Verkefni – Verðmat banka
Aðili hefur leitað til ykkar varðandi verðmat tveggja bankastofnana, Banka A og Banka B.
Meðfylgjandi eru upplýsingar um stöðu bankanna tveggja sem búið er að taka saman. Út frá
þessum upplýsingum og spám eigið þið að vinna verðmat á bönkunum tveimur og veita
aðilanum ráðgjöf varðandi það hvað hann á að gera (Kaupa – Selja – Halda) varðandi hvorn
banka fyrir sig. Hvaða atriði önnur en hrein niðurstaða verðmats geta komið til álita þegar
bankarnir tveir eru metnir? Fjallið um það með stuðningi við þær upplýsingar sem koma fram
í verkefninu.
Í verkefninu þarf að lágmarki að koma fram:
1) Útreikningur á helstu kennitölum við verðmat banka og túlkun þeirra (bæði fyrir
banka A og B)
2) Verðmat með tveggja þrepa arðgreiðslulíkani (DDM), (bæði fyrir banka A og B)
3) Rökstudd ráðgjöf til aðilans sem til ykkar leitaði byggð á kennitölum, verðmati og
öðrum þáttum sem þið teljið að skipti máli.
ATH hámarkslengd á verkefninu er 5 bls, texti og myndir. Vinnið í Word með „Calibri (body)“ texta
stafastærð 11 og 1,15 í línubil. Vandið framsetningu og sýnið skýrt formúlur og útreikninga. Dregið
verður frá einkunn ef farið er framúr blaðsíðufjölda.

Auka upplýsingar til stuðnings:
Hér fyrir neðan má m.a. finna nokkrar kennitölur sambærilegra banka.

ATH að NAV er oft kallað öðru nafni „tangible equity“.
Varðandi ýmsar gagnlegar upplýsingar um skammstafanir o.fl. má benda t.d. á síðuna
www.investopedia.com en þar má nálgast skilgreiningar og ýmsan gagnlegan fróðleik. Rétt er þó að
taka öllu með fyrirvara og sumt á alls ekki við í tilfelli banka þannig að gæta þarf fyllstu varúðar við
notkun síðna sem þessarar.
Komi upp einhver vandamál eða eitthvað er óskýrt má hafa samband á netfangið
haraldur.petursson@arionbanki.is

Banki A
Gengi á markaði: 208 á hlut

Landsvæði: Svíþjóð

Fjöldi hluta: 635,7 milljónir

Beta: 1,13

Banki B
Gengi á markaði: 125,2 á hlut Landsvæði: Danmörk Fjöldi hluta: 849,9 milljónir

Beta: 1,48

