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Ágrip: Í greininni er fjallað um áhrif frétta á íslenskan hlutabréfamarkað, þ.e. áhrif þeirra á ávöxtun, flökt,
veltu og fjölda viðskipta. Niðurstöðurnar sýna að fréttir hafa að jafnaði áhrif á ávöxtun hlutabréfa og
markaðurinn bregst rökrétt við fréttum miðað við upplýsingagildi þeirra. Aðlögun verðs gagnvart nýjum
upplýsingum er jafnframt hröð. Ekki finnast tengsl milli frétta og flökts, né milli frétta og fjölda við-
skipta. Aftur á móti koma fram merki um marktækt samband milli fjölda fréttatilkynninga og veltu. Þegar
á heildina er litið hegðar íslenski hlutabréfamarkaðurinn sér með svipuðum hætti og aðrir stærri markaðir
og telst skilvirkur með tilliti til frétta.

Lykilorð: Fréttir, skilvirkni, ávöxtun og flökt hlutabréfa.

JEL: G14

1.  Inngangur
Á skilvirkum hlutabréfamarkaði endurspeglar
verð hlutabréfa sem best þær upplýsingar sem á
markaðinum eru. Á slíkum markaði sitja allir fjár-
festar við sama borð að því er varðar upplýsinga-
streymi og því ríkir trúverðugleiki og traust á
markaðinum sem eykur seljanleika og takmarkar
önnur vandamál ósamhverfra upplýsinga 
(e. asymmetric information).1 Ef hlutabréfamark-
aðurinn er aftur á móti óskilvirkur hefur það al-

menn og víðtæk áhrif á fjárfestingar markaðsaðila
og getur verið þjóðfélaginu afar kostnaðarsamt
(Shleifer 2002).

Að þessu sögðu er áhugavert að athuga hvort
íslenskur markaður sé skilvirkur og til að svara
því er hér farin sú leið að skoða viðbrögð hans við
nýjum upplýsingum í formi fréttatilkynninga.
Könnuð eru viðbrögð markaðarins við fréttatil-
kynningunum sem eru birtar í fréttaveitu Kaup-
hallar Íslands, nánar tiltekið eru áhrif frétta á
ávöxtun og flökt hlutabréfa viðkomandi fyrir-
tækis skoðuð. Til athugunar eru fréttatilkynningar
sem varða fyrirtækin sjálf (e. firm-specific news),
þ.e. ekki eru greind áhrif markaðsfrétta (e. market
news). Markmiðið er ennfremur að skoða áhrif
frétta á markaðinn almennt, þ.e. tilgangurinn er
ekki að sjá áhrif tiltekinna frétta eins og í
hefðbundnum atburðarrannsóknum (e. event
studies). Því er reynt að svara hvaða áhrif frétt
hefur á íslensk hlutabréf, hvers eðlis sem fréttin
kann að vera, og reynt verður að draga fram ein-
kenni íslensks hlutabréfamarkaðar að því er
varðar viðbrögð við fréttum.

* Höfundur var nemi við Háskóla Íslands þegar greinin
var rituð en stundar nú nám við Columbíuháskóla í New
York, Department of Economics, International Affairs
Building, 118th Street and Amsterdam Avenue, NY
10027, uvn1@columbia.edu. Rannsóknin var styrkt af
Kauphöll Íslands og Nýsköpunarsjóði námsmanna.
Höfundur vill þakka Gylfa Magnússyni og Magnúsi
Harðarsyni, auk tveggja ónafngreindra ritrýna Fjár-
málatíðinda, fyrir afar gagnlegar athugasemdir og
ábendingar við vinnslu greinarinnar.

1. Með ósamhverfum upplýsingum er átt við að aðilar
markaðarins búa ekki allir yfir sömu vitneskju, t.d. veit
seljandi gjarnan meira um ástand tiltekinnar vöru en
kaupandi hennar.

Áhrif frétta á íslenskan hlutabréfamarkað
Úlf V. Níelsson*
Háskóla Íslands og Columbíuháskóla
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2.  Fyrri rannsóknir
Fyrir liggur fjöldi rannsókna sem skoða áhrif
frétta á fjármálamarkaði og eru þær jafnólíkar og
þær eru margar. Efnistök, umfang og áhersla fyrri
rannsókna á viðbrögðum markaða við fréttatil-
kynningum eru afar mismunandi og ennfremur er
töluverður munur á aðferðafræðinni hvað varðar
fréttagögn, líkanasmíð o.fl. Þar sem fjöldi rann-
sókna á áhrifum nýrra upplýsinga á fjármagns-
markaði er mikill og rannsóknirnar ólíkar er ljóst
að upptalningin sem hér fer á eftir er engan veg-
inn tæmandi. Þannig er upptalningunni fyrst og
fremst ætlað að gefa innsýn í mismunandi nálgan-
ir fyrri rannsókna.

Rannsókn Hayo og Kutan (2002) er sú sem
svipar mest til þeirrar rannsóknar sem hér er gerð,
bæði að því er varðar efnistök og aðferðafræði.
Þar eru skilvirkni rússneska fjármálamarkaðarins
og viðbrögð hans gagnvart mismunandi tegund-
um frétta athuguð. Niðurstöður þeirra sýndu í
stuttu máli að markaðurinn gerði marktækan
greinarmun á mismunandi tegundum frétta (efna-
hagslegra/pólitískra) og að rússneski skuldabréfa-
markaðurinn brást marktækt við jákvæðum og
neikvæðum fréttum, en hlutabréfamarkaðurinn
ekki. Þvert á niðurstöður Hayo og Kutan (2002)
um að markaðurinn geri greinarmun á mismun-
andi tegundum frétta komst Zielonka (1999) að
því að fjármálasérfræðingar virðast ekki gera
greinarmun á efnahagslegum og pólitískum frétt-
um þegar þeir eru spurðir að því hvað þeir telja
hafa áhrif á framtíðarverð hlutabréfa, en töldu þó
fréttaflutning vera ráðandi í verðmyndun. 

Ayrer, Upper og Werner (2001) sýndu að áhrif
fréttatilkynninga á verðmyndun eru mismunandi
eftir atvinnugeirum og því hvort hagkerfið er í
upp- eða niðursveiflu. Þannig fékkst til dæmis að
neikvæðar fréttatilkynningar höfðu almennt meiri
áhrif á tiltölulega ný fyrirtæki (e. growth stocks,
new economy firms) í niðursveiflu ársins 2000,
fremur en á eldri og gamalgrónari fyrirtæki. Þeir
rökstuddu ennfremur að almennt virðast fjárfestar
taka meira mark á upplýsingum sem staðfesta
núverandi trú þeirra á fyrirtækjum, frekar en

upplýsingum sem ganga þvert á fyrri skoðanir.
Patell og Wolfson (1982) sýndu að tilhneiging er
til þess að birta neikvæðar tilkynningar um af-
komu og arðgreiðslur eftir lokun markaða. Loks
má nefna rannsókn Ganapolsky og Schmukler
(1998) sem skoðuðu áhrif einstakra fréttatilkynn-
inga í Argentínu á árunum 1994-95 og komust að
því að stefnubreytingar gerðar að skipan
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins höfðu almennt jákvæð
áhrif á markaðinn.

Fjölmargar rannsóknir hafa einnig verið
gerðar á áhrifum frétta og annarra upplýsinga á
flökt hlutabréfa. Margs konar athyglisverðrar
hegðunar gætir einnig þegar áhrif frétta á flökt eru
skoðuð og er sú hegðun að miklu leyti óútskýrð.
Fræðileg grunnlíkön fjármálafræðanna hafa til að
mynda flest brugðist þegar þeim hefur verið beitt
á rauntölur fjármálaheimsins. Shiller (1981) sýnir
meðal annars fram á að hlutabréfaverð flöktir
mun meira en hægt er réttlæta með klassísku
fjármálalíkani þar sem hlutabréfaverð er jafnt
væntu núvirði framtíðararðgreiðslna. Flökt
S&P500-vísitölunnar endurspeglar þannig ekki
flökt í arði hlutabréfa sem eru í vísitölunni. Flökt
vísitölunnar er mun meira en flökt í grundvallar-
virði (e. fundamental value) hennar gefur tilefni
til og Shiller dró því þá ályktun að flökt hluta-
bréfa sé drifið áfram af öðrum þáttum en undir-
stöðuatriði fjármálafræðinnar segja til um.

Nefna má stuttlega nokkrar aðrar rannsóknir
sem hafa fengist við að athuga áhrif frétta á virkni
markaðarins (e. market activity). Elmendorf,
Hirschfeld og Neil (1996) komust að því, þegar
þeir athuguðu áhrif frétta á skuldabréfaverð á
fyrri hluta aldarinnar, að aukið flökt myndaðist
þær vikur þegar sögulega mikilvægar fréttir voru
birtar, en þrátt fyrir að þessar fréttir hefðu mark-
tæk áhrif á flökt gátu þeir ekki skýrt stærstan
hluta flöktsins með fréttatilkynningum. Á hinn
bóginn sýndi athugun Ederington og Lee (1993) á
áhrifum reglulegra, þjóðhagslegra fréttatil-
kynninga á gjaldeyrismarkaði að fréttaflutningur
skýrir þar stærstan hlut flökts innan viðkomandi
viðskiptadags. Mitchell og Mulherin (1994)
gerðu svipaða rannsókn þegar þeir skoðuðu sam-
bandið á milli fjölda frétta og virkni markaða, en
sambandið er ekki mjög sterkt og þeir lenda í

2. Verðsveiflur þegar markaðir eru lokaðir er breyting milli
dagslokagengis og upphafsgengis næsta viðskiptadags.
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erfiðleikum með að tengja veltu og flökt við
útsendar fréttatilkynningar. Jones, Lamont og
Lumsdaine (1996) sýndu að fréttatilkynningar um
efnahagsmál sem birtar eru reglulega á fyrirfram
ákveðnum dögum leiða til hærri væntrar ávöxtun-
ar og breyttrar hegðunar flökts í kringum þessa
fréttadaga. Til viðbótar þessum rannsóknum má
loks nefna niðurstöður rannsóknar Engle og Ng
(1993) sem sýndu að jákvæðir og neikvæðir
skellir (e. shocks) hafa mismunandi áhrif á flökt.
Þannig leiða neikvæðar markaðshreyfingar (nei-
kvæðar fréttir) til hærra flökts en jákvæðar. Engle
og Ng notast hins vegar við fréttagögn sem búin
eru til á gjörólíkan hátt en gert er hér og þessar
rannsóknir eru því ekki samanburðarhæfar. Wern-
er o. fl. (2001), Braun o.fl. (1995) og Hayo o. fl.
(2002) bentu einnig á að neikvæðir skellir hafa
meiri áhrif á flökt en jákvæðir, en þeir síðast-
nefndu taka jafnframt fram að það velti á aðferða-
fræðinni hverju sinni hvort slíka hegðun sé hægt
að tengja við útsendar fréttir.

Að síðustu má nefna rannsókn French og Roll
(1986) þar sem leitað er skýringa á því að verð
eru mun sveiflukenndari þegar markaðir eru
opnir en þegar þeir eru lokaðir.2 Þeir sýndu að
sveiflur í ávöxtun á opnunartíma venjulegs
viðskiptadags eru sex sinnum meiri en yfir helgi
þegar markaðir eru lokaðir, þrátt fyrir að helgin
sé 11 sinnum lengri. Rannsókn þeirra hefur fram
að færa ýmsar skýringar á þessu, en grund-
vallarniðurstaðan er þó að einkaupplýsingar 
(e. private information) eru meginþátturinn í háu
flökti þegar markaðurinn er opinn. Í allflestum
rannsóknum (þ.á m. þeirri sem hér er gerð) er
hins vegar eingöngu stuðst við opinberar upp-
lýsingar sem eru öllum aðgengilegar og gæti
þessi niðurstaða French og Roll því mögulega
útskýrt af hverju ekki finnst samband milli frétta
og flökts. French og Roll bentu þannig á að ef hið
háa flökt sem á sér stað þegar markaðir eru opnir
er afleiðing opinberra frétta yfir viðskiptadaginn,
ætti flökt ekki að lækka eingöngu vegna þess að
markaðir loka.

Auk upptalinna greina er fjöldinn allur af
fræðilegum greinum er leggja til hina ýmsu að-
ferðafræði við mat á áhrifum frétta á fjármagns-
markaði, sjá til dæmis MacKinley (1997), Engle

og Ng (1993), Bollerslev (1987) og Braun, Nel-
son og Sunier (1995). 

Afar takmarkaðar rannsóknir hafa hins vegar
verið gerðar á íslenskum fjármálamarkaði að því
er varðar áhrif frétta á skilvirkni markaða. Helst
ber að nefna rannsókn Sigurðar Óla Hákonarsonar
(1999) þar sem áhrif afkomutilkynninga á hluta-
bréfaverð eru athuguð. Niðurstöður Sigurðar
benda til aukinnar skilvirkni íslenska hlutabréfa-
markaðarins á tímabilinu 1996-1999. Markaður-
inn virðist aðlaga sig nýjum upplýsingum sam-
dægurs og aðeins örlítilla áhrifa á ávöxtun virðist
gæta daginn eftir afkomutilkynningu. Eins og áður
sagði er tilgangur þessarar ritgerðar hins vegar
ekki að athuga áhrif einstakra atburða eins og í
hefðbundnum atburðarrannsóknum, heldur áhrif
frétta á markaðinn almennt. 

Að lokum er rétt að taka fram að sú staðreynd
að sumar rannsóknir sýna tengsl milli frétta og
markaðshegðunar en aðrar ekki þarf í sjálfu sér
ekki að vera óeðlileg. Engar tvær rannsóknir eru
að öllu leyti eins upp byggðar og því er trúleg sú
skýring þeirra Mitchell og Mulherin (1994) að
mismunandi niðurstöður rannsókna megi að
mestu leyti rekja til mismunandi áherslna og
aðferðafræði. 

3.  Skilvirkni
Nokkur atriði einkenna hlutabréfamarkaði sem
eru skilvirkir gagnvart fréttum (Shleifer 2002).
Fyrst má nefna að þegar nýjar fréttir eru birtar
ætti hlutabréfaverð að aðlagast þessum nýju upp-
lýsingum bæði hratt og skynsamlega. Markað-
urinn ætti því að taka fljótt við sér, í þeim skiln-
ingi að þeir sem fá upplýsingar seint í té, t.d. úr
dagblöðum eða sjónvarpsfréttum, ættu ekki að
geta hagnast á upplýsingunum. Viðbrögðin ættu
einnig að vera skynsamleg á þann hátt að verð-
breyting er að meðaltali í þá átt sem rökrétt er út
frá upplýsingagildi fréttarinnar. Þannig ætti
markaðurinn að bregðast jákvætt (neikvætt) við
jákvæðum (neikvæðum) fréttum og viðbrögðin
ættu hvorki að vera of mikil né of lítil. Ennfremur
er það einkenni skilvirks markaðar að hlutabréfa-
verð ætti ekki að breytast nema nýjar og mark-
verðar upplýsingar liggi að baki fréttinni. Verð á
því ekki að breytast ef engar nýjar upplýsingar
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koma fram eða ef upplýsingagildi nýrra frétta er
ómarkvert.

Að þessu sögðu er ljóst að skilvirkur hluta-
bréfamarkaður þarf að uppfylla fjögur skilyrði.
Markaðurinn þarf nánar tiltekið að bregðast (1)
hratt við nýjum upplýsingum, (2) skynsamlega
við fréttum að gefnu upplýsingagildi þeirra, (3)
aðeins við nýjum og áður óbirtum fréttum og (4)
aðeins við markverðum fréttum. Af ofangreindum
skilyrðum fyrir skilvirkum markaði er erfiðast að
athuga hvort markaðurinn bregðist skynsamlega
við fréttum og hvort hann bregðist aðeins við
markverðum fréttum. Til að athuga síðarnefnda
skilyrðið þarf þannig að skipta öllum fréttum í
markverðar og ómarkverðar. Til að athuga hvort
viðbrögð markaðarins séu skynsamleg í ljósi inni-
halds fréttanna þarf ennfremur að flokka mark-

verðar fréttir í jákvæðar fréttir og neikvæðar. Til
að athuga öll skilyrði fyrir skilvirkum markaði
þarf því að flokka allar fréttir í þrjá flokka, þ.e. já-
kvæðar, ómarkverðar og neikvæðar fréttir.  

4.  Bankageirinn
Skilvirkni krefst þess að viðbrögð markaðarins
við fréttatilkynningum séu að jafnaði skynsam-
leg, þ.e. að markaðurinn bregðist ekki órökrétt
við á kerfisbundinn hátt. Því nægir ekki að skoða
einungis fáein tilvik heldur þarf umtalsverðan
fjölda frétta til að athuga skilvirkni íslenska
markaðarins. Hins vegar er allt of viðamikið

verkefni að líta til allra frétta um öll félög sem
skráð eru í Kauphöll Íslands. Því verður grein-
ingin takmörkuð við þá fjóra viðskiptabanka sem
voru starfandi á árunum 2000-02. Þessir bankar
eru Búnaðarbanki Íslands hf., Íslandsbanki hf.,
Kaupþing banki hf.3 og Landsbanki Íslands hf. 

Þó nokkrar ástæður eru fyrir því að hér verður
einblínt á viðskiptabankana umfram önnur fyrir-
tæki. Fyrst má nefna að þær fréttatilkynningar
sem berast frá bönkunum í gegnum fréttaveitu
Kauphallarinnar eru hlutfallslega margar og
reglulegar. Viðskiptabankarnir henta þ.a.l. betur í
greiningu á áhrifum frétta á ávöxtun og flökt en
mörg önnur fyrirtæki, enda gagnaskortur þar
gjarnan takmarkandi þáttur. Á mynd 1 sést að
áberandi flestar fréttir í fréttaveitu Kauphallar-
innar koma frá bankageiranum.

Sjá má að 6,5% allra frétta úr fréttaveitu Kaup-
hallarinnar á tímabilinu 2000-02 eru af rekstri Ís-
landsbanka og um 5,1% af Kaupþingi, þrátt fyrir
að Kaupþing hafi ekki verið skráð á markað fyrr
en í október 2000. Í heildina eru tæp 20% af öllum
fréttum í fréttaveitunni frá bankageiranum.

Fréttir af bönkunum eru einnig fjölbreyttari en
af mörgum öðrum félögum. Til dæmis eru af-
komutilkynningar og aðrar fréttir, sem skylt er að

3. Rétt er að nefna að Kaupþing banki var fyrst og fremst
fjárfestingarbanki á umræddu tímabili, en öðlaðist engu
að síður viðskiptabankaleyfi á árinu 2001.

Hlutfall af heildarfjölda fréttatilkynninga 2000-2002
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tilkynna um til Kauphallarinnar, gjarnan ráðandi
hjá mörgum smærri félögum. Hjá bönkunum eru
fréttirnar hins vegar fjölbreytilegar og því betur
hægt að greina hvaða áhrif almenn frétt, hvers
efnis sem hún er, hefur á hlutabréfaverð. Bank-
arnir virðast ennfremur hafa tileinkað sér frétta-
veituna tiltölulega snemma og voru orðnir jafn-
virkir í fréttaútsendingum gegnum fréttakerfi
Kauphallarinnar í upphafi árs 2000 og í lok árs
2002, en það er tímabilið sem greiningin nær til.

Bankageirinn hefur ennfremur þann kost að
hlutfallslega mikil viðskipti eru með bréf bank-
anna allan ársins hring. Því eru alltaf nægir kaup-
endur og seljendur á markaðinum fyrir hlutabréf

bankanna sem gerir það að verkum að verðmynd-
un bréfanna verður virkari en ella. Auðveldara er
því að meta hvort verðbreytingar megi rekja til
frétta fremur en að langt sé liðið frá síðustu um-
talsverðu viðskiptum. Þannig má til dæmis athuga
hvort kaupendur verða fleiri á dögum jákvæðra
frétta (eftirspurn eftir bréfunum eykst) og verð
hlutabréfanna hækki þar af leiðandi. Til marks um
hlutfallslega tíð viðskipti innan bankageirans má
sjá á mynd 2 að meðalfjöldi viðskipta hvern
viðskiptadag er gjarnan meiri hjá viðskipta-
bönkunum en hjá öðrum fyrirtækjum. Meðalvelta
þessara viðskipta er einnig hlutfallslega mikil hjá
bönkunum. 

Meðalfjöldi viðskipta hvern viðskiptadag 2001-2002
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Að lokum má nefna stærð bankageirans sem
jákvæðan punkt í greiningu eins og hér verður
fengist við. Bankageirinn er afar stór hluti at-
vinnurekstrar á Íslandi og tekur greiningin því til
mjög stórs hluta íslensks hlutabréfamarkaðar.
Sem dæmi má nefna að markaðsvirði viðskipta-
bankanna var 23% af heildarmarkaðsvirði allra
fyrirtækja í Kauphöll Íslands í árslok 2001 eins og
sést á mynd 3.

Af þessum 23% var Íslandsbanki stærstur, en
hann var um 10% af heildarmarkaðsvirði allra
fyrirtækja í Kauphöllinni. Auk þessa var banka-
geirinn heil 40% af markaðsvirði Úrvalsvísitölu
Kauphallar Íslands (ICEX15) á fyrri árshelmingi
2002 (rannsóknin tekur til tímabilsins 2000-02),
þar sem Íslandsbanki sker sig aftur úr með 17% 
af heildarmarkaðsvirði fyrirtækja í Úrvalsvísi-
tölunni. Því er ljóst að skilvirkni stórs hluta 
íslensks hlutabréfamarkaðar liggur undir smá-
sjánni í greiningunni.

5.  Flokkun frétta
Eins og áður sagði eru fréttir flokkaðar í já-
kvæðar, ómarkverðar og neikvæðar. Í skilvirkni-
greiningu eins og hér fer á eftir er mikilvægt að sú
flokkun sé gerð án þess að beita neinu huglægu
mati við flokkunina. Nauðsynlegt er að flokkun
frétta sé byggð á almennt viðurkenndum hag-
fræðilegum kenningum. Aðeins ef fréttaflokkunin
er byggð á traustum hagfræðilegum grunni má

fullyrða eitthvað um viðbrögð markaðarins, til að
mynda hvort þau séu skynsamleg og skilvirk. Ef
flokkunin er hins vegar huglægt mat verður grein-
ingin marklaus. 

Fyrsta skrefið í greiningu á áhrifum frétta á
ávöxtun er því að setja fram traustar og trú-
verðugar reglur fyrir því hvernig skuli flokka
fréttirnar úr fréttaveitu Kauphallar Íslands. Kaup-
höllin skiptir útsendum tilkynningum sem varða

fyrirtækin sjálf (e. firm-specific) niður í mismun-
andi tegundir frétta. Þær tegundir frétta eru af-
komufréttir, afkomuviðvaranir, flagganir, við-
skipti félags með eigin bréf, viðskipti innherja,
fyrirtækjafréttir, hluthafafundir og skuldabréfa-
fréttir. Í greiningunni er hverri tegund frétta skipt
í jákvæðar, ómarkverðar og neikvæðar fréttir eftir
almennum meginreglum sem gerð eru skil í við-
auka hér að aftan. Þessar flokkunarreglur
byggjast allar á hagfræðilegri undirstöðu þannig
að sneitt er hjá öllu huglægu mati við flokkunina. 
Í hvert skipti sem frétt telst að einhverju leyti
sérstök og talið er að hana beri að meðhöndla
öðruvísi en meginreglurnar segja til um, er slíkt
ennfremur rökstutt í sérstökum viðauka sem nálg-
ast má hjá höfundi. Þannig er rannsóknin gerð
eins gagnsæ og mögulegt er og kappkostað að
ekki verði beitt huglægu mati við flokkunina.

Ýmis álitamál, vandkvæði og takmarkanir
koma upp við flokkun frétta. Í fyrsta lagi má
nefna vandkvæði sem koma upp ef frétt er birt

Íslandsbanki Búnaðarbanki Kaupþing Landsbanki
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 Hlutföll og fjöldi jákvæðra, ómarkverðra og neikvæðra frétta
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stuttu fyrir lokun markaða. Í slíkum tilfellum
getur verið að markaðurinn hafi ekki tíma til að
bregðast við fréttinni og áhrifin koma því ekki
fram fyrr en næsta viðskiptadag. Ekki þarf hér að
vera um hæg viðbrögð markaðarins að ræða
heldur getur tíminn einfaldlega verið það naumur
að óraunsætt sé að markaðurinn geti greint frétt-
ina og brugðist við fyrir lokun. Því þarf að ákveða
einhvern tímapunkt þar sem fréttir birtar eftir
þann tíma verða látnar gilda næsta viðskiptadag í
stað samdægurs. Reglan sem hér er beitt er að
markaðurinn sé opinn í að minnsta kosti 30 
mínútur eftir að fréttatilkynningin birtist, ef
skemmra er til lokunar markaða færist fréttin á
næsta viðskiptadag. Íslenska hlutabréfamarkaðin-
um er lokað kl. 16:00 hvern viðskiptadag og er
því meginreglan í greiningunni að fréttir sem birt-
ast eftir kl. 15:30 teljist hafa áhrif næsta við-
skiptadag í stað samdægurs. 

Í öðru lagi má nefna að þar sem greiningin
styðst við dagslokatölur, þ.e.a.s. einungis ein
ávöxtunartala fylgir hverjum viðskiptadegi, er
talið eðlilegast að merkja viðkomandi fréttadag
sem ýmist jákvæðan, ómarkverðan eða nei-
kvæðan. Með öðrum orðum er aðeins settur einn
flokkur frétta á tiltekinn fréttadag. Þetta skapar
erfiðleika þegar tvær eða fleiri mismunandi fréttir
ber upp á sama dag, t.d. þegar bæði jákvæð og
neikvæð frétt er send út sama daginn. Í slíkum til-
vikum er afar torvelt að ákvarða hvor fréttin
stendur upp úr þannig að fréttadagurinn verði
aðeins merktur sem jákvæður eða neikvæður, þ.e.
nær ómögulegt er að meta heildaráhrifin út frá al-
mennt viðurkenndum forsendum. Til að komast
hjá öllum slíkum samanburði er því meginreglan
að sleppa úr greiningunni þeim dögum þar sem
margar mismunandi fréttir birtast, en slíkir dagar
eru fátíðir.

Í þriðja lagi er afar erfitt að gera greinarmun á
mikilvægi frétta án þess að beita huglægu mati.
Því verður slíkum greinarmun alveg sleppt og
engin frétt þannig merkt sem þýðingarmeiri en
önnur. Í sumum tilfellum er slíkur greinarmunur
þó mögulegur án þess að huglægt mat rannsak-
anda liggi að baki. Mitchell og Mulherin (1994)
athuguðu þannig áhrif ,,stórra“ og ,,lítilla“ frétta á
bandarískan hlutabréfamarkað með því að flokka

þær eftir leturstærð fyrirsagnar í dagblaði New
York Times. Slík aðferðafræði er hins vegar afar
erfið í framkvæmd og Mitchell og Mulherin segja
hana meðal annars einn torveldasta hluta rann-
sóknar sinnar. Ennfremur er slík aðferðafræði
ómöguleg hér þar sem fréttaveita Kauphallarinn-
ar gerir ekki sjónrænan greinarmun á útsendum
fréttum. Hins vegar væri ef til vill mögulegt að
merkja þær fréttir þýðingarmeiri sem birtast
einnig í öðrum fjölmiðlum í kjölfar birtingar
þeirra í fréttaveitu Kauphallarinnar. Ekki er þó
farið út í slíkan greinarmun hér heldur er öllum
fréttatilkynningum gefið sama vægi.

Ýmsa fleiri þætti þarf að hafa í huga við
flokkun frétta, en hér er kappkostað að athuga
einungis áhrif þeirra frétta þar sem almennt viður-
kenndar hugmyndir liggja að baki væntra áhrifa
frétta. Því er þó nokkrum hluta fréttatilkynning-
anna sleppt úr rannsókninni. Á mynd 4 er sýnt
hlutfall og fjöldi þeirra frétta sem hafður er með í
greiningunni fyrir hvern einstakan banka.

Sjá má að flestar fréttirnar eru af Íslands-
banka, eða 81 talsins, en fæstar af Landsbanka, 52
talsins. Hlutfall jákvæðra frétta er að meðaltali
tæp 20% og hlutfall neikvæðra svipað. Reyndar
eru fréttir fáar í einstökum tilvikum, e.t.v. vekur
helst athygli að aðeins sex neikvæðar fréttir eru af
Kaupþingi og átta af Landsbanka. Því ber að taka
niðurstöðum aðfallsgreiningarinnar í þeim tilvik-
um með hæfilegum fyrirvara. Ennfremur er
aðeins hluti af heildarfjölda frétta innan banka-
geirans hafður með þar sem ótækt er að flokka
allar fréttirnar samkvæmt fyrirfram ákveðnum
flokkunarreglum. Í greiningunni er þannig tekið
tillit til um helmings fréttatilkynninga frá banka-
geiranum á umræddu tímabili 2000-02. Sá helm-
ingur fréttatilkynninga sem ekki er flokkaður eru
flagganir, meirihluti fyrirtækjafrétta og önnur sér-
tilvik sem upp koma.

6.  Áhrif frétta á ávöxtun
Tilgangur þess að athuga áhrif frétta á ávöxtun
hlutabréfa er fyrst og fremst að kanna skilvirkni
markaðarins. Til að greina áhrif frétta á ávöxtun
verður notuð línuleg aðfallsgreining, nánar til-
tekið venjuleg aðferð minnstu kvaðrata (e. Ordi-
nary Least Squares, OLS). Stuðst verður við svo-
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kallaðar gervibreytur (e. dummies) fyrir frétta-
punkta rannsóknarinnar og aðfallsjafnan sem er
notuð í þessari greiningu er

(1)

þar sem R er ávöxtun tiltekins hlutabréfs, α er
fasti, Rm er ávöxtun markaðarins (Úrvalsvísi-
tölunnar), β segir til um hversu næm ávöxtun
hlutabréfsins er fyrir markaðssveiflum, ε er leifa-
liður jöfnunnar og DJ, DÓ og DN eru gervibreytur
fyrir jákvæðar, ómarkverðar og neikvæðar fréttir.
Líkanið er því sett upp þannig að ávöxtun hluta-
bréfa skýrist af jákvæðum, ómarkverðum og nei-
kvæðum fréttatilkynningum (DJ, DÓ og DN), sam-
bandi bréfsins við ávöxtun markaðarins (β·Rm) og
einhverri fastri ávöxtun (α ) sem er til staðar þótt
ekkert fréttnæmt eigi sér stað. Stuðlarnir fyrir
framan þessar breytur verða svo metnir (þ.e. β, γ1,
γ2 og γ3) og þannig má segja til um áhrif einstakra
breyta á ávöxtun hlutabréfa.4

Gervibreyturnar DJ, DÓ og DN taka annaðhvort
gildið núll eða einn. Breyturnar fá gildið núll þá
daga sem ekki er send út frétt í viðkomandi flokki
og því dettur viðkomandi breyta úr jöfnunni á
þeim dögum. Sé frétt send út í tilteknum flokki fær
viðkomandi breyta gildið einn. Til að mynda er
breytan DJ sett jöfn einum ef jákvæð frétt er send
út. Stuðulinn γ1 má þannig túlka sem meðaláhrif
jákvæðra frétta á ávöxtun hlutabréfsins. Sömu
sögu er að segja um hinar gervibreyturnar. Þannig

tekst að sía út áhrif jákvæðra, ómarkverðra og nei-
kvæðra frétta þá daga sem fréttir eru birtar. Ef áhrif
jákvæðra og neikvæðra fréttatilkynninga eru
rökrétt og marktæk sýnir markaðurinn merki skil-
virkni. Ennfremur eiga ómarkverðar fréttir ekki að
hafa marktæk áhrif til að markaðurinn geti talist
skilvirkur með tilliti til frétta.

Þegar aðfallsjafnan hér að framan er metin
fyrir þá fjóra viðskiptabanka sem greiningin nær
til eru niðurstöðurnar þær sem sýndar eru í töflu
1. Þar er stuðlamatið gefið fyrir hvern tiltekinn
banka, ásamt staðalfráviki viðkomandi stuðuls. 

Fara verður varlega í túlkun á ofangreindum
niðurstöðum. Ef fyrst er litið til fastans, α, má ráða
að hann er aldrei marktækt frábrugðinn núlli.5
Reyndar er hann langt frá því að vera marktækur
og fær í öllum tilvikum matsgildi nálægt núlli.
Þetta mætti lauslega túlka þannig að ekki ætti að
vera nein föst umframávöxtun bréfanna þegar
ekkert fréttnæmt á sér stað. Mun áhugaverðara er
þó að skoða matsgildi hinna fjögurra stuðlanna.

Þegar litið er á matsgildi β er gildi þess allt frá
0,64 til 1,39. Landsbankinn er samkvæmt niður-
stöðunum næmastur fyrir markaðsbreytingum og
því áhættusamastur út frá kenningum CAPM.6
Þannig hefur ávöxtun Úrvalsvísitölunnar upp á
±1% almennt þau áhrif að ávöxtun Landsbankans
er ±1,39%. Kaupþing hefur hins vegar β = 0,64 og
er samkvæmt því ónæmastur fyrir markaðs-
sveiflum meðal viðskiptabankanna. Búnaðarbanki
og Íslandsbanki fylgja aftur á móti markaðinum
afar náið. Allir þessir stuðlar eru marktækt frá-
brugðnir núlli og stuðlar Kaupþings og Lands-
bankans eru marktækt frábrugðnir einum. 

Horft er á stuðlana við gervibreyturnar til að
meta áhrif frétta á ávöxtun. Í öllum tilvikum er
stuðullinn γ1 jákvæður sem túlka má þannig að já-
kvæðar fréttir hafa jákvæð áhrif. Þannig hefur til
dæmis jákvæð frétt frá Búnaðarbanka að meðal-
tali þau áhrif að dagleg ávöxtun verður 1,5%
hærri en á fréttalausum degi. Hjá hinum bönkun-
um er þessi tala lægri, en mikilvægt er að gera sér

4. Hér má nefna að það kann að hafa áhrif á gæði mats og
kenningapróf ef litið er fram hjá mikilvægum skýringar-
breytum í því einfalda líkani sem sett er fram hér. Ram-
sey- RESET- próf sýndu hins vegar engin merki um slík-
ar villur, en engu að síður voru áhrif þess að bæta Rt-1 við
sem skýribreytu könnuð. Slíkt hafði nær engin áhrif á
gervibreyturnar, en leiddi í ljós að ávöxtun kann ekki að
fylgja slembigöngu (e. random walk) í kringum fastann
og markaðsávöxtun. Í stað þess að fara dýpra í slík atriði
hér er athyglinni fremur beint að áhrifum frétta á hinar
ýmsu markaðsstærðir og einstaka tölfræðileg atriði sem
sérstaklega varða það samband. Margvíslegra annarra
tölfræðilegra þátta þarf einnig að taka tillit til, en ekki er
talin ástæða til að útlista þá frekar í þessari samantekt á
rannsókninni, aðeins verður getið um slík tilvik þar sem
eitthvað athugavert kemur fram.

5. Í túlkun á marktækni stuðla er notast við t-próf og 5%
marktæknistig/öryggismörk (e. significance level).

6. Capital Asset Pricing Model (líkan um verðmyndun
eigna).
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grein fyrir að þessar tölur eru ekki sambærilegar
milli banka eins og nánar verður vikið að hér á
eftir. Það að stuðullinn er jákvæður hjá öllum
viðskiptabönkunum er merki þess að bankageir-
inn virðist almennt bregðast skilvirkt við já-
kvæðum fréttum. Hins vegar er stuðullinn aðeins
marktækur hjá Búnaðarbanka og Íslandsbanka.
Sú túlkun að jákvæðar fréttir hafi jákvæð áhrif er
því aðeins gjaldgeng í tveimur tilvikum af fjórum.
Jákvæðar fréttir hafa ekki marktæk áhrif á
Kaupþing fyrr en við 21% öryggismörk og við
14% öryggismörk hjá Landsbankanum.

Þegar áhrif ómarkverðra frétta eru skoðuð má
sjá að stuðullinn γ2 er í öllum tilvikum nálægt núlli
og aldrei marktækur. Ómarkverðar fréttir virðast
því hafa lítil áhrif sem er í samræmi við hegðun
skilvirks markaðar. Einstaka ómarkverðar fréttir
geta engu að síður haft jákvæð eða neikvæð áhrif,
en að meðaltali eru áhrifin lítil og ómarktæk.

Loks má sjá að γ3 er í öllum tilvikum nei-
kvæður sem þýðir að neikvæðar fréttir hafa nei-
kvæð áhrif. Þessi áhrif eru marktæk innan við 5%
mörkin hjá Búnaðarbanka og Kaupþingi, við 7%
mörkin hjá Íslandsbanka, en ekki fyrr en við 15%
mörkin hjá Landsbankanum. Hér er þó rétt að

taka fram að fjöldi frétta í greiningunni er misjafn
milli bankanna og eru þær fæstar í tilfelli nei-
kvæðra frétta hjá Kaupþingi og Landsbankanum,
samanber mynd 4. Í heildina eru niðurstöðurnar
þess eðlis að þær vísa fremur til skynsamlegra
viðbragða gagnvart neikvæðum fréttum, frekar en
til óskynsamlegra eða órökréttra viðbragða.
Stuðlarnir eru þannig neikvæðir í öllum tilvikum
og marktækir í þremur tilvikum af fjórum ef
miðað er við 10% öryggismörk.

Þegar á heildina er litið eru formerki stuðl-
anna γ1, γ2 og γ3 í öllum tilvikum eins og búast
mætti við hjá skilvirkum markaði. Bankageirinn
bregst marktækt við jákvæðum og neikvæðum
fréttum í fjórum til fimm tilvikum af átta, eftir því
hvort miðað er við 5% eða 10% öryggismörk.
Viðbrögð við ómarkverðum fréttum eru aldrei
marktæk. Marktækni stuðlanna eru því í 8-9 til-
vikum af 12 eins og búast mætti við hjá skilvirk-
um markaði. Niðurstöðurnar eru því ekki afdrátt-
arlausar, en í heildina má þó fullyrða að þær
benda mun fremur í átt til skilvirks markaðar
heldur en óskilvirks. 

Varast skal að beina of mikilli athygli að ein-
stöku mati á tölugildum stuðlanna hér að ofan.

Tafla 1.  Áhrif frétta á ávöxtun eigin bréfa1

R = α + β ·Rm +γ1 · DJ + γ2 ·Dó + γ3 · DN + ε
Fjöldi mælinga (T),út-

skýringarmáttur (R2) og  
α β γ1 γ2 γ3 staðalfrávik frávika (SE)

Búnaðarbanki .................................. 10-4 0,97 1,5% 0,0% -1,3% T = 744    R2 = 0,25
Staðalfrávik ........................................................ 6 × 10-4 0,06 0,5% 0,2% 0,5% SE = 0,0164

Íslandsbanki .................................... 4 × 10-4 1,05 1,0% 0,0% -0,5% T = 744    R2 = 0,41
Staðalfrávik.......................................................... 5 × 10-5 0,05 0,3% 0,2% 0,3% SE = 0,0120

Kaupþing.......................................... -2 × 10-4 0,64 0,5% 0,2% -2,3% T = 538    R2 = 0,15
Staðalfrávik.......................................................... 7 × 10-4 0,07 0,4% 0,2% 0,6% SE = 0,0150

Landsbanki ....................................... 2 × 10-4 1,39 0,6% -0,4% -0,9% T = 744    R2 = 0,38
Staðalfrávik.......................................................... 7 × 10-4 0,07 0,4% 0,3% 0,6% SE = 0,0166

1.  Jöfnurnar standast próf um sjálffylgni frávika, nema í tilviki Kaupþings þar sem naumlega kemur fram neikvæð sjálffylgni. Þetta kann
að leiða til að skýringarbreytur virðast ómarktækar þegar hið gagnstæða á við. ARCH-próf benda ekki til sjálffylgni í dreifni frávika. Í ljós
kemur að ávöxtun hlutabréfa er ekki normaldreifð og sömu sögu er að segja um frávik jafnanna. Þetta á einnig við um einstök tilvik í töflum
2-4. Afleiðingarnar eru að metlarnir ættu að öllu jöfnu ekki að hafa lægstu dreifni allra óbjagaðra metla, en hins vegar eru metlarnir enn
óbjagaðir og samkvæmir. Ennfremur má sýna fram á með því að beita meginmarkgildissetningu tölfræðinnar að jafnvel þótt ávöxtunin sé
ekki normaldreifð, er dreifing OLS-metlanna engu að síður normaldreifð í stórum gagnasöfnum og þar af leiðandi er enn hægt að nota
kenningapróf, svo sem t-próf. Í viðauka eru settar fram nánari upplýsingar um dreifingu ávöxtunar. Í framhaldinu verður aðeins getið um
aðra tölfræðilega þætti þar sem eitthvað athugavert hefur komið fram.



ÁHRIF FRÉTTA Á ÍSLENSKAN HLUTABRÉFAMARKAÐ 19

Stuðlarnir eru til að mynda ekki samanburðar-
hæfir milli viðskiptabanka, ekki er til dæmis hægt
að segja að jákvæðar fréttir hafi meiri áhrif á Bún-
aðarbanka en Íslandsbanka. Þetta er vegna þess
að fréttirnar sem notaðar eru við matið eru ekki
sambærilegar á milli banka, þ.e. fréttirnar geta vel
verið ,,stærri“ og þýðingarmeiri í tilviki Búnaðar-
bankans. Auk þess þurfa stuðlarnir ekki að endur-
spegla viðbrögð bankanna við fréttum í fram-
tíðinni, þetta eru einungis meðaltölur fyrir árin
2000-02 sem ætlað er að varpa ljósi á skilvirkni
markaðarins á þessu tímabili. Einnig skal hafa í
huga að skilgreiningar á jákvæðum, ómarkverð-
um og neikvæðum fréttum úr töflu 1 geta mögu-
lega haft í för með sér að ekki koma fyrir ,,litlar“
jákvæðar og neikvæðar fréttir í greiningunni. Var-
hugavert er því að líta til hversu mikil viðbrögð
einstakra banka eru, fyrst og fremst skal horfa til
marktækni og formerkja stuðlanna sem segja til
um hvort verð viðkomandi banka bregðist mark-
tækt við fréttum og þá hvernig (jákvætt/neikvætt).
Með öðrum orðum, þessum niðurstöðum er fyrst
og fremst ætlað að svara spurningum um skil-
virkni markaðarins, þ.e. hvort markaðurinn
bregðist við og hvort þau viðbrögð séu skyn-
söm/rökrétt. Þannig skal ennfremur horfa til
niðurstaðnanna í heild sinni fremur en til ein-
stakra gilda.

Einnig er áhugavert að skoða aðlögunarhraða
íslenska hlutabréfamarkaðarins gagnvart nýjum
upplýsingum. Í greiningunni er notast við dagleg
gögn og aðlögunarhraði markaðarins því skil-
greindur sem langur ef áhrifa frétta gætir enn dag-
inn eftir fréttatilkynningu, þ.e. markaðurinn telst
þá óskilvirkur m.t.t. frétta. Ef áhrifa fréttanna
gætir degi fyrir birtingu hennar er það aftur á móti
vísbending um möguleg innherjasvik. Til að at-
huga þessi atriði er gervibreytum bætt við fyrri
aðfallsjöfnu, en með þeim er athugað hvort áhrifa
frétta fer að gæta daginn fyrir (t-1) eða eftir (t+1)
fréttatilkynningu sem birtist á degi t. Því er bætt
við tveimur nýjum gervibreytum fyrir hvern flokk
frétta, þ.e. sex nýjar gervibreytur verða í aðfalls-
greiningunni. Jafnan sem metin er fyrir hvern
banka er því

(2)

Stuðlarnir γ1, γ4 og γ7 segja því til um áhrif
fréttar daginn fyrir fréttatilkynninguna, en γ3, γ6
og γ9 segja til um áhrifin daginn eftir. Ef til að
mynda stuðullinn γ1 er marktækur má túlka það
þannig að áhrifa jákvæðrar fréttar fer að gæta
daginn áður en hún er birt, þ.e. vísbendingar um
innherjasvik eru í gögnunum. Á sama hátt, ef
stuðullinn γ3 er marktækur gætir áhrifa jákvæðra
frétta ennþá daginn eftir fréttatilkynninguna og er
því aðlögunartíminn langur og markaðurinn því
óskilvirkur. Jafnan er metin fyrir hvern banka og
af þeim 24 nýju gervibreytum sem til athugunar
eru koma fram marktæk áhrif við 10% öryggis-
mörk í þremur tilfellum. Engin tengsl eru á milli
þessara tilvika, heldur virðast þau algjörlega
handahófskennd og til að gera langa sögu stutta er
klárlega um tilviljunarkenndar niðurstöður að
ræða. Þegar á heildina er litið eru áhrif viðbættra
gervibreyta því ómarktæk og einnig eru áhrifin á
mat og marktæknistig þeirra breyta sem fyrir voru
í aðfallsjöfnunni lítil sem engin. Markaðurinn
sýnir því engin merki um að áhrifa frétta gæti
daginn fyrir fréttatilkynningu, þ.e. ekki eru vís-
bendingar til staðar um innherjasvik. Ekki er
heldur að sjá að áhrifanna gæti daginn eftir til-
kynningu og því virðist markaðurinn laga sig að
nýjum upplýsingum samdægurs. Hér er þó rétt að
ítreka að greiningin tekur til meðaláhrifa já-
kvæðra, ómarkverðra og neikvæðra frétta, og því
má vel vera að í einstökum tilfellum gæti áhrifa
daginn fyrir eða eftir fréttatilkynningu. Slík ein-
stök tilvik er ekki hægt að greina þegar allar frétt-
irnar eru skoðaðar í heild sinni eins og hér er gert.
Þegar á heildina er litið er því ljóst að íslenski
hlutabréfamarkaðurinn virðist fylgja öllum ein-
kennum skilvirks markaðar. Hlutabréfaverð sýnir
þannig merki þess að bregðast aðeins við nýjum
og markverðum upplýsingum, auk þess sem að-
lögunin er hröð og viðbrögðin rökrétt.

Að síðustu má nefna stuttlega að útskýringar-
máttur (R2) frétta, þ.e. hversu mikill hluti verð-
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sveiflna er vegna birtingar fréttatilkynninga, er
afar lítill. Útskýringarmáttur óháðu breytanna í
ofangreindri aðfallsjöfnu, þ.e. útskýringarmáttur
Úrvalsvísitölunnar og frétta, er á bilinu 15-41%
hjá bönkunum fjórum, þ.e. um 15-41% af verð-
sveiflum skýrast af markaðsbreytingum og
útsendum fréttum. Ef síuð eru burt áhrif Úrvals-
vísitölunnar verður þetta hlutfall hins vegar mun
lægra. Þannig fæst að útskýringarmáttur frétta er
aðeins um 0,8-3,0%.7 Lægst er hlutfallið hjá
Landsbankanum (0,8%), en það þarf þó ekki að
koma á óvart þar sem hvorki jákvæðar né nei-
kvæðar fréttir hafa marktæk áhrif á ávöxtun í því
tilfelli. Hjá Íslandsbanka er útskýringarmáttur
fréttanna 1,6%, hjá Búnaðarbankanum 2,2% og
hæstur hjá Kaupþingi, eða 3,0%. Þessar niður-
stöður segja með öðrum orðum, að um 1-3% af
verðsveiflum á íslenskum hlutabréfamarkaði má
útskýra með útsendum fréttatilkynningum. Frek-
ari greining leiðir í ljós að þetta hlutfall er ein-
ungis 9-21% ef eingöngu er litið til daga sem
markverðar fréttir eru sendar út. Þetta þýðir að
fréttatilkynningar skýra um 9-21% af verðbreyt-
ingum á íslenskum hlutabréfamarkaði þá daga
sem markverðar fréttir eru sendar út.

Þessar niðurstöður varðandi útskýringarmátt
fréttatilkynninga á íslenskum hlutabréfamarkaði
eru í fullkomnu samræmi við niðurstöður er-
lendra rannsókna. Staðreyndin er sú að fréttir hafa
sjaldan einföld, fyrirsjáanleg áhrif á hlutabréfa-
markaðinn og ennfremur mun minni áhrif en fólk
virðist halda (Shiller 2000). Margir halda til að
mynda að sérstakar, mikilvægar og innihaldsríkar
fréttir hafi áhrif á fjármálamarkaði, á meðan stað-
reyndin er sú að mjög fáar stórar verðbreytingar á
hlutabréfamörkuðum tengjast útsendum fréttum
helstu fjölmiðla. Þannig eru oft miklar verð-
sveiflur án nokkurra frétta og ennfremur hafa
stórar fréttir oft engin áhrif á fjármagnsmarkaði.
Til að mynda tekst Schwert (1981) og Haugen 
o. fl. (1991) ekki að finna skýrt samband milli
stórra frétta og mikilla markaðshreyfinga í verði

hlutabréfa. Þó er hægt að færa rök fyrir að slíkt sé
fullkomlega eðlilegt, þ.e. ekki þurfa að birtast
áberandi fréttir á dögum stórra verðsveiflna, jafn-
vel þótt markaðir séu fullkomlega skilvirkir
(Shiller 2000). Þetta er vegna þess að verðbreyt-
ingar eiga sér stað á skilvirkum mörkuðum strax
og upplýsingar eru gerðar opinberar, ekki þegar
þær birtast í fjölmiðlum. Engu að síður sýna all-
flestar rannsóknir að útskýringarmáttur frétta er
lítill, jafnvel þótt miðað sé við fréttaveitur sem
birta fréttirnar fyrstar, líkt og í tilviki Kauphallar
Íslands. Til að mynda sýnir Roll (1984) fram á að
jafnvel þótt fréttir hafi marktæk áhrif og hjálpi til
við að skýra verðsveiflur hlutabréfa, skýra þær
hlutfallslega lítinn hluta hreyfinganna. Niður-
stöður hans eru því í fullkomnu samræmi við þær
sem hér eru fengnar. Roll (1988) reynir í annarri
grein að skýra breytingar í hlutabréfaverði með
efnahagslegum hagstærðum, ávöxtun annarra
hlutabréfa í sama atvinnugeira og opinberum
fréttatilkynningum sem varða fyrirtækin sjálf 
(e. firm-specific). Fréttirnar eru teknar úr fjár-
máladagblöðum og athuguð eru áhrif á ávöxtun
hlutabréfa 96 stórra, bandarískra fyrirtækja.
Niðurstaða rannsóknar hans er að útskýringar-
mátturinn er aðeins 35% þegar notuð eru mán-
aðarleg gögn og einungis 20% þegar stuðst er við
dagleg gögn. Því eru þessar niðurstöður einnig
keimlíkar þeim sem hér eru fengnar, þ.e. eitthvað
annað og meira en fréttir virðist útskýra verð-
sveiflur hlutabréfa. Þessi lági útskýringarmáttur
frétta er því almenn niðurstaða fræðilegra rann-
sókna og ein af óleystum ráðgátum fjármála-
heimsins. Það skal þó tekið fram að þótt lítill
útskýringarmáttur frétta á verðsveiflur hlutabréfa
gangi þvert á einkenni skilvirks markaðar er ekki
þar með sagt að hlutabréfamarkaðir séu óskilvirk-
ir. Fréttatilkynningar virðast nefnilega engu að
síður hafa marktæk áhrif, jafnvel þótt útskýring-
armáttur þeirra sé lítill.

7.  Áhrif frétta á flökt
Upplýsingar um ávöxtun hlutabréfa eru lítils virði
fyrir fjárfesta ef upplýsingar um áhættu bréfanna
vantar. Sú tegund áhættu sem litið verður til hér er
markaðsáhætta. Ýmsar leiðir eru til þess að mæla
markaðsáhættu, en sá mælikvarði sem helst er

7. Þessi útskýringarmáttur fæst þegar metin er jafna, (R –
β · Rm) = α + γ1 · DJ + γ2· Dó + γ3 ·DN + ε, þ.e. Úrvals-
vísitalan er ekki lengur útskýringarbreyta og eingöngu
áhrif frétta eru greind á umframávöxtun.
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notaður er flökt (e. volatility) hlutabréfaverðs,
þ.e. því meiri sveiflur í hlutabréfaverði því meiri
telst áhættan sem bréfunum fylgir. 

Fyrsta skrefið í gerð líkans sem athuga á áhrif
frétta á flökt er gerð tímaraðar fyrir flökt.8 Eitt
einkenni fjármálagagna er að flökt breytist yfir
tíma, en ef flökt er hátt (lágt) á núverandi tímabili
er þó líklegt að það verði einnig hátt (lágt) á því
næsta. Fjármálaleg gögn sýna því að flökt breyt-
ist yfir tíma og myndar gjarnan þyrpingar (e. vol-
atility clusters). Þetta er afleiðing þess að flökt
býr við sjálffylgni (e. autocorrelation), en mögu-
leg skýring þess er að nýjar upplýsingar sem ber-
ast markaðinum eru gjarnan háðar hver annarri
(Jones, Lamont og Lumsdaine 1996). Fréttatil-
kynningar eru þannig háðar að því leyti að fréttir
eru yfirleitt undanfarar eða framhald annarra
frétta.Til dæmis fylgir frétt um yfirtökutilboð
gjarnan önnur frétt síðar sem segir til um hvort til-
boðinu hafi verið tekið eða því hafnað. Því þarf
að nota líkan fyrir flökt sem tekur tillit til þess að
flökt breytist yfir tíma og myndar þyrpingar. Vin-
sælasta líkanið til að ná utan um flökt er vafalaust
einfaldasta gerð GARCH-9 líkansins, þ.e. 

(3)

Líkanið kallast nánar tiltekið GARCH(1,1) og
verður stuðst við þetta líkan í eftirfarandi grein-
ingu. Flökt á hverjum tíma ræðst þannig af lang-
tímaleitni flökts (V, mældri sem meðaltal um-
framávöxtunar á umræddu tímabili), ávöxtun
síðasta tímabils í öðru veldi (r2

t-1) og loks flökti
síðasta tímabils í öðru veldi ( ). Stuðlarnir sem
þarf að meta eru því þrír, þ.e. γ , α og β og skulu
þeir allir vera stærri en núll þar sem flökt getur
ekki orðið neikvæð stærð. Líkanið notast við
slembistærð (zt) sem fylgir staðlaðri normaldreif-
ingu10 og því er GARCH(1,1)-líkanið almennt
sett upp þannig:

(4)

Til þess að fá tímaraðir flökts úr ofangreindri
jöfnu þarf að meta stuðlana γ, α og β og er það
gert með aðferð hámarks sennileika (e. maximum
likelihood, ML). Auk þess vantar upplýsingar um
flökt á tíma t-1 ( ) til að fá mat flökts á tíma t
( t). Til að fá upphafsgildi flökts er farin sú leið
að setja upphafsgildi flökts jafnt óskilyrtri dreifni
(e. unconditional variance)11 allra athugana.
Þetta er þó ekki fræðilega rétt og getur leitt til
bjögunar í mati flökts. Ef athuganirnar eru hins
vegar margar verður bjögunin lítil nema fyrir um
það bil 30 fyrstu gildin (Jón Daníelsson 2003). 
Í framkvæmd er þetta því ekki alvarlegt vandamál
og þessi leið er því farin hér og þannig er sleppt
um 40 fyrstu gildunum fyrir tímaraðir flökts í
greiningunni. Á mynd 5 er sýnd þróun flökts og 
ávöxtunar bankanna á umræddu tímabili, auk
stuðlamats GARCH-líkansins. 

Þegar talnaröð flökts liggur fyrir má athuga
áhrif frétta á flökt. Ekki er þó hægt að notast við
sambærilega aðfallsjöfnu og gert var þegar áhrif
frétta á ávöxtun voru könnuð hér að framan. Þetta
er vegna þess að ML-mat á stuðlum GARCH-lík-
ansins leiðir í ljós að flökt dagsins í dag ákvarðast
að mestu leyti út frá flökti gærdagsins, þ.e.
stuðlamatið verður langhæst fyrir β. GARCH-lík-
anið ýtir því undir sjálffylgni því að flökt breytist
afar lítið dag frá degi. Til að fá áreiðanlegt mat á
áhrifum frétta á flökt þarf því að leiðrétta fyrir
sjálffylgninni, en hér leiða gervibreyturnar í að-
fallsjöfnunni hins vegar til þess að flestar slíkar
leiðir eru ekki færar. Því þarf að endurskilgreina
líkanið frá grunni og verður aðfallsjafnan nú

8. Það skal tekið fram að í eftirfarandi texta er vísað stærð-
fræðilega til flökts ýmist með breytunni  2 eða . Kór-
rétt er þó að nota fyrir flökt.

9. Generalized Autoregressive Conditional Heterosced-
asticity.

10. Gert er ráð fyrir að umframávöxtun sé skilyrt normal-
dreifð, rt⎮r0,..., rt–1 ~ N(0,σt), þ.e. skilyrði er að við vit-
um ávöxtun í fortíð. Því eru skilyrtar ávöxtunartölur
óháðar og normaldreifðar með dreifni sem breytist yfir
tíma. Þetta þýðir jafnframt að óskilyrt ávöxtun er ekki
normaldreifð, þ.e. ..

11.
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(5)

þar sem F er fjöldi frétta í hverjum mánuði. Hér
er því metið hvaða tengsl eru á milli breytinga í
fjölda frétta og breytinga í flökti. Ennfremur er nú
stuðst við mánaðarlegt flökt í stað daglegs og not-
ast við allar fréttir úr gagnagrunnum Kauphallar-
innar, þ.e. þær eru ekki flokkaðar á neinn hátt líkt
og áður var gert.12 Þannig er fjöldi frétta mun
meiri en í greiningunni fram að þessu. Þegar þetta
líkan er notað kemur í ljós að sjálffylgni er ekki
lengur til staðar í þremur tilfellum af fjórum, enn

er sjálffylgni í tilviki Kaupþings. Leiðrétta má
slíka sjálffylgni með því að reikna aftur breytingu
milli gagnapunkta (e. second difference) en ekki
er farið út í slíkt hér, enda verður túlkun niður-
staðnanna þá afar torveld. Fremur er því einblínt
á hina þrjá bankana og eru niðurstöður matsins
kynntar í töflu 2. Sýnt er stuðlamat fyrir hvern
banka, ásamt staðalfráviki viðkomandi stuðuls.
Niðurstöður aðfallsgreiningarinnar eru afdráttar-
lausar, enginn stuðull reynist marktækur. Þannig
eru engar vísbendingar þess efnis að samband sé
á milli fjölda fréttatilkynninga og flökts hluta-
bréfa.

Til að fyrirbyggja að þessar niðurstöður séu
ekki eingöngu til komnar vegna hinna ýmsu  fyrr-
nefndu forsendna og takmarkana sem ofangreind
aðferðafræði glímir við, er athyglisvert að kanna
þetta samband betur með öðrum hætti en gert er
hér að ofan. Þannig má vel vera að engin tengsl
komi fram milli flökts hlutabréfa og fjölda frétta

Íslandsbanki Búnaðarbanki

KaupþingLandsbanki

Dagleg ávöxtun og flökt bankanna 2000-2002
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Mynd 5

σ2
t = 0,04·V+0,07·r2

t-1 + 0,89·σ2
t-1 σ2

t = 0,02·V+0,02·r2
t-1 + 0,96·σ2

t-1

σ2
t = 0,04·V+0,04·r2

t-1 + 0,91·σ2
t-1

σ2
t = 0,01·V+0,03·r2

t−1 + 0,96·σ2
τ−1

12. Mánaðarlegt flökt er fundið sem mánaðarmeðaltal dag-
legs flökts. Einnig er rétt að benda á að samband flökts
og frétta getur verið með öðrum hætti en hér er sett fram,
þ.e. form líkansins sem hér er notað nær e.t.v. ekki að
greina sambandið. Þannig má vel vera að samband sé
fyrir hendi þó að það komi ekki fram í þessu líkani.
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vegna einhverra annmarka í aðferðafræði
GARCH og/eða ML, vegna skilgreiningar aðfalls-
jöfnunnar eða vandkvæða sjálffylgni, o.s.frv. Til
að ganga úr skugga um að slíkir þættir séu ekki
orsök þessara niðurstaðna verður næst athugað
hvort fjöldi frétta kunni að hafa marktæk áhrif á
fjölda viðskipta með hlutabréf bankanna eða veltu
þeirra. Fjöldi viðskipta og velta eru hugtök ná-
tengd flökti að því leyti að öll hugtökin gefa á einn
eða annan hátt vísbendingu um hversu virkur 
(e. active) og sveiflukenndur markaðurinn er.
Munurinn er hins vegar sá að ekki þarf að styðjast
við líkan svo sem GARCH eða ML þegar slík

greining er gerð og ef til vill þarf ekki að hafa
áhyggjur af sjálffylgni í gögnunum.

Ef fyrst er litið til sambands milli fjölda frétta-
tilkynninga og veltu verður aðfallsjafnan einfald-
lega

(6)

þar sem V er breyta fyrir veltu og F stendur fyrir
fjölda frétta. Auk þess er tímabreytu bætt við lík-
anið (e. time trend), t, sem síar út mögulega leitni
yfir tíma,13 þ.e. leitni sem aðeins á rætur sínar að
rekja til þróunar og þroska íslenska markaðarins.

Tafla 3.  Samband milli fjölda frétta og veltu1

V = α + δ ·t +γ · F + ε 
Fjöldi mælinga (T),

útskýringarmáttur (R2) og
α δ γ staðalfrávik frávika (SE)

Búnaðarbanki ......................................... -209 63 -8 T = 31    R2 = 0,29
Staðalfrávik 394 18 46 SE = 915

Íslandsbanki ........................................... 492 230 T = 31    R2 = 0,27
Staðalfrávik 577 69 SE = 1540

Kaupþing ................................................ 719 114 T = 26    R2 = 0,12
Staðalfrávik 673 63 SE = 1650

Landsbanki ............................................. -71 170 T = 31    R2 = 0,45
Staðalfrávik 228 35 SE = 776

Athuga: Deilt hefur verið í stuðla með 1.000.000.

1. Velta innan og utan Kauphallar.

13. Breytan tekur gildin 1,2,3, ... , T þar sem T er heildar-
fjöldi gagnapunkta.

Tafla 2.  Samband milli fjölda frétta og flökts

Fjöldi mælinga (T), 
útskýringarmáttur (R2) og 

α γ staðalfrávik frávika (SE)  

Búnaðarbanki ........................................................ -2 × 10-4 10-4 T = 33    R2 = 0,01
Staðalfrávik...................................................................................... 8 × 10-4 2 × 10-4 SE = 0,0053

Íslandsbanki........................................................... -4 × 10-4 4 × 10-5 T = 33    R2 = 0,03
Staðalfrávik...................................................................................... 3 × 10-4 5 × 10-5 SE = 0,0037

Kaupþing* ............................................................. -8 × 10-5 5 × 10-5 T = 23    R2 = 0,09
Staðalfrávik...................................................................................... 2 × 10-4 4 × 10-5 SE = 0,0021

Landsbanki ............................................................ -3 × 10-4 -3 × 10-5 T = 33    R2 = 0,00
Staðalfrávik...................................................................................... 4 × 10-4 9 × 10-5 SE = 0,0048

* 1. gr. sjálffylgni.
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Ef slík leitni er til staðar kann það að bjaga
niðurstöðurnar og því er tímabreytan höfð með til
að koma í veg fyrir slíka bjögun. Þessi jafna er
metin fyrir alla fjóra viðskiptabankana, og er
stuðst við mánaðarleg gögn fengin úr gagna-
grunnum Kauphallarinnar. Niðurstöðurnar má sjá
í töflu 3 og þar sem tímabreytan var aðeins mark-
tæk í tilviki Búnaðarbankans er hún einungis höfð
með í þeirri aðfallsgreiningu.

Fastinn í aðfallsgreiningunni er aldrei mark-
tækur en stuðullinn γ er marktækur í þremur til-
vikum af fjórum við 10% öryggismörk, þ.e.

marktækt samband milli fjölda fréttatilkynninga
og veltu hlutabréfa hjá Íslandsbanka (við 
0,2% mörkin), Kaupþingi (8%) og Landsbanka 
( 0%). Áhrifin hjá Íslandsbanka eru til að mynda
þau að ein viðbótarfrétt í mánuði leiðir að meðal-
tali til 230 milljóna króna aukningar í mánaðar-
legri veltu. Til að setja þessa tölu í samhengi var
mánaðarleg meðalvelta hjá Íslandsbanka á árun-
um 2001-02 um 2.170 milljónir króna. Ein við-
bótarfrétt í mánuði virðist þannig auka veltu mán-
aðarins um rúmlega 10%, en þó ber að fara var-
lega í slíkar fullyrðingar. Frekar má túlka niður-
stöðurnar á þann veg að velta virðist þjappast á þá
mánuði þegar mikið fréttnæmt er um að vera.
Niðurstaðan er því fyrst og fremst sú að vísbend-
ing er um að fjöldi frétta hafi áhrif á veltu hluta-
bréfa.

Þegar fréttum í bankageiranum fjölgar sýna
gögnin merki þess að meiri viðskipti eru með
hlutabréf félaganna en ella. Einnig er áhugavert
að skoða hvort fleiri viðskipti verða þegar frétta-
tilkynningum fjölgar. Því verður næst athugað
samband milli fjölda fréttatilkynninga og fjölda
viðskipta. Aðfallsjafnan sem nú er notuð er því

(7)

þar sem N táknar fjölda viðskipta. Niðurstöðurnar
má sjá í töflu 4.

Tímabreytan var aðeins marktæk í tilviki
Kaupþings og er því aðeins höfð með í þeirri að-
fallsgreiningu. Til að gera langa sögu stutta er
stuðullinn γ alltaf ómarktækur svo að engin vís-
bending er um að fjölgun fréttatilkynninga leiði
til aukins fjölda viðskipta.14

Tafla 4.  Samband milli fjölda frétta og fjölda viðskipta

N = α + δ ·t +γ · F + ε 
Fjöldi mælinga (T),

útskýringarmáttur (R2) og
α δ γ staðalfrávik frávika (SE)

Búnaðarbanki* ......................................... 198 2,7 T = 31    R2 = 0,01
Staðalfrávik 31 4,4 SE = 88,1

Íslandsbanki ............................................. 399 8,6 T = 31    R2 = 0,05
Staðalfrávik 60 7,2 SE = 158,6

Kaupþing ................................................. 519 -27 16,5 T = 26    R2 = 0,18
Staðalfrávik 226 12 18,2 SE = 458,2

Landsbanki .............................................. 238 4,6 T = 31    R2 = 0,03
Staðalfrávik 31 4,8 SE = 105,3

*Sjálffylgni er til staðar.

14. Ýmsar aðrar leiðir voru einnig farnar til að kanna sam-
band frétta við flökt, veltu og fjölda viðskipta, en ýmis
tölfræðileg vandamál eða gagnatakmarkanir stóðu í vegi
fyrir áreiðanlegum niðurstöðum. Til dæmis reyndist ekki
unnt að meta áhrif frétta ef aðeins væri tekið tillit til
fjölda markverðra frétta, í stað allra frétta úr gagna-
grunnum Kauphallarinnar. Þetta er vegna þess að fjöldi
undirliggjandi frétta er þá mun minni (einungis um 15%
af heildarfjölda) og oft aðeins ein markverð frétt sem
birtist í hverjum mánuði. Því má reikna með að áhrif
þessarar einu fréttar á flökt, veltu og fjölda viðskipta
viðkomandi mánaðar skolist burt vegna ýmissa annarra
áhrifaþátta í sama mánuðinum. 



ÁHRIF FRÉTTA Á ÍSLENSKAN HLUTABRÉFAMARKAÐ 25

Niðurstöðurnar benda því í heildina til þess að
aukning í útsendum fréttatilkynningum úr frétta-
veitu Kauphallarinnar leiðir til aukinnar veltu en
ekki til aukins fjölda viðskipta. Þannig virðast
ekki fleiri viðskipti verða með hlutabréf bank-
anna á tímum fleiri fréttatilkynninga, en við-
skiptin verða hins vegar meiri í þeim skilningi að
upphæðir viðskiptanna hækka að meðaltali.
Fréttir hafa því á heildina litið hvorki áhrif á flökt
né fjölda viðskipta, en hins vegar marktæk áhrif á
veltu. Fréttir hafa því almennt einhver áhrif á
virkni (e. activity) íslenska hlutabréfamarkaðar-
ins, en áhrifin geta þó seint talist afdráttarlaus.

Hvað varðar niðurstöður annarra rannsókna,
þar sem beitt er svipaðri aðferðafræði og hér er
gert, má til dæmis nefna rannsóknir þeirra Gana-
polsky og Schmukler (1998), Hayo og Kutan
(2002) og Mitchell og Mulherin (1994). Að-
ferðafræði Hayo og Kutan (2002) byggist til að
mynda á fyrir fram flokkuðum fréttum í jákvæðar,
ómarkverðar og neikvæðar. Stuðst er við mán-
aðarleg gögn á rússneska markaðnum og er niður-
staða þeirra að fréttir hafa engin marktæk áhrif á
flökt, hvorki á skuldabréfa- né hlutabréfa-
markaðinn. Þeir sýna hins vegar fram á að fréttir
hafa marktæk áhrif á ávöxtun og því eru niður-
stöður rannsóknarinnar að öllu leyti mjög svip-
aðar þeim er hér fengust. Niðurstöður Ganapol-
sky og Schmukler (1998) eru einnig keimlíkar. 
Í atburðarrannsókn þeirra, þar sem athuguð eru
áhrif nokkurra sérútvalinna frétta, kemur í ljós að
áhrif fréttanna á flökt eru afar sjaldan marktæk. 
Á hinn bóginn eru áhrif frétta á ávöxtun mun oft-
ar marktæk. Einnig ber að nefna athugun Mitchell
og Mulherin (1994) sem tekst að sýna fram á bein
tengsl milli fjölda frétta og virkni markaðarins 
(e. market activity). Hins vegar eru þessi tengsl
veik og lenda þeir í erfiðleikum með að sýna fram
á marktæk áhrif frétta á flökt og veltu hlutabréfa.
Niðurstöður þeirra minna því einnig um margt á
þær er hér eru fengnar, þ.e. vísbendingar eru um
samband frétta og virkni markaðarins en þær eru
þó engan veginn sannfærandi. 

8.  Niðurlag
Í greininni eru könnuð áhrif frétta á íslenskan
hlutabréfamarkað, þ.e. kannað er hvort (og þá
hvernig) fréttir hafa áhrif á ávöxtun og flökt ís-
lenskra hlutabréfa. Viðbrögðum markaðarins við
fréttum er ætlað að gefa vísbendingar um verð-
myndun og skilvirkni íslenska hlutabréfamark-
aðarins. Tekið er til áhrifa frétta almennt, þ.e. ekki
tiltekinna, sérvalinna frétta eins og venjan er í
hefðbundnum atburðarrannsóknum (e. event stud-
ies). Til athugunar eru fréttatilkynningar sem varða
fyrirtækin sjálf (e. firm-specific news), þ.e. ekki
eru greind áhrif markaðsfrétta (e. market news).
Við greininguna er stuðst við fréttatilkynningar
sem sendar eru gegnum fréttaveitu Kauphallar Ís-
lands. Þannig eru rannsökuð áhrif nýrra frétta
(upplýsinga) sem snerta rekstur viðkomandi fyrir-
tækja á beinan hátt og ættu því að öllu jöfnu að
hreyfa hlutabréfaverð í samræmi við kenningar
skilvirks markaðar. Greind eru áhrif frétta yfir
þriggja ára tímabil, 2000-02, og gengisraðir ís-
lensku viðskiptabankanna liggja til grundvallar.

Þegar áhrif frétta á hlutabréfaverð eru könnuð
kemur ljós að almennt bregst markaðurinn við
fréttatilkynningum eins og á skilvirkum markaði.
Fréttir virðast þannig hafa marktæk áhrif á ávöxt-
un hlutabréfa og rannsóknin sýnir ennfremur að
markaðurinn metur innihald frétta á rökréttan
hátt. Hlutabréfaverð fyrirtækja bregst auk þess
aðeins við þýðingarmiklum fréttum sem snerta
beint rekstur viðkomandi fyrirtækis, en að meðal-
tali ekki við ,,litlum“ eða ómarkverðum fréttum.
Viðbrögð markaðarins við nýjum upplýsingum
eru jafnframt hröð og í heildina einkennist mark-
aðurinn af skilvirkni með tilliti til frétta. Hins
vegar kemur í ljós að fréttaflutningur útskýrir að-
eins örlítinn hluta af verðbreytingum hlutabréfa,
en slíkt á reyndar einnig við um aðra stærri hluta-
bréfamarkaði.

Hvað varðar samband frétta og flökts eru
tengslin ómarktæk. Engu að síður eru merki um
marktækt samband milli fjölda útsendra fréttatil-
kynninga og virkni markaða (e. market activity),
þ.e. nánar tiltekið eru merki um samband milli
fjölda fréttatilkynninga og veltu með tiltekin
hlutabréf. Engin tengsl finnast hins vegar milli
fjölda frétta og fjölda viðskipta. 
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Þegar niðurstöður greiningarinnar eru bornar
saman við niðurstöður erlendra rannsókna má í
stuttu máli segja að íslenskur hlutabréfamarkaður
sýnir sömu einkenni og aðrir stærri markaðir.

Niðurstöðurnar sýna ennfremur að verðmyndun
íslenska hlutabréfamarkaðarins er með þeim hætti
að markaðurinn getur talist skilvirkur með tilliti
til frétta.
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Viðauki:  Flokkunarreglur fréttatilkynninga

Afkomufréttir Afkoma sem er innan við 10% frá meðaltali afkomuspáa verðbréfafyrirtækja
er talin vera ómarkverð frétt. Ef afkoman er betri en það telst fréttin jákvæð,
ef verri þá neikvæð. Afkoma er skilgreind sem hagnaður eftir skatta.

Afkomuviðvaranir Jákvæð frétt ef afkoma er betri en búist var við.
Neikvæð frétt ef afkoma er verri en búist var við.

Flagganir Flöggun á sér stað þegar eignarhlutur í félagi hækkar upp/lækkar niður fyrir
5%, 10%, 20%, 33,3%, 50% eða 66,7% í viðkomandi félagi.
Engin traust undirstaða er fyrir flokkun flaggana í jákvæðar, ómarkverðar og
neikvæðar. Ennfremur eru flagganir innri breytur (e. endogenous) að því
leyti að viðskiptin geta verið orsök fréttarinnar og því óeðlilegt að kanna
gagnstætt orsakasamband. Flöggunum er því alveg sleppt.

Viðskipti félags Jákvæð frétt ef félag kaupir eigin bréf (vísbending um ,,lágt“ verð bréfanna)
með eigin bréf Neikvæð frétt ef félag selur eigin bréf (vísbending um ,,hátt“ verð bréfanna).
Viðskipti innherja Jákvæð frétt ef innherji kaupir (vísbending um ,,lágt“ verð bréfanna).

Neikvæð frétt ef innherji selur (vísbending um ,,hátt“ verð bréfanna).
Kaup/sala einstaklinga getur þó endurspeglað persónulega fjárhagsstöðu í
stað vísbendingar um stöðu fyrirtækisins. Því eru hreyfingar innan við
10.000.000 kr. að markaðsvirði flokkaðar sem ómarkverðar fréttir.

Fyrirtækjafréttir Í þennan hóp falla fréttir sem ekki er unnt að setja í aðra flokka. Þetta eru til
dæmis fréttir um nýtt lánshæfismat, útvíkkun á starfsemi, starfsmannabreyt-
ingar, sameiningar og þar fram eftir götunum.
Fyrirtækjafréttir eru því metnar sérstaklega í hvert skipti og eru aðeins
hafðar með þegar fréttin er óumdeilanlega jákvæð/neikvæð/ómarkverð.

Hluthafafundir Almennt ómarkverðar fréttir nema ef kallað er til óreglubundins fundar, slík
tilvik eru skoðuð sérstaklega.

Skuldabréfafréttir Almennt ómarkverðar fréttir. Dæmi um fréttir í þessum hópi eru skrán-
ingar/skráningarlýsingar peningamarkaðsvíxla/skuldabréfa. Slíkar fréttir eru
almennt ekki taldar hafa áhrif á hlutabréfaverð félagsins.

Arðgreiðslur* Tilkynning/tillaga um arðgreiðslu telst jákvæð ef arðgreiðsla er hærri en árið
áður. Þá teljast bréfin arðvænlegri þar sem búast má við meiri arðsemi af
slíkri eign í framtíðinni. Ef arðgreiðsla lækkar er fréttin neikvæð, en ef arð-
greiðsla stendur í stað er fréttin ómarkverð.

Tilkynningar um dag- Almennt ómarkverðar fréttir. Mest eru þetta auglýsingar um dagsetningar 
setningar/dagskrá* hluthafafunda/afkomutilkynninga eða tilkynningar um fyrirkomulag funda

og geta ekki talist hafa áhrif á reksturinn sem slíkan.
* Í greiningunni hefur þessari tegund frétta verið bætt við sundurliðun Kauphallarinnar. Í fréttaveitu Kauphallarinnar er þessi tegund frétta al-
mennt látin falla undir ,,fyrirtækjafréttir“. Einnig er rétt að nefna að eingöngu fyrsta tilkynningin um arðgreiðslutillögu er flokkuð (sem nær
undantekningarlaust birtist með auglýsingu um dagsetningu aðalfundar), en ekki er flokkuð formleg samþykkt á arðgreiðslutillögunni. Þetta er
vegna þess að síðari fréttin er í sjálfu sér ómarkverð þar sem arðgreiðslutillögur eru nánast undantekningarlaust samþykktar á aðalfundi og því
ræðst flokkun aðalfundardags fyrst og fremst af afkomuniðurstöðum.

(skráningar/afskráningar/
skráningarlýsingar)
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Tölfræðilegir eiginleikar ávöxtunar, dagleg gildi 2000-2002
Jarque-Bera-

Meðaltal Staðalfrávik Skekking Ferilris prófgildi
Íslandsbanki...................................... 0,02% 0,016 0,9 11,6 2356
Búnaðarbanki ................................... -0,01% 0,019 0,7 11,4 2219
Landsbanki ....................................... -0,03% 0,021 0,3 5,9 272
Kaupþing .......................................... -0,03% 0,016 -0,3 6,2 234
Úrvalsvísitala.................................... -0,02% 0,011 0,3 9,1 1143

Heimildaskrá

Ayrer, B., C. Upper og T. Werner (2001). Stock Mar-
ket Valuation of Old and New Economy Firms.
Þýski seðlabankinn. Fengið af netinu:
http://www.bis.org/publ/cgfs19bbk2.pdf.

Becher, D. A. (2000). The valuation effects of bank
mergers. Journal of Corporate Finance, 6, 189-
214.

Bollerslev, T. (1987). A Conditionally Heteroskedastic
Time Series Model for Speculative Prices and 
Rates of Return. The Review of Economics and 
Statistics, 69, 542-547.

Braun, P. A., D. B. Nelson og A. M. Sunier (1995).
Good News, Bad News, Volatility, and Betas. The
Journal of Finance, 50, 1575-1603.

Campbell, J. Y., A. W. Lo og A. C. MacKinlay (1997).
The econometrics of financial markets. Princeton
University Press, Chichester, West Sussex.

Cutler, D., J. Poterba og L. Summers (1991). Specula-
tive dynamics. Review of Economic Studies, 58,
1839-1885.

Cybo-Ottone, A., og M. Murgia (2000). Mergers and
shareholder wealth in European banking. Journal
of Banking & Finance, 24, 831-859.

Davis, S. I. (2000). Bank Mergers: Lessons for the Fu-
ture. MacMillan Press Ltd.

Ederington, L. H., og J. H. Lee (1993). How Markets
Process Information: News Releases and Volatility.
The Journal of Finance, 48, 1161-1191.

Elmendorf, D. W., M. L. Hirschfeld og D. N. Weil
(1996). The Effect of News on Bond Prices: Evi-
dence from the United Kingdom 1900-1920. The
Review of Economics and Statistics, 78, 341-344.

Engle, R. F., og V. K. Ng (1993). Measuring and Test-
ing the Impact of News on Volatility. The Journal
of Finance, 48, 1749-1778.

Fama, E. F., L. Fisher, M. C. Jensen og R. Roll (1969).
The Adjustment of Stock Prices to New Infor-
mation. International Economic Review, 10, 1-21.

French, K. R., og R. Roll (1986). Stock Return Vari-
ances. The Arrival of Information and the Reaction
of Traders. Journal of Financial Economics, 17, 5-
26.

Ganapolsky, E. J. J., og S. L. Schmukler (1998). The
Impact of Policy Announcements and News on
Capital Markets: Crisis Management in Argentina
During the Tequila Effect. Alþjóðabankinn. Fengið
af netinu: http://www.worldbank.org/research/
bios/schmuklerpdfs/crisis_management.pdf.

Haugen, R. A., E. Talmor og W. N. Torous (1991). Vol-
atility in the foreign currency futures market. Re-
view of Financial Studies, 4, 543-569.

Hayo, B., og A. M. Kutan (2002). The Impact of News,
Oil Prices, and International Spillovers on Russian
Financial Markets. Center of European Integration
Studies. Fengið af netinu: http://econwpa.
wustl.edu:80/eps/fin/papers/0209/0209001.pdf.

Helgi Tómasson (2000). Verðmat á litlum vaxandi
hlutabréfamörkuðum. Hagmál, 39, 15-19.

Jegadeesh, N., og W. Kim (2003). Value of Analyst Rec-
ommendations: International Evidence. Emory
University. Fengið af netinu: http://www.bus.
emory.edu/njegadeesh/analysts.pdf.

Jones, C. M., O. Lamont og R. Lumsdaine (1996). Pub-
lic Information and the Persistence of Bond Mark-
et Volatility. National Bureau Of Economic 
Research (NBER), Working Paper 5446, Cambrid-
ge.

Jón Daníelsson (2003). Topics in Finance. Háskóli Ís-
lands, Reykjavík.



ÁHRIF FRÉTTA Á ÍSLENSKAN HLUTABRÉFAMARKAÐ 29

MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics
and Finance. Journal of Economic Literature, 35,
13-39.

Mitchell, M. L., og J. H. Mulherin (1994). The Impact
of Public Information on the Stock Market. Journal
of Finance, 49, 923-950.

Nikkinen, J., og P. Sahlström (2001). Impact of Sched-
uled U.S. Macroeconomic News on Stock Market
Uncertainty: a Multinational Perspective. Multi-
national Finance Journal 5, 129-148.

Patell, J. M., og M. A. Wolfson (1982). Good News,
Bad News, and the Intraday Timing of Corporate
Disclosures. The Accounting Review, 57, 509-527.

Roll, R. (1984). Orange juice and weather. American
Economic Review, 74, 861-880.

Roll, R. (1988). R2. Journal of Finance, 43, 541-566.
Schwert, G. W. (1981). The adjustment of stock prices

to information about inflation. Journal of Finance,
36, 15-29.

Schwert, G. W. (1989). Why Does Stock Market Vol-
atility Change Over Time? The Journal of Finance,
44, 1115-1153.

Shiller, R. (1981). Do stock prices move too much to be
justified by subsequent changes in dividends? 
American Economic Review, 71, 421-436.

Shiller, R. J. (2000). Irrational exuberance. Princeton
University Press, Chichester, West Sussex.

Shleifer, A. (2002). Inefficient markets: an introduction
to behavioral finance. Oxford University Press,
Oxford.

Sigurður Óli Hákonarson (1999). Skilvirkni íslenska
hlutabréfamarkaðarins m.t.t. afkomutilkynninga
fyrirtækja. B.S.-ritgerð í hagfræði, Háskóla Íslands,
Reykjavík.

Thompson II, R. B., C. Olsen og J. R. Dietrich (1987).
Attributes of News about Firms: An analysis of
Firm-Specific News Reported in the Wall Street 
Journal Index. Journal of Accounting Research, 25,
245-274.

Úlf Viðar Níelsson (2003). Áhrif frétta á ávöxtun og
flökt íslenskra hlutabréfa. M.S.-ritgerð í hagfræði,
Háskóla Íslands, Reykjavík.

Winsen, J. K. (1976). Investor Behavior and Infor-
mation. The Journal of Financial and Quantitative
Analysis, 11, 13-37.

Zielonka, P. (1999). Biased Judgements On What 
Moves Stock Prices. Institute of Philosophy and
Sociology, Polish Academy of Sciences. Fengið af
netinu: http://www.departments.bucknell.edu/
management/apfa/papers/12Zielonka.pdf.




