni sem nýtt var yfir tímabilið 2015-2019. Hins vegar, þegar 

flökt á verði eldsneytis með og án áhættuvarna er skoðað, kemur í ljós að flöktið er lægra 

með áhættuvörnum en án þeirra. Þar með er óvissan minni en þegar ekki er notast við 

áhættuvarnir. En samt sem áður virðist eldsneytiskaup án áhættuvarna vera hagstæðara 

þegar reiknað er staðalfrávik, meðaltal og spönn verðsins. 

Einnig má sjá á töflunni að mismunandi hlutfall eldsneytis er varið á hverju tímabili og 

gefur það góða vísbendingu um að félagið notist við kvika áhættuvörn með hagvæmasta 

hlutfalli áhættuvarnar. 
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Tafla 2. Samanburður eldsneytisverð áhættuvarnar, markaðsverð og virks verðs Icelandair 

 

Heimild: Ársreikningar Icelandair (2015-2019) og ársfjórðungaskýrslur Icelandair (4. 

ársfjórðungur 2014- 4. ársfjórðungs 2019) 

Tímabil meðalverð áhættuvarnar meðalkaupverð Icelandair á eldsneyti Meðalverð Icelandair á markaði

1. ársfjórðungur 2015 $892 $739 $638

2. ársfjóðrungur 2015 $833 $739 $640

3. ársfjórðungur 2015 $789 $687 $567

4. ársfjórungur 2015 $639 $569 $495

1. ársfjórðungur 2016 $610 $486 $371

2. ársfjóðrungur 2016 $634 $532 $434

3. ársfjórðungur 2016 $550 $503 $458

4. ársfjórungur 2016 $496 $481 $467

1. ársfjórðungur 2017 $450 $443 $441

2. ársfjóðrungur 2017 $489 $479 $467

3. ársfjórðungur 2017 $511 $516 $521

4. ársfjórungur 2017 $537 $562 $586

1. ársfjórðungur 2018 $552 $593 $634

2. ársfjóðrungur 2018 $533 $616 $698

3. ársfjórðungur 2018 $547 $624 $702

4. ársfjórungur 2018 $573 $624 $661

1. ársfjórðungur 2019 $629 $628 $627

2. ársfjóðrungur 2019 $653 $647 $642

3. ársfjórðungur 2019 $722 $683 $645

4. ársfjórungur 2019 $734 $673 $645

Staðalfrávik 120,97 89,23 100,64

meðaltal 618,69 591,2 567,04

miðgildi 591,3 604,5 606,5

spönn 441,9 296 331,64

Fjórðungaspönn 134,25 140,75 175,88

flökt á ársgrundvelli 17,03% 15,84% 21,06%
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Í töflu 2, sem unnin er úr sömu gögnum og tafla 1, má sjá að þegar þessi tvö verð eru 

borin saman við virkt meðalverð eldsneytis (e. effective average price), sem er meðalverð 

á hverju tonni af eldsneyti með og án áhættuvarna, kemur í ljós að flöktið í því verði var 

lægra en bæði verðið sem einungis tók til afleiðusamninga og verðið sem einungis tók til 

kaupa á markaði. Einnig var hæsta og lægsta hlutfallslega aukning verðs á virka 

meðaltalinu nær núlli en á hinum tveimur og staðalfrávik, miðgildi og spönn voru einnig 

lægri þótt að meðaltalið hafi verið örlítið hærra en verð á markaði. 

Þessar niðurstöður benda til þess að það hlutfall áhættuvarnar sem félagið notar dragi 

betur úr áhættu en notkun einfaldrar og engrar áhættuvarnar. Einnig má sjá að notkun 

einfaldrar áhættuvarnar er ekki hagkvæm þar sem áhættuvörnin ein og sér hefur meira 

flökt í kostnaði en bæði hlutfall áhættuvarnar og engin áhættuvörn. 

Mynd 5. Skipting kostnaðarliða Icelandair árin 2013-2021 

 

Heimild: Ársreikningar Icelandair (2013-2019) 

Á mynd 5 má sjá súlurit sem lýsir skiptingu kostnaðarliða Icelandair á árunum 2013 til 

2019 og var myndin unnin upp úr ársreikningum félagsins fyrir þessi sömu ár. Eins og lesa 

má úr myndinni eru stærstu kostnaðarliðir félagsins annars vegar laun og launatengd 

gjöld og hins vegar eldsneytisgjöld, en eldsneytiskostnaður félagsins hefur verið um 25-

35% yfir öll árin nema þau síðustu. Árin 2020 og 2021 hafði Covid-19 heimsfaraldurinn 

mikil áhrif á fjölda flugferða félagsins og því eðlilegt að kostnaðarhlutfall 

eldsneytiskostnaðar hafi farið lækkandi yfir þann tíma. Hlutfall eldsneytiskostnaðar yfir 

34.35% 35.23% 30.56% 25.01% 23.77% 25.41% 27.64% 17.25% 19.73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

H
lu

tf
al

ls
le

g 
sk

ip
ti

n
g 

ko
st

n
að

ar
lið

a

Ártal

annar
rekstrarkostnaður

viðhald

afgreiðslu-,
afhendingar- og
samskiptakostnaður
Flugvéla- og
áhafnaleiga

Eldsneyti



30 

allt 5 ára tímabilið var 26,55% en líklegt er að yfir 5 ára tímabil nokkrum árum fyrr hefði 

hlutfallið verið hærra þar sem ekki voru áður nefnd áhrif af sökum Covid-19. 

Tafla 3. Hagnaður Icelandair með og án áhættuvarna 

 

Heimild: Ársreikningar Icelandair (2015-2019) og ársfjórðungaskýrslur Icelandair (4. 

ársfjórðungur 2014- 4. ársfjórðungs 2019) 

Í töflu 3 má sjá heildarrekstrartekjur og -kostnað Icelandair og EBITDA (hagnaður fyrir 

afskriftir og skatt) út frá þeim stærðum. Síðan er reiknað EBITDA miðað við breytingu 

eldsneytiskostnaðar án áhættuvarna, að öðru óbreyttu. Síðan var staðalfrávik, meðaltal 

og spönn reiknuð út fyrir báðar EBITDA stærðirnar. 

Staðalfrávik og spönnin eru lægri fyrir EBITDA með áhættuvörnum en meðaltalið er 

töluvert lægra og er það vegna þess að yfir árið 2018 hefði tap Icelandair orðið miklu 

meira en það var í raun og veru. 

Einnig er vert að skoða EBITDA árin 2017 og 2018, en þau eru hærri með 

áhættuvörnum en án þeirra þau árin. 

  

Tímabil Heildarrekstrartekjur Heildarkostnaður EBITDA Konstaður án áhættuvarnar EBITDA án áhættuvarnar

2015 $878.834.000 $731.557.000 $147.277.000 $698.659.241 $180.174.759 

2016 $973.066.000 $832.275.000 $140.791.000 $805.120.959 $167.945.041 

2017 $1.047.383.000 $963.936.000 $83.447.000 $965.155.075 $82.227.925 

2018 $1.135.298.000 $1.149.558.000 -$14.260.000 $1.180.033.753 -$44.735.753 

2019 $753.762.000 $1.149.790.000 -$396.028.000 $1.139.974.114 -$386.212.114 

Samtals $4.788.343.000 $4.827.116.000 -$38.773.000 $4.827.116.000 -$600.142 

staðalfrávik $202.987.025 $209.089.032 

meðaltal -$7.754.600 -$120.028 

spönn $543.305.000 $566.386.872 
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4 Niðurstöður 

4.1 Samanburður á áhættuvörnum 

Fjölmargar rannsóknir hafi verið framkvæmdar á árangurstengdum mun ólíkra 

áhættuvarna. Bæði hafa verið gerðar aðhvarfsgreiningar á gagnasettum úr raunheimi og 

tilbúnum veruleika og margar aðferðir notaðar til að skoða mismunandi árangur 

áhættuvarnanna. 

Á fullkomnum markaði, þar sem að fylgnistuðullinn er 1, er hægt að nota kyrrstæða, 

einfalda áhættuvörn til að verja sig fyrir áhættu og ef enginn grunnáhætta er til staðar er 

hún líklega besta áhættuvörnin. Hins vegar er raunin oftast sú að önnur hvor forsendan 

bresti og því til eitthvað hlutfall áhættuvarnar sem er betra en einföld áhættuvörn. 

Við útreikning á hagkvæmasta hlutfalli áhættuvarnar er tekið til einhverra 

undirliggjandi þátta sem leiða til þess að munur verði á dagsverði og framvirku verði 

eignarinnar (eða milli tveggja eigna í krossvörn). Þar sem breyting verður á þessum 

stærðum yfir tíma er hagkvæmara að notast við kvika áhættuvörn, ef ekki er tekið tillit til 

viðskiptakostnaðar sem felst í sífelldum endurreikningum á hlutfalli áhættuvarnarinnar. 

Hins vegar er viðskiptakostnaður alltaf til staðar, hvort sem það er beinn kostnaður (t.d. 

við gerð valrétta) eða óbeinn kostnaður eins og til dæmis tíminn sem fer í að sækja 

upplýsingar og greina breytingarnar. Ef viðskiptakostnaðurinn er of hár gæti verið 

hagkvæmara að notast við kyrrstæða áhættuvörn. 

Margar rannsóknir á árangurstengdum mun kyrrstæðra og kvikra áhættuvarna hafa 

samt sýnt fram á að kvik áhættuvörn dregur úr áhættu með betri árangri og því líklegt að 

ábati þess að nota kvika áhættuvörn sé nægilegur til þess að æskilegt sé að nota hana. 

Einnig hafa rannsóknir sýnt að áhrif jákvæðra og neikvæðra upplýsinga á flökt geti reynst 

ósamhverft og því sé stuðullinn ekki fasti. Það leiðir til þess að hvaða hlutfall sem er muni 

sýna misgóðan árangur yfir tíma og að í þeim aðstæðum sé æskilegt að notast við kvika 

áhættuvörn með hagkvæmasta hlutfalli áhættuvarnar með hjálp villuleiðréttingarlíkans 

til að grípa reiknivillu af sökum breytinga á flökti yfir tíma. 

Hvort sem notast sé við kyrrstæða eða kvika áhættuvörn er hægt að velja á milli þess 

að nota einfalda áhættuvörn eða eitthvað hlutfall áhættuvarnar. En eins og fram kemur í 

kafla 2.2.2 þá sýndi rannsókn Monoyios (2007) fram á það að á ófullkomnum markaði 

væri hagkvæmara að nota hagkvæmasta hlutfall áhættuvarnar frekar en einfalda 
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áhættuvörn ef hægt væri að reikna „drift“ annarrar eignarinnar með lítilli skekkju. Hins 

vegar þurfti gífurlega stórt gagnasett til þess að geta metið rekið með 95% vissu, eða um 

1537 ár af gagnapunktum. En þar sem nálgun með aðeins öðru rekinu virðist vera nægileg 

til þess að hlutfall áhættuvarnar borgi sig fram yfir einfalda áhættuvörn eru líkurnar á því 

að hægt sé að áætla stærðina töluverðar. 

Af því leiðir að þegar fylgnistuðullinn er ekki 1 og flökt er breytilegt yfir tíma þá er 

hagkvæmara að notast við kvika áhættuvörn með hlutfalli áhættuvarnar. 

4.2 Áhættuvarnir flugfélaga 

Í grunninn hafa flugfélög tvær mismunandi leiðir til áhættuvarnar með afleiðusamningum 

í dag, annars vegar er það að gera samninga yfir borðið, en þá opnar félagið sig fyrir 

gjaldþrotaáhættu, eða að kaupa afleiðusamninga í kauphöll og þar með tryggingu gegn 

gjaldþrotaáhættu. Gallinn við það er að þá þarf félagið að eiga lausafé eða eignir til að 

leggja að veði en á móti kemur að þá eru báðir aðilar sem koma að samningnum tryggðir 

fyrir gjaldþrotaáhættu. 

Flugfélög hafa notað fjölmargar leiðir til að áhættuverja sig með notkun 

afleiðusamninga. Um tíma voru flugfélög sem vörðu eldsneytiskostnað sinn með 

krossvörn með gjaldmiðil með undirliggjandi eign en nýrri aðferðir hafa komið í stað 

þeirra og er líklegt að það sé vegna grunnáhættu sem myndast vegna lítillar fylgni milli 

eldsneytisverðs og gengi gjaldmiðilsins. Einnig stendur til boða að nota þrískipta kvika 

áhættuvörn með samspili skiptasamninga, kraga og kauprétti til að tryggja sér lágt 

eldsneytisverð og á sama tíma mynda tækifæri til gróða við verðlækkun og hafa sum 

flugfélög aukið hagnað með notkun slíkrar áhættuvarnar. En í dag eru viðskipti flugfélaga 

tiltölulega lítill hluti viðskipta með afleiðusamninga með flugeldsneyti sem undirliggjandi 

eign og því ættu ekki að vera högnunartækifæri til staðar en þar sem ástæður flugfélaga 

fyrir að áhættuverja sig er ekki til að auka hagnað, heldur til að draga úr sveiflum í 

útgjöldum og hagnaði þá hefur það lítil áhrif á ákvörðunartöku um notkun 

afleiðusamninga. 

Almennt virðist hagkvæmt fyrir flugfélög að verja sig með áhættuvörnum þar sem það 

eykur trú félagsins og dregur úr líkum á gífurlegu tapi sem getur haft langvarandi áhrif á 

samkeppnishæfni þess. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á það að notkun áhættuvarna 

myndi auki virði fyrir félagið. 
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4.3 Áhrif og skilvirkni áhættuvarna Icelandair á eldsneytisverði 

Samkvæmt yfirlýsingum Icelandair í ársreikningum sínum þá er stefna fyrirtækisins að 

nota áhættuvarnir til að verja sig fyrir ýmis konar áhættu sem er til staðar í rekstri þeirra 

og er flökt í eldsneytiskostnaði stór hluti af þeirri áhættu. Afleiðusamningarnir sem 

fyrirtækið nýtir til áhættuvarna á þeim eru ekki hugsaðir til að auka hagnað, heldur til að 

verja fyrirtækið fyrir gífurlegu tapi við miklar verðhækkanir á eldsneytisverði. 

Þegar kostnaður félagsins var skoðaður m.t.t. notkun áhættuvarna kom í ljós að 

fyrirtækið varð fyrir tapi af sökum áhættuvarnanna sem nam $38 milljónum yfir 5 ára 

tímabil, eða $1,9 milljónum í tapi að meðaltali á hverjum ársfjórðung. Einnig var 

staðlfrávik, meðaltal og spönn eldsneytisverðsins á markaði lægra en verð 

áhættuvarnanna. Samt sem áður var kostnaður vegna eldsneytis lægri árin 2017 og 2018 

með áhættuvörnum en hann hefði verið án allra áhættuvarna. 

Hins vegar, þegar skoðað var virkt meðalverð félagsins með tilliti til bæði 

áhættuvarinna tonna af eldsneyti og tonnum keyptum á markaði mátti sjá að staðalfrávik, 

miðgildi, flökt á ársgrundvelli og spönn voru lægri fyrir það verð heldur en án 

áhættuvarna. Það gefur til kynna að það hlutfall áhættuvarnar sem Icelandair notar til að 

verja sig fyrir áhættu í verðbreytingum eldsneytis er bæði skilvirkara en einföld 

áhættuvörn og engin áhættuvörn. 

Ekki er að sjá út frá þeim gögnum sem tekin voru til skoðunar að Icelandair nýti sér 

þrískiptu kviku áhættuvörnina og er líkleg ástæða fyrir því sú að Icelandair telji hana 

annað hvort reiða of mikið á spákaupmennsku, að ekki séu forsendur fyrir félagið að nýta 

aðferðina eða það telji aðra aðferð vera hagkvæmari með tilliti til eigin reksturs. Einnig 

gæti verið að hringrás eldsneytisverðsins nái yfir svo stórt tímabil að ekki sjáist ummerki 

um það yfir þau fimm ár sem voru tekin til skoðunar í þessu verkefni. 

Icelandair nýtir einnig afleiðusamninga til að verja sig fyrir öðrum tegundum áhættu í 

rekstri sínum eins og t.d. gengisáhættu og vaxtaáhættu en ekki fundust gögn til að skoða 

áhrif þeirra áhættuvarna á rekstur félagsins. 

Eins og minnst er á í kafla 3 getur það að sleppa áhættuvörnum dregið úr 

samkeppnishæfni félagsins og valdið því að það missi frá sér hluta af flugvélaflota sínum 

á lægra verði en eðlilegt væri. Einnig er líklegt að munur á kostnaði með og án 

áhættuvarna sé ýktur í töflunum hér að ofan þar sem rannsóknir á notkun 
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afleiðusamninga hjá flugfélögum hafa sýnt fram á að hún auki trú á félaginu sem geti leitt 

til betri lánakjara og hærra virði hjá félaginu. 

Með ofangreinda þætti í huga tel ég að þrátt fyrir að Icelandair hafi ekki hagnast á 

áhættuvörnum þegar allt 5 ára tímabilið er tekið saman, þá sé skynsamlegt að verja 

áhættuna með afleiðusamningum. Flökt í kostnaði með því hlutfalli áhættuvarnar sem 

Icelandair notar var minna en án allra áhættuvarna og því er hún að sinna því markmiði 

sem hún á að þjóna. Þar að auki fór eldsneytisverð lækkandi yfir mest allt tímabilið sem 

var til skoðunar og því eðlilegt að tap sé til staðar af sökum áhættuvarnarinnar, þess vegna 

komi ekki nægilega skýrt fram ábatinn sem næst þegar verðið hækkar, en 

áhættuvarnirnar eru, eins og áður hefur komið fram, nýttar í þeim tilgangi að hafa 

einhvers konar öryggisnet ef til mikilla verðhækkana kemur. Því tel ég upplýsingarnar 

benda nægilega til þess að áhættuvarnirnar muni verja fyrirtækið fyrir því gífurlega tjóni 

sem það getur mögulega orðið fyrir af sökum þeirrar áhættu sem er til staðar. 
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5 Umræða 

Það hefði gefið marktækari niðurstöður að hafa lengra tímabil til að sjá hver áhrif 

afleiðusamninga eru á Icelandair þegar verðhækkanir eru meiri og hefði ég helst vilja nota 

um 20 ár af gögnum til þess. Einnig hefði ég viljað hafa haft aðgang af grunngögnunum 

en ekki þurft að vinna upp úr reiknuðum meðaltölum og öðrum stærðum þar sem ekki 

var tekið nægilega skýrt framhvað nákvæmlega lá að baki. 

Í þeim tölulegu gögnum sem fundust í ársreikningum og ársfjórðungaskýrslum 

Icelandair var lítið af grunngögnum um notkun og kostnað afleiðuviðskipta þeirra.  En 

vandamál sem komu upp af sökum þess voru aðallega við notkun virks meðalverðs 

eldsneytis, en í ársfjórðungsskýrslum Icelandair var sú stærð útskýrð sem meðalverð á 

hvert tonn eldsneytis með tilliti til áhættuvarna, en ekki var tekið fram hvort þær 

áhættuvarnir væru einungis þær sem framkvæmdar voru til að verjast þeirri áhættu sem 

hlýst af flökti í eldsneytiskostnaði eða jafnvel hvort aðrar áhættuvarnir en þær sem 

framkvæmdar voru með afleiðusamningum séu teknar með. 

Áhugavert hefði verið að skoða áhrif áhættuvarna á afkomu fyrirtækisins með mörgum 

mismunandi aðferðum til áhættuvarna sem unnin væru úr raungögnum. Ein hugmynd 

sem kviknaði hjá mér við gerð þessarar ritgerðar var að gera aðhvarfsgreiningu á árangri 

einfaldrar áhættuvarnar og á hagkvæmasta hlutfalli áhættuvarnar sem yrðu sett upp 

undir kvikri og kyrrstæðri áhættuvörn, með og án villuleiðréttingarlíkans og reiknað út frá 

mismunandi líkönum. Þau líkön sem ég hefði viljað skoða væru GARCH, GJR-GARCH og 

OLS líkanið. 

Einnig væri áhugavert að gera aðhvarfsgreiningu með það í huga að sjá hvort notkun 

afleiðusamninga auki virði Icelandair og skoða jafnframt áhrif þess á félagið að nota engar 

áhættuvarnir m.t.t. viðskiptakostnaðar, lánshæfi, samkeppnishæfni o.fl..
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6  Lokaorð 

Flugfélagið Icelandair ver sig með afleiðusamningum fyrir alls kyns áhættum sem fylgja 

rekstri þess. T.d. virðist félagið notast við kvika áhættuvörn með hagkvæmasta hlutfalli 

áhættuvarnar til að  verja  eldsneytiskostnað sinn.  Flökt kostnaðar félagsins er minna og 

þótt að tap hafi fylgt notkun áhættuvarnanna yfir þetta 5 ára tímabil tel ég líklegt að 

hættan á mögulegu tapi/tjóni vegna skyndilegra verðhækkana, sérstaklega ef 

verðhækkanirnar standa yfir langan tíma, sé mun meiri en tæplega 3% aukning á kostnaði 

yfir 5 ára tímabil. Samt sem áður sýna niðurstöðurnar ekki skýrt fram á að notkun 

afleiðusamninga til áhættuvarnar á  sveiflum í eldsneytiskostnaði sé hagkvæmt fyrir 

félagið. Til þess að svara þeirri spurningu væri gott að skoða áhrif áhættuvarnar á virði og 

kjör fyrirtækisins, sem og  líkur á að stöðug hækkun eldsneytisverðs  verði yfir tíma.   

Ytri þættir geta orðið til þess að eldsneytisverð hækkar, eins og til dæmis stríð eða 

annað sem dregur skyndilega úr framboði eldsneytis og þar með hækkandi verði. Hæsta 

hlutfallslega hækkun eldseytisverðs á milli ársfjórðunga á þessu 5 ára tímabili var  um 17% 

(milli 1. og 2. ársfjórðungs 2016) en slík hækkun yfir lengri tíma gæti haft í för með sér 

gífurlegt tap fyrir félagið ef ekki eru notaðar áhættuvarnir. 

Því er ljóst að þó að flökt kostnaðar dragist saman með notkun  afleiðusamninga sýna 

gögnin ekki fram á að hagkvæmt hafi verið fyrir félagið að nota áhættuvarnir, en er sú 

niðurstaða tekin með það í huga að skekkja gæti verið  til staðar vegna þess að ekki er 

tekið tillit til mögulegrar virðisaukningar, líkum á verðhækkunum í eldsneytisverði og 

breytingum í kjörum (t.d. lánakjörum) félagsins vegna notkun áhættuvarnarinnar. Einnig 

er tímabilið sem skoðað er tiltölulega stutt og því óvíst hver áhrif áhættuvarnar á félagið 

er til lengri tíma. Þar að auki er, eins og minnst er á hér að framan, að ef einungis árin 

2017 og 2018 væru skoðuð þá hefðu gögnin sýnt fram á að áhættuvörnin hefði aukið 

hagnað félagsins. 

En þar sem markmið áhættuvarnarinnar er ekki að auka hagnað, heldur að draga úr 

áhættu (t.d. að draga úr flökti á kostnaði) þá tel ég ljóst að áhættuvörnin skili sínu og sé 

þess virði að notast við áhættuvarnir með afleiðusamningum til að verja félagið fyrir 

áhættu.
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