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Útdráttur 
 

Þróun á fjármálamörkuðum hefur tekið miklum breytingum síðustu áratugi eða allt frá því að 

hlutafélög fóru að stunda viðskipti með eigin hlutabréf. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

endurkaupatilkynning hafi jákvæð áhrif á hlutabréfaverð þegar til skamms tíma er litið. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna áhrif endurkaupatilkynninga á íslenskum 

hlutabréfamarkaði. Safnað var saman tölulegum gögnum um hlutafélög sem skráð eru í Kauphöll 

Íslands og sett var upp atburðarannsókn. Takmarkað aðgengi er að fyrr rannsóknum um áhrif 

endurkaupatilkynninga á íslenskum fjármálamarkaði og þ.a.l getur reynst erfitt að spá fyrir um 

áhrifi þess. Valið var úrtak skráðra félaga á Íslandi sem tilheyra OMXI10 vísitölunni frá upphafi 

árs 2022. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að umframávöxtun dagana í kringum 

endurkaupatilkynningu sé að meðaltali 1,21% á rannsóknartímabili. Miklar sveiflur hafa orðið á 

umframávöxtun sem má rekja til ytri þátta í umhverfinu, eins og aðgerða stjórnvalda sökum 

heimsfaraldusins. Niðurstöður sýna ekki tengsl milli stöðugleika og arðsemi félaga við 

umframávöxtun sem er þvert á erlendar kenningar. Að öðru leyti eru niðurstöður rannsóknarinnar 

sambærilegar við erlendar rannsóknir.  
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Inngangur 
 Í gegnum tíðina hafa verið ritaðar margar fræðigreinar og rannsóknir gerðar á fjárstreymi 

til hluthafa. Engin ákveðin niðurstaða hefur fengist eftir áratuga rannsóknir um hvaða leið er 

ákjósanlegust fyrir félög til þess að greiða hluthöfum sínum endurgjald fyrir að hafa látið áhættufé 

í hlutafé þeirra. Almennt er talið að félög standi frammi fyrir tveimur fjárhagsákvörðunum, þ.e. 

fjármögnunarákvörðun og fjárfestingaákvörðun. Síðarnefnda ákvörðunin snýr að því hvernig 

ráðstafa skal hagnaði félagsins, þ.e.a.s. með fjárstreymi til hluthafa, í arðbærar fjárfestingar eða 

samblöndu af báðum leiðum (Al-Malkawi o.fl., 2010). 

 Arðbærar fjárfestingar í heild eða að hluta eru taldar vera undirstaða aukinnar 

verðmætissköpunar hjá félögum, sem getur átt stóran þátt í auknum hagvexti í landinu 

(Viðskiptaráð Íslands, 2021). Margir þættir geta haft áhrif á verðmætissköpun félaga, og fer val á 

slíkum þáttum iðulega eftir rekstrarumhverfi hvers félags. Fjárfestingaleiðir geta til dæmis  beinst 

að innri vexti félagsins líkt og nýir rekstrarfjármunir, fjölgun starfsfólks eða tækniframfarir 

(Bishop o.fl., 1992).  

Þegar félag hyggst skila ákveðnu magni fjármuna til hluthafa stendur það frammi fyrir 

þeirri ákvörðunartöku, hvaða aðferð er ákjósanlegust fyrir viðkomandi félag. Algengast er að félög 

skili fjármunum í formi arðgreiðslna (e. Dividend) eða með endurkaupum á eigin hlutabréfum (e. 

Share repurchase) (Berk o.fl., 2015). Þessar leiðir skila fjármunum til hluthafa með ólíkum hætti 

arðgreiðslu er átt við beina greiðslu til hluthafans, sem oftast er peningafjárhæð. Með 

endurkaupum á eigin bréfum skilast ávinningurinn til hluthafa við söluhagnað á bréfunum. 

(Mauboussin og Callahan, 2014).  

Hlutfall milli þess hvort félög greiði út arð eða kaupi til baka útistandandi bréf hefur breyst 

mikið síðustu áratugi, þar sem endurkaup hafa farið ört vaxandi á mörgum fjármálamörkuðum 

víðsvegar um heim. Til að mynda varð hlutfall endurkaupa hærra en hlutfall arðgreiðslna í 

Bandaríkjunum árið 1998, en þar hófu félög fyrst að kaupa eigin bréf á áttunda áratugnum (Grullon 

og Michaely, 2004). Það má því segja að þróunin hafi hafist að einhverju leyti í Bandaríkjunum 

og skömmu síðar höfðu aðrir fjármálamarkaðir fylgt í kjölfarið (Grullon og Ikenberry, 2000). Frá 

aldamótum hefur orðið umtalsverð þróun á fjármálamörkuðum víðsvegar um heim og hefur 

heildarvelta á fjármálamörkuðum aukist til muna; þar af leiðandi hefur heildarfjárstreymi til 
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hluthafa orðið meira. Frá árinu 2005 fór vexti endurkaupa að linna og hefur hlutfall endurkaupa 

og arðgreiðslna verið nokkuð jafnt síðustu ár (Luk og Zeng, 2020). 

Flest félög birta endurkaupaáætlun sína fyrirfram (Berk o.fl., 2015), en endurkaupaáætlun 

er gefin út af stjórn félagsins og varpar mynd á það hvernig fyrirtæki hyggst framkvæma viðskipti 

með eigin bréf, þ.e.a.s framtíðaráætlun um magn hluta, tímaramma viðskiptanna og hámarksvirði 

þeirra. Margar ástæður geta legið að baki ákvörðun um endurkaup en eru yfirleitt þær að 

stjórnendur telja að hlutabréfin séu vanmetin, meðal annars vegna umboðsvanda, skattaleg 

hagræðis, varnarkerfis gegn ytri atburðum og annarra þátta sem nánar verður fjallað um í þessari 

ritgerð.   

Í þessari ritgerð verður fjallað heildstætt um áhrif endurkaupatilkynninga á 

fjármálamarkaði. Fjöldinn allur af erlendum rannsóknum hefur fjallað um samspil hlutabréfaverðs 

við tilkynningu um endurkaup og/eða arðsúthlutun. Verðbréfaeftirlit Bandaríkjanna (2020) (e. 

U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) birti nýlega niðurstöður rannsókna sem eru í 

samræmi við fyrri kenningar um áhrif á hlutabréfaverð fyrir og eftir tilkynningu um endurkaup. 

Hlutabréfaverð lækkar almennt fyrir tilkynningardag og virðishækkun hlutabréfa hækkar almennt 

um 1-2 prósent eftir að tilkynnt hefur verið um endurkaup.  

 

Mynd 1: Verðbreytingar fyrir og eftir endurkaupatilkynningar 

Verðbreytingar fyrir og eftir endurkaupatilkynningar  

 

Skýring. Ávöxtunin er leiðrétt með því að draga ávöxtunina frá heildarávöxtunarvirði veginnar 

vísitölu.  (U.S. Securities and Exchange Commission, 2020, bls. 19)  
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Á mynd 1 má sjá umrædda rannsókn SEC, sem sýnir hvernig endurkaupatilkynning hefur 

áhrif á hlutabréfaverð á grundvelli fyrirliggjandi rannsókna frá árinu 1985 til ársins 2020. 

Rannsóknin sýndi hlutfallslega þróun á hlutabréfaverði 30 dögum fyrir tilkynningardag, sem er 

dagur 0 á mynd 1, og 180 dögum eftir tilkynningu. Niðurstöður leiddu í ljós að hlutabréfaverð 

lækkar fyrir tilkynningardag, sem síðan gefur jákvæð skilaboð til markaðar, sem leiðir af sér 

hækkun á hlutabréfaverði.  

Í þessari ritgerð verður notast við atburðarrannsókn til þess að leggja mat á hegðun 

hlutabréfaverðs tiltekinna íslenskra hlutafélaga dagana fyrir og eftir tilkynningu um 

endurkaupaáætlun. Tilgátan sem lögð er fram við gerð rannsóknarinnar er eftirfarandi:  

 H1: Það er marktækur munur á meðal árlegri ávöxtun (e. Annual Average Return) dagana 

fyrir og eftir tilkynningu um endurkaupaáætlun. 
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1. Skilvirkur markaður  

Skilvirkur markaður er kenning sem kom fyrst fram í fræðigrein Fama (1965) árið 1965 og 

var síðan sönnuð af Samuelson (1965), með rannsókn hans, „Proof that properly anticipated prices 

fluctuate randomly“. Eins og nafn greinarinnar gefur til kynna er skilgreiningin á skilvirkum 

markaði hlutabréfamarkaður þar sem gengi hlutabréfa aðlagast öllum nýjum upplýsingum sem 

snerta félagið á rökréttan hátt. Síðan þá hefur meðal annars Aswath Damodaran skilgreint 

hugtakið skilvirkur markaður, þar sem markaðsverð er óhlutdrægt mat á raunverulegu virði 

fjárfestingarinnar. Það var síðan Harry Roberts (1967) sem skilgreindi skilvirkan markað, og skipti 

í þrjá flokka, þ.e. lítil-, meðal- og mikil skilvirkni. Lítil skilvirkni (e. Weak Efficient Market) 

endurspeglar núverandi hlutabréfaverð á sögulegum gögnum (e. Historical Data), enda er engin 

greiningaraðferð sem fjárfestar styðjast við, hvorki við viðskiptaákvarðanir eða til þess að finna 

vanmetin hlutabréf. Meðalskilvirkni (e. Semi-Strong Efficient Market), er markaður þar sem 

núverandi hlutabréfaverð byggst ekki aðeins á upplýsingum um fyrra verð heldur einnig á öllum 

opinberum gögnum (ársreikningum og fréttaskýrslum). Fjárfestar styðjast því aðeins við 

fyrirliggjandi gögn og byggja viðskiptaákvarðanir því ekki á tæknilegri né grundvallargreiningu. 

Mikilskilvirkni (e. Strong Efficient Market), byggist á því að hlutabréfaverð grundvallist á öllum 

þeim gögnum sem fyrir liggja á viðkomandi tíma, hvort sem um er að ræða upplýsingar sem eru 

opinberar og aðgengilegar almenningi eða almenningi óþekktar. Fjárfestar byggja því 

viðskiptaákvarðanir sínar á öllum þeim gögnum sem staðið er frammi fyrir og því eru engar 

tegundir upplýsinga sem gætu veitt fjárfestum forskot á markaði (Aswath Damodaran, 2012).  

Margir sérfræðingar hafa deilt um réttmæti kenningarinnar, enda hafa margir lagt fram 

ólíkar kenningar um skilvirkni á markaði. Sérfræðingar, líkt Fama og Damodaran, hafa sýnt fram 

á að flest hagkerfi byggjast á meðalskilvirkni, þar sem allar fyrirliggjandi upplýsingar 

endurspeglast í hlutabréfaverði á hverjum tíma. Þessar niðurstöður styðjast við kenningar 

nýklassíska skólans, þar sem maðurinn býr alltaf yfir fullkomnum upplýsingum og stjórnast að 

mestu af eigin hagsmunum sínum við fjárfestingarákvarðanir.  

Á áttunda áratug tuttugustu aldar hóf Richard H. Thaler rannsókn sína um ákvörðunartöku 

fjárfesta og hefur lengi gagnrýnt kenningar Fama um skilvirkan markað (Are markets efficient?, 

2016). Faðir atferlishagfræðinnar, líkt og Thaler er best þekktur fyrir, hélt því fram að 

fjárfestingarákvörðun fjárfesta sé í raun mun flóknari en kenningar hafa leitt í ljós. Andstætt því 

sem Fama dró fram sýna rannsóknir Thaler að enginn maður býr yfir fullkomnum upplýsingum og 
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því telur hann að kenningu Fama um skilvirkan markað sé ómögulegt að staðfesta (Are markets 

efficient?, 2016). Thalers telur að fleiri ytri þættir í umhverfinu hafi áhrif á ákvörðunartöku 

fjárfesta og ræðst ákvörðun því ekki aðeins af þeim upplýsingum sem staðið er frammi fyrir hverju 

sinni. Ekki er hægt að líta svo á að ákvörðunartaka fjárfesta sé fullkomin í þeim skilningi að 

ákvarðanir lúti að takmarkaðri skynsemi (e. Bounded rationality), auk þess sem sálrænir og 

félagslegir þættir hafa m.a. áhrif.  

Eftir efnahagshrunið 2008 héldu Edgar Wilson og Hazem Marashdeh (2007) því fram í 

rannsókn sinni, að hlutabréfaverð væri að einhverju leyti samþætt við tilgátu Fama. Niðurstöður 

þeirra leiddu í ljós að markaðurinn er óskilvirkur til skamms tíma sem er í takt við kenningar 

Thaler, en þegar til lengri tíma er litið eru fjármálamarkaðir skilvirkir líkt og kenningar Fama 

sýndu.  

1.1 Innherjaupplýsingar 

Upplýsingar sem gera má ráð fyrir að gætu haft áhrif á markaðsverð og ekki hafa verið 

gerðar opinberar eru nefndar innherjaupplýsingar. Þeir aðilar sem búa yfir slíkum upplýsingum 

eða hafa greiðan aðgang að þeim kallast innherjar. Félagsstjórn fer með mikilvæg umboðsstörf 

fyrir hönd félagsins og getur meðferð hennar skipt sköpum fyrir afkomu félagsins (Stefán Már 

Stefánsson, 2013). Af því má ætla að stjórnarmenn félags teljist innherjar og búi þar af leiðandi 

yfir mikilvægum innherjaupplýsingum.  

Þegar mikil skilvirkni ríkir á markaði grundvallast hlutabréfaverð á öllum þeim 

upplýsingum sem áhrif geta haft á markaðsverð bréfa, þar með taldar innherjaupplýsingar. Í 

flestum hagkerfum hafa verið sett takmörk við meðferð innherjaupplýsinga.  

Alþingi samþykkti nýverið lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 og tóku þau 

gildi í september 2021. Með lögunum er reglugerð Evrópuþingsins og Evrópuráðsins (ESB) nr. 

596/2014 um markaðssvik (hér eftir MAR), veitt lagagildi á Íslandi. Í kjölfar innleiðingar MAR í 

íslenskan rétt munu sömu reglur gilda um aðgerðir gegn markaðssvikum hér á landi og annars 

staðar í Evrópu. 

Skv. 2. gr. MAR byggist samþættur, skilvirkur og gagnsær fjármálamarkaður á heilleika 

markaðarins. Markaðssvik eru þar talin skaða heilleika fjármálamarkaða og tiltrú almennings á 

verðbréfum og afleiðum. Markaðssvik eru skilgreind í 7. gr. reglugerðarinnar, en hugtakið nær yfir 

innherjasvik, ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga og markaðsmisnotkun. Slík hegðun kemur í 
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veg fyrir eðlilegt gagnsæi á fjármálamörkuðum, en skv. ákvæðinu er það meginforsendan fyrir 

viðskiptum allra rekstraraðila á samþættum fjármálamörkuðum. 

Viðskipti með eigin hlutabréf í formi endurkaupaáætlunar teljast ekki markaðssvik ef 

ástæður viðskiptanna eru réttlætanlegar af efnahagslegum ástæðum sbr. 11. gr. MAR. Viðskipti 

fyrir hönd útgefanda með eigin bréf stafa frá aðilum sem búa gjarnan yfir mikilvægum 

innherjaupplýsingum og geta haft þýðingu á hlutabréfaverð (Rozeff og Zaman, 1988). Af því leiðir 

að viðskipti með eigin bréf teljast til undantekninga og er því mikilvægt að löggjafinn setji 

innherjum takmörk um slík viðskipti. Elizabeth Warren (2021), öldungadeildarþingmaður 

Bandaríkjanna, kallaði eftir því að bandaríska fjármálaeftirlitið myndi herða reglur er varða 

viðskipti með eigin bréf á þeim grundvelli að slík viðskipti teldust vera markaðsmisnotkun. 

Bandarísk yfirvöld töldu að viðskipti með eigin hlutabréf væru nauðsynleg af efnahagslegum 

ástæðum og féllust ekki á tillögur Elizabeth Warren. Þá hefur verið talið að ekki sé hægt að taka 

undir þær röksemdir að slík viðskipti teljist markaðsmisnotkun, en hættan er vissulega til staðar. 
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2. Fjárstreymi til hluthafa  

 Í þessum kafla verður fjallað um þær tvær meginleiðir sem félög nota til þess að skila 

fjármunum til hluthafa, annars vegar í formi arðsúthlutunar og hins vegar því að endurkaupa eigin 

hlutabréf. Útgreiðslur til hluthafa geta ýmist verið fjármagnaðar úr frjálsum sjóðum félagsins, með 

lántöku eða samblöndu af þessu tvennu (Stefán Már Stefánsson, 2013). Mikil aukning hefur orðið 

síðustu áratugi á fjárstreymi hlutafélaga til fjárfesta, enda kann slík stefna að hafa mikil áhrif á 

fjárfestingarákvörðun.  

2.1 Arðgreiðslur 

Hlutafélögum er heimilt að ráðstafa fjármunum sínum til hluthafa ef ströngum skilyrðum 

er fullnægt. Arðgreiðslur hafa verið algengasta leið félaga síðustu áratugi til þess að skila 

fjármunum til hluthafa sinna,  þar til að greiðslur í formi endurkaupa fóru að ryðja sér til rúms um 

miðjan níunda áratuginn (Allen og Michaely, 1995). Útgreiðslustefna hlutafélaga hefur tekið 

miklum breytingum síðastliðin ár þar sem endurkaup hafa komið í auknum mæli í stað 

arðgreiðslna, bæði hjá þeim félögum sem greiða arð samhliða endurkaupum og þeim sem eingöngu 

skila arðsemi til hluthafa í formi virðishækkunar hlutabréfa. Í Bandaríkjunum hafa endurkaup 

vaxið umfram arðgreiðslur, en á árunum 1998 til ársins 2003 numu heildar endurkaup hærri 

fjárhæð en heildar arðgreiðslur, en heildar kaup á eigin bréfum tvöfölduðust á þessu tímabili  

(Skinner, 2008a). 

 Í framkvæmd leggur stjórn félags fram ársreikning síðasta reikningsárs fyrir hluthafafund 

auk tillagna um hvernig ráðstafa skuli hagnaði á samþykktum ársreikningi. Hluthafafundur 

ákveður fjárhæð arðgreiðslna, sem þó ekki nema hærri fjárhæð en stjórn félagsins hefur lagt til. 

Félagsstjórn er einnig bundin af heimild hluthafafundar við kaup á eigin hlutum; þannig getur 

stjórn ekki ráðstafað fjármunum félagsins til hluthafa þess án samþykkis hluthafafundar. Auk þess 

þarf ársreikningur síðasta reikningsárs að vera samþykktur sbr. 99. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 

(hér eftir hl.). Sá hluti hagnaðar sem ekki er ráðstafað til hluthafa er yfirleitt færður í frjálsa sjóði 

félagsins sem síðar geta verið nýttir til úthlutunar á fjármunum eða til arðbærra fjárfestinga (Stefán 

Már Stefánsson, 2013). 

 Fjárfestar gera almennt kröfur til þess að félög gefi út arðgreiðslustefnu, þar sem 

fjárfestingarákvörðun ræðst fyrst og fremst af þeim opinberu gögnum sem liggja fyrir þegar 

ákvörðun er tekin (Gniewosz, 1990).  
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Arðgreiðslur og skyldar greiðslur til hluthafanna fara að jafnaði fram með peningum. Það 

er þó ekki lagaskilyrði að greiðsla fjármuna til hluthafa sé í formi peningafjárhæðar heldur leiðir 

það af orðskýringu laganna, að fjármunir geta t.d. verið í formi hluta eða hvers þess sem hefur 

ígildi peningafjárhæðar. Greiði félag arð með öðru en peningum verður að gæta þess að ekki sé 

úthlutað meiri verðmætum en nemur arðgreiðslunni. Samkvæmt 6. og 7. gr. hl. þarf þriðji aðili að 

gefa út sérfræðiskýrslu þess efnis (Stefán Már Stefánsson, 2016). Arðgreiðslufjárhæðin er 

venjulega ákvörðuð með því að spá fyrir um langtímatekjur og reikna út hlutfall þeirra tekna sem 

ráðstafað verður til hluthafa. Stöðugleiki í rekstri gerir félögum kleift að gefa út langtímaspá um 

arðsúthlutun sem ýtir undir jákvæð viðhorf fjárfesta (How and Why Do Companies Pay 

Dividends?, 2020) 

Í Bandaríkjunum hefur tíðkast, að félög greiði út arð með hlutabréfum í öðrum félögum. 

Félag getur eignast hluti í öðru félagi með margvíslegum hætti, og telst það sem hluti af eignum 

félagsins. Því stendur ekkert í vegi fyrir að félög nýti sér slíkar eignir til arðsúthlutunar (Jóhannes 

Nordal og Valdimar Kristinsson, 1970). 

Félög hafa í auknum mæli notfært sér arðgreiðsluleiðir, sem valda ekki rýrnun á 

hlutabréfaverði. Meðal annars með því að greiða arð í formi forréttindabréfa (Nel og Wesson, 

2021). Með forréttindabréfum er átt við þegar bréfum hluthafa er breytt í forréttindabréf, þ.e.a.s. 

forréttindi við úthlutun arðs hluthafa í framtíðinni. Einnig hafa hlutafélög úthlutað arði með 

hlutabréfum í sjálfu sér. Slík greiðsla hefur engin áhrif á stöðu hluthafa, heldur hafa þeir aðeins 

fleiri ávísanir á sömu eignina. Rannsóknir hafa sýnt að við slíka úthlutun lækkar hlutabréfaverð til 

skamms tíma. Aftur á móti, ef félagið hefur ekki áður greitt arð í peningum eða aukin arðgreiðsla 

verður í kjölfarið, getur það haft jákvæð áhrif á hlutabréfaverð (Jóhannes Nordal og Valdimar 

Kristinsson, 1970). Til þess að félag geti úthlutað arði með hlutabréfum í sjálfu sér þarf það að 

hafa slík bréf til afnota og þar af leiðandi hafa keypt til baka útistandandi bréf.  

2.2 Endurkaup  

Með eigin hlutum er átt við þá hluti sem hlutafélag á í sjálfu sér. Í framkvæmd kaupir 

útgefandi eigin hluti úr höndum hluthafa með frjálsum sjóðum félagsins, en fyrrnefndir sjóðir eru  

hvorki bundnir af ákvæðum laga né samþykktum félagsins (Stefán Már Stefánsson, 2013) 

Endurkaup á eigin hlutum er því ein leið til þess að greiða út fjármuni til hluthafa með 

lögbundnum hætti. Þegar félag á opinberum markaði hyggst kaupa sín eigin bréf í formi 
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endurkaupa er algengt að það sendi frá sér opinbera yfirlýsingu í formi reglubundinnar tilkynningar 

þar sem fram kemur áætlun um endurkaup. Félög eru þó ekki skuldbundin þeirri yfirlýsingu sem 

þau hafa sent frá sér (Berk o.fl., 2015).  

Félagsstjórn sér um meiriháttar ráðstafanir á fjármunum félagsins en hún er að ýmsu leyti 

háð eftirlits- og boðvaldi hluthafafundar. Af því leiðir, að félagsstjórn þarf heimild frá 

hluthafafundi til þess að endurkaupa eigin bréf, en nánar verður fjallað um þá heimild í kaflanum 

Lagagrundvöllur á Íslandi. Að loknum hluthafafundi, þar sem lögð hafa verið til skoðunar viðskipti 

með eigin bréf tilkynnir stjórn félagsins niðurstöður fundarins, þar sem fram kemur heimild 

félagsstjórnar um viðskipti á eigin bréfum. Hluthafafundur getur einnig hafnað því að veita 

félagsstjórn heimild til þess að stunda viðskipti með eigin bréf félagsins (Bradley og Rosenzweig, 

1986). Framangreind heimild hefur þó lítið upplýsingagildi fyrir markaðinn þar sem skortur er á 

skuldbindingu fyrir stjórnendur til þess að framkvæma þá aðgerð sem hluthafafundur hefur lagt 

til. Sem dæmi sagði Howard Woltz, stjórnarformaður Insteel Industries, að fenginni heimild 

hluthafafundar um endurkaup: „Hvort einhver hlutabréf verði í raun endurkeypt á eftir að koma í 

ljós. Við teljum að heimild til að kaupa hlutabréf setji fyrirtæki í þá stöðu að það geti brugðist hratt 

við ef tækifæri gefst“ (Ikenberry og Vermaelen, 1996).  

Endanleg ákvörðun er því í höndum stjórnarmanna félagsins um það hvort stunda eigi 

viðskipti með eigin hluti að fenginni heimild hluthafafundar. Hér á landi má draga ályktun af 

orðalagi 55. gr. hl. að ekki sé skylt að nýta heimildina að einhverju leyti þar sem löggjafinn 

tilgreinir aðeins hámarksfjölda hluta. Kjósi stjórn félagsins að nýta heimild sína skv. boði 

hluthafafundar skal birta allar þær upplýsingar sem tilgreindar eru í 4. gr. viðauka reglugerðar nr. 

630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik. 

2.2.1 Framkvæmd endurkaupa 

Í meginatriðum eru fimm leiðir sem félög geta farið við endurkaup á eigin bréfum. 

Algengasta leiðin er þegar útgefandi kaupir útistandandi hluti á opnum markaði (e. open market 

share repurchase), líkt og almennir fjárfestar gera. Þessi leið er talin vera ódýrust en henni fylgja 

þó ákveðnar takmarkanir, en fyrirtæki þarf að dreifa viðskiptunum á tiltekið tímabil sem veldur 

því að framkvæmd á endurkaupaáætlun getur verið tímafrek (Vermaelen, 2005). Útgefanda er ekki 

heimilt að kaupa meira magn hlutabréfa, en sem nemur 25% af meðaltali daglegra viðskipta 

mánuði áður en endurkaupaáætlun er gerð opinber sbr. 5. gr. viðauka við reglugerð nr. 630/2005 
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um innherjaupplýsingar og markaðssvik. Þetta er til komið svo innherjar geti ekki nýtt sér viðskipti 

með eigin bréf til þess að hafa teljandi áhrif á spurn félagsins og auka gagnsæi á verðbréfamarkaði.  

Kjósi félag að kaupa fleiri hluti en heimilt er á opnum markaði styðst það iðulega við 

uppboðstilboð (e. fixed price tender offer), en sú aðferð er mun kostnaðarsamari. Í framkvæmd 

býðst útgefanda kostur á að endurkaupa hlutabréf á fyrirfram ákveðnu verði, sem nemur hærra 

verði en markaðsverð hlutanna, á skemmri tíma. Útgefandi tilkynnir hluthöfum sínum áætlun að 

endurkaupum, þar sem tilgreint er lágmarks- og hámarksmagn þeirra bréfa sem félagið hyggst að 

endurkaupa. Hluthöfum félagsins gefst þá jafnan kostur á að selja bréf sín á því verði og á þeim 

tíma sem tilgreindur hefur verið af stjórn félagsins. Kjósi fleiri hluthafar að selja meira magn en 

útgefandi hyggst kaupa skal útgefandi kaupa magn hluta í réttu hlutfalli við frambjóðendur. Aftur 

á móti, bjóðist útgefanda að kaupa færri hluti en hann hyggst kaupa er honum heimilt að afturkalla 

tilboð sitt.  

Hollensk uppboðstilboð (e. dutch auction tender offer) hefur verið ákjósanlegri leið fyrir 

fyrirtæki en uppboðstilboð, af ýmsum ástæðum. Þá tilgreinir útgefandi ákveðið verðbil og 

hluthöfum gefst kostur á að setja ákjósanlegt söluverð á hvern hlut og tilgreina magn þeirra hluta 

sem þeir eru tilbúnir að selja. Útgefandi hefur þannig frjálsar hendur um val á þeim tilboðum sem 

hann stendur frammi fyrir innan þeirra marka sem hann hefur sett. Því hafa Hollensk uppboðstilboð 

verið talin hagkvæmari en hefðbundin uppboðstilboð, þar sem félögum gefst kostur á að  

endurkaupa bréf sín á lægsta mögulega kaupverði, en með uppboðstilboði er útgefandi bundinn 

tilboði sínu og skal meðhöndla alla tilboðsgjafa með sama hætti (Vermaelen, 2005). 

Ekki er skylt að endurkaup gefi öllum hluthöfum jafnan kost á þátttöku, heldur geta 

endurkaup beinst að tilteknu úrtaki hluthafa. Gagnkvæmar samningaviðræður milli útgefanda og 

tiltekinna hluthafa um endurkaup bréfa nefnast beinar samningaviðræður um endurkaup (e. 

Private or targeted share repurchase). Peyer og Vermaelen (Peyer og Vermaelen, 2005) héldu því 

fram að beinar samningaviðræður kæmu til vegna fjögurra þátta. Í fyrsta lagi geta þessar viðræður 

komið til vegna ógna um yfirráðandi stöðu hluthafa og því neyðist útgefandi til að endurkaupa bréf 

sín af viðkomandi aðila á yfirverði. Í öðru lagi þegar innherjar sem jafnframt eru hluthafar hyggjast 

skipta bréfum sínum í handbært fé. Í slíkum tilvikum er endurgjald hluta verðlagt samkvæmt verði 

á opnum markaði, þar sem slík viðskipti gætu talist vandmeðfarin (Warren, 2021). Rökin að baki 

þessum hindrunum má rekja til áhættuhegðunar, þar sem sami aðili stendur gjarnan báðum megin 

við samningsborðið. Í þriðja lagi grípa félög til slíkra aðgerða þegar hópur minnihluta hluthafa 



 11 

sameinar krafta sína til þess að ná yfirtökustöðu eða skapa sér þá stöðu í krafti fjöldans til þess að 

hafa áhrif á stjórn félagsins. Útgefandi getur komið í veg fyrir þetta með því að endurkaupa bréf 

sín til baka á yfirverði. Í fjórða lagi geta félög brugðist skjótt við þegar hluthafi er í slæmri 

samningsstöðu. Þá kýs félagið að leysa hluthafa frekar út með þeim hætti að endurkaupa hlutabréf 

hans gegn endurgjaldi með peningafjárhæð, sem er jafnvel lægri en raunvirði hlutabréfanna. 

Tilgangur þess er að hluthafi geti nýtt endurgjald bréfanna til þess að bæta samningsstöðu sína 

gagnvart þriðja aðila. Félög grípa til slíkra ráðstafana til þess að forðast að hlutir í félaginu verði 

teknir til gjaldþrotaskipta, nauðungarsölu eða annarra tilkomandi þátta (Vermaelen, 2005) 

Endurkaup geta einnig orðið í formi afleiðuviðskipta (e. Synthetic Repurchases). Verðmæti 

afleiðuviðskipta er leitt af þróun annarra eigna. Í 2. gr. laga nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti er 

afleiða skilgreind sem samningur þar sem uppgjörsákvæði byggist á breytingu einhvers þáttar á 

tilteknu tímabili. Margir þættir geta talist til grundvallar afleiðusamninga og fer það iðulega eftir 

tegund samningsins. Fjármálagerningar sem grundvallast á afleiðu eru í eðli sínu yfirgripsmiklir 

samningar, enda hafa mörg ríki hert eftirlit með slíkum samningum í kjölfar efnahagshrunsins 

2008 (Lög sett um betra fjármálaeftirlit, 2010). Skv. lögum um markaði fyrir fjármálagerninga nr. 

115/2021 er fjármálafyrirtækjum skylt að flokka viðskiptavini sína í almenna fjárfesta, fagfjárfesta 

og viðurkennda gagnaðila. Almennir fjárfestar njóta ríkari verndar umfram fagfjárfesta og 

viðurkennda gagnaðila, sem meðal annars felst í því að þeim er óheimilt að taka þátt í 

yfirgripsmiklum fjármálagjörningum.   

Afleiðusamningar eru notaðir sem vörn gegn áhættu, eðli málsins samkvæmt getur ákveðin 

áhætta verið fólgin í gerð slíkra samninga þar sem annar aðilinn gæti þurft að bera hallann af 

slíkum áhættuviðskiptum. Gagnaðili útgefanda er alla jafna fagfjárfestir sem ver áhættu sína í 

kjölfar samningsgerðar (Vermaelen, 2005) 

Afleiðuviðskipti með eigin hlutabréf geta orðið með þrennskonar hætti, þ.e. sölu á 

áskriftarréttindum, forkaupsrétti á eigin hlutum auk framvirkra samninga. Framtíðarsamningur (e. 

Forward contract) er samningssamband milli tveggja aðila þar sem þungamiðja samningsins snýr 

að viðskiptum með hlutabréf á tilteknum tíma í framtíðinni á tilteknu verði. Rökin að baki 

framtíðarsamningum er m.a. að auka trúverðurgleika eða að verjast óhagstæðum hagvexti. 

Framtíðarsamningar eru ólíkir kaupréttarsamningum, þar sem skylda hvílir á samningsaðilum að 

efna samninginn. 
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 Kaupréttur (e. Put Option) hlutabréfa veitir öðrum samningsaðila rétt til þess að selja 

tiltekið magn hlutabréfa á tilteknu verði innan fyrirfram ákveðins tíma. Á hinn bóginn getur 

gagnaðili einnig gengið til samnings sem snýr að sölurétti. Söluréttur (e. Call Option) er samningur 

sem kveður á um rétt hluthafa til þess að kaupa tiltekið magn hluta á föstu verði í framtíðinni 

(Vermaelen, 2005) 

2.2.2 Ástæða endurkaupa  

Ástæður þess að félög stunda endurkaup á eigin bréfum geta verið mismunandi, margir 

hagfræðingar og vísindamenn hafa rannsakað helstu afleiðingar og orsök þess. Sem dæmi má 

nefna kenninguna um frjálst fjárstreymi eftir Michael Jensen (1986), þar sem stjórnendur glíma oft 

við umboðsvanda (e. Agency cost), þar sem hann taldi að stjórnarmenn væru ekki fullkomnir 

umboðsmenn fyrir fjárfesta félagsins og ákvörðunartaka þeirra stjórnist meðal annars af eigin 

hagsmunum. Hluthafar setja stjórnarmönnum leikreglur sem koma fram í samþykktum félagsins, 

til að tryggja að stjórnarmenn hagi ákvörðunartökum sínum með hagsmuni félagsins að leiðarljósi.  

Enda geta stjórnarmenn orðið persónulega ábyrgir ef þeir fara út fyrir umboð sitt. Með 

umboðsvanda er átt við þegar stjórnarmenn eru áhættufælnir, og hafa því tilhneigingu til að velja 

frekar áhættuminni fjárfestingar, þrátt fyrir að hluthafar hefðu ríkari hagsmuni af hinu gagnstæða.  

Fjárstreymi til hluthafa hefur oft mikla þýðingu fyrir fjárhag félagsins og eru stjórnarmenn 

því oft með varann á til að lágmarka hættu á greiðslufalli (Jensen og Meckling, 1976).  

Helsta rannsóknarefnið hefur lotið að þeirri spurningu hvers vegna stjórnarmenn í félögum 

kjósi að ráðast í endurkaup. Flestar rannsóknir hafa leitt í ljós að ákvörðunarástæðan að baki 

endurkaupum sé bjartsýni um framtíðargengi félagsins og nýta stjórnendur endurkaupatilkynningu 

til þess að skila jákvæðum skilaboðum inn á markaðinn (Grullon og Ikenberry, 2000). Við slíkar 

aðstæður er almennt talið að stjórnendur telji að hlutabréfaverð sé vanmetið, líkt niðurstöður 

Stephens og Weisbach (1998). 

Merkjasendingar (e. Signaling theory) er ein ástæða þess að félög ráðast í endurkaup. 

Samkvæmt kenningunni um merkjasendingar nota félög endurkaupatilkynningu til þess gefa 

markaðnum merki um að hlutabréfaverð þeirra séu vanmetin (Vermaelen, 1981). Stephens og 

Weisbach (Stephens og Weisbach, 1998) rannsökuðu eiginleika endurkaupaáætlana á opna 

markaði og sveigjanleika þeirra. Niðurstaða þeirra sýndi fram á, að félög tilkynna 

endurkaupaáætlun þegar stjórnendur þess telja hlutabréfaverð vanmetið. Samkvæmt nýlegri 
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rannsókn hefur kenningin verið túlkuð á þann veg að stjórnendur gefa frá sér innherjaupplýsingar 

til þess eins að hafa áhrif á hlutabréfaverð (Baker og Weigand, 2015). Til dæmis tók fjárfestirinn 

Warren Buffett fram í ársskýrslu sinni að félag hans, Berkshire Hathaway Inc., keypti aðeins eigin 

hluti þegar hann eða stjórnendur félagsins teldu að hlutabréfaverð væri vanmetið (Berkshire 

Hathaway Inc., 2019). 

Samkvæmt fræðigrein frá Bagwell (1991) hafa endurkaup verið notuð sem varnarkerfi 

gegn yfirtökutilraunum þar sem yfirtökukostnaður vex hjá yfirtökufélaginu ef fyrirtækið úthlutar 

meira fé til endurkaupa.  

Við tilteknar aðstæður getur talist nauðsynlegt fyrir félag að eiga eigin hlutabréf til þess að 

standa við skuldbindingar sínar. Skuldbindingar, sem setja félög í þá stöðu að nauðsynlegt er að 

eiga eigin bréf, geta verið til komnar vegna margra þátta, sem eiga oftast rætur að rekja til 

samningssambands eða loforðs af hálfu útgefanda. Mótaðilar í samningssambandi eru oft 

stjórnarmenn félagsins, hluthafar eða kröfuhafar þess (Hayes o.fl., 2012).  

2.3 Afleiðingar endurkaupa og arðgreiðslna 

Skili félag hagnaði af rekstri félagsins, getur sá hagnaður orðið grundvöllur þess að það 

greiði endurgjald til hluthafa sinna, einkum í formi aðgreiðslna eða með kaupum á eigin bréfum 

líkt og áður hefur verið rakið. Það hvíla þó engar skyldur á félögum að greiða hluthöfum sínum 

endurgjald fyrir að hafa látið áhættufé í hlutafé félagsins, heldur er félagi einnig heimilt að ráðstafa 

hagnaði félagsins inn í rekstur félagsins eða inn á frjálsa sjóði þess (Stefán Már Stefánsson, 2013). 

Almennt hefur verið talið að það sé hagfelldara fyrir félög að greiða út arð eða kaupa eigin bréf 

fremur en að beina fé í óarðbærar fjárfestingar. Fari félag þá leið fremur en nauðsynlegar 

fjárfestingar getur það þó haft neikvæð áhrif á hagnað félagsins ef til lengri tíma er litið (Baldvin 

Ingi Sigurðsson, 2016).   

Ört vaxandi félög sem búa yfir fleiri fjárfestingartækifærum ráðstafa hlutfallslega lægri 

fjármunum til hluthafa sinna í formi aðgreiðslna og endurkaupa á eigin bréfum. Félög nýta því 

hagnað fyrri ára til arðbærra fjárfestinga sem skilar sér síðar til hluthafa í formi verðmætissköpunar 

hlutabréfa, sem hluthafi leysir út með sölu á hlutafjáreign sinni, í heild eða að hluta. Sveiflukenndur 

rekstur ráðstafar einnig hlutfallslega lægri fjármunum til hluthafa, þar sem hagnaður fyrri ára er 

frekar nýttur til þess að bregðast við niðursveiflu. Hlutfallslega skuldsett félög eru einnig ólíklegri 

til þess að greiða út arð eða kaupa eigin bréf (Benavides o.fl., 2016) en það leiðir líklegast af 
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meginreglu félagaréttar um forgang kröfuhafa (e. priority for business creditors) að allar eignir 

félagsins eru fráteknar fyrir kröfuhafa þess (Þingskjal 333, 2020–2021)  

Arðgreiðslustefnur geta átt stóran þátt í ákvörðunartöku fjárfesta um hvert þeir skuli 

ráðstafa eignum sínum. Félög gefa frá sér framtíðaráætlun sem gefur mynd af því hvernig félag 

hyggst skila hagnaði til baka til hluthafa fyrir að hafa sett áhættufé í hlutafé þess (Stefán Már 

Stefánsson, 2013). Á Íslandi eru arðgreiðslustefnur yfirleitt miðaðar við ákveðið hlutfall af hagnaði 

félagsins. Ekki gefa öll félög á skipulögðum verðbréfamarkaði út arðgreiðslustefnu. 

Arðgreiðslustefna þeirra félaga kann því að vera sú að þau hyggjast ekki greiða út arð á næstu 

misserum, án þess þó að upplýsa það með skýrum hætti (Hagfræðideild Landsbankans, 2013).   

Mikilvægt er að félög fylgi arðgreiðslustefnu sinni til þess að auka trúverðugleika fjárfesta 

(Jabbouri, 2016). Algengt er að félag gefi út arðgreiðslustefnu með fyrirvara, vegna þeirra breyta 

sem geta haft áhrif á stöðu félagsins, enda ekki skynsamlegt að greiða út arð við tilteknar aðstæður 

(Hagfræðideild Landsbankans, 2013). Hafi félag opinberað ákvörðun um arðsúthlutun er það 

skuldbundið þeirri ákvörðun gagnvart hluthöfum sínum. Skv. 3. mgr. 101. gr. hl. skal gjalddagi 

arðs ekki vera síðar en sex mánuðum frá því að ákvörðun var tekin. Skv. 2. mgr. 59. gr. laga nr. 

90/2003 um tekjuskatt miðast tekjur vegna arðgreiðslu við það tímamark sem krafan stofnast, 

nema um óvissar tekjur sé að ræða. Ákvæðið hefur verið túlkað þannig að félag sé skuldbundið 

ákvörðun sinni, en þó með fyrirvara varðandi óvissar tekjur sbr. úrskurð yfirskattanefndar nr. 

295/2006. Hið sama á við um endurkaupatilkynningar, en algengt er að félög gefi frá sér 

endurkaupaáætlun með fyrirvara (Hagar, 2022), um t.d. hámarksmagn hluta (Vátryggingafélag 

Íslands, 2021), eða vegna ytri þátta sem gætu haft áhrif á rekstrarumhverfið (Origo, 2019). Félög 

geta aðeins gert breytingar á áætlun sinni séu þær byggðar á fyrirvara sem tilgreindur er við 

endurkaupatilkynningu sbr. 4. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnar (EB) nr. 2273/2003 um 

framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB að því er varðar undanþágur fyrir 

endurkaupaáætlanir og verðjöfnun fjármálagerninga. Við birtingu á endurkaupaáætlun telur 

Fjármálaeftirlitið rétt að félög birti ákvörðun stjórnar þar sem tekið er fram að ákvörðunin sé tekin 

með fyrirvara um samþykki Fjármálaeftirlitsins (2018). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að rýna í hegðun markaðarsins við tilkynningu 

um arðgreiðslustefnu og hafa niðurstöður þeirra ekki verið á eina leið. Fjöldi þeirra rannsókna 

hefur leitt í ljós að fjárfestar kjósa frekar hlutafélög sem hafa stöðugar eða fastar arðgreiðslur 

(Singh og Tandon, 2019). Sveiflukenndar arðgreiðslur geta gefið fjárfestum villandi skilaboð um 
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gengi félagsins. Chen o.fl. komust að því að breytingar á arðgreiðslum hafa í för með sér töluleg 

áhrif á hlutabréfaverð. Þegar fyrirtæki hyggst hækka arðgreiðslur til hluthafa sinna hefur slík 

ákvörðun jákvæð áhrif á markaðsverð félagsins (Chen o.fl., 2009). Fjárfestar líta því almennt á 

ákvörðunartöku um vaxandi arðgreiðslur sem spá um hækkandi tekjur í framtíðinni (Benartzi o.fl., 

1997).  Rannsókn Sharif o.fl. leiddi í ljós að 1% vöxtur á arðgreiðsluhlutfalli mun leiða til 0,5848% 

hækkunar á hlutabréfaverði; aftur á móti mun 1% lækkun arðgreiðsluhlutfalls leiða til 0,5848% 

lækkunar á hlutabréfaverði (Sharif o.fl., 2015). 

Arði er úthlutað til þeirra hluthafa sem hafa lagt áhættufé í hlutafé félagsins fyrir 

arðleysisdag (e. Ex-dividend date), en það er sá dagur sem hluthafafundur samþykkir arðsúthlutun. 

Af því leiðir að hluthafar sem ganga í félagið eftir arðleysisdag hafa ekki rétt til arðgreiðslu á 

arðsréttindadegi (e. Record date). Rannsóknir hafa sýnt að hlutabréfaverð lækkar almennt þegar 

arðsúthlutun hefur verið samþykkt, á arðleysisdegi, þar sem viðskipti sem hefjast frá þeim tíma 

njóta ekki réttar til arðgreiðslu. Endurkaup á eigin bréfum hafa hins vegar ekki sömu réttaráhrif á 

hlutabréfaverð. Hluthafi nýtur áhrifa endurkaupa á bréfum sínum, hvort sem hann gekk í félagið 

eftir tilkynningu um endurkaup eða áður. Við endurkaup fækkar útistandandi hlutum sem alla jafna 

leiðir til virðishækkunar eða helst óbreytt (Brealey o.fl., 2019) 

Hlutabréfavalréttur hefur einnig skapað hvata til þess að félög stundi endurkaup í stað þess 

að skila fjármunum til hluthafa sinna í formi arðsúthlutunar. Ástæður að baki því eru að 

arðgreiðslur draga úr verðmæti valrétta, en endurkaup hafa sýnt jákvæð tengsl við valrétt 

(Balachandran o.fl., 2008). Fenn og Liang (2001) tóku undir þessa kenningu og héldu einnig fram 

að hlutabréfavalréttur ýtti undir endurkaup, til þess að auka gildi valréttarins. Launakjör 

stjórnarmanna hafa einnig verið byggð á afleiðusamningum, þar sem afleiðan er verðmæti 

hlutabréfa. Þessir þættir skapa þannig hvata til þess að stjórnarmenn byggi ákvörðun sína á 

skammtíma hagvexti og stjórnast ákvörðunartaka þeirra þ.a.l. af eigin hagsmunum. Þetta hefur 

vakið áhyggjur fræðimanna, þegar hagsmunaárekstrar verða hjá hluthöfum og stjórnarmönnum 

félagsins (Lazonick, 2014).  
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Mynd 2: Úthlutun fjármuna til hluthafa 

Úthlutun fjármuna til hluthafa 

 

 

Skýring. Hlutfall arðgreiðslna og endurkaupa á eigin bréfum á Íslandi átímabilinu 2011 til 2021 

(Hörður Ægisson, 2021)  

 

Arðgreiðslur á íslenskum fjármálamarkaði hafa verið nokkuð stöðugar undanfarin ár auk 

þess sem félög hafa í auknum mæli endurkeypt eigin bréf. Slík þróun hefur talist jákvæð og bendir 

til þess að hlutafélög sem skráð eru í Kauphöll Íslands séu að þróast í takt við helstu 

fjármálamarkaði heims (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2019).   

Á mynd 2 má sjá þróun á því hvernig meðalávöxtun fjármuna var ráðstafað til hluthafa á 

árunum 2011-2021, eða yfir 10 ára tímabil. Arðgreiðslur eru mun stöðugri, og nemur aukning 

arðgreiðslna á milli ára 19,85% á meðan endurkaup á eigin bréfum hefur verið töluvert 

sveiflukenndari milli ára. Aukning endurkaupa á milli ára nám 24,5% frá 2015. Þróunin 

endurspeglar að einhverju leyti þær kenningar sem hafa verið settar fram (U.S. Securities and 

Exchange Commission, 2020).  Endurkaup  hafa komið til viðbótar við arðgreiðslur þegar félög 

hyggjast greiða tímabundið meira fjármagn til hluthafa. Skinner (2008b) hélt því fram að 

hlutafélög ráðist frekar í endurkaup á eigin bréfum þegar hagnaður eykst til skamms tíma og félög 
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sjá sér ekki fært að hækka arðgreiðslur til framtíðar. Það leiðir af neikvæðum áhrifum sem 

breytingar á arðgreiðslu geta haft í för með sér. 

Þegar samdráttur á sér stað í hagkerfinu er algengt að mörg félög hafi minna 

umframfjármagn sem þau geta ráðstafað til hluthafa sinna. Við slíkar aðstæður geta félög neyðst 

til þess að skera niður arðgreiðslur sem leiðir til þess að hluthafar kjósa oft að selja hlutdeild sína 

í félaginu án þess þó að eftirspurn aukist sem leiðir til þess að hlutabréfaverð lækkar. Kjósi félög 

aftur á móti að bregðast við samdrætti með því að kaupa færri útistandandi bréf myndi það hafa 

minni áhrif á hlutabréfaverð, að gefnum þeim forsendum að arðgreiðslur lækki ekki samhliða 

(Segal, 2021). 

 

Mynd 3: Helstu kenningar og um úthlutun fjármuna til hluthafa og afleiðingar þeirra 

Helstu kenningar og um úthlutun fjármuna til hluthafa og afleiðingar þeirra 

Kenningar Túlkun Afleiðingar 
Empirísk 

fullyrðing 

Fugl í hendi (e. Bird in the 

hand) 

Fjárfestar kjósa félög með stöðugar 

arðgreiðslur. 

Félög eiga ekki að lækka 

arðgreiðslur ef þau vilja hámarka 

hlutabréfaverð. 

 

Blönduð leið 

Skattalegt hagræði (e. 

Taxes and tax clienteles) 

Fjárfestar kjósa að félög ráðstafi 

fjármunum í arðbærar fjárfestingar í stað 

úthlutunar til hluthafa þegar tekjuskattur 

er hærri af arðgreiðslu en söluhagnaði af 

bréfum. 

Við jafnt skatthlutfall ættu 

fyrirtæki að halda arðgreiðslum 

lágum ef þau ætla að hámarka 

hlutabréfaverð. 

Blönduð leið 

Merkjasendingar 

kenningin (e. Symmetric 

information and signaling) 

Tilkynningar um hækkun (lækkun) á 

arðgreiðslustefnu virka sem vísbending 

um að félag hafi sterkar (veikar) 

framtíðartekjur. 

Fjárfestar geta ályktað um 

framtíðarsýn félagsins við 

merkjasendingar. Þannig ættu 

stjórnendur að vera meðvitaðir um 

viðbrögð markaðarins áður en 

ákvörðuun er tekin. 

Blönduð leið 

Umboðsvandi (e. Agency 

cost) 

Umboðsvandi er þegar ákvörðunartaka 

stjórnenda takmarkast af áhættufælni. 

Hagsmunaárekstrar geta orðið 

milli stjórnenda og hluthafa við 

ákvörðun um ráðstöfun fjármagns. 

Blönduð leið 

Atferliskenning (e. 

Behavioral explanations) 

Fjárfestingarákvörðun fjárfesta ræðst 

einnig af ytri þáttum í umhverfinu. 

Fjárfestar sem hafa takmarkað 

umframfé kjósa félög sem greiða 

út arð. 

Blönduð leið 
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Líftímakenning (e. Firm 

life-cycle theory) 

Val á fjárstreymi ræðst af 

vaxtarmöguleika viðkomandi félags. 

Félög greiða frekar arð þegar 

vöxtur þeirra og arðsemi verður 

stöðugur eða fullþroska. 

Arðbærar 

fjárfestingar. 

Eftirspurnarkenning (e. 

catering theory) 

Félög kynna sér óskir fjárfesta um 

fjárstreymisstefnu áður en ákvörðun er 

tekin. 

Hlutabréfaverð hjá arðgefandi 

félögum er almennt verðsett 

hærra. 

Blönduð leið 

 

Skýring. Þessi mynd sýnir helstu kenningar og afleiðingar þeirra á mikilvægi samspils milli 

arðgreiðslna og endurkaupa á eigin bréf (Baker og Weigand, 2015) 

 

Það leiðir af ofangreindum kenningum að hagkvæmasta leið fyrir félög er að ráðstafa 

fjármunum sínum með blönduðum leiðum, enda er sá leiðarvísir háður því rekstrarumhverfi sem 

viðkomandi félag starfar í. Með blönduðum leiðum er átt við að félög ráðstafi fjármunum til 

hluthafa með endurkaupum á eigin bréfum og arðsúthlutun samhliða arðbærum fjárfestingum. Sú 

kenning sem mælir gegn því að félög úthluti fjármunum til hluthafa sinna er líftímakenningin. 

Líftímakenningin (e. Firm life-cycle theory) byggist að meginstefnu á því að félög verji fjármunum 

sínum með sem hagkvæmustum hætti þegar til lengri tíma er litið. Þannig að þegar félag stendur 

frammi fyrir ákvörðun um úthlutun fjármuna eða fjárfestingu skal félag frekar nýta fjármagn til 

fjárfestinga sem skila sér í arðbærari rekstri, sem ýtir undir virðishækkun hlutabréfa. Sé arðsemi 

félags orðin stöðug og takmörkun er á fjárfestingaleiðum skal það hefja endurkaup og 

arðsúthlutun. Sé arðsemi félagsins orðin stöðug og fjárfestingaleiðir takmarkaðar skal það hefja 

endurkaup og arðsúthlutun (Baker og Weigand, 2015). Fjárfestingarákvarðanir stjórnast þó fyrst 

og fremst af því rekstrarumhverfi sem félagið stendur frammi fyrir.  

2.4 Hluthafar – skattalegt hagræði 

Margar rannsóknir hafa reynt að kortleggja hug fjárfesta við fjárfestingarákvörðun. 

Rannsóknir hafa sýnt að hinn almenni fjárfestir byggir fjárfestingarákvörðun sína að mörgu leyti 

á annan hátt en fagfjárfestar. Á bandarískum fjármálamarkaði hafa rannsóknir sýnt að fagfjárfestar 

eru líklegri til þess að byggja ákvörðun sína á arðgreiðslustefnu félagsins, en sú ákvörðun er til 

komin vegna skattahagræðis og vegna trúnaðarupplýsinga, sem fagfjárfestar búa yfir (Redding, 

1997).  Margir þættir í umhverfinu hafa aftur á móti sterkari áhrif á fjárfestingarákvörðun hjá 

hinum almenna fjárfesti. Ákvörðunartaka stjórnast af áhættunni af því að verða fyrir tapi fremur 

en að fjárfestingin skili hagnaði. Ákvörðunartaka fagfjárfesta hefur ekki alltaf í för með sér eltiáhrif 
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á hinn almenna fjárfesti heldur stjórnast ákvörðun hans af ytra umhverfi og því upplýsingaflæði 

sem hann telur sig búa yfir (Eccles o.fl., 2017).  

Umframvöxt endurkaupa má meðal annars rekja til skattahagræðis á mörgum mörkuðum 

(Skinner, 2008). Þegar hlutafélag endurkaupir eigin hluti verða engar beinar greiðslur til hluthafa 

líkt og þegar félag greiðir út arð. Ávinningur endurkaupa skilar sér í söluhagnaði hlutabréfa sem 

fæst ekki greiddur nema hluthafi selji hlutdeild sína, í heild eða að hluta, á hærra gengi en greitt 

var fyrir hlutinn. 

Samkvæmt skattahagræðiskenningunni (Miller og Modigliani, 1961) (e. Tax preference 

hypothesis) stuðlar lágt arðgreiðsluhlutfall að verðmætissköpun félaga. Það stafar af því að lágt 

arðgreiðsluhlutfall lækkar fjármagnskostnað og hækkar hlutabréfaverð. Kenningin grundvallast á 

þeirri forsendu að arður sé skattlagður hærra en söluhagnaður og sé staðgreiðsluskyldur. Á meðan 

hagnaður af virðishækkun bréfa sé í eðli sínu skattlagður lægra og hefur ekki í för með sér 

staðgreiðsluskyldur.  

Skattalöggjöf er afar landssértæk, og hefur því reynst erfið við notkun hagfræðirannsókna 

við samanburð á mörkuðum milli ríkja. Skattlagning á fjármagnstekjur, sem til komin er vegna 

hagnaðar hlutabréfa, er ólík milli landa og er því engin ein kenning sem nær til allra 

fjármálamarkaða (Jacob og Jacob, 2013). Skattahagræði er til komið, þegar löggjafinn í 

viðkomandi landi hefur sett lægra skatthlutfall á tilteknar fjármagnstekjur. Sé skatthlutfall vegna 

virðishækkunar bréfa lægra en arðgreiðslu, felur það í sér ákveðið skattalegt hagræði fyrir fjárfesta 

þegar félög stunda endurkaup fremur en arðsúthlutun og öfugt. 

Fjármagnstekjuskattur í Bandaríkjunum er háður heildartekjum, sem flokkaðar eru í þrjú 

skattþrep. Fjárfestar greiða 15% skatt við úthlutun arðs og á virðishækkun hlutabréfa sinna, þegar 

heildartekjur (e. total income) nema hærri fjárhæð en lögbundin lágmarksviðmið. Hafi 

heildartekjur yfir árið numið lægri fjárhæð en lágmarksviðmið er hagnaður undanskilinn skatti. 

Hámarksskattur vegna arðs eða söluhagnaðar bréfa er 20% þegar heildartekjur eru hærri en 

lögbundið hámark. Skattalegt hagræði í Bandaríkjunum er því ekki tilkomið vegna misræmis á 

skattahlutfalli heldur er það fólgið í skattaútreikningi (IRS, 2022). Arðgreiðsluskattur er dreginn 

af heildar arðgreiðslu á meðan skattur vegna virðishækkunar hlutabréfa er reiknaður af hagnaði á 

hlut (Picardo, e.d.).  

Uppgjörsákvæði fjármagnstekjuskatts í Ástralíu ákvarðast af afleiðu, þar sem afleiðan er 

tími á eignarhaldi bréfa. Fjárfestar njóta afsláttar á skattgreiðslu af virðishækkun hlutabréfa. 
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Hámarks afsláttur nemur u.þ.b. 50% af heildar fjármagnstekjuskatti ef eignarhald bréfanna er tólf 

mánuðir eða lengra. Rökin að baki afsláttarins eru í grófum dráttum þau að hlutafélög hafa áður 

greitt skatt af hagnaði (Brav o.fl., 2005). 

 

Mynd 4: Arðgreiðslur og söluhagnaður hlutabréfa% eftir löndum 

Arðgreiðslur og söluhagnaður hlutabréfa% eftir löndum 

 

 

Skýring. Mismunur á fjármagnstekjuskatti á arðgreiðslur og söluhagnað hlutabréfa, eftir löndum 

(OECD.Stat, 2021) 

 

 Á mynd 4 má sjá samanburð fjármagnstekjuskatts, við hæsta mögulega skattþrep hvers 

ríkis. Í flestum ríkjum er lágmarksupphæð undanþegin skatti, tekjur umfram lágmark skiptast í 

skattþrep, eftir því hve tekjur eru háar. Flest þessara ríkja, eða um 78% þeirra, skattleggja 

fjármagnstekjur, svo sem arðgreiðslur og söluhagnað hlutabréfa með sama hætti. Það vekur þó 

athygli að ekkert þessara ríkja skattleggur söluhagnað hlutabréfa hærra en arðgreiðslur, sem styður 

við kenninguna um skattalegt hagræði, þar sem hagræðið felst aðeins í söluhagnaði hlutabréfa en 

ekki arðgreiðslna. Með tilteknu skattahagræði er ríkisstjórn að skapa hvata til markaðarins til þess 

að stuðla að vexti fremur en að ráðstafa fjárstreymi til hluthafa. Þessar aðstæður má oft rekja til 

vöntunar á uppbyggingu á fjármálamarkaði hjá viðkomandi ríki (Lazonick, 2014). 
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Á Íslandi greiða fjárfestar fjármagnstekjuskatt af fjármagnstekjum sínum sem eru til 

komnar vegna arðgreiðslna og söluhagnaðar hlutabréfa. Fjármagnstekjuskattur á Íslandi nemur í 

dag 22%  (Fjármála og efnahagsráðuneytið, 2021). Tekjur sem verða til vegna söluhagnaðar 

hlutabréfa eru undanþegnar staðgreiðsluskyldu fjármagnstekjuskatts, en skulu vera taldar fram á 

skattframtali þess árs. Reglan tók gildi 13. maí 2020, en lengst af var söluhagnaður 

staðgreiðsluskyldur. Greiðslur vegna arðsúthlutunar eru þó ennþá bundnar staðgreiðslu 

fjármagnstekjuskatts (Skatturinn, e.d.). Nýlega var samþykkt breyting á lögum um 

fjármagnstekjuskatt, þar sem hækkað var skattfrelsi á frítekjumark einstaklinga auk þess sem 

breikkaður var stofn þeirra fjármagnstekna sem falla undir frítekjumark einstaklinga. Í dag nýtur 

einstaklingur skattfrelsis upp að 300.000 krónum á ári og tekur frítekjumarkið einnig til arðstekna 

og söluhagnaðar á hlutabréfum, sem er breyting frá eldri lögum (Þingskjal 466, 2020–2021). 

Almennir fjárfestar njóta því ríkara skattfrelsis hér á landi vegna fjármagnstekna sem til komnar 

eru vegna arðgreiðslu eða söluhagnaðar á hlut. Skattahagræði á Íslandi felst því fyrst og fremst í 

því á hvaða tímamarki skatturinn er greiddur, þ.e.a.s. hvort um er að ræða staðgreiðsluskatt eða 

ekki.  
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3. Íslenskur hlutabréfamarkaður  

 Skráning og viðskipti verðbréfa fer fram í Kauphöll Íslands, sem er sjálfstætt markaðstorg 

fyrir íslensk hlutafélög. Viðskipti með verðbréf hér á landi hafa verið rafræn frá upphafi, eða allt 

frá því að Verðbréfaþing tók fyrsta verðbréfið í notkun árið 1989, en Verðbréfaþing var stofnað 

árið 1985 að frumkvæði Seðlabanka Íslands (Nasdaq, e.d.). Hlutabréfamarkaður á Íslandi hóf 

göngu sína mun seinna en margir markaðir á heimsvísu gerðu. Síðan 1990, þegar fyrsta 

hlutafélagið var skráð á verðbréfamarkað hefur markaðurinn þróast hratt hérlendis og var m.a. 

knúinn af viðhorfsbreytingum, alþjóðavæðingu, tæknibreytingum og löggjöf evrópska 

efnahagssvæðisins (Elín Guðjónsdóttir, 2000). Þróun á hlutabréfamarkaði er mikilvæg fyrir 

hagvöxt í landinu; með því að skapa tækifæri til fjárfestinga verða til ný störf og fjölbreyttari 

fjárfestingarleiðir fyrir almenning og fjárfesta (Bryndís Ásbjarnardóttir, 2020).  

 

 

Mynd 5: Fjöldi félaga á íslenskum fjármálamarkaði og markaðsvirði 

Fjöldi félaga á íslenskum fjármálamarkaði og markaðsvirði  

 

Skýring. Myndin sýnir fjölda skráðra hlutafélaga sem skráð eru í Kauphöll Íslands og þróun á 

markaðsvirði frá 1991 til ársins 2021 (Nasdaq)  

 

 Mynd 5 sýnir hvernig hlutabréfamarkaður hefur þróast á Íslandi frá því að fyrsta 

hlutafélagið var skráð á verðbréfamarkað, en árið 1991 voru tvö félög skráð á markað. Frá þeim 
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tíma hófst mikil bylting á hlutabréfamarkaði, eða frá því að svokallaður miðlægur 

hlutabréfamarkaður (VÞÍ) var stofnaður árið 1992 (Brynjar Örn Ólafsson, 2004), en frá þeim tíma 

til ársins 2002 stækkaði markaðurinn að meðaltali um 5,6 félög á ári. Markaðsvirði jókst ekki í 

takt við þá miklu byltingu sem varð við skráningu félaga, enda fór félögum að fækka eftir 

aldamótin, eða sameinuðust öðrum félögum. Hlutabréfamarkaður endurspeglar í sumum tilvikum 

stöðu fjármálasveiflunnar. Líkt og þá eignarbólu sem myndaðist fyrir efnahagshrunið 2008, þegar 

fjárfestar fjármögnuðu hlutafjáreign með skuldsetningu og óhóflega bjartsýnar væntingar voru til 

markaðarsins. En á þeim tíma rauk markaðsvirði upp úr öllu valdi þrátt fyrir að félögum á markaði 

hafi fækkað töluvert. Enduruppbygging á markaðnum fór að hefjast upp úr 2011 eftir áfallið mikla 

og má sjá að fjárfestar eru farnir að treysta hlutabréfamarkaði aftur (Bryndís Ásbjarnardóttir, 

2020). Enda er traust grundvöllur þess að vöxtur verði á hlutabréfamarkaði (State Street, 2022).  

Veltuhraði á hlutabréfamarkaði er mælikvarði sem lýsir virkni markaðarins, en hann segir 

til um veltu miðað við stærð félaga (Bryndís Ásbjarnardóttir, 2020). Heildarvelta á íslenskum 

hlutabréfamarkaði hefur farið vaxandi undanfarin misseri. Á seinustu tveimur árum hefur orðið 

mikið stökk á hlutabréfamarkaði sem má meðal annars rekja til aðgerða stjórnvalda í kjölfar 

COVID-19 faraldursins, t.d. í formi lækkunar stýrivaxta og vegna innkomu nýrra félaga á markað 

(Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir, 2020).  

 Því fleiri viðskipti sem eiga sér stað í Kauphöll Íslands því hærri verður heildarveltan, sem 

gefur til kynna fjölbreyttari skoðanaskipti markaðsaðila og eykur þar af leiðandi endursölu 

hlutabréfa (Kvika Eignastýring, 2018). Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að heildarvelta er 

meiri á þeim mörkuðum sem eru með erlent innflæði (Batra, 2003). Þróun heildarveltu á íslenskum 

hlutabréfamarkaði styður að einhverju leyti við þessi rök. Sjá má á mynd 6  að þegar veltan var 

sem mest námu erlendar fjárfestingar um 39%, en þær hafa aldrei verið jafn hátt hlutfall í sögu 

hlutabréfamarkaðar hér á landi. 
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Mynd 6: Velta og markaðsvirði 

Velta og markaðsvirði 

 

Skýring. Myndin sýnir veltu og markaðsvirði íslensks verðbréfamarkaðar í gegnum árin 1991-2021 

(Nasdaq)  

3.1 Lagagrundvöllur á Íslandi 

Fjármunum félags verður ekki ráðstafað til hluthafa með neinum hætti nema ströngum 

lagaskilyrðum sé fullnægt. Greiðslur til hluthafa geta einungis orðið með endurkaupum á eigin 

hlutabréfum, arðgreiðslu til hluthafa og lækkun hlutafjár eða við slit félags. Endurkaup á eigin 

hlutum voru samþykkt með lögum nr. 32/1978 um hlutafélög (Þingskjal 51, 1977). Í VIII. kafla 

núgildandi laga um hlutafélög nr. 2/1995 er að finna reglur sem heimila endurkaup á eigin bréfum 

og setja slíkum viðskiptum skorður.  

Í 1. mgr. 55. gr. hl er að finna meginregluna um endurkaup á eigin bréfum. Samkvæmt 

ákvæðinu segir að hlutafélag má ekki gegn endurgjaldi eignast eigin hluti með kaupum eða fá þá 

að veði ef nafnverð samanlagðra hluta, sem félagið og dótturfélög þess eiga í félaginu, er meira en 

eða mun verða meira en 10% af hlutafénu. Með skal telja hluti sem þriðji aðili hefur eignast í eigin 

nafni en fyrir reikning félagsins. Ákvæðið tilgreinir sérstaklega dótturfélög auk þriðja aðila sem 

hefur eignast hluti í eigin nafni og má telja tilganginn vera að erfiðara sé að sniðganga regluna. 

Undantekning frá meginreglunni kemur fram í 57. gr. sömu laga, en þar segir að félagi sé heimilt 

að eignast eigin hluti til þess að lækka hlutafé eða til þess að uppfylla lögmælta innlausnarskyldu 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500
1

9
9

1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

M
a.

 K
r.

M
a.

 K
r.

Velta og markaðsvirði

Velta (Hægri ás) Markaðsvirði (Vinstri ás)



 25 

sem kann að hvíla á félaginu og að lokum til að koma í veg fyrir að hlutir þess verði teknir til 

nauðungarsölu. Þá kemur fram í 58.gr. að hlutafélagi getur verið heimilt að eignast eigin hluti án 

endurgjalds, hafi þeir verið að fullu greiddir. Hafi félag aflað sér eigin hluti á grundvelli 57. og 58. 

gr. ber félaginu að láta þá hluti af hendi eins fljótt og unnt er eða innan sex mánða. 

Samkvæmt 2. mgr. 55. gr. er það hluthafafundur sem veitir stjórn hlutafélags tímabundna 

heimild til kaupa á eigin hlutum til fimm ára að hámarki.  Heimildin sem stjórninni er veitt skal 

tilgreina hámarksfjölda hluta sem félagið má eignast og lægstu og hæstu fjárhæð sem félagið má 

reiða fram sem endurgjald fyrir hlutina. Þrátt fyrir orðalag  2. mgr. 55. gr. hl. hefur stjórn þó ekki 

alltaf frjálsar hendur hvað varðar gengi viðskipta á eigin hlutum. Þegar um ræðir skráð félög á 

skipulögðum markaði er þeim ekki heimilt að kaupa eigin hluti á hærra verði en sem nemur verði 

síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem 

viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra.  Þá leiðir það einnig af 1. mgr. 5. gr. viðauka 

um viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlun og verðjöfnun fjármálagerninga við reglugerð nr. 

630/2005 um innherjaviðskipti og markaðssvik, að útgefanda er ekki heimilt að kaupa eigin bréf á 

hærra verði en sem nemur hæsta verði síðustu, óháðu viðskipta og hæsta fyrirliggjandi óháða 

tilboði í þeim viðskiptakerfum sem viðskipti á hlutum fara fram.  

Í ákveðnum tilfellum er stjórn félags þó heimilt að ráðast í endurkaup án heimildar frá 

hluthafafundi ef slíkt reynist nauðsynlegt til að afstýra verulegu og yfirvofandi tjóni hjá félaginu, 

sbr. 56. gr. hl. Komi upp slík staða hjá félaginu hvílir sú skylda á stjórnarmönnum að upplýsa 

hluthafafund um ástæðu og markmið viðskiptanna, fjölda og nafnverð þeirra hluta sem félagið 

eignaðist, hlutfall hlutanna af hlutafénu og endurgjald fyrir hlutina sem félagið eignaðist. 

 Hafi hlutafélag endurkeypt eigin hluti skal það fært til lækkunar á heildarhlutafé félagsins. 

Hafi verið greitt umfram nafnverð hlutanna skal sú umfram fjárhæð vera færð til yfirverðsreiknings 

hlutafjár sbr. 19. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga. Endurkaup hafa því í för með sér lækkun á 

útistandandi hlutafé en eftir lækkun má hlutafé félagsins þó ekki nema lægri fjárhæð en fjórum 

milljónum króna sbr. 4. mgr. 55. gr. hl.. Í ársreikningi félags skal tilgreina magn/fjölda á eigin 

hlutum ásamt nafnverði þeirra, ásamt ástæðum þess að keyptir voru eigin hlutir skv. 60. gr. laga 

nr. 3/2006 um ársreikninga. Ákvæðið tekur til allra viðskipta með eigin hluti, hvort sem um er að 

ræða kaup eða sölu.  
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Eigin hlutir njóta ekki atkvæðisréttar í félaginu sbr. 3. mgr. 82. gr. hl. Rökin að baki eru að 

hluthafafundur hefur það hlutverk að hafa eftirlit með stjórn félagsins og væri því óeðlilegt að hún 

gæti haft áhrif á það eftirlit með því að greiða atkvæði um málefni félagsins.  
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4. Kenningar um endurkaup og þróun  

Upphaf endurkaupa má rekja til bandaríska markaðarins, en sú háttsemi að útgefandi 

endurkaupir eigin bréf hefur verið viðurkennd þar í marga áratugi. Þó var það ekki fyrr en um árið 

1982 sem endurkaup urðu almenn og félög fóru að nýta sér þá leið til þess að greiða út fjármuni 

til hluthafa sinna (Yardeni o.fl., 2022). Fyrir þann tíma höfðu endurkaup verið óheimil í mörgum 

ríkjum, en það var ekki fyrr en í lok níunda áratugar tuttugustu aldar að ríki eins og Bretland, 

Kanada, Þýskaland, Taívan, Hong Kong og Japan fóru að heimila endurkaup að einhverju leyti. 

Þótt endurkaup væru ört vaxandi á fjármálamörkuðum víðsvegar um heim, hafði bandaríski 

markaðurinn yfirgnæfandi forystu í stefnubreytingu við úthlutun fjármuna til hluthafa. En árið 

1998 var fyrsta skipti í sögu fjármálamarkaða í Bandaríkjunum þar sem fyrirtæki skiluðu meira 

fjármagni til hluthafa sinna í formi endurkaupa í stað arðgreiðslu (Grullon og Ikenberry, 2000). 

Þetta var staðfest í rannsókn Fama og French (2001) þar sem þeir komust að því að 

heildararðgreiðslur hlutafélaga á bandarískum verðbréfamarkaði fóru niður um 45,7% frá árinu 

1978 til ársins 1999, eða úr 66,5% niður í 20,8%. Þessa breytingu má meðal annars rekja til skýrslu 

sem gefin var út af Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD) um meginreglur OECD um 

stjórnarhætti fyrirtækja, árið 1999. Með skýrslunni var lagt til að félög ættu fyrst og fremst að vera 

rekin í þágu hluthafa sinna, og stuðla þar af leiðandi að vexti félagsins fremur en að úthluta 

fjármunum úr félaginu með arðgreiðslum (Development og Economic, 1999) (OECD, 2016).  
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Mynd 7: Arðgreiðslur, endurkaup og rekstrartekjur á S&P500 vísitölunni 

Arðgreiðslur, endurkaup og rekstrartekjur á S&P500 vísitölunni 

 

Skýring. Þróun arðgreiðslna, endurkaupa og rekstrartekjur á S&P500 vísitölunni, (Standard and 

Poor 500) (Yardeni o.fl., 2022) 

 

Ört vaxandi þróun endurkaupa á fyrst og fremst rætur að rekja til ársins 1982 þegar SEC innleiddi 

nýja reglugerð með lögum um verðbréfaviðskipti. Með reglugerðinni var stjórnarmönnum veitt 

heimild til þess að endurkaupa eigin bréf í meira magni en áður, eða 25% af meðaltali daglegra 

viðskipta síðustu 30 daga án þess að eiga á hættu að verða skaðabótaskyldir vegna hagnaðar sem 

yrði af viðskiptunum (United States. Securities and Exchange Commission, 2010). Í 

Bandaríkjunum hafa arðgreiðslur vaxið stöðugt síðustu áratugi á meðan þróun endurkaupa hefur 

verið mun sveiflukenndari. Þessi þróun styður við rannsóknir um hvernig breytingar á 

fjármagnsskipan geta gefið áhrifarík skilaboð til markaðarsins. Aukin notkun endurkaupa er meðal 

annars knúin áfram af fjárhagslegum sveigjanleika umfram arðgreiðslur og vegna skattahagræðis 

(Luk og Zeng, 2020).  Þessi mikla þróun í Bandaríkjunum hefur verið mikið áhyggjuefni, sökum 

þess fórnarkostnaðar sem félög standa frammi fyrir, en fyrir efnhagshrunið 2008 ráðstöfuðu félög 

meira en helmingi af hagnaði í endurkaup (Lazonick, 2014).  

Í desember 2003 samþykkti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins reglugerð nr. 2273/2003, 

þar sem endurkaupaáætlun var í fyrsta skipti skilgreind og aðskilin frá innherjaviðskiptum og 
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markaðsmisnotkun. Reglugerðin skilgreindi nauðsynleg skilyrði og setti félögum takmörk með 

viðskipti á eigin bréfum (Sakinc, 2017). Þessi þróun vakti einnig neikvæða umfjöllun, þar sem virt 

fjármálatímarit og stjórnmálamenn hafa gagnrýnt hana fyrir að koma í veg fyrir hagvöxt. 

Gagnrýnin snýr að því að félagi gefst þá tækifæri til að nýta fjármagn til þess að ná skammtíma 

markmiði, eins og að auka hagnað á hlut fremur en að huga að langtíma hagvexti, þar sem nýtt sé 

fjármagn í arðbærar fjárfestingar (Lazonick, 2014). 

Flestar rannsóknir og kenningar sem settar hafa verið fram er varða áhrif endurkaupa eiga rætur 

að rekja til bandarísks fjármálamarkaðar, þar af leiðandi hafa ekki verið rannsökuð áhrif 

endurkaupa eins mikið á fjármálamörkuðum í Evrópuríkjunum. Flestar þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á evrópskum mörkuðum eru að meginstefnu frá bandarískum fræðimönnum sem eru 

svo heimfærðar á evrópskan fjármálamarkað. Hins vegar ber að nefna fræðigrein Eije og 

Megginson sem leiddi í ljós sambærilegar niðurstöður og flestar rannsóknir frá Bandaríkjunum 

sem styðja kenningar um sjóðsstreymistilgátuna. Þar sem kenningin bendir til að fyrirtæki styðjist 

við endurkaup aðallega til að skila fjármunum til eigenda sinna (von Eije og Megginson, 2008).  

Manconi, Peyer, Vermaelen (Manconi o.fl., 2018) rönnsökuðu langtíma og skammtíma áhrif 

endurkaupa á fjármálamarkaði víðs vegar um heim að frádregnum fjármálamarkaði 

Bandaríkjanna, þar sem þeir töldu vanta á rannsóknir á öðrum mörkuðum. Alls var rannsakaður 

31 markaður á rannsóknartímabilinu 1998 til ársins 2010, en stuðst var við bandaríska 

aðferðafræði. Niðurstöður studdu ekki þá gagnrýni að endurkaup komi niður á félögum þegar til 

lengri tíma er litið. Á hinn bóginn hefur langtímavöxtur félaga aukist með tilkomu endurkaupa á 

flestum mörkuðum, en hefur þó neikvæð áhrif t.d. í Grikklandi og á Spáni.  

Meginmarkmið allra félaga er að hámarka verðmæti fjárfesta í félaginu. Algengt er að félög 

úthluti fjármunum til hluthafa þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi sýnt að arðgreiðsla í formi 

reiðufjár hafi í raun engin áhrif á verðmæti hluthafa þar sem verðmæti hlutabréfa lækka á móti. 

Þetta styður við tilgátu Uddin (2003), sem rannsakaði áhrif arðgreiðslna og byggðu niðurstöður 

hans á 137 arðgreiðandi félögum sem skráð eru í kauphöll í Dhaka. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að hluthafar töpuðu að meðaltali 20% af hlutafjáreign sinni (verðmæti bréfanna) á 

atburðatímabili, þ.e. 30 dögum fyrir og eftir tilkynningu um arðgreiðslu. Þegar á heildina er litið 

kemur verðmæti arðgreiðslunnar, að frádregnum skatti, upp á móti þeirri verðrýrnun sem verður 

við tilkynningu á arðsúthlutun.   
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Eins og flestar greinar gefa til kynna virðast bæði evrópski og norður-ameríski markaðurinn 

fylgja hvor öðrum hvað varðar aðlögun og tileinkun nýrra viðskiptaaðferða og lagaumhverfis. Á 

síðustu árum hafa endurkaup vaxið umtalsvert á Indlandi, en samkvæmt nýrri rannsókn Pradhan 

og Kasilingam (2018) er þetta til komið vegna flökts á indverskum fjármálamarkaði. 

Endurkaupaáætlanir virðast vera háðar efnahagsástandi í landinu. Viðskiptin hafa tilhneigingu til 

að aukast þegar markaðurinn er í niðursveiflu og dragast saman þegar markaðurinn er á 

þensluskeiði. Sem styður kenninguna um orsakasamhengi (e, The RBC Mechanism), þar sem 

breyting á fjárfestingareftirspurn hefur áhrif á framleiðni og hagvöxt á viðkomandi markaði 

(Parkin, 2019). Einnig leiddu niðurstöður í ljós að endurkaupaáætlanir hafa ríkari áhrif á tilteknar 

atvinnugreinar, líkt og heilbrigðisiðnaðinn, fjármálaiðnaðinn og orkuiðnaðinn. Það á hins vegar 

ekki við um atvinnugreinar eins og landbúnaðariðnað og flutningatækjaiðnað, en ástæður þess eru 

meðal annars markaðsumhverfi og hvernig endurkaupum er háttað.  

Margir fræðimenn hafa einnig beint rannsóknum sínum um skilvirkni á markaði að tilteknum 

atvinnugreinum til þess að sjá hvort tilteknir markaðir séu skilvirkari. Til að mynda var rannsakað  

hvort lyfjafyrirtæki á indverskum markaði væru skilvirk og styddu þar af leiðandi við kenningar 

um skilvirkt markaðslíkan. Aflað var gagna um tíu stærstu skráð lyfjafyrirtæki frá árunum 2012 til 

2017. Niðurstöður leiddu í ljós að lyfjaiðnaður á indverskum hlutabréfamarkaði er lítið skilvirkur, 

þar sem uppsöfnuð umframávöxtun var jákvæð dagana eftir tilkynningardag hjá öllum úrtaks- 

félögunum vegna seinna viðbragða markaðarins (Kumar o.fl., 2020). Sé lítil skilvirkni á markaði, 

þ.e. ef hann er, hefur það almenn og víðtæk áhrif á markaðinn og getur verið þjóðfélaginu afar 

kostnaðarsamt (Shleifer, 2009). Þá tók Neetu Yadav (Yadav, 2022), nýlega saman verðmætustu 

upplýsingatæknifyrirtæki frá Nifty 500 vísitölunni á Indlandi, og rannsakaði áhrif 

endurkaupatilkynninga hjá þrettán félögum. Félögin gáfu samanlagt frá sér 24 tilkynningar á 

rannsóknartímabilinu 2013 til 2019. Niðurstöður bentu til þess að öll upplýsingatæknifyrirtækin í 

úrtakinu sýndu fram á neikvætt meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar dagana fyrir og eftir 

tilkynningadag, sem bendir til þess að um mikla skilvirkni sé að ræða.  

Árið 2007 var framkvæmd rannsókn (Shahar og Abdullah, 2007) um áhrif 

endurkaupatilkynninga á hlutafélögum í malasísku kauphöllinni á árunum 1999 til ársins 2002. 

Notast var við atburðarannsókn til þess að greina áhrif endurkaupatilkynninga dagana fyrir og eftir. 

Á rannsóknartímabili var tuttugu og eitt félag skráð á verðbréfamarkað í kauphöllinni og gáfu þau 

frá sér samanlagt 21 tilkynningu. Niðurstöður Shahar og Abdullah studdu við kenningar Fama 
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(1965) og gáfu vísbendingar um að malasíski markaðurinn væri meðalskilvirkur, þar sem 

hlutabréfaverð endurspeglar best þær upplýsingar sem eru á markaðinum. Umframávöxtun 

hlutabréfa var 3,75 á rannsóknartímabili, en á slíkum markaði má segja að allir fjárfestar sitji við 

sama borð að því er varðar upplýsingastreymi og þar af leiðandi ríkir traust og trúverðugleiki á 

markaðinum. 

Með einföldum hætti mætti skipta rannsóknum sem hafa verið gerðar um áhrif 

endurkaupatilkynninga á hlutabréfaverð í tvo flokka, þ.e.a.s. rannsóknir sem skoða 

skammtímaáhrif endurkaupatilkynninga og rannsóknir sem skoða langtímaáhrif (Lazonick og 

Shin, 2020) (Edmans o.fl., 2022). Ókostur þess að skoða aðeins langtímaáhrif á hlutabréfaverð er 

meðal annars vegna annarra þátta sem einnig geta haft áhrif á hlutabréfaverð. Það getur þar af 

leiðandi reynst erfitt að fullyrða að áhrifin séu aðeins tilkomin vegna endurkaupa. Mörg félög 

stunda endurkaup aðeins á þeim forsendum að hafa áhrif á hlutabréfaverð. Árið 2017 var gefin út 

skýrsla sem bar titilinn „US Pharma’s Financialized Business Model“, þar sem rannsakaðar voru 

arðgreiðslur og endurkaup hjá lyfjafyrirtækjum. Rannsóknin leiddi í ljós að lyfjafyrirtæki 

ráðstöfuðu meira fjármagni til endurkaupa á eigin bréfum en í rannsóknar- og þróunarstarf aðeins 

til þess að hámarka verðmæti hluthafa til skamms tíma (Lazonick o.fl., 2017). 

Takmarkað er til af rannsóknum um hvort ríkir skilvirkni á íslenskum hlutabréfamarkaði. Úlf 

V. Níelsson (2003) rannsakaði viðbrögð markaðarins við fréttatilkynningum sem birtar voru í 

Kauphöll Íslands. Niðurstöður sýndu að fréttatilkynningar hafa að jafnaði áhrif á ávöxtun 

hlutabréfa og að hlutabréfaverð aðlagast nýjum upplýsingum hratt. Fréttir um endurkaup á eigin 

bréfum töldust jákvæðar fréttir þar sem markaðurinn bregst rökrétt við miðað við upplýsingagildi 

þeirra og endurspeglar jákvæða umframávöxtun í hlutabréfaverði.  
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5. Rannsókn  

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem stuðst var við í rannsókn þessari. 

Rannsóknin er tvíþætt, þar sem fyrst er lýst tækni, MacKinlay's (MacKinlay, 1997) um 

atburðarannsóknir og síðan verður farið yfir þversniðsrannsókn til þess að styðja tilgátuna. 

5.1 Markmið rannsóknarinnar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að leggja mat á hegðun markaðsverðs tiltekinna íslenskra 

félaga fyrir og eftir tilkynningar um endurkaupaáætlun, með því að nota staðlaða atburðarannsókn.  

5.2 Tilgáta 

Eftirfarandi tilgáta er þróuð til að ná ofangreindu markmiði. 

 H1: Það er marktækur munur á meðaltali uppsafnaðrar umframávöxtunar (e. Cumulative 

average abnormal) dagana fyrir og eftir tilkynningu um endurkaupaáætlun. 

5.3 Atburðarannsókn  

Með atburðarannsókn er hægt að mæla tiltekin áhrif á efnahagsatburð (e. Economic event). 

Með því að nota opinber gögn mælir atburðarannsókn áhrif tiltekins atburðar og viðbrögð hans á 

markaðinum (MacKinlay, 1997). Við mat á viðbrögðum markaðarins er horft til þess hvort 

breytingar verða um leið og nýjar upplýsingar berast. Margar rannsóknir hafa notast við 

atburðarannsóknir við tilkynningu á endurkaupaáætlun (Corrado, 2011). Konchitchki og O‘Leary 

(Konchitchki og O’Leary, 2011) lýsa aðferðafræðinni, þar sem stuðst er við atburðarannsókn, sem 

grundvallast á að markaðurinn sé skilvirkur líkt og kenningar Fama sýndu fram á, þ.e.a.s. 

hlutabréfaverð endurspeglast í öllum fyrirliggjandi gögnum hverju sinni. Þar af leiðandi, þegar 

tilkynningar um endurkaup á eigin bréfum eru gerðar opinberar, veita þær markaðinum 

upplýsingar sem endurspeglast í hlutabréfaverði. Með atburðarannsókn er einnig hægt að sjá 

seinkuð viðbrögð á markaðinum og hvort nýjar upplýsingar teljist jákvæðar, neikvæðar eða 

hlutlausar. 

Aðferðafræðinni að baki atburðarannsóknum hefur verið lýst í fjölmörgum greinum síðan 

á þriðja áratugnum. Í þessari rannsókn verður stuðst við aðferð MacKinlay (MacKinlay, 1997) og 

tímalínu sem hann sýndi fram á. Á mynd 8 má sjá tímalínu fyrir atburðarannsókn. 
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5.3.1 Tilkynningardagurinn  

Fyrsta skrefið við framkvæmd atburðarannsóknar er að skilgreina atburðinn, sem hér 

verður nefndur tilkynningardagur. Tilkynningardagur er sá dagur sem stjórn félagsins birtir 

endurkaupaáætlun, sem lýsir því hvernig félagið hyggst kaupa eigin hluti til baka næstu misseri. 

Sá dagur telst viðburðardagur í þessari rannsókn og er nefndur „t0“. 

5.3.2 Atburðartímabil  

Konchitchki og O’Leary (Konchitchki og O’Leary, 2011) hafa litið svo á að 

„atburðartímabilið“ segi til um fjölda daga fyrir og eftir tilkynningardag þar sem umframávöxtun 

hlutabréfa hefur safnast saman. Tíminn sem það tekur markaðinn að bregðast við nýjum 

upplýsingum ætti að endurspeglast á atburðartímabili (Krivin o.fl., 2003).  

Eins og áður hefur komið fram hér að ofan hefur tilgátunni um skilvirkan markað verið 

mótmælt og ýmsir vísindamenn hafa lagt fram kenningar sem mæla gegn kenningunni um 

skilvirkan markað. Það skapar vanda að það er ekkert fræðilega rétt tímabil, enda er ekkert 

endanlega rétt svar fyrir lengd atburðartímabils. 

Umframávöxtun (e. Abnormal returns) er mæld yfir atburðartímabil til að gera grein fyrir 

hugsanlegum upplýsingaleka og seinum viðbrögðum. Atburðartímabilið er tímamark, þar sem 

talið er að atburðurinn sem til skoðunar er hafi áhrif á hlutabréfaverð. Sé atburðartímabil of langt 

getur það leitt til þess að aðrir atburðir hafi áhrif á niðurstöðurnar; einnig ef atburðartímabil er stutt 

geti það leitt til þess að áhrif séu ekki komin fram að öllu leyti (Peterson, 1989). Til þess að 

lágmarka líkurnar á að aðrir þættir gætu haft áhrif á niðurstöðuna voru skoðuð sex mismunandi 

atburðartímabil. 

Atburðartímabil þessarar rannsóknar er 11 dagar að meðtöldum atburðardegi, þ.e. 5 dögum 

fyrir og 5 dögum eftir atburðardaginn, sem hér eftir verður táknað með [-5,+5].  Einnig verða 

skoðaðir 3 dagar fyrir og 3 dagar eftir atburðinn, hér eftir [-3,+3] og dagurinn fyrir og dagurinn 

eftir atburðinn, hér eftir [-1,+1]. Dagurinn sem atburðurinn á sér stað er táknaður sem [0]. Því næst 

verður skoðað atburðartímabil sem aðeins nær til daganna fyrir atburðinn, sem hefst 10 dögum 

Mynd 8: Tímalína fyrir atburðarannsókn 

Tímalína fyrir atburðarannsókn 
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fyrir atburðinn og lýkur 2 dögum fyrir atburðinn, hér eftir [-10,-2]. Að lokum verða aðeins skoðaðir 

dagarnir eftir atburðinn, sem hefst 2 dögum eftir atburðinn og lýkur 10 dögum eftir atburðinn, hér 

eftir [+10, +2]. Með því að skoða lengra tímaskeið er tekið tillit til þess að seinkuð viðbrögð 

markaðarins koma í kjölfar atburðarins.  

5.3.3 Áætlunartímabil  

 Síðasta skrefið er að skilgreina áætlunartímabilið þ.e. lengd tímans áður en atburðartímabil 

hefst. MacKinlay (MacKinlay, 1997), nefnir í rannsókn sinni að lengd áætlunartímabils sé háð 

atburðinum sem til skoðunar er hverju sinni, og þar af leiðandi er ekkert rétt svar um hvaða 

tímamark skal miða við. Aftur á móti bendir MacKinlay á að áætlunartímabil skal vera það tímabil 

sem haft er til samanburðar við atburðartímabilið. Áætlunartímabilið sem stuðst er við í þessari 

rannsókn er 25 dagar fyrir atburðartímabilið, eða 30 dagar fyrir atburðinn. Lengd tímabilsins 

grundvallast af því að koma í veg fyrir að önnur ytri áhrif geti haft þýðingu við rannsóknina. 

5.4 Skref atburðarannsóknar  

Eftirfarandi skref hafa verið tekin til að framkvæma rannsóknina: 

Skref 1. Dagleg ávöxtun tiltekinna hlutabréfa og viðmiðunarvísitala er reiknað með Microsoft 

Exel. Raunveruleg hlutabréfaávöxtun er reiknuð með eftirfarandi formúlu: 

 

𝑅𝑛 = 𝐿𝑛
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
 (1) 

 

Rn táknar daglega ávöxtun hlutabréfa, fyrir fyrirtæki n.  

Pt táknar gengi hlutabréfa fyrirtækis n á degi t.  

Pt-1 táknar gengi hlutabréfa fyrirtækis n fyrir dag t.   

Raunveruleg markaðsávöxtun er reiknuð með eftirfarandi formúlu:  

 

𝑅𝑚𝑡 = 𝐿𝑛
𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
 (2) 

 

Þar sem: 

Rmt táknar meðal daglega ávöxtun hlutabréfa samanburðarfyrirtækja á markaði.  

It táknar daglega ávöxtun á markaðsvísitölunni á degi t.  
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It-1 táknar daglega ávöxtun á markaðsvísitölunni á degi t-1. 

Skref 2. Gildin fyrir  (alpha) þ.e.a.s. y-skurðinn og  (beta) þ.e. hallastuðulinn eru ákvörðuð með 

því að nota aðhvarf á 25 daglegri ávöxtun fyrir atburðartímabil einstaks fyrirtækis og fyrir 

viðmiðunarvísitöluna. 

Skref 3. Áætluð ávöxtun sem búist er við fyrir hvert fyrirtæki er reiknuð fyrir atburðartímabilið 

með því að nota markaðslíkan þar sem gert er ráð fyrir stöðugu  og  gildi fyrir tiltekið hlutabréf 

 

𝐸 (𝑅𝑛) = 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 +  beta ∗ 𝑅𝑚𝑡 + 𝑒 (3) 

 

E(Rn) táknar vænta ávöxtun fyrirtækis á atburðartímabili 

 &  eru færibreytur aðhvarfsjöfnunar   

 táknar umframávöxtun hvers fyrirtækis, sem verður fyrir atburðinn, óháð meðaldaglegri ávöxtun. 

Skref 4. Umframávöxtun er skilgreind sem munur á raunverulegri ávöxtun og væntanlegri ávöxtun 

og er ákveðin fyrir atburðartímabilið sem er 11 dagar: 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑛 − 𝐸(𝑅𝑛) (4) 

 

ARit táknar umframávöxtun fyrir hvert fyrirtæki. 

Skref 5. Meðaltal umframávöxtunar (e. Average Abnormal return, AAR) fyrir hvern dag á 

atburðatímabili er reiknað með því að finna meðaltal umframávöxtunar hvers fyrirtækis á 

tilteknum degi.  

𝐴𝐴𝑅𝑡 =  
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑛

𝑖=1

 (5) 

 

AARt táknar meðaltal umframávöxtunar fyrir hvert fyrirtæki.  

Skref 6. Meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar fyrir hvert fyrirtæki er reiknað út með tiltekinn 

tímaramma: 

𝐶𝐴𝑅𝑡 =  𝐶𝐴𝑅𝑡−1 + 𝐴𝑅𝑡 (6) 

 

Meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar er reiknað með eftirfarandi formúlu:  
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𝐶𝐴𝑅𝑡 =
1

𝑛
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝐶𝐴𝐴𝑅 =  ∑ 𝐴𝐴𝑅 

(7) 

5.5 T-próf 

Stuðst var við t-próf til þess að athuga hvort marktækur munur sé á meðal umframávöxtun 

(AAR) og meðaltali uppsafnaðrar umframávöxtunar (CAAR). Niðurstöður t- prófsins voru notaðar 

til þess að ákvarða hvort endurkaupatilkynningar úrtaks félaga séu frábrugðnar umframávöxtun 

hlutabréfa. Ef niðurstöður gefa til kynna að enginn munur sé á milli umframávöxtunar og 

endurkaupatilkynningar þá er ekki hægt að hafna núlltilgátu. Ef niðurstöður gefa til kynna að 

munur sé á meðaltölunum þá er hægt að hafna núlltilgátu og aðaltilgáta tekin upp. Í framhaldi var 

95% öryggisbil skoðað, til að sjá hvort munur var á meðaltölunum, og þá skoða hvort munurinn 

sé umtalsverður eða þá lítill, sem hefur þá litla þýðingu fyrir praktíska samhengið. 

5.6 Markaðslíkan  

Við greiningu á áhrifum endurkaupatilkynninga er aðferðafræði atburðarannsókna notuð, með 

því að reikna umframávöxtun hlutabréfa (Ikram og Nugroho, 2014). Við útreikning á 

umframávöxtun þarf fyrst að ákvarða raunávöxtun hlutabréfa, sem er sú ávöxtun sem á sér stað 

óháð því að tiltekinn atburður eigi sér stað. Raunávöxtun hefur verið ákvörðuð með allskyns 

aðferðum, sem hafa verið flokkaðar, annars vegar í efnahagslegar- og hins vegar í tölfræðilegar 

aðferðir (MacKinlay, 1997). Í rannsókn þessari er notast við markaðslíkan sem er tölfræðileg 

aðferðafræði við túlkun á niðurstöðum. Einungis verður litið á markaðslíkan til að ákvarða 

raunávöxtun, þar sem önnur líkön gætu skilað ólíkum niðurstöðum. Markaðslíkan er einþátta líkan, 

þar sem flökt tiltekinna hlutabréfa er borið saman við flökt markaðsávöxtunar. Samanburðurinn er 

síðan notaður til að spá fyrir um raunávöxtun hlutabréfa. 

Markaðslíkan er, eins og áður var rakið, tölfræðilíkan sem tengir saman ávöxtun tiltekins 

verðbréfs við ávöxtun viðmiðunarvísitölunnar (MacKinlay, 1997). Línuleg forskrift líkansins 

byggir á þeirri forsendu að gögnin séu normaldreifð í margliðatöflunni um ávöxtun hlutabréfa. 

Formúlan er:   

𝑅𝑖𝑡 =  α𝑖 + β𝑖 ∗ 𝑅𝑚𝑡 + ε𝑖𝑡 (8) 
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Þar sem 𝛼 er fasti, táknar Rmt  meðal daglega ávöxtun viðmiðunarvísitölu og 𝛽 er 

aðhvarfsstuðullinn, sem táknar næmisgreiningu á viðmiðunarávöxtun markaðarsins. Með 

aðhvarfsstuðli varð skurðpunktur og hallatala fundin, með því að draga ávöxtun hvers verðbréfs 

frá viðmiðunarvísitölu (markaðssafn). Dreifni umframávöxtunar minnkar með því að draga úr 

þeim hluta ávöxtunar sem rekja má til flökts ávöxtunar á markaði (MacKinlay, 1997). Byggt á 

línulegu sambandi á milli verðbréfs og markaðssafns eru stuðlarnir 𝛼 og 𝛽 ákvarðaðir fyrir hvern 

atburð í úrtakinu. Áætlunartímabil rannsóknarinnar er [-30; -5].  

Meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar  

Eftir að reiknuð hefur verið raunávöxtun og væntanleg ávöxtun hefur verið ákvörðuð fyrir 

atburðartímabilið, er næsta skref að reikna út umframávöxtun hlutabréfa með eftirfarandi formulu: 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖𝑡) (9) 

 

Þegar fundin hefur verið uppsöfnuð umframávöxtun fyrir hvern atburð, er reiknað út meðaltal allra 

atburða. Það gefur meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar (CAAR), sem fundið er með 

eftirfarandi formúlu:  

𝐶𝐴𝑅𝑖 = 𝐴𝑅𝑖𝑡1 + ⋯ + 𝐴𝑅𝑖 , 𝑡2 = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡  (10) 

 

Þegar fundin hefur verið uppsöfnuð umframávöxtun fyrir hvern atburð, er reiknað út meðaltal allra 

atburða. Það gefur meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar (CAAR), sem fundið er með 

eftirfarandi formúlu:  

𝐶𝐴𝐴𝑅 =
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖 (11) 
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6. Niðurstöður 

 Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Í fyrrihluta kaflans verða 

fyrirliggjandi gögn kynnt og í þeim síðari verða niðurstöður kynntar.  

6.1 Gögn  

Notast var við fyrirliggjandi gögn um þau félög sem skráð eru í Kauphöll Íslands. Valið 

var úrtak 10 félaga sem voru í OMX10 vísitölunni á hlutabréfamarkaði Nasdaq á Íslandi þann 10. 

janúar 2022.  

OMX10 vísitalan er Úrvalsvísitala sem er samsett af þeim tíu félögum sem mest viðskipti 

eru með á hlutabréfamarkaði í Kauphöll Íslands. Nasdaq Ísland endurskoðar OMX10 vísitöluna á 

hálfs árs fresti og gefur frá sér tilkynningu í framhaldi þess. Þann 22. desember 2021 gaf Nasdaq 

Íslands fjárfestatilkynningu frá sér að samsetning OMX10 vísitölunnar hafi verið endurskoðuð 

samkvæmt aðferðafræði vísitölunnar, og komu þar inn þrjú ný félög, Eimskipafélag Íslands, 

Síldarvinnslan og Íslandsbanki, í stað Iceland Seafood International, Vátryggingafélags Íslands og 

Reitir fasteignafélags. Samsetning vísitölunnar tók gildi þann 3. janúar 2022, en ný samsetning 

tekur gildi í janúar og júlí ár hvert (Kristín Jóhannsdóttir, 2021). 

 Aflað var gagna, meðal annars með því að haft var samband við Finnboga Hrafn Jónsson 

sem er yfirmaður viðskipta- og félagstengsla hjá Nasdaq á Íslandi. Gögnin sýndu fram á þróun á 

verðbréfamarkaði dagana fyrir og eftir tilkynningu um endurkaup. Litið var til þeirra félaga sem 

sendu frá sér endurkaupatilkynningu á árunum 2018 til og með ársins 2021.  

Tilkynningardagur er sá dagur sem stjórn félagsins gefur frá sér áætlun þess efnis, hvernig 

skal ráðstafa fenginni heimild hluthafafundar um endurkaup. Marktækast er að líta til 

tilkynningardags fremur en þess dags sem stjórn félagsins er fengin heimild til að stunda viðskipti 

með eigin bréf, þar sem heimildin kemur í kjölfar hluthafafundar. Hluthafafundur er vettvangur 

þar sem hluthafar koma saman, sérstaklega til þess kvaddir að ræða um félagsmálefni eða taka 

ákvörðun í þeim (Stefán Már Stefánsson, 2013). Það eru því iðulega margir þættir sem geta haft 

áhrif á hlutabréfaverð í kjölfar hluthafafundar og getur því verið villandi að líta til þess dags. Auk 

þess sem það hvílir ekki skylda á stjórn félagsins að notfæra sér slíka heimild.  

Eins og áður var rakið er OMX10 samansett af tíu félögum, en aðeins átta þeirra gáfu út 

tilkynningu um endurkaupaáætlun á rannsóknartímabilinu. Því verður aðeins litið til þeirra félaga 

sem gáfu frá sér tilkynningu um endurkaup, en alls gáfu þessi átta félög frá sér 34 tilkynningar á 
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tímabilinu 2018 -  2021. Við framkvæmd rannsóknarinnar var aðeins tekið mið af 33 tilkynningum, 

þar sem tvö áætlunartímabil skarast. Hagar gaf út fjórar tilkynningar á árinu 2020, þar sem tvær 

þeirra voru aðeins gefnar með 9 daga millibili. Verður því aðeins litið til tilkynningarinnar þann 

21. nóvember 2020 en litið fram hjá tilkynningunni sem kom í kjölfar þess eða 30. nóvember sama 

ár þar sem fyrsta tilkynningin hefur meira upplýsingagildi fyrir markaðinn (Nasdaq, 2019).  

 

Mynd 9: Dagsetningar tilkynninga um framkvæmd endurkaupa 

Dagsetningar tilkynninga um framkvæmd endurkaupa 

Skýring. (Nasdaq, 2019) 

6.2 Uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa 

 Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður atburðarrannsóknarinnar og tilgátan prófuð. 

Við mat á niðurstöðum er skoðuð samanlögð umframávöxtun á hverju atburðartímabili. Sú nálgun 

gefur til kynna hvernig samanlögð þróun markaðarins er, sem gefur góða nálgun á heildarviðbrögð 

í kringum atburðinn. Við framkvæmd atburðarrannsóknar er meðaltal uppsafnaðrar 

umframávöxtunar hlutabréfa reiknað yfir sex mismunandi atburðartímabil, sem sjá má í mynd 10. 

Niðurstöður á meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar eru mismunandi fyrir hvert 

atburðartímabil með samsvarandi t-prófs niðurstöðum. 

 

 

 

Ár Arion Hagar Kvika Marel Síminn Eimskip Festi ICEAIR Samtals 

2018    2.12.2018 20.4.2018 24.7.2018  1.3.2018 4 

2019 31.10.2019 
27.6.2019 

31.10.2019 
21.10.2019  28.6.2019 

10.6.2019 

1.12.2019 
  7 

2020  

27.2.2020 

30.10.2020 

30.11.2020 

2.11.2020 

 10.3.2020 

8.5.2020 

6.7.2020 

1.9.2020 

30.11.2020 

 4.10.2020  10 

2021 

15.2.2021 

16.7.2021 

27.10.2021 

18.1.2021 

22.10.2021 
16.7.2021  

28.1.2021 

3.5.2021 

23.8.2021 

13.12.2021 

 

20.6.2021 

20.9.2021 

12.12.2021 

 13 

Samtals 4 8 2 2 10 3 4 1 34 
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Mynd 10: Meðaltal af uppsafnaði umframávöxtun 

Meðaltal af uppsafnaði umframávöxtun 

Atburðartímabil 
33 Tilkynningar 

CAAR t-gildi   P-gildi 

CAAR [-5,+5] 1.37% 12.0101 0.0000 

CAAR [-3,+3] 2.06% 10.2378 0.0000 

CAAR [-1,+1] 1.21% 6.4681 0.0000 

CAAR [0] 0.67% 3.4875 0.0005 

CAAR [-10,-2] -0.35% -0.91 0.141 

CAAR [+10, +2] 0.19 % 1.49 0.11 

Skýring. Niðurstöður fyrir hvert atburðartímabil.    

 

 Áætlunartímabil [-10,-2] sýnir neikvæða umframávöxtun, sem er í samræmi við fyrri 

rannsóknir. Þegar stjórnendur tilkynna endurkaupaáætlun í þeim tilgangi að bregðast við vanmetnu 

hlutabréfaverði kemur það fram sem heildstæð athugun. Ef heildstætt mat bendir til þess að 

hlutabréfaverð sé vanmetið ýtir það undir hvata til að tilkynna endurkaupaáætlun (Vermaelen, 

1981). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á -0,35% prósent ávöxtun á áætlunartímabili [-

10, -2], sem er óregluleg neikvæð ávöxtun. Þess má geta að niðurstöður sýna að tímabil eftir 

atburðinn er að mestu andstætt tímabilinu fyrir atburðinn. Á tímabilinu [+10,+2] er umfram 

ávöxtun hlutabréfa 0,19 prósent með t-gildi sem er ekki marktæk.  

Á atburðartímabili [-5,+5] endurspeglast jákvæð umframávöxtun um 1,37 prósent, að frá 

dregnu því tímabili sem jafnast út, þ.e. [+10,+2] og [-10,-2]. Sem skapar að öllum líkindum 

jákvæða umframávöxtun á atburðartímabili [-1,+1]. Þessar niðurstöður styðjast við fyrri 

rannsóknir, en niðurstaðan sýnir fram á jákvæða ávöxtun, eða um 1,21 prósent.  Niðurstöðurnar 

gefa því til kynna að tilkynningar um endurkaup á íslenskum hlutabréfamarkaði skili umfram 

ávöxtun og að heildstætt mat gefi til kynna jákvæð áhrif til almennings á endurkaupatilkynningu. 

Þar sem p-gildið er minna en 0,01 bendir það til þess að niðurstöður rannsóknarinnar séu 

marktækar og sýna töluleg tengsl milli breyta, eða sanna tilgátu H1. Þar sem meðaltal uppsafnaðrar 

umframávöxtunar á tímabilinu fyrir og eftir atburðinn er mismunandi, en það styðst við fyrri 

rannsóknir yfir sama rannsóknartímabil. 
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Mynd 11: Meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar, eftir árum 

Meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar, eftir árum  

Atburðartímabil 
2018 2019 2020 2021 

CAAR t-gildi p-gildi CAAR t-dilgi p-gildi CAAR t-gildi p-gildi CAAR t-gildi p-gildi 

CAAR (-5;+5) 1.04% 3.254 0.001 5.36% 7.405 0 1.88% 4.387 0 1.91% 4.424 0 

CAAR (-3;+3) 4.27% 6.612 0 5.52% 7.518 0 1.99% 4.507 0 1.15% 3.423 0.001 

CAAR (-1;+1) 0.02% 3.498 0.005 3.80% 6.234 0 2.05% 4.581 0 1.14% 3.409 0.001 

CAAR 0 1.78% 3.455 0.006 4.89% 7.052 0 1.97% 4.492 0 1.40% 3.752 0 

CAAR (-10,-2) -0.23% 1.230 0.456 -1.29 1.43 0.235 -0.92 1.32 0.23 -0.12 0.998 0.231 

CAAR (+10,+2) 1.78% 1.521 0.7800 4.89% 0.02 0.00 1.97% 2.10 0.10 1.40% 0.90 0.12 

 

 Mynd 11 sýnir niðurstöður t-prófs og meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa 

yfir rannsóknartímabil, sundurliðað fyrir hvert ár. Niðurstöður sýna jákvætt meðaltal af 

uppsafnaðri umframávöxtun, CAAR, á öllum atburðartímabilum, nema á atburðartímabili [-10, -

2], þar sem meðaltal af uppsafnaðri umframávöxtun sýndi neikvætt gildi yfir allt 

rannsóknartímabilið. Niðurstöður fyrir hvert ár verða til umfjöllunar hér að neðan.  

Árið 2018 sýndu atburðartímabilin, [-5,+5], [-3,+3], [-1,+1], [0] jákvæð CAAR gildi sem voru 

tölfræðilega marktæk við 1%. Þá sýndi atburðartímabil [-10, -2] neikvætt CAAR gildi, þar sem 

ávöxtun nam 0,23%, sem er í samræmi við fyrri rannsóknir um að hlutabréfaverð lækki fyrir 

atburðinn (U.S. Securities and Exchange Commission, 2020). Atburðartímabil [+10,+2] sýnir 

jákvætt CAAR gildi, þar sem ávöxtun nam 1,78%, sem styður kenningar um jákvæð áhrif 

endurkaupatilkynninga (Vermaelen, 1981). 

Niðurstöður fyrir árið 2019 voru í samræmi við árið á undan þar sem atburðartímabilin [-

5,+5], [-3,+3], [-1,+1], [0] sýndu öll jákvæð CAAR gildi sem voru tölfræðilega marktæk við 1%. 

Aftur á móti má sjá sterkari áhrif á CAAR við tilkynningu um endurkaup. Annars vegar dagana 

fyrir atburðinn [-10, -2], þar sem ávöxtun var -1.29% og hins vegar dagana eftir atburðinn, 

[+10,+2], þar sem ávöxtun jókst um 3,11% frá 2018.  

Niðurstöður fyrir árið 2020 voru í samræmi við fyrri rannsóknartímabil, en sýndu þó 

hlutfallslega minni áhrif á CAAR á atburðartímabilum [-5,+5], [-3,+3], [-1,+1] og [0]. 

Atburðartímabil [-10, -2] sýnir neikvætt CAAR, þar sem ávöxtun nam -0,92% fyrir atburðinn. Eftir 

atburðinn, atburðartímabil [+10;+2] var ávöxtun 1,97% sem er innan eðlilegra marka, en þau eru 

1-2% (U.S. Securities and Exchange Commission, 2020).  
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 Niðurstöður fyrir árið 2021 sýndu einnig jákvæð CAAR gildi fyrir eftirfarandi 

atburðartímabil [-5,+5], [-3,+3], [-1,+1], [0] og voru tölfræðilega marktækar við 1%. Niðurstöður 

voru í samræmi við fyrri rannsóknartímabil, en sýndu þó hlutfallslega minni áhrif á CAAR, þar 

sem atburðartímabil [-10,-2] var ávöxtun -0,12% og [+10,+2] nam ávöxtun 1,40%. 

 Niðurstöður styðja þar af leiðandi við fyrri rannsóknir (Brown, 2007), um að 

endurkaupatilkynningar hafi ólík áhrif á meðal uppsafnaða umframávöxtun dagana fyrir og eftir 

atburðardag, [0]. Hækkun á hlutabréfaverði, sem stafar af jákvæðri uppsafnaðri umframávöxtun 

er tölfræðilega marktæk við 1% (p<0,1) sem styður við tilgátu H1, þ.e. að marktækur munur sé á 

meðaltali uppsafnaðrar umframávöxtunar dagana fyrir og eftir tilkynningu um endurkaupaáætlun.  

 Eftir að hafa framkvæmt árlega greiningu á úrtaki félaga er könnuð umframávöxtun 

hlutabréfa hjá hverju félagi. Niðurstöður koma fram í mynd 12, hér að neðan. Niðurstöður benda 

til þess að uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa hjá viðkomandi félögum sé mismunandi fyrir og 

eftir atburðinn. Til að mynda er áhugavert að sjá hve viðbrögð markaðarins hjá Símanum skiluðu 

sér seint og hvernig viðbrögð hjá Arion banka skiluðu sér hratt í hlutabréfaverð.   

 

Mynd 12: Meðaltal af uppsafnaðri umframávöxtun, eftir fyrirtækjum 

Meðaltal af uppsafnaðri umframávöxtun, eftir fyrirtækjum 

Félög [-5,+5] [-3,+3] [-1,+1] [0] 

Arion 0.09%*** 0.54%*** 1.29%** 0.10%*** 

Haga 1.72%* 1.14%* 2.55%** 1.16%** 

Kvika 0.67%* 2.72%*** 2.45%** 0.15%** 

Marel 2.92%* 0.38%** 2.14%*** 1.17%** 

Simin 2.10%** 0.24%** 0.26%*** 0.40%** 

EIM 1.77%*** 0.22%*** 2.96%*** 0.39%*** 

Iceair 1.55%*** 0.87%** 1.94%** 0.56%** 

Festi 1.80%*** 0.89%*** 1.95%*** 0.53%** 

* p <0.1; **p <0.05; ***p <0.01  

 

6.3 Samantekt niðurstaðna 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að endurkaupatilkynningar hafi jákvæð áhrif á 

fjárfestingarákvörðun, sem skilar sér í gengishækkun hlutabréfa sem er í samræmi við fyrri 

rannsóknir. Þar sem neikvæð umframávöxtun mælist fyrir, og jákvæð eftir endurkaupatilkynningu 
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gefur það auga leið að endurkaupatilkynningar valda jákvæðri umframávöxtun til fjárfesta sem 

endurspeglast í hlutabréfaverði. Atburðagreiningin gaf 1,21 prósent niðurstöðu á atburðartímabili 

[-1,+1]. Þar sem p-gildi er minna en 0,01 er prófunin marktæk. Viðbrögð markaðarins við 

tilkynningu um endurkaup hlutabréfa eru í samræmi við evrópska ávöxtun (Andriosopoulos og 

Lasfer, 2015). En til samanburðar við Ameríku, Bretland og Ástralíu er þessi evrópska ávöxtun 

talin vera lítil. Sem er í samræmi við rannsóknirnar og má skýra með tiltölulega íhaldssamri 

útgreiðslustefnu meginlands Evrópu.  

Niðurstöður þessara rannsókna gefa til kynna að verðbréfamarkaður á Íslandi geti talist 

meðal skilvirkur þar sem viðbrögð hans endurspeglast að meðaltali nokkuð hratt í hlutabréfaverði. 

Þegar á heildina er litið eru niðurstöður tölfræðilega marktækar, en það eru þó frávik frá þeirri 

svörun þegar vel er rýnt í niðurstöðurnar. Sem dæmi um frávik eru viðbrögð á fjarskiptamarkaði, 

nánar tiltekið hjá Símanum, þar sem viðbrögð endurkaupatilkynninga yfir rannsóknartímabilið 

skiluðu sér nokkuð seint.  

6.4 Takmarkanir rannsóknarinnar  

 Við val á rannsóknaraðferð þarf að gera grein fyrir þeim takmörkunum sem rannsóknin 

setur. Hlutabréfaverð hjá félögum á opinberum verðbréfamarkaði samanstendur af mörgum þáttum 

sem endurspegla svo markaðsvirði hvers félags. Þessir þættir hafa missterk áhrif á hlutabréfaverð 

og geta verið ótalmargir bæði í innra umhverfi félagsins og ytra umhverfi þess. Notast er við 

markaðslíkan til þess að túlka niðurstöður atburðarrannsóknar, sem veldur því að það getur reynst 

erfitt að einangra alla áhrifaþætti frá viðbrögðum atburðarins. Hlutabréfaverð verður þar af 

leiðandi ekki aðeins fyrir áhrifum vegna tilkynningarinnar um endurkaup heldur hafa 

utanaðkomandi áhrif líka umtalsverða þýðingu, svo sem stýrivextir, hagvöxtur, atvinnuleysi, 

trúverðugleiki, félagslegir þættir og margt fleira.  

 Þá hafa fræðimenn rannsakað hvort heimsfaraldurinn Covid-19, hafi haft töluleg áhrif á 

umframávöxtun hlutabréfa. He o.fl. (2021) komust að því í rannsókn sinni, að heimsfaraldurinn 

hafði umtalsverð áhrif á kínverskan hlutabréfamarkað, sem endurspeglaðist með ólíkum hætti milli 

atvinnugreina. Jákvæðustu áhrifin voru meðal annars í  framleiðslu-, upplýsingatækni-, 

menntunar- og heilbrigðisiðnaði. 

 Við útreikning á uppsafnaðri umframávöxtun geta tölfræðilegar niðurstöður skekkst  

sökum þess hve markaðurinn hér á landi er smár. Þannig geta lítilsháttar breytingar hjá félögum, 
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sem eru með hlutfallslega stórt markaðssafn haft veigamikil áhrif á viðmiðunarvísitöluna (Brav 

og Heaton, 2015).   
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7. Umræða  

Líkt og áður hefur verið rakið, hafa margir fræðimenn rannsakað áhrif og ástæður þess 

hvers vegna félög kjósi að kaupa til baka útistandandi hlutabréf. Einnig hafa verið gerðar margar 

rannsóknir er varða úthlutun á arðgreiðslu og samspil hennar við endurkaup. Flestar þessara 

rannsókna lúta að bandarískum fjármálamarkaði sem er stór og áhrifamikill markaður á heimsvísu. 

Takmarkað er til af rannsóknum sem lúta sérstaklega að íslenskum fjármálamarkaði, enda mætti 

segja að tilkoma endurkaupa hjá íslenskum félögum sé tiltölulega ný. Markmið höfunda var þar af 

leiðandi að varpa ljósi á áhrif endurkaupa á íslenskum verðbréfamarkaði, og bera saman erlendar 

rannsóknir við íslenskan markað. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna, í samræmi við fyrri 

rannsóknir, að tilkynning um endurkaupaáætlun hafi jákvæð áhrif á hlutabréfaverð og sýnir að 

markaðurinn sé skilvirkur og rökrétt viðbrögð hans við tilkynningardag endurspeglast í 

umframávöxtun í kjölfarið. Mestu áhrifin voru árið 2019, en meðaltal uppsafnaðrar 

umframávöxtunar á tilkynningardegi var 4,89% sem er tölfræðilega marktæk hækkun á 

hlutabréfverði. Þá má velta því upp hvort heimsfaraldurinn hafi orðið þess valdandi að 

umframávöxtun árið eftir dróst saman, en hann var 1,98% á tilkynningardegi árið 2020.  

Almenningur fór að draga úr áhættusömum fjárfestingum og ráðstafa sparifé frekar inn á 

innlánsreikninga með neikvæðum vöxtum í óvissu sem fylgdi í kjölfar kórónufaraldursins. Með 

aðkomu hins opinbera lækkuðu stýrivextir Seðlabanka Íslands (2021) í kjölfarið og fóru 

fjárfestingar að aukast til muna. Seðlabanki Íslands telur að við slíka vaxtalækkun leiti hinn 

almenni fjárfestir frekar í áhættusamar fjárfestingar, líkt og hlutabréf, sem skýrir betur þá 

eignarbólu sem hefur myndast á hlutabréfamarkaði. Einnig hvatti fjármálaeftirlitið til þess að félög 

færu varlega í arðgreiðslur og kaup á eigin bréfum sökum óvissu í hagkerfinu á tímum 

kórónuveirufaraldurins (Seðlabanki Íslands, 2022). Af öllu framantöldu má álykta að aukin 

innkoma hjá almennum fjárfestum og athafnir hins opinbera hafi leitt til þess að markaðurinn hafi 

ekki verið eins skilvirkur og árin áður, sem styður kenningu Thalers um að enginn maður búi yfir 

fullkomnum upplýsingum (Mullainathan og Thaler, 2000). 

Frá árinu 2017 hafa félög sem skráð eru í Kauphöll Íslands keypt eigin hlutabréf fyrir meira 

en 153 milljarða króna, sem er gríðalegt stökk frá árunum áður. Samhliða þeirri aukningu sem 

hefur átt sér stað í endurkaupum hefur hlutabréfaverð hækkað, en frá því kórónuveirufaraldurinn 

skall á hefur úrvalsvísitala Kauphallar Íslands hækkað um rúman þriðjung. Það gefur auga leið að 



 46 

þegar á heildina er litið hafa félög keypt bréf í miklum mæli á óhagstæðu gengi, sem gengur gegn 

þeirri kenningu að félög kaupi eigin bréf, þegar stjórnendur þess telja hlutbaréfaverð vanmetið.  

Ástæður endurkaupa hafa ekki verið á einn veg, en þau hafa meðal annars verið talin 

stjórnast af hagsmunum stjórnenda, líkt og áður hefur verið rakið. Valréttasamningar hafa farið ört 

vaxandi sem hluti launa hjá stjórnarmönnum, en þeir nema meira en helmingi af heildarlaunum 

hjá forstjórum í stærstu félögum í Bandaríkjunum (Lazonick, 2014). Í þessu samhengi er áhugavert 

að skoða rannsókn sem varðar lyfjafyrirtæki í Bandaríkjunum, þar sem talið var að hátt verð á 

lyfjum ætti að réttlæta umfangsmeiri endurkaup sem leiða til hækkunar á hlutabréfum (Lazonick 

o.fl., 2017). Þá hafa félög eins og Apple einnig nýtt sér slík viðskipti í miklum mæli til þess að 

gefa „glansmynd“ af hlutabréfaverði (Pisani, 2017). Það mætti segja að svipaðar aðstæður kunna 

að koma upp á íslenskum markaði. Til að mynda keypti einn stjórnarmaður í Marel 260 þúsund 

hluti í nóvember 2018 á genginu 386 (Marel, 2018). Stuttu seinna samþykkti hluthafafundur Marel 

endurkaupaáætlun sem fór fram í mars 2019. Fjórum mánuðum eftir viðskipti stjórnarmannsins, 

eða nánar tiltekið  5. mars 2019 var gengi hlutabréfa í Marel 498,5(Marel, 2019). Áhrif endurkaupa 

leiddu þar af leiðandi til þess að hlutdeild stjórnarmannsins hækkaði um rúm 30%, eða 30 milljónir. 

Þess skal þó getið að ekki er hægt að álykta að virðishækkunin stafaði einungis af endurkaupum á 

eigin bréfum.   

Líkur mætti leiða að því að upplýsingaleki hafi orðið dagana fyrir endurkaup, meðal annars 

hjá Símanum, þar sem uppsöfnuð umframávöxtun á tímabilinu [-5,+5] er töluvert hærri en á 

tímabilum [-3,+3], [-1,+1], [0]. Uppsöfnuð umframávöxtun var hvað mest dagana fyrir tilkynningu 

sem vekur upp þær spurningar hvort innherjaviðskipti séu að eiga sér stað, þar sem úrtaki fjárfesta 

gefst kostur á að hagnýta sér upplýsingar sem ekki hafa verið gerðar opinberar  

Við mat á því hvort hlutabréfamarkaður á Íslandi sé skilvirkur er skoðuð umframávöxtun 

markaðarins fyrir hvern dag og athugað hvernig eða hvort hún breytist þegar nýjar fréttir verða 

opinberar. Skv. fyrri rannsóknum hafa endurkaupatilkynningar talist vera jákvæðar fréttir inn á 

markaðinn. Það má álykta af niðurstöðum rannsóknarinnar að markaðurinn bregst seinna við 

nýjum fréttum hjá yngri félögum á markaðinum, þ.e. Arion banka og Kviku banka, eða sökum 

þess að um fjármálafyrirtæki er að ræða. Í kjölfar efnahagskreppunnar árið 2008 hefur reynst erfitt 

að byggja upp traust hjá fjármálafyrirtækjum, enda er hrunið mörgum enn í fersku minni 

(Fjármálaeftirlitið, 2016). Vantraust á tilteknum markaði getur haft í för með sér að markaðurinn 

teljist óskilvirkur (Aswath Damodaran, 2012). Virðisaukning fjármálafyrirtækja undanfarin ár 
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bendir þó ekki til að vantraust sé á þeim markaði (Nasdaq, 2019). Aftur á móti er umframávöxtun 

hjá Marel, Hagar, Eimskip og IcelandAir mest á atburðartímabili [0] og [-1,+1], sem endurspeglar 

þá kenningu um að markaðurinn sé skilvirkur sökum skjótra viðbragða markaðarins. Félögin eiga 

það sameiginlgt að hafa verið skráð í Kauphöll Íslands um nokkurt skeið, en til að mynda var 

Marel skráð á verðbréfamarkað árið 1992 og IcelandAir skráð árið 2006. Af ofangreindum 

sjónarmiðum má því velta því upp hvort skilvirk og rökrétt viðbrögð markaðarins megi reka til 

stöðuleika og arðsemi hjá viðkomandi félögum. Þegar á heildina er litið sýna niðurstöður 

rannsókninnar ekki tengsl milli stöðugleika og arðsemi félaga við umframávöxtun hlutabréfa. Það 

er þó tengsl milli stöðuleika og arðsemi félaga við hröðum viðbrögðum markaðarins, sem kemur 

fram í hárri umframávöxtun á tímabilinu [0] og [-1,+1].  

Það hefur takmarkað markgildi að bera saman áhrif endurkaupa á ólíkum mörkðum, þar 

sem markaðir starfa í ólíku rekstrarumhverfi. Til að mynda er skattlagning á fjármagnstekjur ólík 

millli landa, sem veldur því að ómarkækt getur reynst að byggja fjárfestingaákvörðun sína út frá 

kenningum um til að mynda Ástralskan markað, ef fjárfesta á á Íslenskum hlutabréfamarkaði. Af 

þeim sökum getur verið nauðsynlegt að, annaars vegar fjárfestar og hins vegar stjórnarmenn, 

rannsaki áhrif endurkaupa á íslenskum hlutabréfamarkaði sérstaklega. 
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8. Lokaorð 

Samkvæmt ritgerð þessari, benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að íslenskur 

hlutabréfamarkaður sé meðal skilvirkur og að tilkynningar um endurkaupáætlanir hafa jákvæð 

áhrif á hlutabréfaverð. Þrátt fyrir ungan aldur markaðsins og umtalsvert minna markaðsvirði 

samanborið  við erlenda fjármálamarkði virðist íslenski hlutabréfamarkaðurinn feta í fótspor 

erlendra markaða, hvað varðar úthlutun fjármuna.  

Ýmsar ástæður geta legið að baki fyrirhugaðari áætlun um endurkaup á eigin hlutabréfum. 

Stjórnarmönnum er ekki skilt að tilgreina sérstaklega ástæður að baki endurkaupa, nema kaupin 

fari fram án fenginnar heimilldar hluthafafundar sbr. 56. gr. hl. Það liggur því í höndum fjárfesta 

að meta hvort endurkaup geti orðið honum til hagsbóta á bréfum hans með því að greina ástæður 

endurkaupa. Það má því spyrja sig hvort hluthafi megi vænta þess aað endurkaup hafi jákvæð áhrif 

á hlutdeild hans, þar sem stjórnarhættir hvers félags eiga fyrst og fremst að vera í þágu hluthafa 

þess. Rannsakendur telja því tilhneigingu til þess að Fjármálaeftirlitið skoði hvort það séu haldbær 

rök fyrir því að félög birti ástæður endurkaupa samhliða endurkaupatilkynningum sínum. Slíkar 

upplýsingar myndu vera til þess fallnar að auka gagnsæi á hlutabréfamarkaði og þar með bæta 

verðmyndun og jafnvel auka viðskipti með hlutabréf. Rökin fyrir auknu gagnsæi styðjast að 

eitthverju leyti við þá hugsjónastefnu sem Elizabeth Warren lagði upp með.  

Með atburðarannsókn gátu rannsakendur greint að ekki hafi verið leki á markaðsmótandi 

upplýsingum dagana fyrir tilkynningardag, nema meðal annars í tilviki Símans. Samkvæmt 

niðurstöðum virðast nýjar upplýsingar, þ.e. endurkaupatilkynningar, hafa jákvæð áhrif á 

markaðinn, og varpar einnig ljósi á að áhrifin berast mishratt inn í hlutabréfaverðið. Töf á 

viðbrögðum geta meðal annars stafað af skorti á trúverðurleika og trausti.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós hver skammtímaáhrif endurkaupatilkynninga er 

á markaðinn og að markaðurinn hér á landi er meðal skilvirkur. Enn er óljóst hver langtímaáhrif 

endurkaupa er á markaðinn og hvaða áhrif þau geta haft á afkomu félagsins þegar til lengri tíma er 

litið. Af því sögðu leggja rannsakendur til að fjárfestar og stjórnendur hjá viðkomandi félögum 

kynni sér vel þær breytur sem endurkaup geta haft í för með sér þegar til lengri tíma er litið. 

Niðurstöður slíkra rannsókna gætu komið sér vel fyrir stjórnendur hjá félögum sem búa yfir 

miklum vaxta möguleikum.  

Að lokum vonast höfundar til þess að niðurstöður ritgerðarinnar hafi varpað ljósi á áhrif 

endurkaupatilkynninga á Íslenskum hlutabréfamarkaði. 
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