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Fjármálastjórinn  
Skil 1 
 
Þú hefur fengið það verkefni að geyma eina milljón krónur sem söfnuðust í 

góðgerðarsöfnun í skólanum þínum í X mánuði. Þér er annt um að góðgerðarstofnunin 

sem á að fá peningana fái sem allra mest. Sem fjármálastjóri fjárfestir þú þessa fjármuni 

en verður að gera það innan þess ramma sem lýst er hér fyrir neðan. 

a. Íslensk hlutabréf skráð á markað a.m.k. eitt fyrirtæki hámark fimm fyrirtæki. 

Lágmark 250.000kr og hámark 500.000kr. 

b. Í erlendum hlutabréfum skráðum á s&p 500 vísitölunni.  

hámark og lágmark 500.000kr. 

c. Á bankabók. Lágmark 0kr hámark 250.000kr 

 

1. Veldu þér a.m.k. 1 fyrirtæki á íslenska hlutabréfamarkaðnum og að hámarki 5. 

Þú ræður hversu mikið þú kaupir í hverju fyrirtæki en þú mátt ekki nota meira 

en 500.000kr. Ef þú notar minna getur þú sett afganginn á bankareikning. 

2. Þegar þú hefur valið upphæð og fyrirtæki finnur þú gengið á því fyrirtæki á t.d. 

keldan.is. Segjum að þú ætlir að kaupa fyrir 100.000 í Eik og að gengið á Eik sé 

7  þá deilir þú 100.000 með sjö og færð út hversu marga hluti þú færð fyrir 

100.000. 

(100.000/7=14285,7 hlutir) 

3. Næst setur þú fjölda hluta og gengi í réttan reit í excel skjalið og þá ætti að 

birtast sjálfkrafa 100.000 í reitnum Heildar virði.  

Þegar þetta er búið  breytir þú reitnum fyrirtæki 1 í nafnið á því fyrirtæki sem 

þú valdir.   

4.  Næst er komið að erlenda hlutanum. Þú velur eins og áður eitt til fimm fyrirtæki 

á listanum S&P 500 sem er listi yfir 500 stærstu fyrirtæki sem skráð  

eru í Bandaríkjunum. Þú verður að byrja á því að vita hversu miklu þú vilt nota í 

einstakt fyrirtæki og deila með gengi dollars í þá upphæð. t.d. 100.000 deilt með 



 
135 sem myndi gefa þér um 740 dollara, því næst flettir þú upp genginu á 

fyrirtækinu sem þú vilt kaupa í og reiknar þannig út hversu marga hluti þú færð 

fyrir 740 dollara. Það er hægt að nálgast gengi á þeim bréfum t.d. á slóðinni: 

http://www.barchart.com/stocks/sp500.php 

Dæmi: ef þú vilt kaupa fyrir 100.000 í Apple þá byrjar þú á því að sjá hvað þú færð 

marga dollara fyrir það með því að deila 100.000 með nýjasta gengi dollars t.d. 100.000 

/ 135 =740,74 

Næst deilir þú 740,74 með Nýjasta gengi Apple sem gæti verið 115. þá liti dæmið 

svona út 740,74/115=6,4 þú gæti keypt 6,4 hluti í Apple. Þá setur þú þessar upplýsingar 

í excel skjalið og ef allt er rétt gert kemur út tala mjög nálægt 100.000 í heildar virði 

reitinn. 

Til að fá Topp einkunn verður allt að vera rétt gert og útskýringarnar fyrir því hvað var 

valið og hvers vegna verða að vera sannfærandi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Fjármálastjórinn  
Skil 2 
 
Nú eru liðnar nokkrar vikur síðan fjármunum góðgerðamálsins var ráðstafað og nú er 

kominn tími til að skoða hver staðan á peningunum er.  

 

1. Farðu í gamla skjalið sem þú sendir inn síðast og opnaðu flipann sem heitir skil 

2. Settu inn í reitina sem heita Fjöldi hluta sömu tölu og var í skil 1. Í reitina sem 

heita Gengi félags og Gengi dollars   átt þú að setja inn nýtt gengi á félögum 

og dollara þar sem það á við. Ef þú hefur sett pening á bankareikning þarft þú 

að reikna út hversu mikla vexti þú hefur fengið. Einnig verður þú að segja hvað 

reikningurinn heitir sem þú lagðir inn á, í hvaða banka hann er og hversu mikla 

vexti hann gefur. A.t.h. vextirnir sem eru gefnir upp eru ársvextir og þú verður 

að taka tillit til þess að þú hefur bara geymt peningana hluta úr árinu á þessum 

vöxtum. 

2. Reiknaðu út hversu mikið hver og ein fjárfesting hefur breyst (hækkað eða 

lækkað) í prósentum og heildarbreytingu í prósentum. 

 

3. Finndu a.m.k. þrjár fréttir sem gætu útskýrt breytinguna á gengi hlutbréfanna 

sem þú valdir. Það mega vera innlendar eða erlendar fréttir eftir því sem við á. 

Settu  vísan á vefslóð fréttar  í útskýringarkassann. 

 

4. Segðu frá því í ekki of löngu máli hvernig þú hefðir geymt peningana sem þú 

fékkst í september ef þú hefðir haft algerlega frjálsar hendur um ráðstöfun 

þeirra og hvers vegna. Hefðir þú gert eitthvað öðruvísi? Hvað og af hverju? 

 

5. Aukaspurning. Horfðu á þetta myndband og segðu hvort þú teljið þetta vera 

líklegt til að vera satt og rétt og ef ekki hvers vegna. 

https://www.youtube.com/watch?v=xSmvU_fStyI 



 
Fjármálaverkefni – matsviðmið. 

Skil 2. 
 
A: Verkefni leyst á skýran og greinargóðan hátt. Útreikningar stærðfræðilega  

nákvæmir. Nauðsynlegra upplýsinga leitað og raunhæfar ályktanir dregnar af þeim 

gögnum. Sett fram skilmerkileg rök fyrir því hvernig geyma hefði mátt peningana á 

aðra vegu. Aukaspurningu gerð góð skil. Verkefni skilað á tilgreindan hátt. 

 

B: Verkefni leyst á skýran hátt. Útreikningar stærðfræðilega  að mestu nákvæmir. 

Nauðsynlegra upplýsinga leitað og ályktanir dregnar af þeim gögnum. Sett fram rök 

fyrir því hvernig geyma hefði mátt peningana á aðra vegu. Aukaspurningu gerð nokkur 

skil. Verkefni skilað á tilgreindan hátt. 

 

C: Verkefni leyst á nokkuð skýran hátt. Útreikningar stærðfræðilega  nokkuð réttir. 

Einhverra upplýsinga leitað og nokkrar ályktanir dregnar af þeim gögnum. Sett fram 

einhver rök fyrir því hvernig geyma hefði mátt peningana á aðra vegu. Aukaspurningu 

ekki gerð skil. Verkefni skilað en ekki á tilgreindan hátt. 

 

D : Verkefni leyst á ófullnægjandi hátt. Útreikningar stærðfræðilega  rangir. Nánast 

engra  upplýsinga leitað og litlar ályktanir dregnar af þeim gögnum. Ekki sett fram rök 

fyrir því hvernig geyma hefði mátt peningana á aðra vegu. Aukaspurningu ekki gerð 

nein skil. Verkefni skilað en á afar ófullnægjandi hátt.  Verkefni ekki skilað. 

 

 

 
 
 
 
 



 
Fjármálastjórinn  
Skil 3 
 

Nú eru aftur liðinn nokkur tími síðan við tókum stöðuna á eignasafninu okkar og 

kominn tími til að skoða stöðuna aftur. 

6. Farðu í gamla skjalið sem þú sendir inn síðast og opnaðu flipann sem heitir skil 

3. Settu inn í reitina sem heita Fjöldi hluta sömu tölu og var í skil 1. Í reitina sem 

heita Gengi félags og Gengi dollars   átt þú að setja inn nýtt gengi á félögum 

og dollara þar sem það á við. Ef þú hefur sett pening á bankareikning þarft þú 

að reikna út hversu mikla vexti þú hefur fengið. Einnig verður þú að segja hvað 

reikningurinn heitir sem þú lagðir inn á, í hvaða banka hann er og hversu mikla 

vexti hann gefur. A.t.h. vextirnir sem eru gefnir upp eru ársvextir og þú verður 

að taka tillit til þess að þú hefur bara geymt peningana hluta úr árinu á þessum 

vöxtum. 

7.  

8. Reiknaðu út hversu mikið hver og ein fjárfesting hefur breyst (hækkað eða 

lækkað) í prósentum og heildarbreytingu í prósentum. 

 

9. Nú er ekki endilega víst að það sama fáist fyrir milljón í dag og hægt var að fá 

fyrir milljón síðastliðinn september.  Vísitala neysluverðs var í september  xxx 

stig en er í dag xxx stig.  

 

Sem þýðir að verðlag hefur almennt hækkað um xxx% á sama tíma. Til að vita 

hversu mikil raunhækkun eða lækkun varð á peningunum sem við geymdum 

verður að reikna það út með jöfnunni  

 Raunvextir = ((1 + nafnvextir) / (1 + verðbólga)) – 1 

 

Notið excel forritið til að reikna út raunhækkun eða lækkun þar sem nafnvextir 

er hækkun eða lækkun frá upphafi og verðbólga er 0,14%. 



 
 

10. Útskýrið hugtökin 

a)  Ávöxtun 

b) Áhættudreifing 

c) Vextir 

d) Höfuðstóll 

e) Raunávöxtun 

f) Verðbólga 

g) Gengi hlutabréfa 

h) Gengisáhætta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Fjármálastjórinn  
Skil 4 
 
Nú er komið að síðustu skilum í þessu verkefni. Nú verður farið yfir hvað hefur breyst 

og hvað ekki. 

 

1. Farðu í gamla skjalið sem þú sendir inn síðast og opnaðu flipann sem heitir skil 

4. Settu inn í reitina sem heita Fjöldi hluta sömu tölu og var í skil 1. Í reitina sem 

heita Gengi félags og Gengi dollars   átt þú að setja inn nýtt gengi á félögum 

og dollara þar sem það á við. Ef þú hefur sett pening á bankareikning þarft þú 

að reikna út hversu mikla vexti þú hefur fengið. Einnig verður þú að segja hvað 

reikningurinn heitir sem þú lagðir inn á, í hvaða banka hann er og hversu mikla 

vexti hann gefur. A.t.h. vextirnir sem eru gefnir upp eru ársvextir og þú verður 

að taka tillit til þess að þú hefur bara geymt peningana hluta úr árinu á þessum 

vöxtum. 

2. Nú átt þú að setja inn þær dagsetningar sem skilað var í fjóra reiti lóðrétt. Fyrst 

dag, svo punkt, svo mánuð og að lokum ár. Ef það stendur almennt í reitnum 

efst þá eigið þið að breyta því í löng dagsetning. 

 

 



 
Ef að myndin lítur út eins og þessi hægra megin farið þá í hornið á bókstafnum og 

stækkið reitinn þangað til stafir og tölu byrtast. Takið eftir að i reiturinn vinstra megin 

er stærri en hægra megin. 

Því næst setjið þið stöðuna sem var við hver skil þar sem fyrstu skil hjá öllum er 

1.000.000. 

 

 

 

Takið eftir að reiturinn efst segir núna Almennt en ekki dagsetning.  

Farið með músina í efsta vinstra megin og dragið bendilinn yfir allar tölurnar og 

dagsetningarnar, farið úr flipanum heim í flipann setja inn. Veljið svo línurit sem ykkur 

líkar vel við og setjið á síðuna. 

 



 
 

 

Þá ætti þetta að líta einhvern veginn svona út. 

Það eru mörg myndbönd á youtube sem útskýra þetta vel hér er t.d. eitt þeirra. 

https://www.youtube.com/watch?v=1mJoPI67ZuY 

 

11. Svarið þessum spurningum í litaða reitinn. 

a. Hvað kom þér mest á ávart við gerð þessa verkefnis? 

b. Er skynsamlegt að geyma fjármuni annarra í minna en ár eins og fyrirmæli 

verkefnisins gerðu kröfu um? ( í innlendum og erlendum hlutabréfum) Af 

hverju eða af hverju ekki? 

c. Sagan segir að Júdas hafi fengið 30 silfurpeninga forðum daga fyrir að segja til 

Jesú. Ekki er nákvæmlega vitað hve þyngir þessir peningar gætu hafa verið 

þótt fornleyfauppgröftur frá þessum tíma gefi vísbendingar. Gefum okkur því 

þessar forsendur: 30 peningar úr silfri, hver 15 gr. að þyngd. Silfursjóður 

ávaxtaður í 2000 ár með 3,5% vöxtum. Hver væri þyngd sjóðsins í dag miðað 

við að ávöxtun hvers ár væri bætt við þyngd sjóðs um hver áramót? 

(Þetta er reiknað eins og ef 10.000 kr væru  geymdar í banka á 3,5% vöxtum í 

10 ár,  

þ.e. 10.000 ·1,03510).  Er líklegt að svona ávöxtun geti staðist? 


