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Full ástæða er til að óska höfundi og útgefanda til
hamingju með þetta verk, sem hugsað er sem
kennslurit og víst er að háskólastúdentar sem og
þátttakendur á fjármálamarkaði munu fagna ís-
lenskri útgáfu á þessu fræðasviði. Ágúst Einars-
son ritar í formála: „Fámenn þjóð í stóru landi úr
alfaraleið þarf að huga vel að eigin tungumáli í
heimi alþjóðavæðingar og sífellt sértækari um-
ræðu innan vísindanna“. Ég tek undir með Ágústi
og leyfi mér að skilja hann svo að hann vilji
hvetja til aukinnar notkunar íslenskrar tungu í
fjármálatengdum viðfangsefnum og ítreka gildi
þess að aðilar séu hæfir að taka þátt í viðskiptum
á alþjóðlegum fjármálamarkaði. 

Í því sem á eftir fer mun ég gera stuttlega
grein fyrir efni bókarinnar og eftir megni reyna að
halda gagnrýni minni beinskeyttri og hlutlægri.
Hjá því verður þó varla komist að benda á það
sem betur má fara að mínu mati. Skal slíkt að
sjálfsögðu skilið með þeim hætti.

Bókin skiptist í fimm hluta auk viðauka sem
annars vegar fjalla um stærðfræði framfallsins og
hins vegar um lög og reglur. Ég mun ekki fjalla
sérstaklega um viðaukana hér enda eru þeir báðir
byggðir upp sem tilvitnun í annan texta.

Fyrsti hluti bókarinnar nefnist „Eignir og
áhætta“. Þar eru þátttakendur á markaði kynntir
til sögunnar. Fjallað er um grunnforsendur og til-
vist nytjafalla. Grundvallarhugtök í tölfræði eru
kynnt og fjárfestingarmengið sett fram. Umfjöll-

unin hér fylgir í meginatriðum hinni kunnu bók
Bodie, Kane og Marcus, Investments, eins og
höfundur getur um. Framsetning texta og mynda
er heldur litlaus og hefði gjarnan mátt gera við-
mótið notendavænna. Þá hefði verið áhugavert að
sjá raunveruleg íslensk dæmi tekin fyrir í tengsl-
um við þessa umfjöllum en það bíður sjálfsagt
betri tíma. Í lok kaflans er lítillega rætt um mun-
inn á virkri og hlutlausri eignastýringu. Almennt
má segja að efnistök bjóði ekki upp á að slík um-
ræða verði eins djúp og vert væri enda er t.a.m.
allri umfjöllum um afleiður og beitingu þeirra í
þessu skyni sleppt í bókinni.

Annar hluti nefnist „Jafnvægislíkön“. Þar er
kynnt hið fræga CAPM-líkan og útfærslur á því í
formi þátta- og vísitölulíkana. Jafnframt er fjallað
um APT-líkanið. Í niðurlagi kaflans minnist höf-
undur á rannsókn Fama og French frá 1992 og
getur þess að styrr standi um gildi framangreindra
líkana. Hér hefði vissulega verið gagnlegt að fá
ítarlegri umfjöllun um þetta atriði og innlend
gögn til samanburðar en að öðru leyti er kaflinn
hefðbundinn að uppbyggingu.

Þriðji hluti nefnist „Útreikningar í Excel“.
Þessi kafli hefði að mínu áliti mátt missa sín úr
meginmáli bókarinnar. Stuðlað hefði að hnitmið-
aðri framsetningu að hafa hann í viðauka eða þá
að höfundur eða útgefendur héldu úti sérstakri
vefsíðu með bókinni eins og fjölmörg dæmi eru
um núorðið þar sem finna má hjálpargögn eins og
í þessum hluta.

Fjórði hluti nefnist „Skilvirkni, upplýsingar
og siðferði“. Í þessum hluta er kynntur til sög
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unnar fjöldinn allur af upplýsingatengdum vanda-
málum sem skjóta upp kollinum í tengslum við
skilvirkni í verðmyndun og viðskiptum. Í slíkri
umfjöllun togast á viðleitni til að gefa yfirsýn yfir
heildina, sem er sú leið sem hér er valin, á kostn-
að ítarlegri útleiðslu á grunnlíkönum sem að baki
liggja. Í vissum skilningi má segja að yfirferðin
leiti fullmikið yfir á brautir hagfræðinnar og
sjaldgæft í kennslubók í fjármálum að finna svo
mikinn samfelldan texta án stærðfræðilegrar
framsetningar eða útleiðslu á helstu niðurstöðum,
en að sama skapi er kaflinn fróðlegur og dregur
fram séreinkenni höfundar. Á stundum má ætla að
kunnugum lesanda finnist eins og lesa megi dæmi
úr íslenskum fjármálamarkaði á milli línanna en
höfundur kýs að ræða ekki einstök dæmi. Er það
skiljanlegt í ljósi þess að eðli máls samkvæmt eru
hér viðkvæmir hlutir á ferð sem rétt er að fjalla
um á öðrum vettvangi en kennslubók af þessu
tagi. 

Fimmti og síðasti hlutinn nefnist „Efnahags-
líf, kennitölur og fleira“. Efni þessa kafla er afar
víðfeðmt og hefur yfirferðin sambærilegan blæ
og í fjórða hluta. Aftur færi vel á því að tengja
fleiri innlend dæmi við efni kaflans, t.d. þegar
rætt er um kennitölur og verðlagningu hlutabréfa
eða þá við árangursmat í sjóðastjórnun. Hlutverki
Seðlabanka eru gerð þokkaleg skil og getið er um
afleiður. 

Á heildina litið er hér um þarft ritverk að ræða
sem gagnast mun mörgum nemendum og starfs-
mönnum á fjármálamörkuðum. Sem kennslubók
er hún þó frekar þurr í uppsetningu og hefði mátt
leggja áherslu á betra viðmót gagnvart notendum.
Efni bókarinnar er af þeim toga að samhliða henni
mætti reka vefsíðu þar sem t.d. væri umfjöllun um
hagnýta útreikninga fremur en að nota heilan
kafla í bókinni undir það efni. Bókin fjallar um
undirstöðuatriði tengd samspili ávöxtunar og

áhættu og jafnvægislíkana sem taka á því efni.
Kynnt eru til sögunnar atriði sem tengjast upp-
lýsingavandamálum á markaði og að lokum rætt
lítillega um tengsl ýmissa stærða í efnahagslífinu
við þróun á verðbréfamarkaði. Allvíða er leitast
við að útskýra sérhæfð hugtök með innsýn í að-
stæður á innlendum markaði en engin tilraun er
gerð til að draga fram hversu vel fræðin í bókinni
falla að innlendum verðbréfamarkaði. Slíkt hefði
óneitanlega verið áhugavert. Þá hefði það aukið
gildi bókarinnar að fjalla um raunhæfa eigna-
stýringu með tilliti til mismunandi eignasafna á
borð við lífeyrissjóði, almenna verðbréfasjóði,
sérhæfða hlutabréfasjóði, vogunarsjóði, veltu-
bækur fjármálastofnana og annað af því tagi.
Nánast engin umfjöllun er um afleiður og notkun
þeirra við eignastýringu og verður að telja það
nokkurn ágalla á bókinni.

Í næstu útgáfu bókarinnar færi vel á því að
skerpa framsetningu efnis eins og hér hefur verið
rakið. Þyrfti til dæmis að gera markvissari út-
leiðslu á ýmsum atriðum sem ætlast má til að
nemendur í fjármálum hafi á valdi sínu. Að sama
skapi hentar naumast í megintexta bókar um fjár-
mál að leiðbeina lesanda um hluti á borð við
fylkjareikning og önnur slík grundvallaratriði. 
Í staðinn fyrir sumt af þessu efni, sem mætti fara
í viðauka, ætti að koma umfjöllun um afleiður og
þýðingu þeirra á því sviði sem bókin fjallar um.

Í þessari bók, þar sem áhersla er lögð á gildi
umfjöllunar um efnið á eigin tungumáli, eins og
komist er að orði í formála, hefði verið við hæfi
að vitna í heimildaskrá til Hagfræðiorðasafns sem
út kom árið 2000 og geymir ýmis orð og hugtök
úr fjármálum þótt vitaskuld sé á því sviði enn
mikið starf óunnið. En fagnaðarefni er að fá á
markað kennslubók um fjármálafræði á íslenskri
tungu og mun slíkum ritum vafalaust fjölga á
komandi tímum.


