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1. РЕГУЛАТИВА ЗА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ ВО РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1.1. Вовед и преглед на релевантната регулатива 
Пазарите на капитал се од витално значење за растот, развојот и силата 

на пазарните економии. Постоењето на добро организиран пазар на капитал 
претставува фактор кој позитивно влијае врз одлуките на потенцијалните 
домашни и странски инвеститори да вложуваат во домашната економија. 
Добро организиран пазар значи и добро регулиран пазар. 

Јасна и сеопфатна правна рамка е од големо значење за развој на 
добро регулиран пазар на капитал во Република Северна Македонија. 
Здравата и ефикасна регулација, како и довербата што ја носи регулацијата 
се важни за интегритетот, растот, развојот и транспарентноста на пазарите 
на хартии од вредност. 

Во услови на глобализација, од големо значење е стандардизацијата 
на однесувањето на друштвата на пазарот на капитал. Овде, се издвојуваат 
Принципите на Меѓународната организација на комисии за хартии од 
вредност - International Organization of the Secuirities Commissions (IOSCO). 

Националната стратегија е усогласување на домашната правна 
регулатива во областа на финансиските пазари со правото на Европската 
унија - Acquis Communautaire во областа на пазарот на капитал. Со 
транспонирање на правнитe акти на Европската унија, Република Северна 
Македонија гради високо ефикасна регулаторна рамка која е и ќе биде 
во чекор со најновите законски достигнувања во полето на пазарот на 
капитал. Усогласената законска регулатива согласно европските стандарди 
и принципи, придонесува за постигнување еднаков третман и пристап кон 
сите учесници на пазарот на хартии од вредност - домашни или странски 
учесници.

Преку развој на домашната регулатива и нејзино постојано усогласување 
со релевантната меѓународна и европска регулатива се создаваат услови 
за појава на нови инвеститори и креирање на нови производи и услуги 
на финансискиот пазар во Република Северна Македонија, се зголемува 
конкуренцијата на пазарот, се зајакнуваат овластувањата на надзорните 
органи, се обезбедува повисоко ниво на стабилност на пазарот, се 
унапредува заштита на инвеститорите и сите учесници на пазарот, се 
намалуваат трошоците и друго.

Домашната правна рамка за хартиите од вредност е со висок степен 
на усогласеност со соодветната регулатива во Европската унија, а во неа се 
вградени и принципи и стандарди прифатени и во пошироки меѓународни 
рамки.



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност 7

Основен закон со кој се уредува работењето со хартии од вредност во 
Република Северна Македонија е Законот за хартии од вредност.1 Законот 
е хармонизиран со релевантните директиви на Европската унија, како и со 
стандардите и принципите на Меѓународната организација на комисиите за 
хартии од вредност (IOSCO), во којaшто полноправна членка е и Комисијата 
за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

Покрај, Законот за хартии од вредност (во понатамошниот текст: ЗХВ), 
правната рамка во областа на хартиите од вредност ја сочинуваат и Законот 
за  инвестициски фондови2 и Законот за преземање на акционерските 
друштва3. Во правната рамка влегуваат и други закони како што се: Законот 
за трговските друштва4, Законот за банки5, Законот за девизното работење6, 
Законот за спречување на  перење на пари и финансирање тероризам7, 
законите коишто ја сочинуваат даночната регулатива и други.

1.2. Меѓународна регулатива (IOSCO, ЕU и др.)

1.2.1. Меѓународна организација на комисии на хартии од 
вредност

Меѓународната организација на комисии за хартии од вредност - 
International Organization of the Secuirities Commissions (во понатамошниот 
текст: IOSCO) е основана во април 1983 година. Генералниот секретаријат 
на IOSCO е со седиште во Мадрид, Шпанија. IOSCO е меѓународнa 
организација која ги обединува светските регулатори на хартии од вредност 
и е призната како глобален креатор на стандарди за секторот за хартии 
од вредност. IOSCO развива, спроведува и промовира почитување на 
меѓународно признатите стандарди за регулирање на хартии од вредност. 
Оваа организација работи интензивно со Г-20 и Одборот за финансиска 
стабилност - Financial Stability Board (FSB) на агендата на глобалните 
регулаторни реформи.

Целите на членките на оваа меѓународна организација се:
- Меѓусебна соработка во насока на промовирање на регулатива со 

високи стандарди со цел да се одржуваат ефикасни и сигурни пазари на 
хартии од вредност (во понатамошниот текст: „пазари“),

1 Закон за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 
135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16, 83/18 и 31/20)

² Закон за инвестициски фондови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/09, 67/10, 24/11, 
188/13, 145/15, 23/16 и 31/20)

³ Закон за преземање на акционерските друштва („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
69/13, 188/13, 166/14, 154/15, 23/16, 248/18 и 31/20)

4 Закон за трговските друштва( „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 
87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 
61/16, 64/16 и 120/18)

5 Закон за банки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 
153/15, 190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19)

6 Закон за девизно работење („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 
51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16)

7 Закон за спречување на перење на пари и финансирање тероризам („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 120/18 и 275/19)
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- Размена на искуства со цел да се промовира развојот на домашните 
пазари,

- Обединување на напорите за воспоставување стандарди и 
ефективна контрола на меѓународните трансакции со хартии од вредност и

- Обезбедување меѓусебна помош со цел да се промовира 
интегритетот на пазарите со ригорозна примена на стандардите и со 
ефективно санкционирање на прекршоците.

Заклучно со декември 2019 година во IOSCO членуваат вкупно 
228 членки. Тие се поделени во три категории: редовни, придружни и 
афилијативни. Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија од 1994 година е редовна членка на IOSCO. Нејзиното сегашно 
членство вклучува регулаторни тела од повеќе јурисдикции кои имаат 
секојдневна одговорност за регулирање на хартиите од вредност и за 
администрирање на законите за хартии од вредност. 

Многубројните акти на IOSCO ја искажуваат намерата дека регулаторите 
за хартии од вредност, како на домашно, така и на меѓународно ниво, 
треба да бидат водени од постојана грижа за заштита и информирање на 
инвеститорите. Оваа организација признава дека здрави домашни пазари се 
неопходни за силата на развиената домашна економија и дека домашниот 
пазар на хартии од вредност сé повеќе се интегрира во глобален пазар.

Зголемените глобализирани и интегрирани финансиски пазари 
претставуваат значителни предизвици за регулирање на пазарите на хартии 
од вредност. Затоа, во глобално и интегрирано опкружување, регулаторите 
мора да бидат во состојба да ја оценат природата на прекуграничното 
однесување доколку сакаат да обезбедат постоење на фер, ефикасни и 
транспарентни пазари. 

Исто така, поголемиот глобален пазар носи со себе и зголемена 
меѓусебна зависност на регулаторите. Мора да постојат силни врски помеѓу 
регулаторите и капацитетот да се реализираат овие врски. Регулаторите, 
исто така, мора да имаат доверба еден во друг. Со рзвојот на овие врски и 
оваа доверба ќе им се помогне со развивање на заеднички сет на водечки 
принципи и заеднички регулаторни цели. Високите регулаторни стандарди 
и ефективната меѓународна соработка не само што ќе ги заштитат 
инвеститорите, туку и ќе го намалат системскиот ризик. IOSCO се залага 
регулаторите да бидат подготвени да се справат со значајните предизвици 
поставени од зголемената важност на технологијата и особено развојот во 
областа на електронската трговија.

Заради унифицирање на општите предлози и сугестии на IOSCO, 
односно заради поранешниот широк спектар на пазари на различни нивоа 
на развој и комплексност со различна големина, кои оперираат во различно 
правно и културно опкружување, воведени се конкретни принципи кои се 
однесуваат на регулирање на пазарите на хартии од вредност. Нивната 
примарна цел е да се охрабрат јурисдикциите да го подобрат квалитетот 
на својата регулатива за хартиите од вредност. Принципите утврдуваат 
широка општа рамка за регулирање на хартиите од вредност, вклучувајќи 
го регулирањето на: 
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а) пазарите на хартии од вредност и деривативи,
б) посредници кои работат на тие пазари,
в) издавачи на хартии од вредност,
г) субјектите кои нудат инвестициски, аналитички или оценувачки 

услуги, како што се агенциите за кредитен рејтинг и
д) продажба, управување и работење со шеми за колективно 

инвестирање.
Целите и принципите за регулирање на хартиите од вредност на IOSCO 

за прв пат беа усвоени од Претседавачкиот комитет во септември 1998 година. 
Принципите беа усвоени како вреден извор на информации за принципите 
коишто придонесуваат за ефективна регулација на хартиите од вредност и за 
алатките и техниките неопходни за да се спроведат тие принципи. 

Понатаму, претседателскиот комитет утврди дека: 
- правични, ефикасни и стабилни домашни пазари се критични 

компоненти на многу национални економии и дека домашните пазари на 
хартии од вредност сé повеќе се интегрираат во глобален пазар, 

- целите и принципите ги поттикнуваат земјите да го подобрат 
квалитетот на нивните регулаторни системи за хартии од вредност и

- целите и принципите претставуваат меѓународен консензус за цврсти, 
прудентни принципи и практики за регулирање на пазарите на хартии од 
вредност. 

Овие изјави остануваат валидни и за денешните пазари.8

Во 2 003 година, принципите беа ревидирани9 и беше усвоена детална 
методологија за проценка на спроведувањето на принципите10. Во јуни 
2010 година11, Комитетот на претседатели усвои ревидиран сет од триесет 
и осум принципи, потпирајќи се на развојот на регулативата за хартии од 
вредност и поуките од глобалната финансиска криза во 2007 година. Во 
септември 2011 година, беше ревидирана методологијата за поддршка на 
триесет и осумте принципи. Во 2 017 година, принципите беа ажурирани за 
да обезбедат конзистентност со ревизиите направени во методологијата за 
инкорпорирање на стандардите на IOSCO издадени од 2010 година.

Во мај 2017 година, IOSCO издаде официјална верзија на целите и 
принципите за регулирање на хартиите од вредност на IOSCO12. Разликата 
помеѓу целите и принципите за регулирање на хартиите од вредност на 
IOSCO од јуни 2010 година и последната официјална верзија на овој документ 

8 IOSCO, „Objectives and Principles оf Securities Regulation“, September 1998, достапнo на:https://www.iosco.org/
library/pubdocs/pdf/IOSCOPD82.pdf

9 IOSCO, „Objectives and Principles оf Securities Regulation“, Мау 2003, достапно на: https://www.iosco.org/library/
pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf

10 IOSCO, „Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities 
Regulation“, October 2003, достапно на: https://www.iosco.org

11 IOSCO, „Objectives and Principles оf Securities Regulation“, Јune 2010,  достапно на: https://www.iosco.org
12 IOSCO, „Objectives and Principles оf Securities Regulation“, May 2017, достапно на: https://www.iosco.org/library/

pubdocs/pdf/IOSCOPD561.pdf.
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од мај 2017 година е повеќе од технички аспект односно воведување на нова 
десетта категорија - принципи кои се однесуваат на клиринг и порамнување. 
И досега, овој принцип содржински постоеше во целите и принципите за 
регулирање на хартиите од вредност на IOSCO од јуни 2010 година, но не 
беше издвоен во посебна категорија. 

Според IOSCO, регулирањето на хартиите од вредност треба да се 
заснова на три главни цели. Но, иако има локални разлики во структурата на 
пазарите, овие цели даваат основа за еден ефикасен систем за регулирање 
на хартиите од вредност во посебните национални економии.

Принципите на IOSCO се засноваат на т ри цели на регулирање на 
хартиите од вредност. Тие цели се:

- заштита на инвеститорите;
- сигурност дека пазарите се праведни, ефикасни и транспарентни и
- намалување на системскиот ризик.
Сите три цели се тесно поврзани и во некои случаи тие се преплетуваат, 

односно многу од принципите кои помагаат во осигурувањето на праведни, 
ефикасни и транспарентни пазари истовремено обезбедуваат заштита на 
инвеститорите и помагаат за намалување на системскиот ризик. 

Заштита на инвеститорите

За да се постигне заштита на инвеститорите, IOSCO предвидува дека тие 
треба да се заштитуваат од наведување во погрешна насока, манипулативна 
или измамничка пракса (вклучувајќи и внатрешно (инсајдерско) тргување), 
избрзување или тргување со предност пред клиентите и злоупотреба на 
средствата на клиентите. Најважното средство за обезбедување на заштита 
на инвеститорот е целосното објавување на информации за донесување на 
одлука за инвестирање. Со ова, инвеститорите се во поголема можност да 
ги проценат потенцијалните ризици и предности на своите инвестиции, па 
на тој начин и да ги заштитат личните интереси. 

Сигурност дека пазарите се праведни, ефикасни и транспарентни

Првична гаранција за обезбедување на праведен (фер) пазар на 
хартии од вредност претставува самото одобрение коешто регулаторот им 
го дава на учесниците на берзата и операторите на системи за тргување.

Праведноста на пазарите е тесно поврзана со заштитата на 
инвеститорите, а особено со заштитата од несоодветна пракса при 
тргувањето дефинирана во соодветната регулатива преку која ќе се утврди, 
обесхрабри и казни манипулацијата и/или несоодветното и незаконско 
постапување при тргувањето со хартии од вредност. Регулативата треба да 
има за цел да осигури дека на инвеститорите им се дава праведен пристап кон 
инструментите на пазарот, како и потребните информации за пазарната цена 
на хартиите од вредност. Исто така, регулативата треба да ги унапредува 
пазарните механизми што обезбедуваат праведен третман при давањето 
налози и при процесот на формирање на цената на хартиите од вредност. 

За обезбедување на ефикасен пазар од особена важност е соодветната 
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дистрибуција на важните и релевантни информации кои би влијаеле на 
формирање на цената, па затоа и самата регулативата треба да промовира 
ефикасност на пазарот.

С поред IOSCO, транспарентноста може да се дефинира како степен 
на информирање во врска со тргувањето (вклучувајќи ги и информациите 
пред тргување и информациите по тргување) што бил навреме достапен 
пред јавноста. Информациите пред тргувањето (еx ante информации)
се содржани во понудите на акционерските друштва (проспектите, јавните 
повици и др.) и истите се користат како средство кое им овозможува на 
инвеститорите да знаат, во рамките на одреден степен на сигурност, дали 
можат или по која цена би можеле да постигнат договор за купопродажба на 
хартии од вредност. Од друга страна пак, информациите по тргувањето 
(ex post информации) се однесуваат на цените и големината на вкупниот 
број единечни трансакции кои навистина се случиле. IOSCO го застапува 
ставот дека во најголем дел, самата регулативата треба да обезбеди 
највисоко можно ниво на транспарентност.

Намалување на системскиот ризик

Во врска со интегритетот на пазарите, стандардите на IOSCO бараат 
регулативата да има за цел да го намали ризикот од неуспех и тоа преку 
обезбедување на соодветни услови за контрола на капиталот и интерна 
контрола. Тоа значи дека ако дојде до одреден неуспех во какви и да било 
случаи, регулативата треба да се стреми да го намали влијанието на таквиот 
неуспех и особено да се обиде да го изолира ризикот на друштвото кое 
било неуспешно. Во вакви случаи, за посредниците на пазарот треба да се 
предвидат прописи (регулатива) преку кои постојано ќе се следат условите 
за адекватен и постојан капитал, како и други мерки на претпазливост.

Од друга страна, за еден активен пазар на хартии од вредност од 
голема важност е преземањето ризик и регулативата не треба непотребно да 
спречува преземање на (дозволен/законски) ризик. Напротив, регулаторот 
треба истовремено да го промовира и да го дозволи ефективното 
управување со ризикот и да осигура дека капиталот и другите прудентни 
барања се доволни за да одговорат на соодветното преземање на ризици, да 
дозволат апсорпција на одредени загуби и да го контролираат прекумерното 
преземање на ризици.

Ефикасениот и прецизен процес на клиринг и порамнувањето кој 
е правилно се надгледува и користи е ефективна алатка за управување 
со ризиците. Нестабилноста може да резултира од настани во друга 
јурисдикција или да се случат во неколку јурисдикции, така што одговорите 
на регулаторите на прекините на пазарот треба да се стремат да ја олеснат 
стабилноста во земјата и на глобално ниво преку соработка и размена на 
информации.

Според горенаведеното, очигледен е ставот на IOSCO дека 
регулативата треба да помогне во формирање на капиталот, економскиот 
раст во една економија, ефикасност и транспарентност на пазарот. Во однос 
на регулативата, треба да се препознаат и придобивките од конкуренцијата 
на пазарот. Регулирањето е неопходно за обезбедување и постигнување на 
трите суштински цели, но несоодветната регулатива може да наметне или 
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да се претвори во еден непотребен товар за пазарот на хартии од вредност 
и да го спречи пазарниот раст и развој.

За да се остварат целите за регулирање на хартиите од вредност, 
I OSCO поставува триесет и осум принципи на регулирање на хартиите 
од вредност. Овие принципи се групирани во десет категории кои имаат 
практичен ефект на целите доколку се применети во соодветната правна 
рамка на националната регулатива. 

Категориите на принципите се следните: 
 а) Принципи кои се однесуваат на регулаторот,
б) Принципи за саморегулација,
в) Принципи за примена на регулативата за хартии од вредност, 
г) Принципи за соработка во регулативата,
д) Принципи за издавачите на хартии од вредност,
ѓ) Принципи за ревизорите, агенциите за кредитен рејтинг и другите 

обезбедувачи на информации,
е) Принципи за колективните инвестициски шеми, 
ж) Принципи за посредниците на пазарот, 
з) Принципи на секундарните и другите пазари и
ѕ) Принципи кои се однесуваат на клиринг и порамнување.

а) Принципи кои се однесуваат на регулаторот
1. О дговорностите на регулаторот треба да бидат јасно и 

објективно наведени.

Според овој принцип, капацитетот на регулаторот за одговорно, 
праведно и ефикасно однесување ќе дојде до израз преку:

- јасно дефинирани одговорности кои најдобро би било да се одредени 
со закон,

- цврста соработка помеѓу надлежните регулатори/органи преку 
соодветни канали и

- адекватна правна заштита за регулаторите и нивните вработени кои 
делуваат bona fi de кога ги вршат своите задачи и функции.

2. Во својата работа регулаторот т реба да биде независен и да 
одговара за извршувањето на своите функции и надлежности.

Принципот јасно предвидува дека регулаторот треба да биде 
оперативно независен од надворешни политички или комерцијални 
попречувања во извршување на својата работа или овластувања и треба 
да има одговорност во употребата на својата моќ и ресурси. Без таква 
независност, инвеститорите и другите учесници на пазарот може да имаат 
причини да се сомневаат во објективноста и правичноста на регулаторот, а 
тоа да има и штетни ефекти врз интегритетот на пазарот.
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3. Регулаторот треба да има соодветни овластувања, ресурси и 
капацитет за извршување на своите функции и надлежности.

За остварување на овој принцип, IOSCO ја нагласува потребата 
од значајно финансирање на регулаторот. За регулаторот да биде во 
можност да ги спроведува своите задачи (овластувања за лиценцирање, 
надзор, инспекција, истрага, усогласување на прописи и сл.) пресудно е 
финансирањето. Исто така, регулаторот треба да има капацитет и ресурси 
за привлекување и задржување на соодветно обучен, квалификуван и 
стручен кадар за извршување на своите функции и остварување на своите 
овластувања. Сепак, можностите и ресурсите на регулаторот треба да 
бидат во согласност со големината, сложеноста и видот на пазарите што ги 
надгледува. 

4 . Регулаторот треба да усвои јасни и конзистентни регулативни 
процеси.

Јасни, конзистентни, транспарентни процедури и процеси се дел 
од основната праведност и рамка за развој на р егулаторни одлуки и 
за преземање на регулаторни активности кои обезбедуваат отчетност. 
Меѓутоа, политиките за транспарентност мора да ги балансираат правата на 
поединците за доверливост и регулаторните потребите за следење и надзор 
со цел регулаторните процеси да бидат фер, правeдни и транспарентни.

При користењето на својата моќ и при извршувањето на своите функции, 
регулаторот треба да одреди процес на работа којшто се применува:

- конзистентно;
- сеопфатно;
- транспарентно и јавно;
- праведно и еднакво.
5. К адарот на регулаторот треба да се придржува кон највисоките 

професионални стандарди, вклучувајќи и соодветни стандарди за 
доверливост.

Овој принцип се однесува на интегритетот и средствата за постигнување 
и демонстрирање на интегритетот на регулаторот и на неговиот кадар. 
Само највисоките професионални стандарди на однесување се соодветни 
за постигнување на целите на регулативата.

6. Регулаторот треба да има сопствен процес или да придонесува 
кон друг постоен процес за следење, намалување или управување со 
системскиот ризик, соодветен на мандатот на регулаторот.

Принципот 6 признава дека регулаторите за хартии од вредност имаат 
важна и единствена улога во идентификувањето, следењето, намалувањето 
и управувањето со системскиот ризик. П ромовирањето на финансиската 
стабилност е заедничка одговорност меѓу регулаторната заедница на 
финансискиот сектор. Регулаторите за хартии од вредност, прудентните 
регулатори и централните банки имаат важна улога за системскиот ризик и 
на располагање им се различни алатки.
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7. Регулаторот треба да има сопствен процес, или да придонесува 
кон друг постоен процес за редовна процена на периметарот на опфатот 
на регулативата.

Редовниот преглед на периметарот на прописите промовира 
регулаторна рамка која ја поддржува заштитата на инвеститорите, фер, 
ефикасен и транспарентен пазар и намалување на системскиот ризик. 
Редовниот преглед на периметарот на регулацијата, исто така ќе ја разгледа 
ефективноста на постоечките прописи и потребата да се модифицираат 
или усвојат нови прописи во однос на новите пазарни случувања. Особено, 
тој преглед ќе треба да го реши ризикот од регулаторна арбитража што 
произлегува од промените на интензитетот на регулативата во финансискиот 
сектор.

8. Регулаторот треба да обезбеди дека конфликтите на интереси 
или несоодветните поттикнувачки фактори се избегнати, елиминирани, 
обелоденети или на друг начин управувани.

Овој принцип е сеопфатен принцип кој ја поставува улогата на 
регулаторите за хартии од вредност во фокусот на: конфликти на интереси 
и несоодветни поттикнувачки фактори. Постојаната загриженост на 
регулаторите за хартии од вредност има врска со она што во теоријата се 
нарекува „агенциски проблем“, каде што учесниците на пазарот на кои им е 
доверено да дејствуваат во интерес на други, ја користат својата позиција, 
моќ или информации за да ги унапредат сопствените интереси.

б) Принципи за саморегулација
9. К ога регулаторниот систем користи саморегулирачки 

организации (во понатамошниот текст „СРО“) кои имаат одредена 
обврска за директен надзор во нивната област на надлежности, таквите 
СРО треба да бидат предмет на контрола од страна на регулаторот и 
треба да почитуваат стандарди на правичност и доверливост кога ги 
остваруваат надлежностите или делегираните овластувања.

Според IOSCO, СРO-те можат да претставуваат з начајно дополнување 
на работата на регулаторот за постигнување на целите за регулирање на 
хартиите од вредност.

в) Принципи за примена на регулативата за хартии од вредност
10. Регулаторот треба да има овластување да врши сеопфатна 

инспекција, истрага и надзор.

Супервизијата врз однесувањето на посредниците на пазарот на хартии 
од вредност со помош на механизмите на инспекција и надзор обезбедува 
одржување на високи стандарди и заштита на инвеститорите. Принципот 
10 ги нагласува овластувањата на регулаторот да спроведе тековен надзор 
и надзор на регулирани субјекти како превентивна мерка. Регулаторот 
го прави надзорот и преку следење на усогласеноста со регулаторните 
барања, откривање и спречување на неусогласеностите, идентификување 
на ризиците и потенцијалните проблеми.
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11. Регулаторот треба да има сеопфатно овластување (моќ) за 
примена на законските одредби (enforcement powers).

Сложениот карактер на трансакциите со хартии од вредност и 
софистицираните измамнички шеми наметнуваат строго и доследно 
применување на законите за хартии од вредност. Бидејќи инвеститорите во 
хартии од вредност се особено погодени од несоодветното однесување на 
посредниците и другите учесници, на регулаторот и на друг надлежен орган 
треба да им биде обезбедена сеопфатна надлежност за водење истрага и 
примена на законот (истражни и извршни овластувања).

12. Регулативниот систем треба да обезбеди ефективна и 
кредибилна употреба на овластувањето за инспекција, истрага, надзор 
и овластување за примена на законските одредби, како и утврдување на 
ефективна програма за нивна примена.

Додека принципите 10 и 11 се наменети за утврдување на природата 
и степенот на овластувања на регулаторот, а принципот 3 ги опфаќа општо 
ресурсите на регулаторот, принципот 12 е дизајниран да ја мери способноста 
на регулаторот да ги користи своите ресурси и своите овластувања и колку 
ефикасно и целосно ги применува. Заедно, овие принципи се обидуваат 
да ја утврдат способност на регулаторот да ги надгледува субјектите кои 
се предмет на негов надзор, да собира информации на редовна и ad hoc 
основа и да презема законски мерки или други соодветни корективни мерки 
кон регулираните субјекти за да се осигури дека субјектите се усогласени 
со релевантниот закон за хартии од вредност или се санкционираат за 
непочитување. Конкретно, регулаторот треба да биде способен да покаже и 
објасни како ги врши неговите овластувања. Ова оди и во насока на зајакнување 
на степенот на јавност и транспарентност на работата на регулаторот. 

г) Принципи за соработка во регулативата
13. Регулаторот треба да има овластување да разменува, како 

јавни така и информации кои не се за јавност, со домашни и странски 
хомологни институции.

IOSCO ја нагласува потребата од домашна и меѓународна соработка. 
Потребата за размена на информации најчесто се одвива на домашно ниво, 
како на пример, во случаи на измама или перење на пари кои произлегуваат од 
трансакции со хартии од вредност. Овие случаи бараат тесна соработка меѓу 
два или повеќе домашни органи (супервизорски, регулаторните и судските 
органи). Потребата од домашна соработка е исто така важна во случаи кога 
надзорот содржи информации кои се релевантни за намалување на системскиот 
ризик, а особено во случаи кога постојат поделби на одговорностите во 
врска со хартиите од вредност, банкарство и други финансиски сектори. 
Меѓународната соработка помеѓу регулаторите е потребна за ефикасно 
регулирање и надзор на домашните пазари. Неможноста да се обезбеди 
регулаторна и надзорна помош може сериозно да ги компромитира напорите 
за ефикасно регулирање на хартиите од вредност. Затоа домашните закони 
треба да ги отстранат пречките за воспоставување меѓународна соработка. 
Потребата за сé поинтензивна меѓународна соработка помеѓу регулаторите 
е резултат на сé поголемата интернационализација на финансиските 
активности и глобализацијата на пазарите на хартии од вредност.
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14. Регулаторите треба да воспостават механизми за размена на 
информации кои определуваат како и каде ќе ги разменуваат јавните и 
оние информации кои не се за јавност со домашните и странски хомологни 
институции.

Ф ормата и содржината на соработката ќе се разликуваат од случај до 
случај. Oд суштинско значење е соработка да се развива не само во заеднички 
контроли, туку и во заеднички програми за следење на усогласеноста со 
прописите и други прашања, а сé со цел спречување на одредени нелегални 
активности во рамките на регулативата за хартии од вредност. Исто така, 
регулаторите можат да си помагаат меѓусебно во споделување на методите 
за спроведување на надзор преку т.н. техничка помош.

Еден од начините за реализација и зацврстување на меѓународната 
соработка е преку потпишување на меморандуми за разбирање и соработка 
при размена на информации, како билатерални, така и мултилатерални 
меморандуми. Меморандумите за разбирање го олеснуваат процесот на 
размена на информации преку воспоставување на повеќе формализирани 
механизам или рамка со која се даваат јасни дозволи, клаузули за доверливост 
и други оперативни процедури помеѓу страните. Oд мај 2002 година, 
мултилатералниот меморандум за разбирање, соработката и размената 
на информации помеѓу регулаторите во земјите-членки на IOSCO (MMoU) 
стана задолжителен глобален минимален стандард за спроведување на 
соработка меѓу регулаторите на хартии од вредност. Овој меморандум 
кој е ревидиран во мај 2012 година е пример за меѓународна соработка, 
но не треба да се смета дека ја ограничува способноста на членовите да 
потпишуваат други договори кои можат содржински да го надминат она 
што е пропишано во меморандумот. Во 2010 година, Комисијата за хартии 
од вредност на Република Северна Македонија го има потпишано овој 
мултилатерален меморандум.

15. Регулативниот систем треба да обезбеди давање на помош 
на странските регулатори кои имаат потреба да направат истрага во 
рамките на своите функции и примена на своите овластувања.

Зголемената појава на финансиски конгломерати (холдинг друштва) кои 
ги здружуваат активностите на друштвата во различни финансиски сектори, 
а во некои јурисдикции, ги здружуваат и финансиските и нефинансиските 
друштва, ја зголемува потребата за соработка за подобрување на 
ефикасноста на супервизорските методи и пристапи. Соработката и помошта 
во областа на надзорот е исто така неопходна во контекст на активностите 
на регулираните субјекти и издавачи на пазарите ширум светот. Во 2010 
година, IOSCO објави низа принципи за насочување на своите членовите во 
развивање на надзорни аранжмани за прекугранична соработка.

Сумирано, Принципот 13 го мери обемот на способноста на 
регулаторот да споделува информации. Принципот 14 се занимава со тоа 
дали регулаторот има воспоставено механизми за да утврди кога и како 
ќе споделува информации со своите хомологни институции (партнери). 
Принципот 15 се однесува на видовите на помош што регулаторот може да 
ги обезбеди за своите партнери.
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Мултилатералниот меморандум  за разбирање, соработката и 
размената на информации помеѓу регулаторите во земјите-членки на IOSCO 
(MMoU) е дизајниран, меѓу другото, да ја олесни имплементацијата на 
принципите 13, 14 и 15. Потпишувањето на меморандумот е силен индикатор 
дека овие принципи се имплементирани од институцијата која има правна 
надлежност да ги исполнува меѓународните стандарди на IOSCO. 

д) Принципи за издавачите на хартии од вредност

16. Треба да се обезбеди целосно, навремено и прецизно објавување 
на финансиските резултати, ризици и други материјални информации 
потребни при донесувањето на инвестициските одлуки.

IOSCO посветува големо внимание на принципите кои се однесуваат 
на информациите што издавачите на хартии од вредност, на континуирана 
основа треба да им ги соопштат на инвеститорите кога инвестираат во 
хартии од вредност. Тие бараат разгледување на адекватноста, точноста 
и навременоста на финансиските и нефинансиските обелоденувања, како 
и откривање на ризиците кои се од суштинско значење за одлуките на 
инвеститорите. 

Овие принципи настојуваат да ги поддржат основните цели на IOSCO 
за регулирање на хартиите од вредност, и тоа на следниот начин:

• ја зајакнуваат заштитата на инвеститорите со барање издавачите 
да им обезбедат на инвеститорите информации за издавачот, ризиците од 
инвестирање во хартии од вредност и други значајности за поддршка на 
подобри инвестициски одлуки,

• го поддржуваат функционирањето на праведен, уреден, ефикасен 
и транспарентен пазар преку обезбедување на инвеститорите, а со тоа 
и на пазарите со точни и релевантни информации (тековен и проверен 
информациски материјал) и

• го помагаат намалувањето на системскиот ризик, бидејќи може 
да влијаат врз довербата на инвеститорите преку зголемување на 
транспарентноста на пазарот.

17. Сите сопственици на хартии од вредност во едно друштво 
треба да се третираат на фер и еднаков начин.

Со цел да се обезбеди фер и еднаков третман на акционерите (особено 
во врска со одлуките за гласање и промената на контролните трансакции), 
овој принцип ја поддржува заштитата на инвеститорите, како и ефикасноста 
и транспарентноста на пазарот.

Овој принцип бара проценка за тоа дали основните права на 
акционерите се заштитени и дали акционерите во рамките на една класа се 
третираат еднакво. Принципот 17 се однесува на многу од истите прашања 
кои се опфатени со Принципите I и II од Принципите за корпоративно 
управување на Организацијата за економска соработка и развој (OЕЦД) во 
врска со правата и eднаквиот третман на акционерите, особено во врска со 
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одлуките за гласање, понуди за преземање и други трансакции што може 
да резултираат со промена на контролата или кои можат да ја консолидира 
контролата.

За да се зачува праведниот и еднаков третман кон акционерите, 
регулативата, меѓу другото, треба да поставува услов за објавување на 
бројот на акции кои ги поседуваат директорите и оние лица кои поседуваат 
мнозинство од вкупниот број на акции на друштвото, односно регулативата 
треба да биде во согласност со потребите за информирање на акционерите 
на даденото друштво. Ова генерално се смета за информација неопходна 
за донесување информирани одлуки за инвестирање.

18. Сметководствените стандарди кои се користени од страна на 
издавачите на хартии од вредност треба да бидат со висок и меѓународно 
прифатлив квалитет.

IOSCO нагласува дека споредувањето, доверливоста и сигурноста 
на финансиските информации се од суштинско значење за донесување 
на одредени инвестициони одлуки. Целта на финансиските извештаи е 
да обезбедат информации за: финансиската позиција на едно друштво, 
резултатите од работењето, текот на готовинските средства, промените во 
сопственоста на акциите во друштвото и др. Сите овие информации треба 
да бидат сеопфатни, конзистентни, соодветни, доверливи и споредливи.

***

Проценката на спроведувањето на Принципите 16, 17 и 18 е многу 
важна и за да се утврди дали тие се спроведуваат на начин кој ги постигнува 
целите за заштита на акционерите, праведни, правилни, ефикасни и 
транспарентни пазари и намалување на системскиот ризик, потребно е да 
се разгледа општата законска рамка и законите на јурисдикцијата кои ја 
дополнуваат регулативата за хартии од вредност. Правната рамка ја 
сочинуваат комплементарни закони, како што се на пример Законот за 
трговските друштва, Законот за облигациони односи, Закон за стечај и други 
закони кои што може да претставува дел од оваа рамка.

Правна рамка 
Ефективната и транспарентна регулатива за хартии од вредност 

зависи од соодветната законска рамка. Прашањата што треба да се 
решат во домашните закони на јурисдикцијата вклучуваат:

1. Компаниско право/Закон за трговските друштва (како и 
други закони - Закон за хартии од вредност, Закон за преземање 
акционерски друштва и др.)

1.1 формирање на друштво;
1.2 должности на (не)извршни директори и раководни лица;
1.3 регулирање на понудите за преземање и други трансакции со 

цел да се изврши промена во контролата;
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ѓ) Принципи за ревизорите, агенциите за кредитен рејтинг и 
другите обезбедувачи на информации

19. Ревизорите треба да бидат подложени на соодветни нивоа на 
контрола.

1.4 правила со кои се регулира издавањето и понудата за продажба 
на хартии од вредност;

1.5 обелоденување на информации на имателите на хартиите од 
вредност за да се овозможи информирано носење на одлуки за гласање и

1.6 обелоденување на квалификувани акционери.
2. Комерцијален законик / Договорно право (Закон за 

облигационите односи)
2.1 приватно право на договор;
2.2 олеснување на кредитирањето на хартии од вредност и 

хипотекација;
2.3 имотни (сопственички) права, вклучувајќи ги и правата кои се 

однесуваат на хартиите од вредност и правилата со кои се регулира 
пренесувањето на тие права.

3. Закони за оданочување
3.1 прецизност и конзистентност, вклучувајќи, но не ограничувајќи 

се на третман на инвестиции и инвестициски производи.
4. Закони за стечај и несолвентност
4.1 права на имателите на хартии од вредност во случај на 

ликвидација;
4.2 права на клиентите во случај на стечај на посредникот;
4.3 пребивање.
5. Закон за заштитата на конкуренцијата
5.1 спречување на анти-конкурентни практики;
5.2 спречување на нефер бариери за влез;
5.3 спречување на злоупотреба на доминантна позиција на пазарот. 
6. Закон за банките
7. Систем за решавање спорови
7.1 правичен и ефикасен судски систем (вклучувајќи алтернатива 

на арбитража или други алтернативни механизми за решавање на 
спорови).

7.2 извршување на судски одлуки/налози и арбитражни одлуки, 
вклучувајќи и странски налози и одлуки.
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Ефективниот надзор над оние кои вршат ревизорски услуги е од 
клучно значење за сигурноста и интегритетот на процесот на финансиско 
известување и помага во намалувањето на ризиците од финансиско 
известување и неуспех во ревизијата на пазарот на хартии од вредност. 
Крајната цел на таков надзор е да ги заштити интересите на инвеститорите и 
да го зголеми јавниот интерес во подготовката на информативни, вистински, 
праведни и независни ревизорски извештаи.

20. Ревизорите треба да бидат независни во однос на ентитетот 
што издава хартии од вредност што е предмет на нивна ревизија.

Овој принцип укажува дека независните ревизори играат клучна улога 
во зголемувањето на веродостојноста на финансиските информации преку 
потврдување дали финансиските извештаи изготвени од раководството 
се прилично презентирани или обезбедуваат вистински и фер изглед на 
финансиската состојба и минатото работење на издавачот во согласност со 
прифатените стандарди.

Регулаторната рамка треба да биде дизајнирана да поттикне 
независност на ревизорот и надзор над независноста на ревизорот. 
Стандардите за независност на надворешниот ревизор треба да воспостават 
рамка на принципи, поддржана со комбинација на забрани, ограничувања, 
други политики и процедури и обелоденувања, кои ги опфаќаат најмалку 
следните закани за независност: а) личен интерес; б) самопроверка; в) 
застапување; г) блискост; д) заплашување.

21. Стандардите на ревизија треба да бидат со висок и меѓународно 
прифатлив квалитет.

Висококвалитетните стандарди за ревизија помагаат да се зачува 
интегритетот на финансиските извештаи на издавачот. Стандардите за 
ревизија се неопходни заштитни мерки за веродостојноста и квалитетот на 
финансиските информации. Таквите стандарди треба да бидат сеопфатни, 
добро дефинирани и со висок и меѓународно прифатлив квалитет. Тие 
се неопходен партнер на висококвалитетни и меѓународно прифатени 
сметководствени стандарди и нивната примена во ревизијата придонесува 
за обезбедување на инвеститорите со точни и релевантни информации за 
финансиските перформанси на друштвата.

22. Агенциите за кредитен рејтинг треба да бидат предмет на 
соодветни нивоа на контрола. Регулаторниот систем треба да обезбеди 
дека агенциите за кредитен рејтинг чии рејтинзи се користат за 
регулаторни цели се предмет на регистрација и на редовна супервизија.

Според IOSCO, агенциите за кредитен рејтинг (АКР) можат да играат 
важна улога во современите пазари на капитал. Тие обично се однесуваат 
на кредитниот ризик на издавачите на хартии од вредност и нивните 
финансиски обврски. Со оглед на огромното количество на информации што 
им се достапни на инвеститорите денес - некои од нив се корисни, а некои 
од не – АКР може да имаат корисна улога во помагањето на инвеститорите и 
другите да ги разгледаат овие информации и да ги анализираат кредитните 
ризици со кои се соочуваат при давањето заеми на одреден заемопримач 
или при купување на должнички хартии од вредност на издавачот.
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Активностите на АКР се од интерес за инвеститорите, издавачите, 
пазарните посредници и финансиските регулатори. АКР треба да бидат 
предмет на соодветни нивоа на контрола, чија природа зависи од: 
структурата на пазарот; структурата на индустријата за кредитен рејтинг во 
одредена јурисдикција; како се користат кредитни рејтинзи во јурисдикцијата 
и соодветните регулаторни ризици поврзани со АКР.

IOSCO има изготвено Изјава за принципи во врска со активностите 
на агенциите за кредитен рејтинг („Принципи на АКР“), кои се дизајнирани 
да бидат „корисна алатка за регулаторите на хартии од вредност, АКР и 
други кои сакаат да го подобрат начинот на функционирање на АКР и како 
мислењата кои ги креираат АКР се користат од учесниците на пазарот.“13

За да се земат предвид различните димензии и бизнис моделите на АКР, 
начинот на кој треба да се применуваат принципите останува отворен. Исто 
така, IOSCO има развиено Кодекс за основи на однесување на агенциите за 
кредитен рејтинг („IOSCO Кодекс“) со кој членовите на Техничкиот комитет 
на  IOSCO очекуваат АКР да дадат целосен ефект.14

23. Другите ентитети кои нудат аналитички или евалуативни 
услуги на инвеститорите треба да подлежат на контрола и регулација 
соодветна на влијанието што нивните активности го имаат врз пазарот 
или нивото до кое регулаторниот систем се потпира на нив.

Во модерните финансиски пазари постојат ентитети кои на 
инвеститорите им нудат аналитички или евалуациски услуги од различни 
видови за да им помогнат при проценката на желбата за одредена 
инвестициска можност. Пример за еден таков субјект кој обезбедува 
аналитички или евалуациски услуги се аналитичарите за хартии од 
вредност од „страната на продавачот“, вработени во истражувачките 
одделенија на инвестициски фирми со целосна услуга (како што се брокер-
дилери и инвестициски банки) кои нудат истражувања за физички лица и за 
институционални инвеститори. IOSCO признава дека ваквите аналитичари 
на хартии од вредност можат да се соочат со конфликти на интереси кои 
може да ја загрозат нивната способност да им понудат на инвеститорите 
независни и непристрасни мислења. Пристрасното истражување може да 
им наштети на инвеститорите и да ја поткопа праведноста, ефикасноста и 
транспарентноста на пазарите. Поради загриженоста дека конфликтот на 
интереси на аналитичарите создава проблеми за заштита на инвеститорите 
и интегритетот на пазарот, IOSCO има развиено принципи во врска со 
конфликт на интереси на овие аналитичари.15

е) Принципи за колективните инвестициски шеми
24. Регулативниот систем треба да поставува стандарди за 

квалификувaност, управување, организирање и оперативни практики на 
оние кои сакаат да нудат на пазарот или да оперираат со колективни 
инвестициски шеми.

13 IOSCO, Statement Of Principles Regarding the Activities of Credit Rating Agencies, Statement of the Technical 
Committee of IOSCO, September 2003, достапно на: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD151.pdf.

14 Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, Report of IOSCO, December 2004, revised May 2008 
and March 2015, достапно на: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD482.pdf.

15 IOSCO, Statement of Principles for Addressing Sell-Side Analyst Confl icts of Interest, Report of the Technical 
Committee of IOSCO, September 2003,  https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD150.pdf.
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Kолективните инвестициски шеми (КИШ), како и другите инвестициски 
инструменти, се предмет на барањата за обелоденување. Сепак, инвеститорите 
во КИШ се потпираат на операторите на КИШ да управуваат со КИШ и 
нејзиното инвестициско портфолио и да дејствуваат во нивен најдобар интерес. 
Регулативата треба да промовира и да обезбеди високо ниво на усогласеност 
од страна на субјектите вклучени во операциите на КИШ. Регулирањето на 
КИШ треба да ги опфати: квалификуваноста, управувањето, организацијата и 
оперативното однесување на операторот на КИШ; придржување кон условите 
на проспектот и другите конститутивни документи; правилно чување на 
средствата на инвеститорите и средствата на КИШ.

25. Регулативниот систем треба да обезбеди правила за уредување 
на правните форми и структури на колективните инвестициски шеми и 
одвојувањето и заштитата на средствата на клиентите.

IOSCO нагласува дека регулативниот систем треба да ги препознае 
придобивките од заштитата на инвеститорите и довербата во финансиските 
пазари и да обезбеди ефективни механизми за заштита на средствата на 
клиентот од ризикот од загуба и несолвентноста на операторите на КИШ 
(како што се на пример, депозитарите).

Регулативниот систем треба да ја уреди правната форма и структура 
на колективните инвестициони шеми за да му овозможи на инвеститорот 
да го оцени својот интерес и своите права, како и да овозможи да се 
разликуваат и одвојуваат средствата на инвеститорите од имотот на други 
субјекти (правни и физички лица) и на операторот. Исто така, мора да има 
регулатива со која ризиците за инвеститорите се обработени или преку 
закон, статут, правила за однесување или задолжителни договори кои се 
дел од конститутивните документи на самата шема.

26. Регулативата треба да поставува услов за објавување, онака како 
што е одредено во принципите во врска со издавачите, што претставува 
важен елемент за секој инвеститор да може да ја вреднува погодноста на 
одредена колективна инвестициска шема и интересот од вложувањето.

Овој принцип има за цел да осигури дека материјалните работи што се 
однесуваат на вредноста на инвестицијата во КИШ се предмет на објавување 
за инвеститорите и потенцијалните инвеститори. Обелоденувањето на 
податоците за колективни инвестициони шеми треба да им помогне на 
инвеститорите да ја разберат природата на инвестирање и врската помеѓу 
ризикот и стапката на принос. Притоа, инвеститорите кои ја оценуваат 
работата на шемата не треба да се фокусираат само на приносот, туку и на 
ризикот со кој се претпоставува дека ќе се направи заработувачката. Меѓутоа, 
на инвеститорите треба да им се овозможи слободно да го избираат нивото 
на ризик на пазарот на кој сакаат да бидат изложени. 

Целта на обелоденувањето е:
- да им обезбеди на инвеститорите доволно информации за проценка 

за тоа дали и до кое ниво шемата претставува инструмент за соодветно 
инвестирање за нив,

- да обезбеди навремени информации во форма која ќе биде лесна за 
разбирање.
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27. Регулативата треба да обезбеди соодветно и јавно објавено 
вреднување на средствата и цените за откуп на уделите во колективните 
инвестициски шеми.

Правилното вреднување на средствата на КИШ е од клучно значење 
за соодветна заштита на инвеститорите, како и да се обезбеди доверба на 
инвеститорите во шемата како сигурен и стабилен инвестициски инструмент, 
особено во случаи кога пазарната цена не е достапна.

Средствата на клиентите вклучуваат пари, хартии од вредност и 
позиции, како и деривативи, нивни акумулации или нивни приноси кои се во 
сопственост или се контролираат во име на инвеститорите во една КИШ. При 
проценката на средствата и одредувањето на цената, регулативата треба да 
се стреми да осигури дека целата актива на една колективна инвестициона 
шема е праведно и прецизно проценета и дека нето вредноста на средствата 
на шемата е точно пресметана. При откуп на удели во една шема, законот 
или правилата кои го уредуваат работењето на колективната инвестициона 
шема треба да им овозможат на инвеститорите да можат да ги откупат 
уделите под јасно дефинирани услови (наведени во составните документи 
и/или проспектот), при што регулаторите треба да бидат известени за какво 
и да било оневозможување на правото на откуп.

28. Регулативата треба да обезбеди дека хеџ-фондовите (hedge 
funds) и/или менаџерите/советниците на хеџ-фондовите се предмет на 
соодветна контрола. 

Иако, некои јурисдикции можат да ги регулираат хеџ-фондовите 
како КИШ, Принципот 28 е единствениот принцип во овој дел применлив 
во проценка на регулативата за хеџ-фондовите и/или управителите/
советниците на хеџ-фондовите.

Во досегашната работа, IOSCO изјави дека не постои универзална 
дефиниција за хеџ фондови и дека можни се различни пристапи за 
регулирање на хеџ-фондовите и/или управителите/советниците на хеџ-
фондовите. Важно е да се напомене дека регулативниот систем треба 
да утврди стандарди за овластување/регистрација, регулирање и надзор 
на оние кои сакаат да работат со хеџ фондови (менаџери/советници). 
Релевантните регулаторни барања треба да му овозможат на регулаторот 
да добие целосна слика за ризиците кои ги создаваат хеџ-фондовите. 
Информациите обезбедени преку процесот на регистрација/овластување, 
исто така, треба да обезбедат адекватна транспарентност и да бидат ставени 
на располагање на сите потенцијални инвеститори, пред извршувањето на 
договор за претплата или друг договор за управување со инвестиции.

ж) Принципи за посредниците на пазарот
29. Регулативата треба да обезбеди минимум стандарди за влез на 

посредниците на пазарот на капитал.

Издавањето лиценци на посредниците на пазарот треба да се базира 
на минимум стандарди за учесниците на пазарот и да обезбеди еднаков 
третман кон сите посредници кои се во слична позиција. Исто така, минимумот 
стандарди треба да придонесат за намалување на ризикот на инвеститорите 
или загубата којашто би била предизвикана од несовесно или незаконско 
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однесување или пак од неадекватниот капитал на пазарните посредници. 
Ова подразбира и дека органот кој ја издава лиценцата треба да има право 
да ги одбие тие подносители кои не се квалификувани согласно поставените 
стандарди. Од друга страна пак, за да им се овозможи на инвеститорите 
подобро да ги заштитат своите средства и интереси, регулаторот треба 
да се осигури дека јавноста има пристап до релевантни информации во 
врска со имателот на лиценцата, како на пример, категоријата на лиценца 
на имателот, делокругот на активности за кои постои овластувањето, 
идентитетот на повисокото раководство и тие кои се овластени да делуваат 
во име на пазарниот посредник и др.

30. Т реба да постои основачки и тековен капитал и други прудентни 
услови за пазарните посредници кои се одраз на ризиците кои ги преземаат 
на пазарот.

Заштитата и стабилноста на инвеститорите и транспарентноста на 
финансиските системи се зголемуваат по пат на адекватна супервизија на 
постоечките стандарди за капиталот на пазарните посредници. Стандардите 
за адекватност на капиталот ја одржуваат довербата во финансиските 
пазари и треба да бидат изготвени така што ќе им овозможат на пазарните 
посредници да апсорбираат дел од загубите, особено во случаи на поголеми 
несакани нарушувања на пазарот. Овие стандарди се значајни и за 
постигнување на правна средина во која еден пазарен посредник може да го 
прекине своето работење во релативно краток период без загуби кон своите 
клиенти или кон други фирми и без да го наруши уредното функционирање 
на финансиските пазари. 

Стандардите за капиталот треба да бидат изготвени така што ќе 
му обезбедат на супервизискиот орган навремено да интервенира за 
да ја постигне целта на уредно прекинување на работењето. Пазарниот 
посредник треба постојано да располага со адекватни финансиски ресурси 
за да им излезе во пресрет на своите деловни обврски и за да управува со 
ризиците од работењето. Проценувачите треба да ги проценат стандардите 
за адекватност на капиталот на секоја земја со повикување на принципите 
за адекватност на капиталот објавени од I OSCO.16 Во 2017 година, IOSCO 
нагласи дека пристапот кон поставување на стандарди за адекватност 
на капиталот за пазарни посредници е инкорпориран во Регулативата за 
капитални барања на Европската унија и во Директивата за кредитни 
институции, кои се засноваат на измената на Базелската капитална спогодба, 
која ги вклучува и пазарните ризици.17

31. Од пазарните посредници треба да се бара воведување на 
внатрешна функција која обезбедува усогласеност со стандардите за 
внатрешна организација и оперативни практики кои имаат за цел да ги 
заштитат интересите на клиентите и нивните средства и да обезбедат 

16 IOSCO, Guidance to Emerging Market Regulators regarding Capital Adequacy Requirements for Financial 
Intermediaries, Report of the Emerging Markets Committee of IOSCO, December 2006, стр. 24–25, достапно на: https://
www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD230.pdf.

17 IOSCO препорачува да се следат барањата на: Regulation (EU) 575/2013 on prudential requirements for credit 
institutions and investment fi rms and amending Regulation (EU) 648/2012 и Directive 2013/36/EU on access to the 
activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment fi rms, amending Directive 
2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC.
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соодветно управување на ризикот, како и менаџерите на посредниците 
да преземаат примарна одговорност во врска со сето ова.

Овој принцип бара посредниците на пазарот да се однесуваат така 
што ќе ги штитат интересите на своите клиенти и ќе помогнат да се зачува 
интегритетот на пазарот. Регулативата треба да бара пазарните посредници 
да имаат соодветни внатрешни политики и процедури за почитување на 
Законот за хартии од вредност и соодветни системи за внатрешна организација 
и управување со ризик. Од регулативата не треба да се очекува да го 
отстрани во целост ризикот од пазарот, но треба да се стреми да осигури дека 
постои соодветно управување со тој ризик. Не е возможно регулаторот да го 
надгледува придржувањето кон внатрешните процедури, на дневна основа. 
Затоа, менаџментот на посредникот на пазарот треба да поднесе главна 
одговорност за осигурување и одржување на стандардите за спроведување и 
придржување кон соодветните процедури од страна на целото друштво. 

32. Треба да постојат процедури во случаи на кршење на законот од 
страна на пазарниот посредник за да се минимизира штетата и загубата 
на инвеститорите, и да се ограничи системскиот ризик.

Во случај на финансиско пропаѓање на еден посредник, регулаторот 
треба да има концизен план со кој ќе се справи при неможноста од 
извршување на обврските на посредникот на пазарот. Бидејќи околностите 
на финансиско пропаѓање најчесто се непредвидливи, регулаторот треба 
да се обиде да ја минимизира штетата и загубата на инвеститорите која 
била причинета од неизвршување на обврските на посредникот. Може да 
биде неопходно комбинација од акции: а) да се ограничи однесувањето; б) 
да настојува да се обезбеди соодветно управување со средствата; и в) да 
обезбеди информации на пазарот.

з) Принципи на секундарните и другите пазари
33. Воспоставувањето на системи на тргување, вклучувајќи ги и 

берзите, треба да бидат предмет на одобрување и надзор од страна на 
регулаторот.

Според IOSCO, нивото на регулација зависи од соодветните 
карактеристики на пазарот. Овластувањето коешто регулаторот го дава на 
берзите и трговските системи вклучувајќи го и прегледот и одобрувањето на 
правилата за тргување, помага да се обезбеди фер и транспарентен пазар. 
Регулативата треба да настојува на инвеститорите да им се обезбеди фер 
пристап до пазарните можности, на недискриминаторска основа. Таа треба 
да промовира пазарни практики и структури кои обезбедуваат фер третман на 
нарачки и сигурен процес на формирање на цените. Ова го вклучува и условот 
за соодветен систем за известување за извршено тргување кој веднаш ја 
информира јавноста со податоци за цените по кои било извршено тргувањето.

Воспоставувањето на нови берзи или нови системи на тргување 
бара соодветно одобрение и транспарентна постапка, при што се битни 
следниве неколку прашања: стручност на операторот; прием на производи 
за тргување; прием на учесници во системот за тргување; oбезбедување на 
информации за тргување;  патека (рутирање) на налозите и извршување на 
налозите; известување и објавување по тргувањето; супервизија на системот 
и учесниците од страна на операторот; нарушување на тргувањето.
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34. Треба да има постојана регулаторна супервизија на берзите 
и системите на тргување што дава сигурност дека интегритетот 
на тргувањето се изведува преку фер и рамноправни правила кои 
воспоставуваат соодветна рамнотежа помеѓу барањата на различните 
учесниците на пазарот.

Правилното и непречено функционирање на пазарите ја промовираат 
довербата на инвеститорите. Според тоа, треба да има постојан надзор 
на пазарите. Регулаторот мора да остане уверен дека условите за кои се 
смета дека се неопходни предуслови за овластување (дозвола) остануваат 
исполнети за време на работењето на берзата или системот на тргување. 
Преку овој принцип IOSCO бара не само иницијалните, туку и измените 
на правилата на берзата/системот на тргување да се одобрат од страна 
на регулаторот. Регулаторот може да го преиспита или да го повлече 
одобрението за работа на берзата/системот на тргување ако се оцени 
дека берзата или системот не е во состојба да ги исполнува условите за 
одобрување или законите и прописите за хартии од вредност.

35. Регулативата треба да ја промовира транспарентноста на 
тргувањето.

Принципот 35 се фокусира на степенот до кој регулаторната структура 
промовира транспарентност, што е важно за процесот на откривање 
на цените. Со ова се ублажува потенцијално негативното влијание од 
фрагментацијата на пазарот, со почитување на транспарентноста пред 
тргувањето и/или ефикасното функционирање на пазарот, во однос на 
транспарентноста по тргувањето.

Степенот на транспарентност на пазарот може да се мери како 
отстапување од стандардот на реално време. Информациите пред да се 
случи тргувањето се однесуваат на објавување на понуди од страна на 
друштвата и претставуваат средства за информирање на инвеститорите со 
одреден степен на сигурност т.е. дали и по која цена може да склучуваат 
трансакции. Информациите по тргувањето се во врска со цените и обемот 
на сите поединечни трансакции кои навистина се случиле. 

Транспарентноста на пазарот, генерално се смета за значајна и 
за правичноста и ефикасноста на пазарот, а особено за ликвидноста и 
квалитетот на формирањето на цените. Пред-трговската и пост-трговската 
транспарентност ја зголемуваат праведноста и заштитата на инвеститорите, 
со тоа што им олеснуваат на инвеститорите да го следат квалитетот на 
извршените налози од нивните посредници. Неефикасноста во цените 
на хартиите од вредност и ширењето на понудата може да се јават кога 
учесниците на пазарот не се свесни за трговската активност на другите. Ова 
е особено случај кај пазарите каде што доминираат дилери и информациите 
за пред-трговската понуда, ако можат воопшто да се добијат, може да се 
добијат само од мал број на дилери, со што клиентите - купувачи ќе останат 
со информативен недостаток. Пост-трговската транспарентност може да 
ја намали асиметријата на информациите помеѓу дилерите и клиентите-
купувачи. Доколку трговските цени се јавно познати, учесниците на пазарот 
ќе имаат поголема веројатност да се сомневаат дека тие не добиваат цени 
слични на оние цени на трансакциите кои се случиле во минатото.



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност 27

Широката достапност на информации за предлози и понуди е централен 
фактор во обезбедувањето на откривање на цените и зајакнување на 
довербата на корисниците дека тие ќе можат да тргуваат по фер цени. Оваа 
доверба, пак, треба да ја зголеми мотивацијата на купувачите и продавачите 
да учествуваат на пазарот, да ја олеснува ликвидноста и да стимулира 
конкурентни цени. Генерално, колку се поцелосни и пошироко достапни 
информациите за тргување, толку ќе биде поефикасен процесот на откривање 
на цените и поголема довербата на јавноста во неговата праведност.

Навременото обезбедување на пристап кон информациите е клучно 
за регулирање на тргувањето на секундарниот пазар, бидејќи со тоа им 
се обезбедува подобар увид на инвеститорите во нивните интереси и го 
намалува ризикот од манипулативни или други неправедни практики. 
Воспоставувањето стандарди за транспарентност на пазарот не е 
едноставен процес, бидејќи интересот на индивидуалните учесници на 
пазарот во нивоата на транспарентност се менува. 

36. Регулативата треба да биде направена така што ќе биде во 
можност да ја детектира и да ја обесхрабри манипулацијата или друга 
практика на неправедно (нефер) тргување.

Регулативата за тргување на секундарен или друг пазар треба да 
забранува пазарни манипулации, однесување кое води во погрешна насока 
(заведувачко однесување), внатрешно (инсајдерско) тргување и друго 
измамничко или лажно однесување кое може да го деформира системот 
за откривање на цените и самите цени, а истовремено да ги стави во 
незавидна позиција инвеститорите. Ваквото однесување може да се 
спречи преку повеќе соодветни и пропорционални механизми, меѓу кои се: 
директен надзор, инспекција, извештаи, правила за формирање на цените 
или пазарни стопирања.18

Ефикасна програма за надзор на пазарот треба да има механизам за 
следење на усогласеноста со Законот за хартии од вредност, прописите и 
правилата на пазарот, барањата за оперативна компетентност и пазарните 
стандарди. Регулаторот мора да осигури дека постојат транспарентни 
процедури за континуирано следење на тргувањето. Овие процедури треба 
да му овозможат на регулаторот започнување на истрага секогаш кога ќе се 
утврди невообичаено или потенцијално неправилно тргување.

За да се зголеми транспарентноста и во овој дел, IOSCO препорачува 
регулаторите да продолжат да го проценуваат влијанието на технолошкиот 
развој и промените на структурата на пазарот врз интегритетот и ефикасноста 
на пазарот. Врз основа на ова, регулаторите треба да настојуваат да преземат 
соодветни мерки за да ги ублажат сите поврзани ризици за интегритетот 
и ефикасноста на пазарот, вклучувајќи ги и сите ризици за формирање на 
цените или за еластичноста, стабилноста и транспарентноста на пазарите.19

18 Повеќе во: IOSCO, Investigating and Prosecuting Market Manipulation, Report of the Technical Committee оf 
IOSCO, May 2000, 

достапно на:https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD103.pdf; и 
IOSCO,Principles for Financial Benchmarks, Report of the Board of IOSCO, July 2013, достапно на: http://www.iosco.

org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf.
19 I OSCO, Technological Challenges to Effective Market Surveillance: Issues and Regulatory Tools, Final Reportof the 

Board of IOSCO, 2012, достапно на: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD412.pdf
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37. Регулативата треба да има за цел да обезбеди соодветно 
управување на големи изложености, ризик од ненаплата и нарушување на 
пазарот.

Терминот „големи изложености“ (анг. large exposures), се однесува 
на отворени позиции кои се доволно големи за да претставуваат ризик за 
пазарот или нарушување на работењето на пазарниот посредник. IOSCO 
преку овој принцип укажува дека надлежните институции треба постојано 
да ги надгледуваат „големите изложености“и да разменуваат информации 
едни со други со цел да се овозможи соодветно проценување на ризикот. 
Исто така, надлежните институции треба да ги унапредуваат механизмите 
и квантитативните критериуми кои се користат за идентификување на 
големите изложeности. 

Според IOSCO, надлежните институции треба да доставуваат 
релевантни информации во врска со постапките за неплаќање на пазарните 
учесници. Регулаторите треба да обезбедат ефикасност и транспарентност 
на процедурите поврзани со неисполнување на обврските и дозволените 
корективни мерки.20

Принципите 33 до 37 испитуваат како севкупната регулаторна 
структура на јурисдикцијата го обезбедува интегритетот на регулираните 
пазари. Принципите на секундарните и другите пазари оставаат порака 
дека довербата во владеењето на правото, спроведливоста на договорите и 
адекватноста на трговското и стечајното право се од суштинско значење за 
ефективната регулација на секундарните и другите пазари, така што, доколку 
постојат недостатоци, тие треба да бидат идентификувани во проценката на 
надлежниот орган.

ѕ) Принципи кои се однесуваат на клиринг и порамнување
38. Системите за порамнување на трансакциите со хартии од 

вредност, централните депозитари за хартии од вредност, трговските 
репозитари и централните партнери треба да бидат предмет на 
регулаторни и супервизорски барања кои се изготвени на праведен, 
ефектен и ефикасен начин и со нив да се намалува системскиот ризик.

Системите з а утврдување (клиринг) и порамнување се системи 
кои обезбедуваат процес за презентирање и размена на податоци или 
документи за да се пресметаат обврските на учесниците во системот, за да 
се овозможи порамнувањето на овие обврски и за да се префрлаат пари и/
или хартии од вредност. Од аспект на транспарентноста, важно е правилата 
и процедурите за работа кои ги уредуваат системите за утврдување (клиринг) 
и порамнување да им бидат достапни на сите учесниците на пазарот. Исто 
така, треба да постои директна супервизија врз системите за утврдување 
(клиринг) и порамнување, а истовремено и врз оние што оперираат со 
нив, што подразбира дека давањето услуги за утврдување (клиринг) и 
порамнување треба да е предмет на инспекција и повремен преглед од 
страна на регулаторот. 

20 IOSCO, Regulation of Short Selling, Final Report, Report of the Technical Committee of IOSCO, June 2009, 
достапно на: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD292.pdf
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Oвие системи треба да обезбедуваат експедитивна верификација на 
тргувањето, односно стандардите да се поставени што е можно поблиску 
до вистинското време на склучување на трансакцијата при тргувањето. 
Информациите кои треба да се достапни треба да ја евидентираат 
трансакцијата, да даваат можност за нејзина проверка и да обезбедуваат 
основа за утврдувањето, за што во голем број случаи, целосно 
автоматизираните поврзувања меѓу системите на тргување и системите 
на порамнување ќе помогнат за таквата верификација или потврда. Онаму 
каде што берзите не обезбедуваат такви поврзувања, од учесниците на 
пазарот треба да се бара да применуваат процедури кои ќе обезбедат брз и 
точен пренос на податоците за трансакцијата до службата за порамнување. 
Исто така, треба да постојат процедури за постојано идентификување и 
надгледување на ризиците, односно регулаторите на пазарите за хартии од 
вредност не само што треба да се интересираат за намалување на ризикот, 
туку и за префрлување на ризикот помеѓу учесниците.21

Од најголема важност е транспарентно следење на стабилноста, 
финансиската состојба и активностите на учесниците на пазарот на хартии 
од вредност во системите за утврдување (клиринг) и порамнување за да 
се минимизира идниот ризик на учесниците и воопшто целосниот ризик 
во системот. IOSCO препорачува да се применуваат и Принципите за 
инфраструктура на финансиски пазари: Рамка за објавување и методологија 
за проценка.22 Овие принципи се наменети да промовираат доследно 
обелоденување на информации од финансиските пазарни инфраструктури 
и соодветни процени од страна на меѓународните финансиски институции и 
националните надлежни органи.

***

Регулаторите во сите јурисдикции признаваат дека инвеститорите 
сакаат праведен, ефикасен и транспарентен пазар. IOSCO истакнува 
дека регулативата повеќе ќе треба да ја земе предвид растечката 
интернационализација на трговијата и влијанието на технолошкиот развој 
на пазарите и нивната инфраструктура.23

Сепак, регулативите може да се разликуваат според пазарната 
структура, учесниците на пазарот или производите/услугите, па затоа 
информациите за разликите и образложенијата за таквите разлики, се важна 
компонента на секоја проценка за примена и усогласеност со Принципите на 
IOSCO. Така на пример, принципите не наведуваат конкретни регулаторни 
методологии. Во повеќето случаи, принципите може да се спроведуваат со 
законодавство, административни правила, совети, упатства или процедури, 
пазарни правила, правични принципи на трговија или најдобри практики 
или професионални пазарни кодекси на однесување, договорени пазарни 

21 IOSCO, Requirements for Mandatory Clearing, Report of the Technical Committee of IOSCO, February 2012, 
достапно на: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD374.pdf

22 IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures: Disclosure Framework and Assessment Methodology, 
Report of the Board of IOSCO and the CPSS, December 2012, достапно на: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/
IOSCOPD396.pdf

23 IOSCO, Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Effi ciency, 
Report of the Technical Committee of IOSCO, October 2011, достапно на: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/
IOSCOPD361.pdf
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конвенции и сл. Без оглед на тоа кој метод на имплементација е избран, 
треба да се спроведе до степен што е неопходен за да ги постигне своите 
цели и ги зема во предвид референтните вредности.

1.2.2. Преглед на релевантни акти на Европската унија з а 
регулирање на пазарите на капитал

Развитокот на трговските односи меѓу земјите-членки на Европската 
унија е попречуван од разликите во нивните национални права. Затоа и се 
смета дека најчестата причина за потреба од хармонизација на правото на 
трговски друштва и регулативата за пазар на капитал на Европската унија е 
да се избегне натпреварот што настанува односно би настанал на ниво на 
држави-членки во смисла дека тие би имале неконтролирана слобода да ги 
регулираат односно дерегулираат друштвата на начин на којшто тие сакаат.

За да се намалат разликите и да се спречи натпреварување во рамките 
на унијата во изминатите години, Советот на Европската заедница односно 
Советот на Европската унија и Европската комисија донесоа голем број акти 
(регулативи, директиви, препораки и други акти) кои се ограничуваат на 
хармонизација на точно определени, но, сепак, суштествени точки коишто 
се однесуваат пред сè на организацијата, работењето и транспарентноста 
на трговските друштва и на пазарите на капитал во целина.

Целта која треба да се постигне е да се зголеми инвестирањето 
ориентирано на долгорочен раст кое ќе доведе до поконкурентни, 
транспарентни и одржливи компании на долг рок. Е вропската унија постави 
три главни линии на дејствување: 

- З големување на транспарентноста - компаниите треба да им 
обезбедат квалитетни информации на инвеститорите и општеството како 
целина. 

- Д олгорочна вклученост на акционерите - треба да бидат охрабрени 
да учествуваат поактивно во корпоративното управување. 

- П оддршка на растот и конкурентноста на компаниите - 
прекуграничните операции на европските друштва, особено на малите и 
средните друштва треба да бидат поедноставени.

С оздавањето на вистински единствен пазар за финансиски услуги 
е неопходен услов за економски развој на Европската унија. А ктите на 
Е вропската унија (регулативите и директивите) за регулирање на пазарот 
на капитал имаат за цел да придонесат кон остварување на две цели: 
формирање на единствен и т ранспарентен финансиски пазар во Унијата и 
заштита на интересите на инвеститорите. 

T емелни правни акти на Европската унија за регулирање на пазарите 
на капитал се: Директивата и Регулативата за Пазари на финансиски 
инструменти II, Д ирективата и Регулативата за капитални барања IV, 
Директива и Регулативата за проспекти, Директива и Регулатива за пазарни 
злоупотреби II, Директивата за транспарентност, Директивата за прием на 
хартиите од вредност на котација на официјален пазар на берза. 
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Директива и Регулатива за 
Пазари на финансиски инструменти II

Ц елта на Директива 2014/65/ЕU на Европскиот парламент и на 
Советот од 15 мај 2014 година за пазари на финансиски инструменти и 
изменување и дополнување на Директивата 2002/92/ЕC и Директивата 
2011/61/ЕU24 е да придонесе кон подобро уредени, поефикасни, поотпорни 
и потранспарентни финансиски пазари. Директивата создава нова правна 
рамка што подобро ги регулира инвестициските услуги и активности на 
финансиските пазари и ја зајакнува заштитата на инвеститорите. Во новата 
рамка за утврдување на единствени барања за различните финансиски 
инструменти влегуваат Директивата 2014/65/ЕU за пазари на финансиски 
инструменти и Регулативата (ЕU) бр. 600/2014 за пазари на финансиски 
инструменти.

Новите правила, наречени „ MiFID II“ (Markets In Financial Instruments 
Directive II), започнаа да се применуваат од 3 јануари 2018 година и извршија 
промена на тогашното законодавство регулирано со т.н. Д иректива „MiFID 
I“.25 Директивата „MiFID I“ беше во сила од 31 јануари 2007 година до 2 
јануари 2018 година и таа е камен-темелник на регулативата на Европската 
унија за финансиските пазари.

Клучните точки на Директивата за пазари на финансиски 
инструменти II ( MiFID II) можеме да се сумираат на следниот начин: 
Прво, со оваа директива се осигурува дека финансиските инструменти 
се тргуваат на регулирани пазари. Целта е да се покријат недостатоците 
во структурата на финансиските пазари. Поставена е нова регулирана 
трговска платформа која настојува да зафати најголем можен удел од 
нерегулираната трговија. Тоа е т.н. организирана трговска платформа 
(OTP) која постои заедно со постојните платформи за тргување, како 
што се регулираните пазари. Второ, оваа директива воведува зголемена 
транспарентност. Правилата ги зајакнуваат барањата за транспарентност 
што се применуваат пред и по тргувањето со финансиските инструменти, 
на пример кога од учесниците на пазарот се бара да откриваат информации 
во врска со цената на финансиските инструменти (како што се акции, 
обврзници, деривативи). Овие барања се прилагодуваат зависно од видот 
на финансискиот инструмент. Трето, директивата воведува ограничување на 
шпекулациите за стоките. Шпекулациите за тргување - финансиска практика 
што може да предизвика нагло да растат цените на основните стоки - се 
ограничени со воведувањето на усогласен систем во рамките на ЕУ кој 
поставува ограничувања на позициите каде што се чуваат деривативите на 
производите. Националните власти можат да ја ограничат големината на 
позицијата што учесниците на пазарот можат да ја имаат во деривативите 
на производи. Четврто, директивата дава насоки за прилагодување кон 
новите технологии. Според новите правила, треба да се воспостават 
контроли на трговските активности што се спроведуваат електронски со 

24 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in fi nancial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU, OJ L 173, 12.6.2014, p. 349–496

25 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in fi nancial 
instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European 
Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC, OJ L 145, 30.4.2004, p. 1–44 
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многу голема брзина, како што е „трговија со висока фреквенција“ (вид на 
тргување што користи компјутерски програми за трговија со голема брзина, 
со користење на брзо ажурирање на финансиските информации) или 
„алгоритамско тргување“. Потенцијалните ризици од зголемената употреба 
на технологија се ублажуваат со комбинација на правила дизајнирани за 
да осигурат дека овие техники на тргување не создаваат нарушувања на 
пазарот. Петто, оваа директива во големи размери, својот фокус го става на 
зајакнување на заштитата на инвеститорите. Инвестициските друштва треба 
да дејствуваат во најдобар интерес на своите клиенти при обезбедување 
на инвестициските услуги. Овие друштва треба да ги штитат средствата на 
нивните клиенти или да обезбедат дека производите кои имаат намера да ги 
продаваат се дизајнирани на начин да ги задоволат потребите на крајните 
клиенти. Инвеститорите, исто така, треба да добијат поголема количина на 
информации за производите и услугите што им се нудат или им се продаваат. 
Покрај тоа, друштвата мора да обезбедат дека надоместоците и проценките 
на успешноста на своите вработени не се формирани на начин што е во 
спротивност со интересите на клиентите. На пример, ова може да се случи 
кога надоместоците и проценките на успешноста овозможуваат да се добијат 
стимулации за вработени кои препорачуваат одреден финансиски производ 
на место друг кој подобро би ги задоволил потребите на клиентите.

Д ирективата се однесува на инвестициски друштва и на регулирани 
пазари. Во принцип, оваа директива се применува на инвестициски друштва, 
на пазарни оператори, на даватели на услуги за достава на податоци и на 
друштва од трети земји кои обезбедуваат инвестициски услуги или извршуваат 
инвестициски активности со формирање на подружница во Унијата. 

Со оваа Директива се утврдени барањата кои се однесуваат на 
следново: а) о добрение за работа и условите за работење на инвестициските 
друштва; б) обезбедување на инвестициски услуги и извршување на 
активности на друштва од трети земји со формирање на подружница; в) 
одобрение за работа и управување со регулирани пазари; г) одобрение за 
работа и управување со даватели на услуги на достава на податоци и д) 
надзор, соработка и спроведување од страна на надлежните органи.

Директивата дава дефиниција за инвестициско друштво. Според неа, 
и нвестициско друштво е  секое правно лице чија редовна активност или 
работење е обезбедување на една или повеќе инвестициски услуги на 
трети страни и/или вршење на една или повеќе инвестициски активности 
на професионална основа. Директивата наведува во кои точно случаи, 
субјекти кои не се правни лица или физичко лице кое обезбедува услуги кои 
вклучуваат поседување на средства или преносливи хартии од вредност на 
трети страни, може да се сметаат за инвестициско друштво.

Директивата дава дефиниција и на инвестициските услуги и активности. 
Истите ги дефинира на начин што определува дека инвестициските услуги и 
активности се сите услуги и активности утврдени со листата на инвестициски 
услуги и активности, во врска со кој било финансиски инструмент. Во оваа 
насока, директивата обезбедува две релевантни исцрпни листи: листа на 
инвестициски услуги и активности и листа на финансиски инструменти.

Во однос на инвестициското советување, Директивата го дефинира 
како давање на лични препораки на клиентот било по барање на клиентот 
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или по иницијатива на инвестициското друштво во однос на една или повеќе 
трансакции кои се однесуваат на финансиските инструменти.

Од друга страна, регулиран пазар е дефиниран како мултилатерален 
систем кој е опериран и/или управуван од пазарен оператор, кој поврзува 
или олеснува поврзување на повеќе различни интереси на трети страни кои 
продаваат или купуваат финансиски инструменти – во рамките на систем и 
во согласност со неговите недискрециони правила – на начин кој резултира 
со склучување на договор, што се однесува на финансиските инструменти 
кои се прифатени да бидат тргувани според неговите правила и/или системи, 
и кои имаат дозвола и се регулирани.

Директивата ги дава основните насоки за добивање на одобрение за 
работа и условите за работење на инвестициските друштва. С екоја земја-
членка бара обезбедувањето на инвестициските услуги и/или изведувањето 
на инвестиционите активности во рамките на редовниот тек на деловна 
активност или работење да е п редмет на претходно одобрение за работа. 
Одобрението за работа го издава надлежниот орган на матичната земја-
членка. Земјите-членки водат Регистар на сите инвестициски друштва. 
Регистарот е јавно достапен и содржи информации за услуги и/или активности 
за кои инвестициското друштво е овластено да ги врши. Регистарот редовно 
се ажурира. ESMA се информира за секое одобрение за работа. Исто така, 
ЕSMA формира список на сите инвестициски друштва во Унијата. Тој список 
содржи информации за услугите или активностите за кои инвестициското 
друштво добило одобрение за работа и редовно се ажурира.

Матичната земја-членка гарантира дека во издаденото одобрението 
за работа се точно наведени сите инвестициски услуги или активности кои 
инвестициското друштво е овластено да ги врши. Во Одобрението за работа 
треба да бидат наведени и дополнителните активности (една или повеќе 
помошни услуги) кои друштвото може да ги обезбедува. Помошните услуги 
можат да бидат обезбедени само заедно со инвестициските услуги и/или 
активности. Во Анексот I -Прилог B на Директивата, исто така, таксативно 
се наброени помошните услуги кои инвестициските друштва може да ги 
обезбедуваат.

Инвестициското друштво кое бара да се прошири одобрението за 
работа како би можело да ја прошири својата деловна активност на додатни 
инвестициски услуги или активности или помошни услуги кои не биле 
предвидени во моментот на издавање на првобитното одобрение за работа 
поднесува барање за проширување на одобрението за работа. Одобрението 
за работа важи во целата Унија и му дозволува на инвестициското друштво 
обезбедување услуги или вршење на активности за кои добило одобрение 
за работа низ целата Унија, преку право на основање, вклучително и по пат 
на подружница или преку слободата на вршење/давање услуги.

Директивата бара надлежниот орган во секоја од земјите-членки да 
не издава одобрение за работа сè додека не биде целосно уверен дека 
подносителот ги исполнува сите услови согласно со одредбите донесени во 
согласност со оваа директива. Инвестициското друштво ги обезбедува сите 
информации, вклучително и неговиот деловен план во кој ги утврдува, меѓу 
другото, видовите на предвидените деловни активности и организациската 
структура, кои се неопходна за надлежниот орган да може да се убеди дека 
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инвестициското друштво во времето на првобитното одобрение за работа 
ги презело сите неопходни чекори за да ги исполни легислативните обврски. 
Подносителот на барањето се известува во рок од шест месеци од приемот 
на комплетно барање за тоа дали му е издадено одобрението за работа. 

Надлежните органи треба да бараат лицата кои ефективно управуваат 
со инвестициските друштва (извршни членови на одбор на директори/
членови на управен одбор) да имаат добра репутација и соодветно искуство 
со цел да се обезбеди ефикасно и п ретпазливо управување на тие друштва. 

Н адлежните органи нема да издадат одобрение додека не добијат 
целосни информации за идентитетот на сопствениците (било тоа да се 
правни или физички лица) кои имаат квалификувано учество во сопственоста 
на друштвата -подносители на барањето и за големината на нивните удели. 
Исто така, тие може да не издадат одобрение доколку сметаат дека овие 
сопственици не се соодветни, и не можат да обезбедат квалитетено и 
претпазливо управување. Најмалку еднаш годишно инвестициските друштва 
треба да ги доставуваат до надлежните органи, имињата на акционерите со 
квалификувано учество во сопственоста и големината на овие удели.

Во директивата јасно се определува дека матичната земја-
членка треба да инсистира инвестициското друштво да ги почитува 
организациските барања. Инвестициското друштво треба да воспоставува 
соодветни внатрешни правила и процедури кои се доволни за да се осигура 
дека друштвото, вклучително и директорите, вработените и агентите ги 
исполнуваат во целост обврските утврдени во оваа директива.

Потребно е инвестициското друштво да има ефективни организациски 
и административни мерки за преземање разумни чекори за да се осигури 
дека судирот на интереси не им штети на интересите на клиентите. Во поглед 
на судирот на интереси земјите-членки бараат инвестициските друштва да 
ги преземат сите неопходни чекори за идентификување и спречување или 
управување со судири на интереси меѓу нив - како друштва, вклучувајќи ги 
и нивните директори, вработени и агенти или кое било лице кое директно 
или индиректно е поврзано со нив преку контрола - и нивните клиенти - или 
пак конфликти на интереси кои може да произлезат меѓу нивни клиенти во 
процесот на обезбедување на инвестициски или дополнителни услуги.

Директивата во посебен дел ја регулира и обврската секоја земја-
членка да ги назначи надлежните органи одговорни за спроведување на 
индивидуалните задачи определени според одредбите на оваа директива. 
Надлежните органи ќе ги имаат сите супервизорски и истражни овластувања 
кои се неопходни за спроведување на нивните функции. Во таа насока, 
во Директивата се поставени минималните овластувања кои треба да ги 
поседуваат надлежните органи. Надлежните органи, исто така, ќе имаат 
право да изрекуваат административни мерки и административни санкции. 
Земјите-членки мора да овозможат право на жалба пред надлежни судови 
на одлуките на надлежните органи.

Надлежна институција во Република Северна Македонија во контекст 
на оваа директива, како и во контекст на сите други акти (директиви, 
регулативи) на Европската унија наведени подолу, е Комисијата за хартии 
од вредност.
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Регулатива за пазари на финансиски инструменти

Со Р егулативата (ЕU) бр. 600/2014 на Европскиот парламент и на 
Советот од 15 мај 2014 година за пазари на финансиски инструменти 
и за измена на Регулатива (ЕU) бр. 648/201226 се ажурира претходното 
законодавство за пазарот на финансиски инструменти како би се обезбедило 
дека истиот треба да биде потранспарентен, да работи поефикасно и 
да им обезбеди поголема заштита на инвеститорите. Taa e позната како 
Регулатива за пазари на финансиски инструменти -„MiFIR“- Markets in 
Financial Instruments Regulation.

Оваа Регулатива опфаќа објавување на податоци за тргување, 
известување на надлежните органи за трансакциите, трговија со деривативи 
на организирани места за тргување, недискриминаторски пристап на 
порамнување и тргување со референтни вредности, овластувања за 
националните органи, овластувања на ЕSMA и инвестициски услуги и 
активности на друштва надвор од Европската унија.

Регулативата се применува на инвестициски друштва и кредитни 
институции, како што се банките, на гарантни друштва, друштва за осигурување 
и реосигурување или алтернативни инвестициски фондови (познати како 
„други финансиски договорни страни“) и на друштва надвор од Европската 
унија кои ги имаат неопходни одобренија од Европската комисија. 

Во однос на предвидените правила за транспарентност, Регулативата 
настојува да се обезбеди тргување на организирани и правилно регулирани 
места за тргување (официјално место, мултилатерални трговски 
платформи, организирани трговски платформи или регулирани пазари каде 
се разменуваат хартиите од вредност). Исто така, бара од операторите на 
пазарот и инвестициските друштва да објават информации за понудите 
за купување и продажба и за вклучените количини и пред и по тргувањето 
(технички гледано колку што е можно поблиску до реалното време). 
Правилата за транспарентност дозволуваат ограничени отстапувања од 
дефинираните правила. Тие утврдуваат дека информациите се достапни за 
јавноста под разумни комерцијални услови, на недискриминаторски начин 
и бесплатно за 15 минути по објавувањето и воспоставуваат специфични 
барања за систематските интернализатори (инвестицискo друштво кое на 
организиран, чест и систематски начин и во голема мерка тргува на своја 
сметка или кога извршува нарачки на клиенти надвор од регулираниот 
пазар, МТП или ОТП) и инвестициските друштва кои тргуваат надвор од 
регулираниот пазар без надзор над уделите.

Правилата за трансакции бараат од инвестициските друштва да ги чуваат 
на располагање сите релевантни информации за нарачките и трансакциите 
што ги завршиле за своја сметка или за сметка на клиент, најмалку пет години 
и да го известат релевантниот надлежен орган за целосните и точни детали 
за сите трансакции, што е можно поскоро и најдоцна до крајот на следниот 
работен ден. Од друга страна, овие исти правила за трансакции бараат 
од местото на тргување да ги објави сите информации за финансиските 
инструменти преку нивните системи во текот на пет години.

26 Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in fi nancial 
instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012, OJ L 173, 12.6.2014, p. 84–148
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Во поглед на тргувањето со деривативи, Регулативата инсистира 
тоа да се одвива на регулираниот пазар, на мултилатерална платформа 
за тргување, на организирана платформа за тргување или на трговска 
платформа надвор од Европската унија која е одобрена од Комисијата. 
Трговијата со деривативи мора да порамнува што е можно побргу технички 
од страна на централна договорна страна. Централната договорна страна 
мора да ги порамнува финансиските трансакции на недискриминаторски и 
транспарентен начин.

Регулативата и доверува задачи на ЕSMA во насока на изработка на 
специфични технички стандарди, особено за деривативи и централната 
договорна страна и да ги следи финансиските инструменти што се ставаат 
на пазарот, дистрибуираат или продаваат во Европската унија. ЕSMA и 
националните органи треба тесно да соработуваат и имаат овластувања 
привремено да ја забранат или ограничат употребата на финансиските 
инструменти што се сметаат за закана за инвеститорите или финансискиот 
систем. Надлежните органи, координирани од ЕSMA, ги надгледуваат 
инвестициските друштва за да обезбедат дека тие дејствуваат фер, коректно 
и во согласност со правилата на дејноста.

Директива за капитални барања IV 
и Регулатива за капитални барања

Д иректива 2013/36/ЕU за пристап до активностите на кредитните 
институции и п рудентна супервизија на к редитни институции и 
инвестициски друштва

На 26 јуни 2013 година Европскиот парламент и Советот ја донесоа 
Директивата 2013/36/ЕU за пристап до активностите на кредитните 
институции и прудентна супервизија на кредитните институции и 
инвестициски друштва, за изменување и дополнување на Директивата 
2002/87/ЕC и укинување на Директивите 2006/48/ЕC и 2006/49/ЕC.27

Директивата 2013/36/ЕU скратено може да се дефинира како Директива 
за банки и инвестициски друшва и нивна прудентна супервизија. Оваа 
директива - позната како „CRD IV“ (Capital requirements directive IV/
Д иректива за капитални барања IV) ги регулира активностите за примање 
на депозити/средства од страна на кредитни институции (банките) и 
инвестициските друштва. Исто така, оваа директива ги укинува претходните 
директиви за капитални барања (2006/48/ЕC и 2006/49/ЕC). 

Во легислативниот п акет „CRD IV/CRR“ влегуваат Директивата 2013/36/
ЕU („CRD IV“) и Р   егулативата (ЕU) 575/2013 на Европскиот парламент и на 
Советот од 26 јуни 2013 година за капитални барања на кредитни институции 
и инвестициски д руштва и за изменување и дополнување на Регулативата 
(ЕU) 648/2012 ( позната како Регулатива за капитални барања -„CRR“ - Capital 
Requirements Regulation). Целта на пакетот „CRD IV/CRR“ е да се зајакне 
отпорноста на финансискиот сектор на Европската унија. Директивата 
2013/36/ЕU го регулира пристапот до активности за прибирање на депозити/

27 Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of 
credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment fi rms, amending Directive 2002/87/
EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013, p. 338–436
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средства, додека Регулативата (ЕU) 575/2013 утврдува претпазливи услови 
што треба да ги исполнат финансиските институции (кредитни институции и 
инвестициски друштва).

Пакетот „CRD IV/CRR“ дозволува усвојување на делегирани акти и 
мерки за спроведување. Тие обезбедуваат насоки за националните тела и 
учесниците на пазарот за тоа како да се усогласат со овој пакет. 

Активностите на инвестициските друштва се регулираат на ниво 
на Европска унија со Директивата за пазари на финансиски инструменти 
II. Покрај тоа, инвестициските друштва на Унијата, исто така, подлежат 
на посебни правила за тоа како треба да одговорат на ризиците. Овие 
прудентни правила имаат за цел да обезбедат инвестициските друштва 
да имаат доволно ресурси за да останат финансиски одржливи и да 
не предизвикуваат непотребна економска штета на нивните клиенти. 
Придентните  правила за инвестициските друштва се дел од пошироката 
претпазлива рамка на Европската унија – „ CRD IV/CRR“ што главно и во 
најголем дел се однесуваат на банките.

Директивата за капитални барања IV ги утврдува правилата за: 

а) пристап до деловна активност на кредитни институции и инвестициски 
друштва (кои заедно во Директивата се наведени како „институции“). Оваа 
Директива не се применува на пристап до активност на инвестициските 
друштва до степен кој е регулиран со Директивата за пазари на финансиски 
инструменти II; 

б) надзорни овластувања и алатки за п рудентна супервизија на 
институциите од страна на надлежните органи;

в) прудентна супервизија на институциите од страна на надлежните 
органи на начин кој е во согласност со правилата утврдени во Регулативата 
(ЕУ) 575/2013; 

г) барања обелоденување кон надлежните органи во областа на 
прудентната регулатива и супервизија на институциите.

Надлежните органи во секоја од земјите-членки ќе бараат институциите 
(кредитните институции и инвестициските друштва) да им ги обезбедат и 
достават сите информации што им се потребни за проценка на нивната 
усогласеност со правилата кои се усвоени на национално ниво во согласност 
со оваа директива и Регулативата (ЕU) бр. 575/2013. Земјите-членки, 
исто така мораат да осигураат дека системите за внатрешна контрола 
и административните и сметководствените процедури на институциите 
овозможуваат верификација на нивната усогласеност со овие правила во 
секое време. Исто така, институциите ги евидентираат сите свои трансакции 
и ги документираат системите и процесите, така што надлежните органи 
може во секое време да ја потврдат усогласеноста со одредбите од оваа 
директива и Регулативата.

О д аспект на инвестициските друштва, карактеристично за оваа директива 
е што таа дава насоки за дефинирање на минимум о сновачки капитал (почетен 
капитал) на инвестициските друштва. Сите инвестициски друштва, освен 
определни исклучоци, имаат основачки капитал од 730.000 евра.
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Кога станува збор за исклучоци, превенствено се мисли на одредени 
видови на инвестициски друштва. Во таа насока, инвестициско друштво кое 
не тргува со финансиски инструменти на своја сметка, ниту е давател на 
услуги за спроведување на понудите, односно продажба на финансиски 
инструменти со обврска за откуп, но кое поседува пари или хартии од 
вредност на клиентите и нуди една или повеќе од следниве услуги, има 
почетен капитал од 125 000 евра: а) прием и пренос на налози на инвеститори 
за финансиски инструменти, б) извршување на налози на инвеститори за 
финансиски инструмент и в) управување со индивидуални портфолија на 
инвестиции во финансиски инструменти.  

Земјите-членки можат да го намалат износот од 125 000 евра на 50 000 
евра доколку друштвото нема одобрение за држење на пари или хартии од 
вредност на клиенти, за тргување за сопствена сметка или за обезбедување 
услуги за спроведување на понуда, односно продажба на финансиски 
инструменти со обврска за откуп. 

Следниот фокус кој е предмет на анализа е надлежноста на 
регулаторните органи на матичната земја-членка и земјата-членка домаќин. 
За прудентна супервизија на институција, вклучително и активности кое 
се однесуваат на слобода на основање и слободата за давање на услуги, 
се одговорни надлежните органи на матичната земја-членка. Ова не го 
спречува надзорот на консолидирана основа. Мерките преземени од страна 
на земјата-членка домаќин не треба да допуштаат дискриминаторски 
или ограничувачки третман врз основа на фактот дека институцијата 
добила одобрение за работа во друга земја-членка. Надлежните органи 
на засегнатите земји-членки тесно соработуваат за да може да ја вршат 
супервизијата на активностите на институциите кои работат, особено преку 
подружници, во една или повеќе земји-членки, во кое не се наоѓа нивното 
фактичко административно седиште. 

Директивата го уредува и процесот на проценка на адекватноста на 
интерниот капитал. Институциите мора да имаат воспоставени здрави, 
ефективни и целосни стратегии и процеси за континуирано проценување и 
одржување на износите, видовите и распределбата на интерниот капитал 
кој се смета дека е соодветен за покривање на видовите и нивоата на ризик 
на кои тие се или може да бидат изложени. Овие стратегии и процеси се 
предмет на редовен внатрешен преглед за да се осигура дека тие и понатаму 
се целосни и пропорционални на видот, обемот и сложеноста на работите 
на одредената институција.

Согласно Директивата, земјите-членки гарантираат дека органот на 
управување, ги одобрува и редовно ги разгледува стратегиите и политиките 
за преземање, управување, следење и намалување на ризиците на кои 
е изложена институцијата или може да биде изложена, вклучувајќи ги 
ризиците поврзани со макроекономското опкружување во кое работи 
институцијата со оглед на состојбата на деловниот циклус. Ризици кои се 
разработени со оваа директива се на пр. кредитен ризик, оперативен ризик, 
ризик од концентрација, пазарен ризик, ликвидносен ризик, каматен ризик, 
ризик од прекумерна финансиска моќ и др. Надлежните органи, исто така ќе 
бараат институциите да покријат и други ризици кои не се предмет на оваа 
директива и за кои се смета дека се слични на ризиците кои се опфатени со 
директивата.
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Регулатива з а капитални барања 
на кредитни институции и инвестициски друштва

Регулативата (ЕU) 575/2013 на Европскиот парламент и на Советот 
од 26 јуни 2013 година з а капитални барања на кредитни институции и 
инвестициски друштва и за изменување и дополнување на Регулативата 
(ЕУ) 648/201228 (позната како Регулатива за капитални барања -„CRR“ - 
Capital Requirements Regulation) осигурува дека кредитните институции 
(банките) и инвестициските друштва ги контролираат ризиците и имаат 
адекватен капитал.

Целта на оваа регулатива е  зајакнување на п рудентните барања за 
банките и инвестициските друштва со тоа што се бара да одржуваат доволно 
капитални резерви и ликвидност. Капиталните барања се строго поврзани 
со функционирањето на пазарите на банкарските и финансиските услуги и 
дизајнирани да обезбедат финансиска стабилност на субјектите на тие пазари, 
како и високо ниво на заштита за инвеститорите и депонентите. Главната цел 
е банките и инвестициските друштва да се направат посилни и поотпорни 
во време на економски стрес. Во принцип, Регулативата воспоставува 
уникатен пакет на униформни правила на претпазливост кон кои банките и 
инвестициските друштва ширум Европската унија мора да се придржуваат. 

Специфичните цели во оваа регулатива првенствено вклучуваат 
поголеми и подобри капитални барања и мерки за ликвидност. Колку 
што е поголем ризичниот профил на институцијата, толку повеќе капитал 
се бара од регулаторот и институцијата мора да го постигне и одржува.  
Заради ефективно спроведување на оваа директива и на Регулативата 
(ЕУ) бр. 575/2013 се наметнува потреба од формирање на надлежни органи 
кои ќе дејствуваат во оваа област. Земјите-членки треба да ги определат 
надлежните органи кои се должни да ги извршуваат функциите и обврските 
предвидени со овие акти.

Регулатива (E U) 2017/1129 за проспектот што треба да се објави при 
јавна понуда на хартии од вредност или при котација за тргување

У  согласувањето на б арањата за составување, одобрување и 
дистрибуција на проспектот кој треба да се објави кога хартиите од вредност 
се понудени на јавноста или котираат за тргување на регулиран пазар со 
седиште во земја-членка или кои делуваат во земја-членка, претходно беше 
цел на Директива 2003/71/ЕC за проспектот што треба да се објави при 
јавна понуда на хартии од вредност или при котација за тргување.29 Оваа 
директива беше во примена до 20 јули 2019 година.

На 14 јуни 2017 година, Европскиот парламент и Советот ја донесоа 
Регулативата (EU) 2017/1129 за проспектот што треба да се објави при 

28 Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential 
requirements for credit institutions and investment fi rms and amending Regulation (EU) No 648/2012, OJ L 176, 
27.6.2013, p. 1–337 

29 Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be 
published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC, OJ L 345, 
31.12.2003.
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јавна понуда на хартии од вредност или при котација за тргување.30

Регулативата за проспектот претставува голем дел од планот на Европската 
комисија за изградба на унија на пазари на капитал (анг. capital markets union) 
која треба да придонесе за поедноставна примена на европските правила 
за проспектот. Клучните промени во новата Регулатива којашто од 21 јули 
2019 година,31 целосно ја укина Директива 2003/71/ЕC за проспектот се:

- нов европски проспект за правила на раст како лесна и достапна 
алатка за обелоденување за мали и средни издавачи. Проспектот за ЕУ 
станува задолжителен за целиот капитал над 8 милиони евра (претходниот 
праг беше 5 милиони евра);

- помалку строги правила за објавување за секундарни издавања;
- во проспектот ќе треба да се споменат само специфични и материјални 

фактори на ризик;
- кратко и подостапно резиме на проспектот за корисниците;
- нов Универзален регистрационен документ како брза согласност за 

чести издавачи;
- поголема можност да се вклучат веќе објавените информации со 

референца во проспектите;
- нова европска централна база на проспекти, управувана од Европско 

надзорно тело за хартии од вредност и пазари (анг. ESMA-European Securities 
and Markets Authority)32 каде што сите одобрени проспекти во Европската 
економска област ќе можат да се преземат бесплатно. 

Со Р егулативата се утврдени барањата за составување, одобрување 
и дистрибуција на проспектот кој треба да се објави кога хартиите од 
вредност се понудени на јавноста или котираат за тргување на регулиран 
пазар со седиште во земја-членка или кои делуваат во земја-членка. Точно 
се определени видовите на хартии од вредност на кои не се применува оваа 
регулатива (на пр. не се применува на јавна понуда на хартии од вредност 
со вкупна вредност во Унијата од помалку од 1 милион евра, пресметани 
за период од 12 месеци). Претходната граница определена во директивата 
која е укината со оваа регулатива беше 100.000 евра.

Во таа насока, Регулативата определува дека по правило, земјите-
членки не дозволуваат било каква понуда на хартии од вредност да се 
понуди во јавноста на нивната територија без претходно да биде објавен 
проспект. Сепак, определени се и случаите (јавните понуди) кога обврската 
за објавување на проспект не се применува (на пр. издавање на акции за 
замена на веќе издадени акции, ако при тоа не се зголемува основаната 

30 Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be 
published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 
2003/71/EC, OJ L 168, 30.6.2017.

31 Одредени одредби од Регулативата веќе се применуваа од 20 јули 2017 година и 21 јули 2018 година, но 
најголем дел од новите одредби започнаа да се применуваат од 21 јули 2019 година.

32 European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority-ESMA е евроспки супервизорски 
орган кој е основан со Регулативата на Европскиот парламент и Советот бр.1095/2010 од 15 декември 2010 
година (Regulation (EU) No 1095/2010of the European Parliament and of the Council, OJ L 331/84, 15.12.2010, p. 84.) 
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главнина, акции понудени како заменски надомест во постапка за преземање, 
акции кои се понудени, доделени или треба да бидат доделени во врска со 
спојување или поделба, под услов документот за трансакцијата и нејзниното 
влијание врз издавачот да ѝ биде достапен на јавноста и др.).

Регулативата дава право земјата-членка да одлучи да не се објави 
проспект при јавна понуда на хартии од вредност, под следните услови: a) 
таквата понуда не подлежи на обврска за објавување проспект во согласност 
со член 25 (известување за проспект и известување за конечни услови) од 
Регулативата и б) вкупниот надомест за секоја таква понуда во Унијата е 
помал од паричен износ пресметан во период од 12 месеци, кој не смее да 
надмине 8 милиони евра.

Проспектот, односно одговорноста поврзана со неговата подготовка, 
минималниот број на информации кој треба да ги содржи, неговата валидност 
се гаранција за воспоставување на критериумите за транспарентност и 
обелоденување на информациите, а со тоа и заштитата на инвеститорите, 
чија имплементација и почитување се врвен предуслов за нормално 
функционирање на регулираните пазари во Европската унија.

Проспектот е документ кој ги содржи сите информации, кои се во 
согласност со специфичните карактеристики на издавачот и хартиите од 
вредност понудени на јавноста со ј авна понуда или котирани за тргување 
на регулиран пазар. Тие информации им се потребни на инвеститорите 
да извршат основана и информирана проценка за финансиската состојба, 
средствата, профитот и загубите, како и очекувањата на издавачот и на 
кој било гарант и правата дадени со хартиите од вредност, причините за 
издавање хартии од вредност и ефектите врз издавачот. Овие информации 
треба да бидат презентирани во лесно анализирачка и разбирлива форма.

П роспектот, с екогаш ќе содржи и резиме. Резимето се изготвува во 
единствен формат (од најмногу 7 страни) за да се олесни споредливоста 
на резимеата на слични хартии од вредност. Во резимето, на кратко, треба 
да бидат наведени клучни информации за карактеристики и ризици кои се 
повразни со издавачот, кој било од гарантите на хартиите од вредност и со 
самите хартии од вредност, како би им се помогнало на инвеститорите кога 
размислуваат за инвестирање во хартии од вредност. 

Така, резимето треба да содржи четири дела: а) резиме со 
предупредување, б) к лучни информации за издавачот, в) к лучни информации 
за хартиите од вредност вклучувајќи го видот на хартиите од вредност и 
правата кои ги даваат хартиите од вредност и г) клучни информации за 
јавнатa понуда на хартиите од вредност или котација на регулиран пазар. 
Регулативата, точно определува кои податоци треба да бидат содржани во 
секој од овие четири дела на резимето.

Содржината на резимето мора да биде точна, коректна и јасна и не 
смее да доведува во заблуда. Во резимето, исто така, мора да се наведе 
и предупредување дека: а) треба да се чита како вовед во проспектот и 
мора да биде во согласност со останатите делови на проспектот; б) 
инвеститорот треба секоја одлука за инвестирање во хартии од вредност 
да ја основа на разгледување на целиот проспек, а не само на резимето; 
в) инвеститорот може да го изгуби целиот или дел од вложениот капитал 
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и доколку обврската на инвеститорот не е ограничена на износот на 
инвестицијата, предупредување дека инвеститорот може да изгуби повеќе 
од вложениот капитал и обемот на таквата можна загуба (во случаите кога 
може да се примени); г) кога пред суд се покренува тужба која се однесува 
на информациите содржани во проспектот, тужителот (инвеститор) 
може да биде обврзан, според националното законодавство на земјата-
членка, да ги сноси трошоците за превод на проспектот пред да започнат 
судските постапки; д) лицата кои го направиле резимето, вклучувајќи го и 
неговиот преводот, и побарале неговото доставување, имаат граѓанско-
правна одговорност, но само доколку резимето е погрешно, неточно или 
неконзистентно кога се чита заедно со другите делови од проспектот.

Издавачот, понудувачот или лицето кое бара котација за тргување на 
регулиран пазар може да изготви проспект к ако единствен документ или како 
посебен документ. Проспектот составен од одделни документи ги одвојува 
бараните информации на документот за регистрација, известувањето за 
хартии од вредност и известувањето за резимето. Документот за регистрација 
содржи информации кои се однесуваат на издавачот. Известувањето за 
хартиите од вредност содржи информации во врска со хартиите од вредност 
кои се понудени со јавна понуда или за оние кои ќе бидат котирани за 
тргување на регулиран пазар. 

За одредени видови на хартии од вредност (пр. несопственички хартии 
од вредност), по избор на издавачот, понудувачот или лицето кое бара 
котација за тргување на регулиран пазар, проспектот може да се состои од 
основен проспект кои ги содржи сите релевантни информации во врска со 
издавачот и хартиите од вредност се понудени со јавна понуда или за оние кои 
ќе бидат котирани за тргување на регулиран пазар. Основниот проспект треба 
да содржи „образец на конечни услови“ кои е потребно да бидат исполнети 
за секое одделно издавање, како и адреса на интернет-страницата на која ќе 
се објават конечните услови. Конечните услови мора да бидат изработени во 
разбирлив облик во кој е можно лесно да бидат анализирани.

Информациите дадени во основниот проспект се дополнуваат со 
ажурирани информации за издавачот и за хартиите од вредност кои ќе 
бидат понудени со јавна понуда или котирани за тргување на регулиран 
пазар. Ако конечните услови на понудата не се вклучени ниту во основниот 
проспект ниту во додатокот, тие може да се стават на располагање на 
инвеститорите, со поднесување до надлежниот орган на матичната земја-
членка, а тој надлежен орган нив ги доставува до надлежниот орган на 
земјите-членки (земја-членка) домаќини што е можно поскоро при јавна 
понуда и ако е можно тоа, пред почетокот на јавната понуда или котацијата 
за тргување. Надлежниот орган на матичната земја-членка ги доставува тие 
конечни услови и до ЕSMA. Конечните услови содржат само информации 
кои се однесуваат на известувањето за хартиите од вредност и не треба да 
се користат како додаток на основниот проспект.

Со цел зголемување на веродостојноста на податоците содржани во 
проспектот предвидена е одговорност која е поврзана со проспектот. При 
тоа, земјите-членки обезбедуваат дека одговорноста за информациите 
содржани во проспектот е на издавачот или на неговите административни, 
управни (менаџмент) или надзорни тела, на понудувачот, на лицето кое бара 
котација за тргување на регулиран пазар или на гарантот, зависно од случајот. 
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Одговорните лица треба да бидат јасно наведени во проспектот. Притоа, 
треба да се наведат нивните имиња и функции или во случај на правни лица, 
нивните имиња и седишта, како и нивните искази дека со нивно знаење, 
информациите содржани во проспектот, се во согласност со реалните факти 
и дека од проспектот не се исклучени информации кои би можеле да влијаат 
на неговото значење. Земјите-членки, исто така, обезбедуваат дека нивните 
закони, подзаконски акти и другите прописи кои се однесуваат на одговорност 
според граѓанското материјално право се применуваат на лицата кои се 
одговорни за информациите содржани во проспектот. Меѓутоа, земјите-
членки потребно е да обезбедат дека граѓанско-правната одговорност не се 
поврзува со кое било лице, исклучиво врз основа на резимето, вклучувајќи 
го кој било негов превод, освен ако е погрешен, неточен или неконзистентен 
кога се чита заедно со другите делови од проспектот или не ги обезбедува 
клучните информации како би им се помогнало на инвеститорите при 
размислувањето за инвестирање во хартии од вредност. Резимето треба да 
содржи јасно предупредување во овој поглед.

Регулативата определува дека проспектот (како единствен документ 
или како посебен документ) важи 12 месеци откако е одобрен за целите на 
јавната понуда или котацијата за тргување на регулиран пазар, под услов 
проспектот да е дополнет со сите измени и дополнувања (кои ги бара член 23 
од Регулативата). Исто така, и документот за регистрација, кој е претходно е 
поднесен и одобрен, важи за период од 12 месеци. Истекот на документот за 
регистрација не влијае на валидноста на проспектот на кој тој е составен дел.

Содржината на проспектот утврдена со законскиот определен 
минимум на податоци кои треба да ги има во проспектот е основата на која 
може да се темели транспарентноста на друштвата кон своите инвеститори. 
Европската комисија, во согласност со своите законски овластувања носи 
детални делегирани акти (како дополување на Регулативата) во поглед на 
форматот на проспеткот, основниот проспект и конечните услови во врска 
со специфичните информации кои мора да бидат вклучени во проспектот, 
вклучувајќи броеви LEI и ISIN и избегнувањето на дуплирање на информации 
кога проспектот е составен од посебни документи. При изготвување на 
различните списоци (модели) на проспекти особено мора да се земат во 
разгледување повеќе услови определени во Регулативата. Делегираните 
акти кои ги носи Комисијата се базираат на стандардите во областа на 
финансиските и нефинансиските информации кои се поставени од страна 
на Меѓународната организација на комисии за хартии од вредност - IOSCO 
и на индикативните Анекси на оваа регулатива. 

Регулативата ја регулира постапката на одобрување и објавување на 
проспектот. Одобрувањето на проспектот е дефинирано на начин што ниту 
еден проспект не смее да се објави сè додека не е одобрен од страна на 
надлежниот орган на матичната земја-членка. Надлежниот орган треба да 
го извести издавачот, понудувачот или лицето кое бара к отација за тргување 
на регулиран пазар, зависно од случајот, за својата одлука за одобрување на 
проспектот во рок од 10 работни дена од денот на поднесувањето на нацрт 
проспектот. Доколку надлежниот орган не донесе одлука за проспектот во 
определениот рок, тоа не се смета за одобрување на барањето. Надлежниот 
орган ќе ја извести ЕSMA за одобрување на проспектот и за сите негови 
дополнувања, што е можно побрзо, но во секој случај најдоцна до крајот 
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на првиот работен ден откако за тоа одобрение е известен издавачот, 
понудувачот или лицето кое бара котација за тргување на регулиран пазар.  

Од друга страна, објавувањето на проспектот е основниот чекор 
со кој се овозможува транспарентноста, а истовремено се овозможува 
информативна база на која би се темелеле сите идни одлуки за инвестирање 
од стана на инвеститорите. Во следната фаза, по одобрувањето, издавачот, 
п онудувачот или лицето кое бара котација за тргување на регулиран пазар, 
проспектот мора да го направи јавно достапен (во електронска форма на 
својата интернет-страницата), што е можно поскоро, а во секој случај во 
разумен рок пред почетокот, или најдоцна до почетокот на јавната понуда 
или котацијата за тргување на односните хартии од вредност.33

Со цел обезбедување на навремени, точни и ажурирани 
податоци, дополнувањата на проспектот се категорија која ја зголемува 
транспарентноста и отчетноста спрема инвеститорите. Во дополнувањето на 
проспектот, без одлагање се наведуваат сите значајни нови факти, битните 
грешки или неточности во врска со информациите содржани во проспектот, 
кои може да влијаат на проценката на хартиите од вредност и кои настанале 
или се забележани во периодот од одобрувањето на проспектот до крајното 
заклучување на јавната понуда или, каде што е соодветно, до почетокот на 
тргувањето на регулиран пазар. Таквото дополнување се одобрува на ист 
начин како и проспектот во рок од најмногу 5 работни дена и се објавува на 
ист начин како и објавувањето на иницијалниот проспект.

Единствената примена на проспектот се гарантира со тоа што ако 
јавната понуда на хартии од вредност или котација за тргување на регулиран 
пазар се врши во една или повеќе земји-членки или во земја-членка 
различна од матичната земја-членка, проспектот одобрен од матичната 
земја-членка и какви било измени во истиот важи за јавна понуда или 
котација за тргување на регулиран пазар во сите з емји-членки домаќини, под 
услов ESMA и надлежниот орган на секоја земја-членка да бидат известени 
за тоа. Надлежните органи на земји-членки домаќини не смеат да водат 
никакви постапки на одобрување или управни постапки кои се однесуваат 
на проспект и дополнувањето на проспект кои се одобрени од наделжните 
органи на другите држави членки и кои се однесуваат на конечните услови.

На барање на издавачот, понудувачот, лицето кое бара лицето кое 
бара котација за тргување на регулиран пазар или лицата одговорни за
изготвување на проспектот, надлежниот орган на матичната земја-членка 
во рок од еден работен ден од денот на приемот на барањето или, ако 
барањето е поднесено заедно со нацрт-проспектот, во рок од еден работен 
ден од одобрувањето на проспектот, го известува надлежниот орган на 
земјата-членка домаќин преку потврда за одобрување со која се потврдува 
дека проспектот е изготвен во согласност со оваа регулатива, заедно со 
електронска копија на наведениот проспект.

33 Условите според кои проспектот се смета за достапен на јавноста се кога истиот е објавен во електронска 
форма, на било која од следните интернет страници: а) интернет страницата на издавачот, понудувачот или 
лицето кое бара котација за тргување на регулиран пазар; б) интернет страницата на финансиските посредници 
кои вршат работи на пласман или продажба на хартии од вредност, вклучувајќи ги и платните агенти; или в) 
интернет страницата на регулираниот пазар на кој се бара котација за тргување, или ако не се бара котација на 
регулиран парзар, на интернет страницата на оператотот MTP-a.
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Во врска со надлежните институции, се наведува дека секоја д ржава-
членка ќе определи единствена надлежна институција одговорна за 
спроведување на обврските кои произлегуваат од оваа Регулатива.  Државите-
членки за тоа ќе ја известат Европската комисија, ESMA и надлежните органи 
на другите земји-членки. Надлежните органи соработуваат едни со други и 
со ЕSMA за целите на оваа регулатива.

Надлежните органи се независни од учесниците на пазарот. Земјите-
членки можат да дозволат нивниот надлежен орган да ги делегира задачите 
за електронско објавување на трети страни на одобрени проспекти и 
поврзани документи. Регулативата определува и дека за да ги исполнат 
своите должности, надлежните органи, во согласност со националното 
законодавство, треба да имаат одредени овластувања за надзор и истрага. 
И сто така, во регулативата е определено и дека надлежните органи 
на земјите-членки имаат овластување да изрекуваат административни 
санкции и да преземаат други соодветни административни мерки, кои 
мора да бидат ефективни, сразмерни и обесхрабрувачки. Земјите-членки 
треба да обезбедат дека решенијата донесени согласно оваа регулатива ќе 
бидат соодветно образложени и ќе подлежат на правен лек- на жалба пред 
надлежен судот.

Д иректива 2001/34/ЕC за прием на хартии од вредност 
на котација на официјален пазар на берзата и за информациите 

кои треба да се објават за тие хартии од вредност

Приемот на хартии од вредност на котација на официјален пазар на 
берза претставува појдовна точка за оценка на отвореноста на пазарите 
и нивната транспарентност, изразена преку потребата од објавување 
на информации за хартиите од вредност кои се предмет на тргување на 
дефинираниот пазар. Затоа, Директивата за прием на хартии од вредност 
на котација на официјален пазар на берзата и за информациите кои треба да 
се објават за тие хартии од вредност својата област на примена ја простира 
на хартии од вредност примени на официјална котација или кои се предмет 
на барање за прием на официјална котација на берза чие седиште е или 
која работи во земја-членка.34

Централното внимание на директивата е насочено кон дефинирање 
на одредби кои се однесуваат на официјалната котациja на хартиите од 
вредност, изразени преку определување на општите услови за котација, 
нивно зацврстување со построги или дополнителни услови и обврски, 
определувањето на отстапувања од условите, и дефинирањето на 
овластувањата на националните надлежни органи. Тргнувајќи од општите 
услови за котација, земјите-членки мораат да обезбедат дека: (а) хартиите 
од вредност не можат да бидат примени на официјална котација на која 
било берза чие седиште е или која работи на нивна територија, ако не се 
исполнети условите утврдени во оваа директива и (б) издавачите на хартии 
од вредност кои се примени на официјална котација, без оглед на датумот 
на нивниот прием, се предмет на обврските предвидени со оваа директива. 
Компаниите чии должнички хартии од вредност се котирани на берзите во 

34 Directive 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of securities 
to offi cial stock exchange listing and on information to be published on those securities, OJ L 184/1, 6.7.2001.
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земјите членки треба да обезбедат дека сите сопственици на тие хартии од 
вредност се рангирани pari-passu и имаат еднаков третман во поглед сите 
права кои се поврзани со овие должнички хартии од вредност.

Е дна од круцијалните одредби на директивата, е дека ниту една земја-
членка не може да го условува приемот на официјална котација на хартиите 
од вредност кои се издадени од страна на друштва или други правни лица 
со седиште во друга земја-членка со претходен прием на тие хартии од 
вредност на официјална котација на берза со седиште или која работи во 
некоја од земјите-членки.

Почитувајќи ги забраните за неможност од условување на приемот 
на хартии од вредност на официјална котација и специфичните услови за 
котирање на акции, односно посебните услови кои се однесуваат на прием 
на официјална котација на должнички хартии од вредност, земјите-членки 
може да го условуваат котирањето на хартиите од вредност на официјална 
котација со исполнување на построги услови од утврдените, под услов 
построгите и дополнителните услови да се применуваат на сите издавачи 
или на одредени категории на издавачи и да се објавени пред да е поднесено 
барањето за прием на хартиите од вредност на официјална котација. Исто 
така, земјите-членки може на издавачите на хартии од вредност кои се 
примени на официјална котација да им воведат дополнителни обврски, под 
услов тие дополнителни обврски да важат генерално за сите издавачи или 
за одредени категории на издавачи. Од друга страна на земјите-членки им 
се делегираат овластувања да можат, со почитување на веќе утврдените 
отстапувања, да одобрат отстапување од примената на дополнителните 
или построгите услови и обврски. Во насока на зголемување на отчетноста 
кон јавноста, земјите-членки можат, во согласност со важечките национални 
правила, да бараат од издавачите на хартии од вредност кои се примени 
на официјална котација редовно да ја информираат јавноста за својата 
финансиска состојба и општиот тек на своето работење.

Транспарентноста и обелоденувањето на податоците при приемот 
на хартиите од вредност на официјална котација е издигнато на ниво на 
законски поставен критериум кој влегува во нормалните овластувања на 
националните надлежни органи. Надлежните органи одлучуваат за прием 
на хартии од вредност на официјална котација на берза чие седиште е, 
или која работи на нивна територија. Без да е во спротивност со другите 
овластувања кои им се доделени, надлежните органи можат да одбијат 
барање за прием на хартии од вредност на официјална котација, ако, 
според нивно мислење, ситуацијата во која се наоѓа издавачот е таква што 
котирањето би било штетно за интересите на инвеститорите.

Н адлежните органи може да одбијат прием на официјална котација 
на хартии од вредност кои веќе се примени на официјална котација во 
друга земја-членка доколку издавачот не ги исполнува обврските што 
произлегуваат од условите за котација во таа земја-членка.

Во рамките на своите овластувања надлежните органи инсистираат 
на доставување, односно објавување на информации со што критериумот 
на транспарентност и обелоденување на информации се подигнува на ниво 
на законска обврска и чие спроведување е надгледувано од официјален 
орган. П ринципиелната одредба на директивата во поглед на потребни 
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информации кои треба да бидат дадени на надлежните институции за да се 
добие одобрение за котирање на определни хартии од вредност е дека тие 
информации треба да бидат соодветни за да се постигнат две цели: а) да се 
заштитат инвеститорите и б) да се овозможи непречено функционирање на 
пазарот на хартии од вредност.

Н ужен услов за да се овозможи котирање на хартии од вредност на 
берзите во секоја од земјите членки е објавување на листа на релевантни 
информации за издавачот и за хартиите од вредност, кои се дефинирани 
како „поединости за котација“. Овие поединости детално се опишани во 
директивата. Откако „поединостите за котација“ ќе бидат еднаш прифатени од 
една земја членка, тие мора да бидат прифатени и од страна на надлежните 
институции на која било друга земја членка во која издавачот аплицирал за 
котација. Притоа надлежните институции во втората земја членка не можат 
да бараат дополнителни информации за тие хартии од вредност. Единствени 
дополнителни информации кои може да се бараат од страна на надлежните 
институции во секоја земја членка ако „поединостите за котација“ содржат 
информации поврзани со карактеристиките на пазарот на капитал во дадената 
земја членка, особено за даночните аспекти на пазарот. Воедно, надлежните 
органи можат да побараат од издавачот да ги открие бараните информации во 
форма и во временски рокови кои се сметаат за соодветни. Доколку издавачот 
не го исполни тоа барање, надлежните органи можат сами да ги објават 
бараните информации веднаш по дознавањето од издавачот. Без оглед на 
кои било други мерки или санкции кои може да се земаат во обѕир во случајот 
кога издавачот не ги исполнува обврските кои произлегуваат од приемот на 
официјална котација, надлежните органи може да го објават фактот дека 
издавачот не ги исполнува своите обврски. Покрај тоа, надлежните органи 
може да донесат одлука за привремена суспензија на приемот на хартиите 
од вредност, ако е, или може да биде, привремено загрозено непреченото 
функционирање на пазарите или тоа го бара заштитата на инвеститорите, а 
исто така, може да донесат одлука за исклучување на хартиите од вредност 
од котација, ако се убедени дека, поради посебни околности, вообичаеното 
редовно тргување со хартиите од вредност повеќе не е можно.

Со цел да биде запазена двостепеноста во постапката на одлучување 
на надлежните органи, директивата го гарантира правото на издавачот за 
обраќање до судот во случај на одбивање на приемот на официјална котација 
или исклучување од котација. За таа цел, земјите-членки мора да обезбедат 
дека одлуките на надлежните органи во случај на одбивање на приемот на 
хартии од вредност на официјална котација или во случај на исклучување од 
котација подлежат на правен лек. Подносителот на барањето се известува 
за одлуката во врска со неговото барање за прием на официјална котација 
во рок од шест месеци од приемот на барањето, или доколку на надлежните 
органи побараат повеќе информации во тој период, во рок од шест месеци 
од денот кога подносителот на барањето ги доставил бараните информации. 
Ако не се донесе решение во рокот од шест месеци, се смета дека барањето 
е одбиено. Одбивањето на овој начин, исто така, отвора можност за правен 
лек во согласност со законски утврдените одредби.

Директивата 2001/34/ЕC во својата првобитна форма своето внимание 
го имаше насочено и кон објавувањето на информации за хартиите од 
вредност за кои се бара прием на официјална котација. Како резултат на 
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неколкукратно изменување на оваа директива овие одредби се исклучени, 
односно укинати и истите се трансферирани во соодветни директиви чиј 
фокус се укинатите норми. 

 Директива 2004/109/EC за хармонизација на барањата за 
транспарентност во врска со информациите за издавачите на хартии 

од вредност со чии хартии од вредност се тргува на регулирани 
пазари ( „Директива за транспарентност на Европската унија“)

Директивата 2004/109/ЕC на Европскиот парламент и Советот од 15 
декември 2004 година за хармонизација на барањата за транспарентност во 
врска со информациите за издавачите на хартии од вредност со чии хартии 
од вредност се тргува на регулирани пазари и за измена на Директивата 
2001/34/EC (позната и како: „Директива за транспарентност на Европската 
унија“)35 има за цел да ги постави основните начела на кои треба да се 
заснова единствениот пазар на хартии од вредност во рамките на Унијата. Со 
поголемата усогласеност на одредбите на националните права во рамките на 
Унијата, кои се однесуваат на барањата за периодично и тековно известување 
од страна на издавачите на хартии од вредност треба да се постигне повисок 
степен на заштита на инвеститорите во рамките на оваа заедница.

Фокусот на Директивата за транспарентност е насочен кон годишните 
финансиски извештаи, полугодишните финансиски извештаи и извештаите за 
плаќањата кон државите, со дефинирање на одговорноста и ослободувањата 
од обврската за објавување на некои од периодичните информации. 
Регулативата (ЕК)бр. 1606/2002 на Европскиот парламент и Советот од 
19 јули 2002 година за примената на меѓународните сметководствени 
стандарди го отвори патот за приближување на стандардите за финансиско 
известување во Унијата за издавачите чии хартии од вредност котираат 
на регулиран пазар и кои се обврзани со изработка на консолидирани 
финансиски извештаи.36 Со тоа се создаде посебен режим за издавачите 
на хартии од вредност надвор од општиот систем за сите друштва, како 
што е утврдено со директивите за правото на друштвата. Директивата за 
транспарентност претставува развој на овој пристап во однос на годишните 
извештаи и известувањето во текот на годината, вклучувајќи го и принципот 
на вистинска и објективна презентација на средствата, обврските, 
финансиската состојба и билансот на успех.

Кратко време по носењето на ова директива, на 8 март 2007 година, 
Европската комисија донесе Директива 2007/14/ЕК за утврдување на 
детални правила за спроведување на одредени одредби од Директивата 
2004/109/ЕC.37 Во оваа директива е дадено детално објаснување како треба 
да се толкуваат и применуваат одредбите од Директивата 2004/109/ЕC. Така 
се дава објаснување на прашања кои се поврзани со минимум содржина 

35 Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of 
transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated 
market and amending Directive 2001/34/EC, ОЈ L 390/38, 31.12.2004.

36 Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of 
international accounting standards.

37 Commission Directive 2007/14/EC of 8 March 2007 laying down detailed rules for the implementation of certain 
provisions of Directive 2004/109/EC, OJ L 69/27,9.3.2007. 



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност 49

на полугодишен неконсолидиран финансиски извештај, објавување за 
стекнување или отуѓување на мнозински удел, постапки за известување и 
објавување на мнозински удели, известување на акционерот за стекнување, 
располагање или можност за остварување право на глас, условите на 
независност кои треба да ги почитуваат друштвата за управување и 
инвестициските фирми, видовите на финансиски инструменти, минимум 
стандарди за пристап до пропишани информации и други.

На 22 октомври 2013 година, Европскиот парламент и Советот ја 
донесоа Директивата 2013/50/ЕU со која се менуваат Директивата за 
транспарентност 2004/109/ЕC, Директивата на Комисијата 2007/14/ЕC за 
утврдување на детални правила за спроведување на одредени одредби од 
Директивата 2004/109/ЕC, како и Директивата 2003/71/ЕC за проспектот што 
треба да се објави кога хартиите од вредност и се нудат на јавноста.38

Финансиските иновации доведоа до создавање на нови видови 
финансиски инструменти кои на инвеститорите им овозможуваат економска 
изложеност кон друштвата, а со Директивата 2004/109/ЕC не беше 
предвидено нивно објавување. Тие инструменти би можеле да се користат 
за стекнување на тајни акции во друштвата, што може да резултира со 
злоупотреба на пазарот и давање лажна или погрешна слика за економската 
сопственост на друштвата кои котираат на берза.

Измените се направени затоа што хармонизираниот режим на 
известување за мнозинското учество на правата на глас, особено во однос 
на збирното учество на акциите со учеството на финансиските инструменти 
треба да ја подобри правната сигурност, да ја зголеми транспарентноста и 
да го намали административниот товар на прекуграничните инвеститори.

Извештаи и информации коишто треба да се објавуваат согласно 
„Директивата за транспарентност“ се следните: а) Годишни финансиски 
извештаи; б) Полугодишни финансиски извештаи; в) Периодични извештаи 
на менаџментот; г) Информации за големи акционери и д) Дополнителни 
информации.39

Годишните финансиски извештаи треба да обезбедат објавување на 
информации за време на годините кога хартиите од вредност на издавачот 
котираат на регулиран пазар. Олеснувањето на споредбата на годишните 
финансиски извештаи е корисна за инвеститорите на пазарите на хартии од 
вредност само ако овие информации бидат објавени во одреден временски 
период по завршувањето на деловната година. Издавачот е должен да ги 
објавува своите годишни финансиски извештаи најдоцна во рок од четири 
месеци по завршувањето на секоја деловна година и обезбедува дека 
тие се јавно достапни, најмалку, во следните десет години. Годишните 

38 Целосен назив на оваа директива е: Directive 2013/50/EU of the European Parliament and of the Council of 22 
October 2013 amending Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of 
transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated 
market, Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when 
securities are offered to the public or admitted to trading and Commission Directive 2007/14/EC laying down detailed 
rules for the implementation of certain provisions of Directive 2004/109/EC.Објавена е во OJ L 294/13, 6.11.2013.

39 Со цел комплетност на анализата на одредбите на Директивата за транспарентност, во анализата се земени 
основните одредби од Директивата 2004/109/ЕC, како и нивните измени и дополнувања согласно Директивите 
2007/14/ЕC и 2013/50/ЕU.
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финансиски извештаи се состојат од: а) ревидирани финансиски извештаи; 
б) извештаи за управувањето и в) изјава на одговорното/ите лице/а на 
издавачот, чии имиња и функции кои ги вршат јасно се наведени. Со изјавата 
тие потврдуваат дека според нивното знаење, финансиските извештаи се 
подготвени со примена на важечките сметководствени стандарди, дека 
даваат вистинска и објективна слика на активата и пасивата, финансиската 
состојба и добивката и загубата на издавачот и на сите друштва кои се 
вклучени во консолидацијата земени во целина. Воедно, се потврдува и 
дека извештајот за управувањето вклучува правичен преглед на развојот 
и резултатите од работењето и положбата на издавачот и на сите друштва 
кои се вклучени во консолидацијата, заедно со опис на главните ризици 
и неизвесности на кои тие се изложени. Во случаите кога издавачот е 
должен да подготви консолидирани финансиски извештаи ги изготвува во 
согласност со Р егулативата (ЕК) бр.1606/2002 и годишните финансиски 
извештаи на матичното друштво ги изготвува во согласност со националното 
законодавство на земјата-членка во која е основано матичното друштво. Во 
случаи кога издавачот не е должен да подготви консолидирани финансиски 
извештаи, ревидираните финансиски извештаи вклучувајќи ги финансиските 
извештаи ги подготвува во согласност со националното законодавство на 
земјата-членка во која е основано друштвото. 

Директивата за транспарентност воведува посеопфатни полугодишни 
финансиски извештаи за издавачи на акции кои котираат на регулиран 
пазар. Скратениот сет на финансиски извештаи, како дел од полугодишниот 
финансиски извештај, претставува доволна основа за вистинска и објективна 
презентација на првите шест месеци од деловната година на издавачот. 
Тоа треба да им овозможи на инвеститорите проценка на позиција на 
издавачот врз основа на подобра информираност. Издавачот на акции или 
должнички хартии од вредност објавува полугодишни финансиски извештаи 
за првите шест месеци од деловната година, во што е можно пократок рок, 
но најдоцна во рок од три месеца по истекот на извештајниот период.40

Издавачот обезбедува достапност на полугодишни финансиски извештаи 
на јавноста за период од најмалку десет години. Временски брзата и 
сигурната информираност за резултатите на издавачот на акциите во текот 
на деловната година бара повисока фреквенција на информации во текот 
на годината. Затоа е нагласена потребата од воведување на обврска за 
објавување на извештаи за периодот во текот на првите шест месеци и за 
вторите шест месеци од деловната година. 

Соодветните правила за одговорност утврдени во националното 
законодавство и прописите на земјите-членки, треба да се применуваат 
на издавачот, неговите административни, управни и надзорни тела или на 

40 Согласно член 5 од Директивата, при изготвувањето на скратениот биланс на состојба и скратениот биланс 
на успех издавачот ги следи истите принципи за признавање и мерење како и при подготовката на годишните 
финансиски извештаи. Извештајот за управувањето за периодот во текот на годината вклучува најмалку назнака 
на важните настани што се случиле во текот на првите шест месеци од деловната година и нивното влијание врз 
скратениот сет на финансиски извештаи, заедно со опис на главните ризици и неизвесности во врска со следните 
шест месеци од деловната година. Кај издавачот на акции извештајот за управувањето за периодот во текот на 
годината, исто така, содржи и информации за значајните трансакции со поврзани субјекти. Ако полугодишните 
финансиски извештаи се ревидирани, извештајот за извршената ревизија се доставува во целост. Истото важи 
и во случај на ревизорски преглед. Ако полугодишните финансиски извештаи не биле предмет на ревизија или 
преглед, издавачот во таа смисла дава изјава во својот извештај.
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одговорните лица на издавачот. Земјите-членки обезбедуваат дека најмалку 
издавачот или неговите административни, управни, или надзорни тела се 
одговорни за составувањето и објавувањето на информации во согласност 
со годишните финансиски извештаи, полугодишните финансиски извештаи, 
извештаите за плаќањата кон државите и дополнителните информации 
кон овие извештаи и гарантираат дека нивните закони и други прописи во 
врска со одговорностите се однесуваат на издавачите, споменатите тела 
или на одговорните лица на издавачот. Земјите-членки треба да ја задржат 
слободата на одредување на опсегот на одговорност.

Вториот сегмент на кој се концентрира Директивата за транспарентност 
е објавувањето на тековните информации, односно информациите за 
поседување одреден праг – процент на права на глас од вкупниот број на 
акции со право на глас коишто се издадени од друштвото и информациите 
за имателите на хартии од вредност кои котираат на регулиран пазар, како 
и постапките и содржината на известувањето и објавувањето на мнозинско 
учество. Јавноста треба да биде информирана за промените во мнозинско 
учество кај издавачот кога со акциите се тргува на регулиран пазар, чие 
седиште е во Унијата или кој работи во рамките на Унијата. Овие информации 
треба да им овозможат на инвеститорите да стекнат или да отуѓат акции со 
целосно познавање на промените во структурата на правото на глас. Исто 
така, треба да ја зајакнат ефективната контрола на издавачите на акции и 
целокупната транспарентност на важните движења на пазарот на капитал. 
Затоа, матичната земја-членка осигурува дека акционерот при стекнување 
или отуѓување на акции со право на глас на издавачот чии акции котираат 
на регулиран пазар, го известува издавачот за процентот на правата на 
глас кои акционерот ги има кај издавачот како резултат на стекнување или 
отуѓување, ако тој процент достигнува, надминува или паѓа под прагот од 
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% и 75%.41 Издавачот се известува што 
е можно побрзо, но најдоцна во рок од четири дена од тргувањето кога 
акционерот- физичко или правно лице го надминал прагот.

Исто така, матичната земја-членка треба да обезбеди дека акционерите 
го известуваат издавачот за процентот на правата на глас кога процентот 
достигнува, надминува или паѓа под утврдените прагови, поради настани 
кои ја менуваат структурата на правата на глас и врз основа на објавените 
информации. Доколку издавачот е основан во трета земја, известување се 
доставува за истите настани. Обврската за известување не се применува на 
акциите чие стекнување е направено исклучиво за целите на порамнување 
и подмирување во вообичаен краток циклус на подмирување или имателите 
кои ги држат акции како доверители, под услов таквите иматели да можат 
да го остваруваат правото на глас од тие акции само во согласност со 
инструкциите примени во хартиена форма или по електронски пат. Обврската 
за известување не се однесува и на правата на глас во портфолиото за 
тргување, ако кредитната институција или инвестициското друштво обезбеди 
дека правата на глас во портфолиото за тргување не надминуваат 5% и дека 
правата на глас од акциите во портфолиото за тргување не се остваруваат 
или ниту на друг начин се користат да влијаат на управувањето на издавачот. 
Покрај наведените исклучоци, исклучок од обврската за известување се и 

41 Правата на глас се пресметуваат врз основа на сите акции со право на глас, дури и ако остварувањето на тие 
права е ограничено. Овие информации се обезбедуваат и за сите акции од иста класа со право на глас.
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правата на глас од акции стекнати за целите на стабилизација, под услов 
правата на глас од тие акции да не се остваруваат или ниту на друг начин 
да се користат за да влијаат на управувањето на издавачот. 

По приемот на известувањето, но не подоцна од три дена, издавачот 
ги објавува сите информации содржани во известувањето од акционерот.

Покрај веќе наведените информации, „Директивата за транспарентност“ 
инсистира и на дополнителни информации со кои ја зајакнува отчетноста на 
друштвата. Во таа смисла определува дека издавачот на акции кои котираат 
на регулиран пазар, без одлагање, ја прави јавна секоја промена во врска 
со правата на глас од различни класи на акции, вклучувајќи ги и промените 
на правата од деривативните финансиски инструмент кои ги издал самиот 
издавач и овозможува пристап до акциите на издавачот.

Според директивата, обврската за информирање се дефинира така 
што издавачот на акции кои котираат на регулиран пазар обезбедува еднаков 
третман кон сите иматели на акции кои се во иста позиција. Издавачот 
гарантира дека во матичната земја-членка на имателите на акции ќе им 
бидат на располагање сите ресурси и информации кои се неопходни за да 
ги остварат своите права, со зачувување на интегритетот на податоците. 
Акционерите не треба да бидат спречени во остварувањето на нивните 
права од страна на полномошник во согласност со правото на земјата во која 
е основан издавачот. Издавачот особено: а) дава информации за местото, 
времето и дневниот ред на собранието, вкупниот број на акции и гласачки 
права и правата на имателите да учествуваат на собранието, б) овозможува 
секое лице кое има право да гласа на собранието на акционерите да има 
пристап до образецот за полномошно во писмена форма или, ако е потребно, 
со користење на електронски средства, заедно со повикот за собранието 
или, на барање, по објавувањето на повикот за собранието, в) назначува 
финансиска институција како свој застапник преку која акционерите можат 
да ги остваруваат своите финансиски права итн. и г) објавува известување 
или дистрибуира циркулари за распределба и исплата на дивиденда и 
издавање на нови акции, вклучувајќи и информации за сите договорени 
права кои се однесуваат на распределбата, регистрацијата, откажувањето 
или пренамената. 

Со цел соопштување на информации на акционерите, матичната 
земја-членка им овозможува на издавачите користење на електронски 
средства, доколку се донесе таква одлука на годишното собрание и ако тие 
исполнуваат определени услови.

Отстранувањето на пречките и ефикасното одговарање на барањата 
на Унијата во врска со информирањето, исто така, бара соодветна контрола 
од страна на надлежните органи на матичната земја-членка. Директива за 
транспарентност е дефинирана за да обезбеди барем минимални гаранции 
за навремена достапност на таквите информации. Заради тоа, во секоја 
земја-членка треба да постои најмалку еден систем за евидентирање и 
чување. 

Функционирањето на Европската унија е поставено на 
мултилингвистичка основа што значи работење врз основа на повеќе 
официјални јазици, па оттука и Директивата за транспарентност посветува 
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големо внимание на употребата на јазиците. Меѓутоа, општ е заклучокот 
дека која било обврска на издавачот во врска со преводот на сите постојани 
и повремени информации на сите релевантни јазици во сите земји-членки во 
кои хартиите од вредност котираат, не промовира интеграција на пазарот на 
хартии од вредност, туку делува поразително на прекуграничното котирање 
на хартии од вредност за тргување на регулирани пазари. Затоа, во некои 
случаи, издавачот треба да биде во можност да обезбеди информации 
на јазик, чија употреба е честа во областа на меѓународните финансии. 
Поради тоа што се бара посебни напори за привлекување на инвеститори 
од другите земји-членки и третите земји, земјите-членки веќе не треба 
да ги спречуваат акционерите, лицата кои имаат право на глас, односно 
имателите на финансиски инструменти при испраќањето на потребните 
информации на издавачот на јазикот кој најчесто се користи во областа 
на меѓународните финансии. Во таа насока, Директивата определува дека 
ако хартиите од вредност котираат на регулиран пазар само во матичната 
земја-членка,пропишаните информации се објавуваат само на јазикот кој е 
прифатен од страна на надлежниот орган во матичната земја-членка.42

Со цел активно да се промовира интеграција на европските пазари на 
капитал потребно е на инвеститорите да им се организира подобар пристап 
до информации за издавачите на ниво на Унијатата. Инвеститорите кои 
не се наоѓаат во матичната земја-членка на издавачот треба да ги имаат 
истите можности како и инвеститори кои се наоѓаат во матичната земја-
членка на издавачот кога бараат пристап до таквите информации. Ова 
може да се постигне ако матичната земја-членка обезбеди почитување 
на минималните квалитативни стандарди за дистрибуција на информации 
во Унијата на брз и недискриминаторен начин, во зависност од видот на 
пропишаните информации кои се во прашање. Покрај тоа, дистрибуираните 
информации во матичната земја-членка треба да бидат достапни на 
централизиран начин овозможувајќи изградба на европска мрежа која ќе 
биде на располагање на малите инвеститори по пристапни цени, а тоа нема 
да доведе до непотребно дуплирање во врска со обврската за доставување 
на документи за издавачите. Матичната земја-членка обезбедува постоење 
на најмалку еден официјално назначен механизам за централизирано 
чување на пропишаните информации. Овие механизми треба да ги 
исполнуваат минималните стандарди за квалитет во однос на безбедноста, 
континуитетот на изворот на информации, забележувањето на времето и 
едноставноста во пристапот за крајните корисници и да биде во согласност 
со постапката на доставување на информации.

Во секоја земја-членка, мора да се назначи еден надлежен орган кој 
ќе ја преземе одговорноста за следење на усогласеноста со одредбите 
донесени во согласност со Директивата за транспарентност, како и за 
меѓународна соработка. Ова тело треба да биде управен орган и неопходно 
е да се обезбеди негова независност од економските субјекти, со цел да се 
избегне конфликт на интереси. Земјите-членки можат, сепак, да определат 
друго надлежно тело кое ќе проверува дали информациите содржани од оваа 

42 Ако хартиите од вредност котираат на регулиран пазар и во матичната земја-членка и во една или повеќе земји-
членки домаќини, пропишаните информации се објавуваат: а) на јазикот кој е прифатен од страна на надлежниот орган 
на матичната земја-членка и б) во зависност од изборот на издавачот, на јазик кој е прифатен од страна на надлежните 
органи во земјите-членки домаќини, или на јазикот кој најчесто се користи во областа на меѓународните финансии.
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директива, се изготвени во согласност со релевантната рамка за известување 
и дали се преземаат соодветни мерки во случај на констатирани повреди, 
при што ваквото тело не мора да биде управен орган. Секој надлежен орган 
ги има сите потребни овластувања за извршување на своите функции. 

Надлежните органи ги остваруваат надлежностите на санкционирање, 
во согласност со оваа директива и националното законодавство, директно, 
во соработка со другите органи, на сопствена одговорност, преку делегирање 
на таквите тела, со поднесување на барања пред надлежните судски тела. 
Откривањето од страна на ревизорот на надлежните органи на секој факт или 
одлука во врска со барањата на надлежните органи да бара од ревизорите, 
издавачите, имателите на акции или други финансиски инструменти да 
обезбедат информации и документи не претставува кршење на одредбите за 
откривање на информации наметнати со договор или какви било закони или 
други прописи и не вклучува никаква одговорност на споменатиот ревизор.

Професионалноста во извршувањето на функцијата на надзор 
претставува прифатен стандард во одредбите на Директивата за 
транспарентност. Обврската за чување на службена тајна важи за сите 
вработени и поранешни вработени на надлежните органи и на субјектите 
на кои надлежните органи може да им делегираат одредени задачи. 
Информации покриени со службена тајна, не смеат да се откријат на ниту 
едно лице или орган, освен ако не е поинаку предвидено со законите и 
другите прописи на земјите-членки.

Зголемувањето на прекуграничните активности бара подобрување 
на соработката помеѓу националните надлежни органи, вклучувајќи еден 
сеопфатен сет на одредби кои се однесуваат на размена на информации 
и мерки на претпазливост. Мерките за претпазливост се применуваат како 
дел од размената на информации. Во случај ако надлежниот орган на 
земјата-членка домаќин утврди дека издавачот или имателот на акции или 
други финансиски инструменти, или физичко или правно лице, извршил 
нерегуларности или ги прекршил своите обврски, тој своите наоди ги 
упатува до надлежниот орган на матичната земја-членка и E SMA. Ако, и 
покрај мерките преземени од страна на надлежниот орган на матичната 
земја-членка или ако таквите мерки се покажале несоодветни, издавачот 
или имателот на хартии од вредност продолжи да ги крши релевантните 
правни или регулаторни одредби, надлежниот орган на земјата-членка 
домаќин, откако ќе го извести надлежниот орган на матичната земја-членка 
ќе ги преземе сите соодветни мерки за заштита на инвеститорите и за тоа 
што е можно поскоро ќе ја извести Европската комисија и ESMA.

Со цел да се обезбеди исполнување на условите утврдени во 
Директивата за транспарентност или мерките за спроведување на оваа 
директива, секое прекршување на барањата или мерките треба да биде 
веднаш откриено и каде што е потребно, санкционирано. За таа цел, 
мерките и санкциите треба да бидат доволно соодветни, пропорционални и 
доследно да се применуваат. Земјите-членки треба да обезбедат постоење 
на правото на судска жалба против одлуките донесени од страна на 
надлежните државни органи.

Во своите одредби, Директивата за транспарентност јасно наведува 
дека надлежноста на санкционирање се применува најмалку на следните 
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прекршоци: а) доколку издавачот во рамките на потребниот рок не ги објави 
информациите што се бараат според националните одредби донесени 
со цел хармонизација со Директивата за транспарентност и б) доколку 
физичкото или правното лице во рамките на потребниот рок не пријави 
стекнување или отуѓување на мнозински удел на акции во согласност со 
националните одредби донесени со цел хармонизација со Директивата за 
транспарентност. Во случај на прекршок, надлежните органи се овластени 
да ги пропишат барем следниве административни мерки и санкции: а) 
јавна објава во која се наведени физичките или правните лица и видовите 
на прекршоци, б) наредба која бара од физичките или правните лица да 
прекинат со постапување кое вклучува прекршување и да се воздржат од 
какви било повторување на таквото однесување и в) административни 
парични санкции. Административните парични санкции во случај на физички 
лица се до 2 милиони евра, а во случај на правни лица се до 10 милиони 
евра или до 5% од вкупниот годишен промет според последните достапни 
годишни извештаи одобрени од страна на органот на управување.

Директивата за транспарентност е донесена за да се подобрат 
барањата за транспарентност за издавачите на хартии од вредност и 
инвеститорите кои стекнуваат или отуѓуваат мнозински акции во издавачите 
чии акции котираат на регулиран пазар. Таа ги зацврстува барањата за 
информациите што треба да се објават за хартиите од вредност кои се 
поставени на официјална котација на берза, сè со цел собирање на сите 
барања за транспарентност во еден пропис. Сепак, барањата поставени 
во оваа директива треба да влијаат на земјите-членки да изградат систем 
на транспарентност и обелоденување на информациите за работењето на 
друштвата и истиот да го интегрираат во рамките на единствениот пазар на 
Европската унија. 

Со цел да се олесни прекуграничното вложување, инвеститорите 
треба да имаат едноставен пристап до пропишаните информации за сите 
трговски друштва кои котираат на берза во Унијата. Сепак, сегашната мрежа 
на официјално поставени национални механизми за централно складирање 
на пропишани информации не обезбедува брзо пребарување на таквите 
информации во целата Унија.

Затоа со Директивата 2013/50/ЕУ се предвидуваат одредби со кои 
Комисијата, со помош на ESMA треба да преземе мерки за да се подобри 
функционирањето на мрежата на официјално поставени национални 
механизми за централно складирање на пропишани информации, особено 
во врска со функционирањето на една централна точка за пристап за 
пребарување на пропишани информации на ниво на Унијата. 

Интегрираноста на пазарите доведе до потреба од изградба на 
европска електронска пристапна точка. Интернет-порталот кој ќе служи како 
европска електронска пристапна точка („пристапна точка“) се основа на 1 
јануари 2018 година. ESMA ја развива и води пристапната точка. Системот 
на меѓусебно поврзани официјално назначени механизми се состои од 
механизмите за централизирано чување на информациите и порталот 
кој служи како европска електронска пристапна точка. Земјите-членки 
обезбедуваат пристап до своите механизми за централизирано чување по 
пат на пристапна точка.
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Eвропската Комисијата во согласност со соодветна законска постапка 
донесува мерки за спроведување со цел да се земе во предвид техничкиот 
развој на финансиските пазари и да се обезбеди унифицирана примена 
на годишните финансиски извештаи. Друга новина, согласно измените од 
2013 година е тоа што ќе се подготви и воведе стандардизиран електронски 
формат за известување кој ќе биде корисен за издавачите, инвеститорите и 
надлежните тела. Овој формат треба да го олесни известувањето, пристапот, 
анализата и споредувањето на годишните финансиски извештаи. Сметано од 
1 јануари 2020 година сите годишни извештаи ќе треба да бидат подготвувани 
во единствениот формат за електронско известување. Воедно, ЕSMA ќе треба 
да развие нацрт-технички регулаторни стандарди за да се утврди формат за 
електронско известување, имајќи ги предвид тековните и идните технолошки 
опции, како што е на пример, „eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL)“. Пред усвојувањето на нацрт регулаторните технички стандарди, 
ЕSMA ќе спроведе соодветна проценка на можните формати за електронско 
известување и ќе спроведе соодветни тестови во таа област.

Р  егулатива (ЕU) 596/2014 за злоупотреба на пазарот (Регулатива за 
злоупотреба на пазарот)

Претходно, прашањата поврзани со формите на појава на 
злоупотребата на пазарот: инсајдерското дејствување и манипулацијата 
на пазарот беа разработени со Директива 2003/6/EC за инсајдерско 
дејствување и манипулација со пазарот (злоупотреба на пазарот)43. 
Но, имајќи ги предвид новините на законодавен, пазарен и технолошкиот 
план кои се појавија од влегувањето во сила на оваа Директива и доведоа 
до значителни промени во финансиското опкружување, Европската унија 
одлучи дека директивата треба да се укине. Оваа директива беше во 
примена до 2 јули 2016 година.

Така, за да се отстранат преостанатите бариери за трговија и 
значајно нарушување на конкуренцијата како резултат на разликите помеѓу 
националните права и да се спречат понатамошни бариери во трговијата и 
значајни нарушувања на конкуренцијата, Европскиот парламент и Советот 
на 16 април 2014 година ја донесоа Р егулативата за злоупотреба на 
пазарот и укинување на Директивата 2003/6 /ЕC.44 Таа се применува од 3 
јули 2016 година.

Европската унија оцени дека е потребна регулатива за утврдување на 
подеднакво толкување на рамката за злоупотреба на пазарот во Унијата и со 
која појасно ќе се определат правилата кои ќе се применуваат во сите земји-
членки. Дефинирање на барањата за злоупотреба на пазарот во форма на 
регулатива ќе обезбеди овие барања да бидат директно применливи. Ова 
треба да обезбеди униформни услови бидејќи ги спречува разликите во 
националните барања да ја транспонираат директивата. Оваа регулатива 
бара сите лица да ги почитуваат истите правила низ целата Унија. Исто 
така, ќе се намали регулаторната сложеност и трошоците на компаниите 

43 Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market 
manipulation (market abuse) OJ L 96, 12.4.2003, p. 16–25

44 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse 
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and 
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, OJ L 173, 12.6.2014, p. 1–61
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за усогласеност, особено за прекуграничните компании и ќе помогне да се 
отстранат нарушувањата на пазарната конкуренција.

Накратко, целта на Регулативата за злоупотреба на пазарот е:
- да обезбеди регулативата на Европската унија да одржува чекор 

со развојот на пазарот за да се бори против злоупотреба на финансиските 
пазари, како и преку пазарите за размена на производи и сродни пазари на 
деривативи (т.е. пазари кои тргуваат со примарни производи како злато, 
пченица и итн. и финансиски инструменти засновани врз тоа),

- експлицитно забранува манипулација со референтни вредности45

(како што е Лондонската меѓубанкарска понудена стапка - позната како 
ЛИБОР),

- ги зајакнува истражните и санкционирачките овластувања на 
регулаторите назначени од земјите на Европската унија за да се обезбеди 
правилно функционирање на нивните финансиски пазари и

- обезбедува единствен правилник на Европската унија, истовремено 
намалувајќи ги административните оптоварувања на малите и средните 
издавачи, во случаи кога тоа е можно.

К лучната цел на Регулативата е забрана за злоупотреба на 
финансиските пазари. Злоупотребата на пазарот ја спречува целосната 
транспарентност што е неопходна за тргување на денешните интегрирани 
финансиски пазари. Со п равилата на Регулативата се забрануваат три вида 
на злоупотреба на пазарот:

-  манипулација на пазарот,
- инсајдерско тргување и
- незаконско обелоденување на внатрешни информации.
 Регулативата за злоупотреба на пазарот воспоставува заедничка 

регулаторна рамка за трговија врз основа на и нсајдерски информации 
(инсајдерско дејствување/тргување), незаконски обелоденување на 
инсајдерски информации (кои не се јавно објавени) и манипулација на пазарот 
(злоупотреба на пазарот), како и мерки за спречување на злоупотреба на 
пазарот за да се обезбеди интегритет на финансиските пазари во рамките 
на Унијата и да се зголеми заштитата и довербата на инвеститорите на тие 
пазари.

Оваа регулатива има широк опфат на примена. Така, на пр. се применува 
на финансиски инструменти кои биле примени на тргување на регулираниот 
пазар или за кои е поднесено барање за котација за тргување на регулираниот 
пазар; финансиски инструменти што се тргуваат на МТП (мултилатерална 
трговска платформа) кои се примени за тргување или за кои е поднесено 
барање за котација за тргување на МТП; финансиски инструменти со кои се 
тргува на ОТП (о рганизирана трговска платформа); финансиски инструменти 
кои не се опфатени со претходно наведеното, но чија цена или вредност зависи 

45 Референтна вредност е стапка, индекс или индикатор за ценовни финансиски инструменти и финансиски 
договори или за мерење на ефикасноста на инвестицискиот фонд. Неговата манипулација може да резултира во 
значителни загуби за потрошувачите и инвеститорите.
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од цената или вредноста или влијае на цената или вредноста на финансискиот 
инструмент од финансиските инстументи (на кои се применува регулативата).

Под и нсајдерска информација регулативата подразбира конкретна 
информација која не е јавно објавена и која се однесува, директно или 
индиректно, на еден или повеќе издавачи на финансиски инструменти и која 
доколку биде јавно објавена, веројатно ќе има значителен ефект на цените 
на тие финансиски инструменти или на цената на поврзани деривативни 
финансиски инструменти.

Тргувањето врз основа на инсајдерски информации се случува кога 
некое лице поседува и нсајдерски информации и ги користи тие информации 
при стекнување или отуѓување, за своја сметка или за сметка на трето лице, 
директно или индиректно, на финансискиот инструмент на кој се однесуваат 
овие информации. Регулативата јасно определува и во кои случаи нема 
да се подразбира дека лицето кое поседува или поседувало инсајдерска 
информација ги користело овие информации и затоа тргувало со нив.

Н езаконско обелоденување на инсајдерски информации постои 
кога некое лице поседува инсајдерски информации и ги објави тие 
информации на кое било друго лице (на пр. со објавување на доверливи 
документи кои содржат инсајдерски информации), освен кога информациите 
се објавуваат во нормален тек на вршење дејност, професија или должност.

П од манипулација на пазарот се п одразбираат трансакции или 
налози за тргување или која било друга постапка, кои:

• даваат или е веројатно да дадат л ажни или заведувачки сигнали 
за понудата или побарувачката или цената на определен финансиски 
инструмент, или 

• одржуваат или веројатно ќе ја одржат цената на финансиски 
инструмент на невообичаено или вештачко ниво.

Исто така, под м анипулација на пазарот се подразбираат:
- трансакции или налози за тргување или која било друга постапка што 

влијае или најверојатно ќе влијае на цената на еден или повеќе финансиски 
инструменти,

- ширење на информации преку медиуми, вклучително и интернет, 
или на кој било друг начин што дава или би можело да даде лажни или 
 заведувачки сигнали во врска со понудата, побарувачката или цената на 
поврзаниот финансиски инструмент и

- пренесување на лажни или заведувачки информации или давање 
на лажни или заведувачки податоци за основните податоци во однос на 
референтните вредности.

Меѓудругото, следните постапки се сметаат за манипулација на 
пазарот: активности на едно лице или повеќе лица кои соработуваат меѓу 
себе за да се обезбеди доминантна позиција во однос на понудата или 
побарувачката на финансискиот инструмент, кои имаат или може да имаат 
ефект на директно или индиректно утврдување на цената за купување или 
продажба, односно да се создаде или може да се создадат други неправедни 
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услови за тргување; купување или продажба на финансиски инструменти на 
почетокот или крајот на трговскиот ден што има или може да има ефект на 
заведување на инвеститори кои делуваат врз објавените цени.

Mанипулацијата на пазарот може да се состои од:
• трансакции или однесувања во кои се користат фиктивни практики 

или која било друга форма на измама,
• ширење на погрешни информации,
• испраќање лажни или заведувачки информации,
• обезбедување лажни или погрешни основни информации или
• која било друга постапка што се користи за манипулирање со 

пресметката на референтни вредности.
Регулативата во Анекс I дава неисцрпна листа на индикатори поврзани 

со употреба на фиктивни практики или која било друга форма на измама 
и неисцрпна листа на индикатори поврзани со лажни, заведувачки или 
погрешни сигнали и утврдување на цени.

Р егулативата го регулира и терминот истражување на пазарот:
обелоденување на информации на еден или повеќе потенцијални 
инвеститори пред објавувањето на трансакцијата, за да се процени интересот 
на потенцијалните инвеститори за можната трансакција и нејзините услови, 
како на пример нејзината потенцијална големина или цена. Истражувањето 
на пазарот може да биде направено на пр. од страна на: издавач, секундарен 
добавувач на финансискиот инструмент; учесници на пазарот на емисии или 
oд трета страна која дејствува во име или за сметка на претходните лица.

Регулативата дава објаснување на терминот прифатени пазарни 
практики – практики кои разумно се очекува да бидат присутни во еден или 
повеќе финансиски пазари и кои се прифатени од надлежните институции 
во согласност со насоките кои ги има изработено Европската комисија. Така, 
нема забрана за манипулација на пазарот под услов лицето кое склучува 
трансакција, дава налог за тргување или презема каква било друга постапка, 
докаже дека таквата трансакција, нарачка, постапка е направена од 
легитимни причини и дека е во согласност со прифатена пазарна практика.

 Регулативата јасно определува забрана за тргување в рз основа 
на инсајдерски информации и н езаконско обелоденување на инсајдерски 
информации. С екое лице (физичко или правно) не смее:

а) да тргува или да се обиде да тргува врз основа на и нсајдерски 
информации,

б) да му препорача на друго лице да тргува врз основа на инсајдерски 
информации или да го охрабри да тргува врз основа на инсајдерски 
информации, 

в) незаконито да обелоденува инсајдерски информации.
Регулативата јасно определува забрана за манипулација со пазарот. 

Лицето (секое физичко или правно лице) не смее да манипулира ниту да се 
обиде да манипулира со пазарот.
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Во однос на спречувањето и откривањето на злоупотребата на пазарот, 
предвидено е операторите на пазарот и инвестициските фирми кои работат на 
местото на тргување да воспоставуваат и одржуваат ефективни мерки, системи 
и процедури чија цел е спречување и откривање на тргување засновано врз 
инсајдерски информации, манипулација со пазарот и обид за вакви практики.

Регулативата определува дека издавачите на финансиски инструменти 
имаат обврска да ја информираат јавноста, што е можно побрзо за 
инсајдерски информации кои директно се однесуваат на издавачите на 
финансиски инструменти. Значи, во која било ситуација во која издавач на 
финансиски инструменти ќе сподели инсајдерска информација со која било 
трета страна, вклучително и во нормално извршување на неговата дејност, 
должност или при вршење на професијата, тој мора да направи целосно 
обелоденување на таа информација. 

Издавачот гарантира д ека инсајдерските информации се објавуваат 
на таков начин што ќе овозможи на јавноста брз пристап до тие информации 
и нивна целосна, точна и навремена проценка. Издавачот не комбинира 
обелоденување на инсајдерски информации за јавноста со маркетинг на 
неговите активности. Издавачот ги објавува и задржува на својата интернет-
страница за период од најмалку пет години, сите привилегирани информации 
коишто е должен да ги објави.

Издавачот може на негова одговорност, да го одложи објавувањето 
на инсајдерска информација, ако се исполнети следниве услови: а) итно 
објавување веројатно би ги нарушило легитимните интереси на издавачот; 
б) одложувањето на објавувањето веројатно нема да ја доведе во заблуда 
јавноста; в) издавачот може да обезбеди доверливост на информацијата.

Регулативата, исто така, предвидува дека секоја земја-членка ќе 
определи единствена надлежна административна институција која ќе 
обезбедува одредбите на оваа регулатива да се применуваат. Државите-
членки за тоа ќе ја известат Европската комисија, ESMA и надлежните 
органи на другите земји-членки. Надлежните органи соработуваат едни со 
други и со ЕSMA за целите на оваа регулатива.

Правилата на Регулативата ги зајакнуваат супервизорските и истражните 
овластувања на регулаторите назначени од секоја земја на Европската унија 
за да обезбедат правилно функционирање на нивните финансиски пазари. 
На пример, меѓу другите овластувања, тие се во можност да вршат инспекции 
и истраги на лице место и да побараат замрзнување или заплена на имот.

Исто така, во регулативата е определено и дека надлежните органи 
на земјите-членки имаат овластување да изрекуваат административни 
санкции и да преземаат други соодветни административни мерки. 
Правилата на Регулативата бараат земјите од Европската унија да утврдат 
административни парични санкции од најмалку 15 милиони евра или 15% 
од вкупниот годишен приход за правни лица (како што се компании) и од 5 
милиони евра за физички лица, а кои ќе ги применуваат надлежните органи.
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Директива 2014/57/ЕU за кривични санкции за злоупотреба на пазарот
(позната и како „нова Директива за злоупотреба на пазарот“)

За поголемата доверба на инвеститорите и градење на зголемена 
транспарентност изразена преку континуирано обелоденување на податоци, 
потребно е интегрирање на пазарите. Непреченото функционирање на 
пазарите на хартии од вредност и довербата на јавноста во пазарите се 
предуслов за економски раст и просперитет. Злоупотребата на пазарот му 
штети на интегритетот на финансискиот пазар и ја нарушува довербата на 
јавноста во хартиите од вредност, деривативните и референтните вредности. 

Како дел од новите правила против злоупотреба на пазарот, донесена 
е и нова Директива 2014/57/ЕU на Европскиот парламент и на Советот од 
16 април 2014 година за кривични санкции за злоупотреба на пазарот 
(Директива за злоупотреба на пазарот).46 Таа е во примена од 3 јули 2016 
година.

Новата Директива з а злоупотреба на пазарот ја надополнува 
Регулативата за злоупотреба на пазарот со тоа што бара од земјите-членки 
да воведат вообичаени дефиниции за кривични дела - инсајдерско тргување 
и манипулација со пазарот и да воведат максимални кривични казни за 
најсериозните престапи за злоупотреба на пазарот. Земјите-членки треба да 
бидат сигурни дека ваквото однесување, вклучително и манипулацијата со 
референтните вредности, е кривично дело, казниво со ефективни санкции 
насекаде низ Европа.

За свој предмет, Директивата 2014/57/ЕU за кривични санкции за 
злоупотреба на пазарот (Директива за злоупотреба на пазарот) има да 
утврди минималните правила за кривичните санкции за тргување врз основа 
на инсајдерски информации, за н езаконско обелоденување на инсајдерски 
информации и за манипулација на пазарот, со цел да се обезбеди 
интегритетот на финансиските пазари во Унијата, да се зголеми заштитата 
на инвеститорите и доверба во овие пазари. 

Л ичното тргување врз основа н а и нсајдерски информации, давањето 
препорака на друго лице да тргува врз основа на инсајдерски информации 
или поттикнувањето друго лице да тргува врз основа на инсајдерски 
информации, според Директивата претставуваат кривични дела, барем во 
сериозни случаи и кога се извршени намерно. 

 За целите на Директивата, тргувањето врз основа на инсајдерски 
информации и незаконско обелоденување на инсајдерски информации 
треба да се сметаат за сериозни во случаите како што се оние во кои 
има значително влијание врз интегритетот на пазарот, реалните или 
потенцијалните изгубени добивки или загуби што се избегнати, степенот на 
штетата предизвикана на пазарот или вкупната вредност на финансиските 
инструменти со кои се тргува. Други околности кои може да се земат 
предвид се на пр. случаите во кои кривичното дело е сторено во рамките 
на криминална организација или кога некое лице претходно сторило такво 
кривично дело. 

46 Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on criminal sanctions for market 
abuse (market abuse directive), ОЈ L 173/14, 12.6.2014.



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност62

До тргување врз основа на инсајдерски информации се доаѓа кога 
едно лице поседува инсајдерски (внатрешни) информации и ги користи тие 
информации, директно или индиректно, при стекнување или продавање на 
финансиските инструменти на кои се однесуваат тие информации, за своја 
сметка или за сметка на трети лица. Оваа одредба се применува на секое 
лице кое поседува инсајдерски информации заради фактот дека тоа лице: 
а) е член на административни, управни или надзорни тела на издавачот или 
учесник на пазарот на емисии, б) поседува удел во капиталот на издавачот 
или учесник на пазарот на емисии, в) има пристап до информации при 
вршење на дејност, професија или должност или г) учествува во криминални 
активности. Кругот на лица се проширува и на секое лице кое до внатрешните 
информации дошло под околности кои се разликуваат од горенаведените, а 
тоа е свесно дека станува збор за инсајдерски информации.

Од друга страна, п репорачувањето (а во одредени случаи, истовремено 
и помагање) друго лице да тргува врз основа на и нсајдерски информации или 
поттикнувањето на друго лице да тргува врз основа на вакви информации 
се случува кога едно лице поседува инсајдерски информации и: а) врз 
основа на тие информации препорачува друго лице да се здобие со или 
да отуѓи финансиски инструменти на кои се однесуваат тие информации 
или го поттикнува тоа лице на такво стекнување или отуѓување или б) врз 
основа на тие информации препорачува друго лице да го откаже или измени 
налогот во врска со финансиските инструменти на кои тие информации се 
однесуваат или го поттикнува тоа лице на такво откажување или измена. 
Употребата на препораката или поттикнувањето претставува тргување 
врз основа на инсајдерски информации кога лицето кое препорачува или 
поттикнува е свесно дека тоа е врз основа на ин сајдерски информации.

Самиот факт дека лицето поседува или поседувало инсајдерски 
информации не значи дека тоа лице ги искористило тие информации и дека 
тргувало врз основа на инсајдерски информации со цел за стекнување или 
отуѓување, кога неговото однесување може да се квалификува како легитимно 
однесување во согласност со законските одредби. Во однос на препорачувањето 
и поттикнувањето, овој принцип се применува mutatis mutandis.

Тргнувајќи од фактот дека обелоденувањето на податоци е значајно 
само кога е легитимно и возможно во законски предвидените рамки, земјите-
членки мораат да преземат неопходни мерки за да осигурат дека н езаконско 
обелоденување на инсајдерски информации е кривично дело барем во 
сериозни случаи и кога е извршено со намера. До незаконско обелоденување 
на инсајдерски информации се доаѓа кога едно лице поседува внатрешни 
информации и тие информации ги објавил на кои било други лица, освен 
во случаите кога објавувањето е нормален дел на водењето на дејноста, 
професијата или должноста, вклучително и кога тоа објавување може да 
се квалификува како истражување на пазарот што се врши во согласност 
со законски предвидените услови. Неопходно е да се определи дека 
одредбите за незаконското обелоденување на инсајдерски информации 
се применуваат во согласност со потребата за заштита на слободата на 
медиумите и слободата на изразување. Она што од формално - правен 
аспект е значајно е дека земјите членки треба да забранат кое било лице 
кое има инсајдерски информации за негова сметка или за сметка на која 
било трета страна, директно или индиректно, да ги користи финансиските 
инструменти на кои таа информација се однесува.
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Директивата за злоупотреба на пазарот во своите одредби јасно ја 
нотифицира манипулацијата на пазарот како кривично дело и пропишува 
дека земјите-членки мора да преземат неопходни мерки за да осигурат 
дека манипулацијата на пазарот е кривично дело барем во сериозни случаи 
(пр. од лице вработено во финансискиот сектор или во надзорен или 
регулаторен орган) и кога е извршена со намера. Манипулација на пазарот 
опфаќа трансакции или налози за тргување, или која било друга постапка 
кои даваат или е веројатно да дадат, лажни или заведувачки сигнали за 
понудата или побарувачката или цената на определени финансиски 
инструменти, или пак кои одржуваат или веројатно ќе ја одржат цената на 
финансиски инструмент на невообичаено или вештачко ниво. Исто така, 
манипулација е и: трансакции или налози за тргување или која било друга 
постапка што влијае или најверојатно ќе влијае на цената на еден или 
повеќе финансиски инструменти; пренос на информации преку медиумите, 
вклучително и интернет, или кое било друго средство, со кое се даваат 
лажни или погрешни знаци во однос на понудата, побарувачката или цената 
на финансиските инструменти; или пренесување на лажни или погрешни 
основни податоци или која било друга постапка со која се манипулира со 
пресметувањето на референтните вредности.

Покрај самото определување на кривичните дела со кои се дефинира 
што претставува злоупотреба на пазарот, одредбите на Директивата се 
насочуваат и кон моделирањето на кривичните санкции за физичките лица, 
одговорноста и санкциите за правните лица.47

 Кога станува збор за кривичните санкции за физичките лица земјите-
членки се должни да преземат ефективни, сразмерни и обесхрабрувачки 
(разубедувачки) мерки. При тоа, кривичните дела тргување врз основа на 
и нсајдерски информации, препорачување друго лице да тргува врз основа 
на инсајдерски информации или поттикнување друго лице да тргува врз 
основа на инсајдерски информации и манипулација на пазарот се казниви 
со казна затвор од најмалку четири години, додека пак кривичното дело 
незаконско обелоденување на инсајдерски информации е казниво со казна 
затвор од најмалку две години. 

Пред определувањето на кривичните санкции за правни лица,
одредбите од Директивата се насочени кон дефинирањето на одговорноста 
на самите правните лица и на одговорното лице во правното лице. 
Одговорноста на правните лица не ја исклучува кривичната постапка 
против физичките лица кои се вклучени како сторители, поттикнувачи или 
соучесници на кривичните дела за злоупотреба на пазарот. Во поглед на 
правните лица утврдени се санкции, кои вклучуваат казнено-правни или 
неказнено-правни парични казни и кои може да вклучат и други санкции, 
како што се: а) укинување на правото на јавен надоместок или помош, б) 
привремена или трајна забрана за вршење на трговска дејност, в) ставање 
под судски надзор, г) судска ликвидација и д) привремено или трајно 
затворање на установите кои се користени за стореното кривично дело.

47 Оценувањето на националните системи на административни санкции во рамките на Директивата 2003/6/
ЕC покажа дека сите национални надлежни тела немале на располагање комплетен сет на овластувања за 
обезбедување на соодветни санкции како одговор на злоупотребата на пазарот. Посебно, сите држави членки 
немале предвидено парични административни санкции за инсајдерско тргување и манипулација на пазарот. Тие 
кои предвиделе, пак се разликувале околу висината на санкциите.
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1.3. Домашна регулатива 
Регулативата во Република Северна Македонија е сочинета од 

многубројни акти, законски и подзаконски, кои што меѓусебе се надолнуваат 
и испреплетуваат, креирајќи ја правната рамка на пазарот на капитал во 
Македонија. Темелот на домашната регулатива на пазарот на капитал 
претставува Законот за хартии од вредност, донесен во 2005 година. Низ 
годините Законот за хартии од вредност е повеќепати менуван, се со цел да 
се усогласи со легислативата на Европската унија, како и да се обезбедат 
еднакви услови за сите учесници на пазарот на капитал во Република Северна 
Македонија. Основните правни постулати и начела утврдени во Законот за 
хартии од вредност понатаму се разработени во бројни подзаконски акти, 
донесени од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република 
Северна Македонија, на кој начин се овозможува поедноставна и полесна 
примена на утврдените законски правила во пракса. 

Останатите законски акти кои што се дел од домашната регулатива се: 
Законот за преземање на акционерските друштва, Законот за инвестициски 
фондови, Законот за трговските друштва, Законот за банките, Законот 
за девизно работење, Законот за спречување на перење на пари и 
финансирање на тероризам, регулативата од областа на оданочувањето на 
хартии од вредност и други. 

Во натамошниот текст се прикажани поважните и значајни законски 
акти, односно нивните одредби, а кои што претставуваат основ за 
функционирањето на пазарот на капитал во Македонија. 

1.3.1. Главни закони (Закон за хартии од вредност, Закон 
за инвестициски фондови, Закон за преземање на акционерски 
друштва) 

1.3.1.1. Закон за хартии од вредност
Вовед
Законот за хартии од вредност,48 како темел на домашната 

регулатива на пазарот на капитал ги поставува правните начела за креирање 
и функционирање на пазарот на капитал. 

Во член 1 од Законот е утврдено дека со него се уредуваат:49

- начинот и условите на издавање и тргување со хартии од вредност,
- начинот и условите за регистрирање на хартиите од вредност, 

утврдување и порамнување на трговските трансакции и нетрговските преноси 
со хартии од вредност, како и ограничувањата на правата од сопственоста 
на хартиите од вредност,

- начинот и условите за функционирање на пазарот на хартии од 
вредност и на овластените учесници на пазарот, 

48 Во натамошниот текст освен Законот за хартии од вредност, ќе се користи и терминот „Закон/от“ или 
кратенката „ЗХВ“

49 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020
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- обврските за обелоденување од страна на акционерските друштва 
со посебни обврски за известување, членовите на органите на управување, 
директорите и одделни акционери, 

- забранетите дејствија во врска со работењето со хартии од вредност, 
статусот и надлежностите на Комисијата и 

- начинот и условите на работење на овластените учесници на 
пазарот при стечај и ликвидација и други прашања што се од значење за 
хартиите од вредност.

Во членот 2 од Законот од хартии од вредност се дефинирани 
поимите употребени во текстот на Законот, коишто всушност се термините 
што се веќе прифатени и установени во пазарот на капитал на Република 
Северна Македонија. Позначајни дефиниции од Законот, што впрочем во 
натамошниот текст ќе бидат користени и поделатно објаснети се следните:

- “Акција“е сопственичка хартија од вредност, која претставува 
неделив и идеален дел од основната главнина на акционерското друштво 
или командитното друштво со акции. Акциите можат да бидат обични и 
приоритетни;

- “Акционерско друштво со посебни обврски за известување“ е 
друштво кое извршило јавна понуда на хартии од вредност, или има основна 
главница од 1.000.000 евра во денарска противвредност и повеќе од 50 
акционери, освен друштвата котирани на берза; 

- “Благајнички запис“ е краткорочна хартија од вредност издадена 
од Народната банка на Република Северна Македонија, која се продава по 
дисконтирана вредност, а на денот на пристигнување издавачот ја исплаќа 
номиналната вредност;

- “Внатрешна информација“ е секоја ценовно чувствителна 
информација која не е јавно објавена преку печатени или електонски 
медуими;

- „Деловна тајна” е податок, документ или информација која 
овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност при работењето ја 
добива за правно или физичко лице и која треба да ја чува во тајност и 
соодветно да ја заштити;

- “Дематеријализирана хартија од вредност“ е хартија од вредност 
којашто се води како електронски запис;

- “Деривативни финансиски инструменти“ се инструментите чијашто 
цена директно или индиректно зависи од цената на хартиите од вредност, 
стоките, девизите, берзанските индекси или каматните стапки кои не се 
потврди за депозит;

- “Договор за фјучерси“ е стандардизиран договор за идна продажба 
на однапред определен датум на хартии од вредност, девизи, стоки, 
берзански индекси или каматни стапки, со кој едната страна се обврзува да 
изврши предавање на договорениот имот, а другата страна се обврзува да 
ја плати однапред договорената цена;
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- “Договор за опција“ е стандардизиран договор за идно купување 
или продавање на хартијата од вредност, девизите, стоките, берзанските 
индекси или каматните стапки, според кој едната договорна страна има 
право, но не и обврска, да го купи или да го продаде предметот на опцијата, 
по однапред договорена цена, секој работен ден до истекот на договорениот 
рок, а другата страна се обврзува, на барање на првата страна, безусловно 
да го предаде или да го преземе и да го плати договорениот предмет на 
опцијата;

- „Државен запис“ е краткорочна должничка хартија од вредност 
издадена од Република Северна Македонија;

- “Долгорочна хартија од вредност“ е хартија од вредност чиј рок на 
пристигнување е една календарска година или подолго од денот на нејзиното 
издавање;

- “Јавна понуда“ е јавен повик за запишување и купување на хартии 
од вредност објавен во средствата за јавно информирање;

- “Краткорочна хартија од вредност“ е хартија од вредност чиј рок 
на пристигнување е пократок од една календарска година од денот на 
издавањето;

- “Котација“ е ставање на одредена класа на хартии од вредност од 
страна на берза на посебна платформа за тргување врз основа на договор 
меѓу таа берза и издавачот на хартиите од вредност со кој се регулираат 
меѓусебните права и обврски;

- “Нетрговски пренос“ е пренос на сопственоста на хартиите од 
вредност кој настанува врз основа на подарок, наследство, судска одлука и 
реализација на договор за залог, согласно со закон;

- “Обврзница“е долгорочна должничка хартија од вредност, со која 
издавачот се обврзува дека на сопственикот на обврзницата еднократно 
или во рати, ќе му го исплати на определениот ден, износот на номиналната 
вредност на обврзницата и каматата. Обврзницата може да биде обезбедена 
или необезбедена, да има фиксна или варијабилна камата, да биде без 
камата, може на сопственикот да му дава право на камата и/или исплата на 
однапред определени рати, може да се откупи од страна на која било страна 
под одредени услови и/или може на сопственикот да му даде право да ја 
претвори обврзницата во друг вид на хартија од вредност на издавачот;

- “Овластен учесник на пазарот на хартии од вредност“ е секое физичко 
или правно лице вклучено во работењето на пазарот на хартии од вредност, 
кое има добиено соодветна дозвола од Комисијата, вклучувајќи депозитари, 
берзи, банки, брокерски куќи, брокери и инвестициони советници;

- „Приватна понуда“ е понуда за запишување и уплаќање на хартии 
од вредност: (1) која е упатена на не повеќе од 20 лица поединечно 
именувани во актот за издавање на хартии од вредност, кои не се акционери 
во акционерското друштво и кои не се поврзани лица со акционерите во 
акционерското друштво, освен во случај на емисија на обврзници и ако 
обврската за акционерот да го зголеми учеството во основната главнина е 
наметната од страна на регулаторен орган врз основа на овој или друг закон 
или доколку со друг закон поинаку не е регулирано, (2) која е упатена само 
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на институционални инвеститори, (3) во случај на зголемување на основната 
главнина од средства на друштвото, (4) во случај на условно зголемување 
на основната главнина и (5) во случај на заем што се трансформира во 
влог во друштвото во постапка на зголемување на основната главнина на 
друштвото кога заемот е даден од страна на единствениот акционер на 
друштвото;

- „Порамнување“ е процес на исполнување на обврските на 
овластените учесници на пазарот на хартии од вредност коишто 
произлегуваат од склучената трговска трансакција на секундарниот пазар, 
односно извршување на плаќањето од страна на купувачот и пренос на 
сопственоста на хартиите од вредност од страна на продавачот;

- “Саморегулирачка организација“ е правно лице чии членови и/или 
акционери се овластени учесници на пазарот на хартии од вредност и која 
донесува правила и процедури за примена на правилата за организација и 
регулативата од областа на хартиите од вредност во Република Северна 
Македонија, преку испитување, одлучување и во случај на повреда и 
утврдување на дисциплински и други мерки;

- “Сериски хартии од вредност“ се хартиите од вредност издадени 
во исто време, од ист издавач и кои даваат исти права и обврски на сите 
сопственици;

- “Секундарен пазар“ е секое купување или продавање на претходно 
издадени хартии од вредност;

- “Трговски трансакции“ се промени на сопственоста на хартиите 
од вредност на секундарниот пазар како резултат на нивно купување или 
продавање;

- “Хартии од вредност“ се акции издадени од акционерски друштва 
и од командитни друштва со акции, акции во инвестициските фондови кои 
работат според Законот за инвестициски фондови, обврзници, инструменти 
на пазарот на пари, деривативни финансиски инструменти, потврда за 
странска хартија од вредност, сертификат за депозит и други финансиски 
инструменти кои според Комисијата се сметаат за хартии од вредност. Овие 
хартии од вредност се неограничено преносливи и

- “Ценовно чувствителни информации“ се информации од специфична 
природа кои се директно или индиректно поврзани со издавачот на хартиите 
од вредност и кои, доколку се обелоденат, би можеле да влијаат на 
цената на хартиите од вредност на издавачот или да влијаат на одлуката 
на инвеститорите да купуваат, продаваат или да ги чуваат хартиите од 
вредност.

Издавање, понуда и продажба на хартии од вредност 

Законот за хартии од вредност поблиску го регулира издавањето, 
понудата и продажбата на хартии од вредност.50 Со одредбите на Законот е 
дефинирано и регулирано кои се издавачи на хартии од вредност, во каква 
форма се издаваат хартиите од вредност, постапките при јавната понуда 

50 Ова е уредено со членовите 3 до 29 од Законот за хартии од вредност 
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(барањето на одобрение за издавање, документацијата која се поднесува, 
органот кој го разгледува барањето и поднесената документација, рок во 
кој се одлучува, постапката за запишување и уплата на хартии од вредност 
и реализацијата и (не)успешноста на јавната понуда), приватната понуда, 
откупот на сопствени акции, како и исклучоците од давање на одобрение за 
издавање на хартии од вредност. 

Издавачи на хартии од вредност согласно одредбите на Законот се: 
Министерството за финансии во името на Република Северна Македонија, 
Народната банка на Република Северна Македонија, општините и градот 
Скопје, акционерските друштва и командитните друштва со акции и други 
домашни и странски правни лица. 

При секое издавање на хартии од вредност издавачот е должен да 
донесе акт за издавање на хартии од вредност кој што задолжително ги 
содржи податоците утврдени во член 7 од Законот за хартии од вредност, 
како и во подзаконскиот акт на Комисијата за хартии од вредност. 

Хартиите од вредност се издаваат и водат во дематеријализирана 
форма, што всушност подразбира дека хартиите од вредност се водат како 
електронски запис. Понатаму, важно е да се напомене дека хартиите од 
вредност имаат номинална вредност и е забрането издавање на хартии од 
вредност без номинална вредност. Номиналната вредност на хартиите од 
вредност може да биде изразена во денари или странска валута, но како и 
да е, трговските трансакции со хартии од вредност се вршат во денари. 

Издавањето на хартии од вредност на примарниот пазар, вклучувајќи ги 
и сопствените акции, се врши по претходно добиено одобрение од Комисијата, 
освен во исклучоците предвидени во Законот за хартии од вредност. 

Издавањето на хартии од вредност на примарниот пазар, може 
да се врши по пат на јавна и по пат на приватна понуда. Како што беше 
дефинирано во делот Општи одредби од Законот за хартии од вредност од 
овој Прирачник и како што упатува и самиот термин „јавна“, јавната понуда 
се врши преку јавен повик за запишување и купување на хартии од вредност 
објавен во средствата за јавно информирање. Законска обврска на издавачот 
е пред да се објави јавната понуда во средствата за јавно информирање 
е да добие одобрение од Комисијата за хартии од вредност, односно да 
поднесе барање за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат 
на јавна понуда до Комисијата. Барањето за одобрение задолжително ги 
содржи елементите утврдени со Законот за хартии од вредност, како и 
подзаконскиот акт на Комисијата за хартии од вредност. 

Комисијата за хартии од вредност врз основа на целокупната 
документација предвидена со законот, донесува решение за одобрување или 
одбивање на барањето за издавање на хартии од вредност по пат на јавна 
понуда во рок од 60 календарски дена сметано од денот на доставување 
на барањето до Комисијата. Издавачот е должен да ја започне постапката 
на запишување и уплата на понудените хартии од вредност во рок од 30 
календарски дена од денот на приемот на одобрението од Комисијата. Рокот 
за реализација на јавната понуда не може да биде подолг од 12 месеца 
од денот на започнувањето на запишувањето и уплатата на хартиите од 
вредност. 
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Јавната понуда на хартии од вредност се смета за успешно завршена 
ако во утврдениот рок со Законот, најмалку 60% од хартиите од вредност 
понудени во Проспектот се запишани и уплатени, освен ако издавачот во 
Проспектот не предвидел повисок процент на запишување и уплата на 
хартии од вредност за емисијата да се смета за успешна. По завршувањето 
на јавната понуда, сите хартии од вредност што не се уплатени не може 
да бидат предмет на продажба. После успешното завршување на јавната 
понуда на хартии од вредност, издавачот ги регистрира хартиите од вредност 
кај овластен депозитар. 

Приватната понуда е дефинирана во делот Општи одредби од Законот 
за хартии од вредност од овој Прирачник. Во случај на приватна понуда, 
издавачот на хартиите од вредност до Комисијата за хартии од вредност 
доставува барање за одобрување на издавање на хартии од вредност по 
пат на приватна понуда, акт за издавање на хартии од вредност и предлог 
на соопштение до јавноста за издавање на приватна понуда. Комисијата во 
рок од 15 дена донесува решение со кое го одобрува или одбива барањето 
за приватна понуда, сметано од денот на доставување на барањето 
Хартиите од вредност кои се предмет на приватна понуда се уплатуваат 
во рок од 15 дена од конечноста на решението од Комисијата за хартии 
од вредност. Издавачот е должен најдоцна во рок од пет работни дена од 
завршувањето на приватната понуда да ја извести Комисијата за хартии од 
вредност и јавноста за количината на запишаните и уплатените хартии од 
вредност, односно за процентот на реализација на емисијата. Предвидено е 
и ограничување во однос на приватната понуда - издавачот може да изврши 
приватна понуда на хартии од вредност согласно со одредбите на Законот 
по еден ист основ најмногу еднаш во текот на една календарска година.

Депозитар за хартии од вредност, регистрација на хартии од 
вредност, вршење на нетрговски преноси и порамнување на трговските 
трансакции 

За регистрирање на хартиите од вредност, порамнување на трговските 
трансакции и вршење на нетрговски преноси со хартии од вредност се 
основа депозитар за хартии од вредност. 

Депозитарот функционира како саморегулирачка организација.51

Функции на депозитарот се:
- регистрирање на издавање и пренос на хартиите од вредност во 

Република Северна Македонија како електронски запис (водење регистар 
на хартии од вредност),

- давање меѓународен број за идентификација на хартиите од 
вредност (ИСИН) за сите емисии на хартии од вредност,

51 Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје функционира како саморегулирачка организација 
согласно со закон и донесува правила што се задолжителни за неговите членки. Членки на Депозитарот може 
да бидат брокерски куќи, банка или подружница на странска брокерска куќа со дозвола за работа од Комисијата 
за хартии од вредност. Депозитарот носи Правила за однесување и дисциплина со кои поблиску се уредува 
спроведувањето на актите на Депозитарот од неговите членки. Правилата за однесување и дисциплина им даваат 
овластување на органите на Депозитарот да преземаат мерки и/или привремено или постојано да го укинат 
правото на членката на Депозитарот да учествува во работењето ако членката не ја почитува регулативата или 
не ги исполнува обврските што произлегуваат од извршените трансакции со хартии од вредност.
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- запишување на сопствениците на хартии од вредност,
- порамнување на трговските трансакции 
- вршење на нетрговските преноси, 
- овозможување услови за позајмување на хартиите од вредност, 
- следење на финансиската состојба на неговите членки, со цел 

управување со ризикот поврзан со можно непорамнување на трговските 
трансакции и 

- вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност.
- вршење на услуги во постапки за преземање на акционерски друштва 

согласно со Законот за преземање на акционерските друштва 
Депозитарот во име на издавачите на хартии од вредност, може да ги врши и 
следниве дополнителни услуги: 

- доставување на ажуриран список на сите постојни сопственици на 
хартии од вредност издадени од тој издавач и 

- вршење на други услуги во врска со издадените хартии од вредност 
како што се пресметка и исплата на дивиденда и/или камата, известување за 
собранија на акционерите и слично. 

Депозитар се основа како акционерско друштво со седиште во Република 
Северна Македонија согласно со Законот за трговските друштва и Законот за 
хартии од вредност. Функции на депозитар на хартии од вредност согласно 
со Закон за хартии од вредност не може да врши правно лице кое не добило 
дозвола за основање на депозитар од Комисијата за хартии од вредност. 52

Основачи и акционери на Депозитарот може да бидат единствено: 
брокерски куќи, банки, осигурителни друштва или друштва за управување со 
фондови. 

 Депозитар мора во секое време да поседува и одржува основна 
главнина во износ од најмалку 500.000 евра во денарска противвредност 
пресметана по средниот курс на Народната банка на Република Северна 
Македонија, започнувајќи од датумот на добивање на дозволата за основање 
на депозитар. 

Само овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и друштва 
за управување со инвестициски фондови со добиена дозвола за работа од 
Комисијата можат да бидат членки на депозитарот. Членка на депозитарот не 
мора да биде и акционер на депозитарот. По исклучок, членки на депозитарот 
можат да бидат и банки без дозвола за работа со хартии од вредност од 

52 Како правен субјект, Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје е основан на 
10.10.2001 година, од 10 брокерски друштва, 14 банки и една осигурителна компанија. Согласно 
Законот за хартии од вредност за вршење на своите функции Депозитарот доби Одобрение за 
основање и работа од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
бр.07-943/3 од 24.10.2001 година. До основањето на Депозитарот, хартиите од вредност издадени во 
Република Северна Македонија се водеа во хартиена форма, што за издавачите, берзата, брокерите 
и сопствениците значеше процес на комплицирано издавање, тргување и евиденција на сопственоста 
над хартиите од вредност. За повеќе види на официјалната веб страница на Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје: www.cdhv.mk
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Комисијата, доколку банката ги користи услугите на депозитарот само за 
порамнување на трансакции со хартии од вредност склучени на пазари 
преку шалтер организирани од страна на Народната банка на Република 
Северна Македонија и банки со добиена согласност од Народната банка 
на Република Северна Македонија за давање на услуги на чување на имот.

Депозитарот е должен да бара согласност од Комисијата за: 
- статутот и сите негови изменувања и дополнувања,   
- донесување на правилата за работа, правилата за членство, 

правилата за однесување и дисциплина и правилата за арбитража и сите 
нивни измени и дополнувања,  

- тарифата и сите нејзини измени и дополнувања и 
- донесување на акти за различни начини на поврзување или 

спојување со други депозитари. 
Сите хартии од вредност издадени во Република Северна Македонија 

се регистрираат во депозитар како електронски запис и гласат на име на 
сопственикот на хартијата од вредност. 

Правата на сопственост од хартиите од вредност настануваат со 
запишувањето на хартијата од вредност на сметка на сопственикот во 
депозитарот и се пренесуваат со запишување на хартијата од вредност на 
сметката на новиот сопственик во депозитарот.

Во тој контекст битно е да се напомене дека, правата од хартијата 
од вредност се стекнуваат, ограничуваат или пренесуваат со соодветното 
запишување на сметките на хартии од вредност во депозитарот, освен ако 
со закон поинаку не е утврдено. 

Секој сопственик на хартии од вредност не смее да има повеќе од една 
сопственичка сметка на хартии од вредност кај еден ист депозитар. 

Освен сопственички сметки, во депозитар може да биде отворена 
сметка на хартии од вредност која гласи на овластен учесник на пазарот на 
хартии од вредност или на друго лице кое ја отвара сметката во свое име, а 
за сметка на трето лице, и тоа како:

- застапничка сметка, 
- портфолио сметка,  
- старателска сметка и  
- збирна сметка. 
Во депозитарот се евидентираат сите трговски и нетрговски преноси 

кои се прават со хартиите од вредност во Република Северна Македонија. 
 Како дозволени нетрговски преноси предвидени со Законот за хартии 

од вредност се: 
- договор за подарок, 
- реализација на договор за залог на хартии од вредност,
- наследство 
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- судска одлука
- вложување на хартии од вредност како непаричен влог при основања 

или зголемување на основна главнина во трговски друштва и статусни 
промени согласно со Законот за трговските друштва,

- распределба на хартии од вредност по завршување на постапки за 
стечај и ликвидација,

- отстапување на хартии од вредност за време на живот и
- закон во кој е предвидена обврска за пренос на сопственост на хартии 

од вредност. 
Порамнувањето на сите трговски трансакции со хартии од вредност се 

врши во депозитар. Депозитарот може да врши порамнување на трговски 
трансакции што се склучени на овластени берзи и на пазари на краткорочни 
хартии од вредност регулирани од страна на Народната банка на Република 
Северна Македонија како и порамнување на склучени прекугранични 
трансакции со хартии од вредност.

Во Република Северна Македонија прифатен е принципот на 
порамнување «испорака наспроти плаќање». Имено тоа значи дека 
обврските за пренос на хартиите од вредност, настанати врз основа на 
трговските трансакции, се намируваат со истовремена промена на правото на 
сопственост на хартијата од вредност од сметката на продавачот на сметката 
на купувачот и уплата на паричниот износ за купените хартии од вредност. Во 
Република Северна Македонија со последните измени на Законот за хартии 
од вредност се воспоставија и други принципи на порамнување како на пр. 
испорака наспроти испорака, испорака без плаќање.

Порамнувањето на трговските трансакции со хартии од вредност 
може да се врши веднаш, но не подоцна од два работни дена од денот на 
склучувањето на трансакцијата. 

Депозитарот врши надзор врз порамнувањето на трговските трансакции 
на неговите членки, со цел за откривање на евентуално непочитување на 
актите на депозитарот или други прекршоци од страна на членките на 
депозитарот. 

Тргување со хартии од вредност 
Законот за хартии од вредност предвидува обврска сите трансакции, 

односно секундарното тргување, да се врши преку берза на хартии од вредност 
овластена од страна на Комисијата за хартии од вредност. Сите купопродажни 
трасакции што не се склучени преку овластена берза се ништовни.53

Веќе долги години, на пазарот на капитал на Република Северна 
Македонија е основана и функционира овластена берза.54

53 По исклучок купувањето и продавањето на краткорочни хартии од вредност и на државни обврзници 
(освен обврзниците издадени за исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните и обврзниците за 
денационализација) и реализација на репо-договори може да се врши и на пазари преку шалтер организирани 
од страна на Народната банка на Република Северна Македонија во соработка со Министерството за финансии.

54 На 13 септември 1995 година се одржа Основачкото Собрание на Македонска берза АД Скопје. 
Основањето на Берзата беше реализирано со техничката помош на Британски фонд (British Know-How Fund), 
обезбедена преку Владата на Република Северна Македонија. За повеќе инфомрации види: www.mse.mk
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Согласно одредбите на Законот за хартии од вредност берзата има 
статус на саморегулирачка организација којашто донесува правила за 
однесување и дисциплина, со цел спроведување на сопствените акти. Заради 
засилување на саморегулирачкиот карактер на организацијата, со законот се 
воведува и обврска за воведување на независни членови (1/3) во органите 
на управување, кои не се вработени во берзата или поврзани со кој било 
акционер, членка на берзата или друго правно лице кое е овластен учесник 
на пазарот на хартии од вредност. 

Исто така, Законот ги дефинира и регулира основањето (дозволата за 
основање, бидејќи може да се основаат повеќе берзи), функциите на берзата, 
кој може да биде акционер во берзата, органите на управување, интерните 
акти, правилата за работа, тргувањето со хартии од вредност, условите и 
ограничувањата во однос на котацијата на берзата, надзорот над работењето 
на берзата, извештаите и програмата за работа што се поднесуваат до 
Комисијата за хартии од вредност. Така, Берза се основа како акционерско 
друштво со седиште во Република Северна Македонија. Таа може да се 
основа од страна на домашни и странски, правни и физички лица. Правни 
и физички лица и со нив поврзаните лица можат да стекнат квалификувано 
учество на акции само во една берза. Акционер во берза може да ги продава 
своите акции на кое било правно или физичко лице. Само овластени учесници 
на пазарот на хартии од вредност кои се регистрирани во трговскиот регистар 
можат да бидат членки на берза 

Берзата мора во секое време да поседува и одржува основна главнина 
во износ од најмалку 500.000 евра во денарска противвредност, пресметана 
по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија, 
започнувајќи од датумот на стекнување на дозволата за основање на берзa. 

Берзата на хартии од вредност во рамките на своето работење 
обезбедува: 

- собирање на понуди за купување и продавање на хартии од вредност, 
- пазарно формирање на цените на хартиите од вредност со кои се 

тргува на берзата, 
- склучување на трговски трансакции со хартиите од вредност,
- утврдување и известување за склучените трговски трансакции со 

хартии од вредност, 
- почитување на правилата и стандардите на берзата, ЗХВ и 

правилниците донесени врз основа на ЗХВ од страна на членките на берзата, 
- заштита на интересите на инвеститорите во хартии од вредност,  
- прием на хартиите од вредност за тргување на берзата, вклучувајќи 

го котирањето на хартии од вредност и 
- информирање на јавноста за прашањата значајни за работењето на 

берзата. 
Битно е да се истакне дека Берзата на хартии од вредност донесува 

правила за тргување. Со Правилата за тргување поблиску се уредува: 
- начинот и постапката на тргување со хартиите од вредност на берзата; 
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- начинот и постапката на утврдување на трговските трансакции 
со хартии од вредност склучени на берзата и преносот на информациите 
потребни за непречено извршување на порамнувањето на берзанските 
трансакции; 

- начинот и постапката во случаи кога берзата привремено или трајно го 
прекинува тргувањето со определена хартија од вредност заради спречување 
на манипулативни дејствија и 

- други прашања значајни за работата на берзата. 
Берзата донесува правила за арбитража чија цел е да се разрешат 

спорови помеѓу членките или помеѓу членките и нивните клиенти на правичен, 
ефикасен и чесен начин. Евентуалните спорови меѓу членките на берзата 
задолжително се решаваат преку арбитража, а по барање на клиентите и 
споровите меѓу членките и нивните клиенти се решаваат преку арбитража. 

Берзата е должна од Комисијата да бара согласност за: 
- статутот и сите негови изменувања и дополнувања,  
- правилата за членство, правилата за тргување, правилата за котација, 

правилата за арбитража, правилата за однесување и дисциплина и сите 
нивни измени и дополнувања, 

- тарифата и сите нејзини измени и дополнувања и 
- различните форми за поврзување и спојување со други берзи. 
Исто така, Комисијата дава согласност за именување директор на 

берзата на барање на берзата. 
Документацијата што се однесува на тргувањето се чува во оригинал 

најмалку пет години и тоа на соодветен електронски медиуми. Врз целокупното 
работење на Берзата, како и на нејзините членки, Комисијата врши надзор.

Комисијата за хартии од вредност својата контролна функција ја обавува 
и преку извештаите кои берзата има обврска да ги достави до Комисијата. 
Согласно Законот за хартии од вредност, Берзата до Комисијата доставува 
дневни, неделни, месечни и годишни извештаи за своето работење. 

Овластени учесници на пазарот со хартии од вредност 
Во делот „Општи одредби“ од Законот за хартии од вредност од овој 

Прирачник е уредена дефиницијата за овластен учесник на пазарот со хартии 
од вредност. Законот за хартии од вредност јасно дефинира и утврдува што 
се услуги со хартии од вредност: 

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на 
клиентот; 

- купување и продавање на хартии од вредност во свое име и за своја 
сметка;

- управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка 
на индивидуален клиент; 

- вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот 
на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од 
вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност; 
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- вршење на трансакции и активности за сметка на издавачот на 
хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од 
вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност; 

- дејствување како покровител при котација; 
- инвестиционо советување; 
- извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица 

потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со 
Законот за преземање на акционерски друштва; 

- чување на хартии од вредност што вклучува отворање и водење 
на сметки на хартии од вредност во свое име, а за сметка на клиенти во 
депозитар, отворање и водење на сметки на хартии од вредност и за своите 
клиенти кои не се сопственици на тие хартии од вредност, а за сметка на 
нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност по налог на клиентот 
(исплата на достасани побарувања од издавачите врз основа на достасани 
хартии од вредност, камати и дивиденди за сметка на сопствениците на тие 
хартии од вредност, известување за собранија на акционерите и застапување 
на тие собранија, плаќање на даночни обврски на клиентот врз основа на 
хартии од вредност кои се во негова сопственост и слично); 

- прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од 
вредност на странски пазари на хартии од вредност и 

- вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност.
Услугите со хартии од вредност ги вршат единствено овластените 

учесници на пазарот, односно следните правни лица:
- брокерска куќа со дозвола за работење добиена од Комисијата (во 

натамошниот текст: брокерска куќа); 
- овластена банка согласно со Законот за банките, со дозвола за 

работење добиена од Комисијата за хартии од вредност и 
- подружница на странска брокерска куќа која има добиено дозвола за 

работење од Комисијата за хартии од вредност.
Законот изрично забранува вршење на услуги со хартии од вредност од 

страна на други правни или физички лица. 
Во Законот за хартии од вредност подетално е уредено оперативното 

работење на брокерските куќи, како и подружниците на странска брокерска 
куќа, тргнувајќи од нивното основање, односно отварање, па се до постапката 
за престанок. Поконкретно, нормирано е следното: основање и организација 
на брокерска куќа, основна главнина на брокерската куќа, согласност за 
именување на директор на брокерска куќа, вработени и членови на органот 
на управување, експозитура на брокерска куќа, членство во саморегулирачка 
организација, овластени брокери, работење на брокерските куќи, заштита на 
интересот на клиентот, судир на интереси, чување на податоци и деловна 
тајна, реклама на брокерски друштва, посебна постапка за ликвидација 
на брокерската куќа и посебна постапка за стечај над брокерската куќа. 
Деталното регулирање на работењето на брокерските куќи произлегува од 
потребата за заштита на интересите на граѓаните, односно клиентите кои 
инвестираат, како и нивните средства, што во поширока смисла на зборот 



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност76

значи подигнување на нивната корпоративна општествена одговорност на 
повисоко ниво. 

Така, брокерска куќа се основа како акционерско друштво со седиште 
во Република Северна Македонија. Брокерска куќа се основа од најмалку 
две физички или правни домашни или странски лица, освен во случаите 
кога основач е банка или осигурително друштво. Комисијата дава согласност 
за именување директор на брокерската куќа. Правно или физичко лице, 
вклучувајќи ги и поврзаните лица, може да биде акционер само во една 
брокерска куќа. 

Брокерската куќа мора да биде членка на најмалку една саморегулирачка 
организација. 

Брокерската куќа е должна да води книга на налози во електронска 
форма во која се евидентираат сите купопродажни трансакции, односно 
купопродажните трансакции извршени во име и за сметка на клиентот, 
купопродажните трансакции кои брокерската куќа ги врши во свое име и за 
своја сметка и купопродажните трансакции извршени врз основа на договор 
за управување со портфолио на хартии од вредност. 

Согласно Законот за хартии од вредност, налог е еднострана инструкција 
на клиентот кој може да биде даден усно, писмено или во електронска форма, 
а со кој на брокерската куќа и се наложува да изврши определена трансакција 
со хартии од вредност за сметка на клиентот. При реализација на трансакции 
со хартии од вредност, со цел извршување на налози за тргување од 
клиентите, брокерските куќи располагаат со определени парични средства. 
Важно е да се потенцира дека паричните средства на клиентот дадени на 
брокерската куќа за купување на хартии од вредност или паричните средства 
добиени со продажба на хартии од вредност на клиентот, брокерската куќа ги 
чува на посебна сметка отворена за таа намена.

Брокерската куќа ги уплаќа паричните средства добиени од продажба 
на хартиите од вредност, исклучително во име и за сметка на клиентот во рок 
од еден работен ден по приемот на паричните средствата од продажбата, 
освен ако поинаку не е договорено. Паричните средства на посебната сметка 
можат да се употребат само во согласност со инструкциите на клиентот. 

Како што беше споменато, во Законот за хартии од вредност има една 
глава одредби кои се однесуваат на постапката за престанок на брокерска 
куќа. Во овој дел се наведени условите и постапката за ликвидација, односно 
стечај на брокерска куќа. Оваа глава не се однесува за банките како овластени 
учесници на берзата. 

Комисијата за хартии од вредност ќе донесе решение за исполнување 
на условите за отворање на ликвидација единствено доколку: 

- Собранието на акционери донесе одлука за престанок на брокерска 
куќа, 

- трајно е одземена дозволата за вршење на сите работи во врска со 
хартиите од вредност за кои има добиено дозвола и 

- брокерска куќа не започнала со работа во рок од шест месеца по 
добивањето на дозволата за работа од Комисијата. 
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Паричните средства на клиентите не влегуваат во имотот на брокерската 
куќа во случај на стечај или ликвидација и не можат да се користат за 
намирување на обврските на брокерската куќа. 

Овластен брокер и дозвола за работење на брокер 
Услугите поврзани со извршувањето на налозите на клиентите, 

информирањето на клиентите за купување или продавање на хартии од 
вредност кое не претставува инвестиционо советување во брокерска куќа 
можат да ги вршат само овластени брокери. 

Барањето на дозвола за работење на брокер може да го поднесе физичко 
лице кое има положено стручен испит за работење со хартии од вредност. По 
поднесено барање Комисијата одлучува во рок од 60 календарски дена од 
денот на доставување на барањето до Комисијата. 

Брокерот е должен да ја обновува својата дозвола секоја петта година. 
Друштва за инвестиционо советување и инвестициони советници 
Услуги на инвестиционо советување може да врши друштво за 

инвестиционо советување,55 ако има вработено најмалку едно лице со дозвола 
за работење на инвестиционен советник. Услугите што ги врши друштвото за 
инвестиционо советување се управување со портфолио на хартии од вредност 
по налог и за сметка на индивидуален клиент и инвестиционо советување.

Друштвото за инвестиционо советување мора да има дозвола за 
работење од Комисијата за хартии од вредност и не може да се запише во 
трговскиот регистар пред да добие дозвола за работа од Комисијата.56

Друштвото за инвестиционо советување мора во секое време да 
поседува и одржува основна главнина во износ од 10.000 евра во денарска 
противвредност, пресметана по среден курс на Народната банка на Република 
Северна Македонија започнувајќи од денот на добивањето на дозволата од 
страна на Комисијата за хартии од вредност.57

Услуги поврзани со инвестиционо советување на клиенти може да 
вршат само овластени инвестициони советници (во натамошниот текст: 
инвестициони советници).

55 Во 2018 година е основано првото Друштво за инвестиционо советување - Ј.К.МОРГАН ВЕЛТХ МЕНАЏМЕНТ 
ДООЕЛ Скопје

56 Член 148 од Законот за хартии од вредност – Комисијата за хартии од вредност ја пропишува документацијата 
која се поднесува со барањето за добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување. 
Комисијата одлучува за давање на дозвола за работење на друштвото за инвестиционо советување во рок од 90 
дена од денот на доставување на барањето до Комисијата. 

Решението за давање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување Комисијата го објавува 
во “Службен весник на Република Северна Македонија“ во рок од осум работни дена од денот на донесувањето 
на решението.

Комисијата води регистар на друштва за инвестиционо советување. Комисијата за хартии од вредност 
ги пропишува формата, содржината и начинот на водењето на регистарот на друштвата за инвестиционо 
советување.

57 Комисијата за хартии од вредност со подзаконски акт ја пропишува задолжителната структура и начинот на 
пресметка и основната главнина на друштвото за инвестиционо советување, како и износот, видот, одржувањето 
и начинот на пресметка и контролата на ликвидните средства на друштвото за инвестиционо советување.

Друштвото за инвестиционо советување е должно во секое време да располага со ликвидни средства 
пропишани од Комисијата, во зависност од обемот и видот на услугите кои ги врши во врска со хартии од вредност 
и ризиците на кои е изложено при вршењето на тие услуги.
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Фонд за обесштетување на инвеститори 
Законот за хартии од вредност предвидува формирање на Фонд за 

обесштетување на инвеститори58 со кој би се гарантирала исплатата на 
обесштетувањата на клиентите на членките на фондот со парите обезбедени 
во фондот. 

Фондот го формира и со него управува правно лице кое за тоа добило 
одобрение од Комисијата за хартии од вредност, т.н оператор со Фондот. 
Операторот со Фондот ја гарантира исплатата на обесштетувањата на 
клиентите на членките на Фондот со парите обезбедени во Фондот, а во 
согласност со сопствените правила, условите утврдени во закон и со 
подзаконските акти на Комисијата. 

Членството во Фондот е задолжително за следниве акционерски 
друштва со регистрирано седиште во Република Северна Македонија: 

- брокерски куќи и овластени банки и 
- друштва за упрaвување со инвестициски фондови кои вршат работи 

на управување со средства за сметка на индивидуален клиент - сопственик 
на портфолио.

Обесштетувањето на побарувањата на клиентите на членките на 
Фондот кои побарувања членката на Фондот не е во можност да ги исплати 
и/или врати на клиентите се врши во следниве случаи ако: 

- надлежниот суд донел решение за отворање на стечајна постапка 
над членка на Фондот или 

- Комисијата утврди дека кај членка на Фондот настанала неможност 
за исполнување на обврските спрема клиентите, односно дека таа не може 
да ги извршува паричните обврски и/или да ги врати хартиите од вредност, 
кои ги чувала и/или со кои управувала за сметка на клиентот. 

Побарувањата на клиентите на членките на Фондот се обесштетуваат 
во висинана: 

- 100% од вкупните парични средства и хартии од вредност на секое 
физичко или правно лице, клиент на членка на Фондот до износот од 10.000 
евра во денарска противвредност и 

- 90% од вкупните парични средства и хартии од вредност на секое 
физичко или правно лице, клиент на членка на Фондот до износот од 10.000 
до 20.000 евра во денарска противвредност, но не повеќе од 20.000 евра во 
денарска противвредност. 

Одредбите од Законот за хартии од вредност што се однесуваат на 
Фондот за обесштетување на инвеститори ќе се применуваат од денот на 
влегувањето на Република Северна Македонија како полноправна членка 
на Европската унија. 

58 За повеќе види член 152д- 152-ф од Законот за хартии од вредност 
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Акционерски друштва со посебни обрвски за известување 
Во овој дел од Законот, се прецизирани обврските за обелоденување 

на податоци на акционерските друштва со посебни обврски за известување и 
издавачите на должнички хартии од вредност кои од моментот на издавање до 
истекот на рокот на достасување и до целосното исплаќање на должничките 
хартии од вредност имаат статус и обврски на акционерско друштво со посебни 
обврски за известување, и истите се водат во Регистерот на Комисијата за хартии 
од вредност како акционерски друштва сп посебни обврски за известување.“

Акционерските друштва со посебни обврски за известување се должни 
да изготват и до Комисијата да достават: годишен извештај, полугодишни 
извештаи, тековни извештаи за ценовно чувствителни информации, 
материјали за акционерско собрание. Рокот за доставување на Годишниот 
извештај на АД со посебни обврски за известување е пет месеци по 
завршувањето на секоја календарска година. 

Тековните извештаи кои се должни да ги објавуваат акционерските 
друштва со посебни обврски за известувања, се однесуваат особено на: 

- загуба поголема од 30% од активата на друштвото, 
- намалување на основната главнина под големината утврдена во 

статутот на друштвото, 
- стекнување или отуѓување на над 5% од средствата на акционерското 

друштво, 
- донесени одлуки за зделки со заинтересиранa странa и мислењето 

на овластениот ревизор, доколку вредноста на зделката или кумулативната 
вредност на меѓусебно поврзани зделки во текот на изминатите 12 месеци 
од денот на одобрувањето на зделката изнесува 10% и повеќе од вредноста 
на активата на друштвото, 

- донесени одлуки за големи зделки,   
- промена на овластен ревизор, 
- оставка, разрешување и именување на членовите на органите на 

управување, 
- склучување или раскинување на договори или други правни 

работи кои влијаат врз работата и исполнувањето на основната дејност на 
акционерското друштво, 

- секој настан кој може да предизвика ненавремено или предвремено 
плаќање на финансиските обврски на акционерското друштво,   

- поднесен предлог за отворање стечајна постапка или постапка на 
ликвидација, или поведена претходна постапка, односно отворена постапка 
на стечај пред надлежен суд или отворена постапка на ликвидација,  

- неисполнување на обврски врз основа на издадени хартии од 
вредност од страна на акционерското друштво,   

- сите судски постапки во кои е вклучено акционерското друштво како 
тужител, односно тужена страна чија вредност изнесува најмалку 5% од 
вредноста на капиталот на друштвото определена врз основа на последните 
ревидирани годишни финансиски извештаи,  
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- сите промени на правата што ги носат акциите од ист род и

- сите засновани залози (заложно право) врз подвижни ствари, хартии 
од вредност, побарувања и други права (рачен залог) и врз недвижности 
(хипотека) чијашто вредност, поединечно и/или кумулативно, изнесува 
најмалку 5% од вредноста на капиталот на друштвото определена врз 
основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи. 

Со законот за хартии од вредност се предвидени и обврски за 
акционерските друштва и другите правни лица - издавачи на хартии од 
вредност, чии хартии од вредност не котираат на берза и не се водат во 
Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, 
се со цел да се зголеми транспарентноста во нивното работење, со што 
заинтересираните инвеститори врз основа на јавно достапни информации би 
биле во можност да инвестираат и во друштва чии акции се тргуваат на т.н. 
трет пазарен сегмент односно слободен пазар, а кои не се водат во Регистерот 
на друштва со посебни обврски за известување. На овој пазарен сегмент 
се тргуваат претежно мали акционерски друштва или акционерски друштва 
со мал број на акционери и најчесто со истите нема голема фреквенција 
на тргување. Имајќи го предвид фактот дека овие акционерски друштва 
не котираат на берзата, ниту пак се водат во Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување, согласно постојното законско 
решение, истите имаат минимални обврски за доставување информации 
за своето работење. Во оваа смисла, овие друштва ќе бидат обврзани до 
берзата да доставуваат податоци за приходите, добивката од редовното 
работење пред оданочување, добивката за финансиската година, добивката 
за финансиската добивка по акција, дивиденда по акција, за промените во 
сопственичката структура над 10%, статусни промени во друштвото, промени 
во органите на управување и раководење и други податоци. Како што беше 
наведено, ќе се стимулира обврска наведените податоци друштвата да 
ги објавуваат на берзата, преку нејзината веб-страница. Овие податоци, 
наведените друштва се должни да ги објават и на својата веб страна. 

Со измените на Законот за хартии од вредност од јануари 2013 
година е воведена нова категорија на котација – задолжителна котација. 
Со воведувањето на задолжителна котација најголем број на акционерските 
друштва кои беа сврстени, односно беа дел од Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување, преминаа на Задолжителна 
Котација. Целта на оваа измена на ЗХВ беше да се овозможи на сите 
акционери и инвеститори централизирано на едно место – преку Берзата 
да се објавуваат најголем дел од показателите за работењето на 
друштвата. Со ова измена се зголеми транспарентноста во работењето на 
акционерските друштва и е овозможена поголема достапност на податоците 
за инвеститорите. 

Забранети дејствија во работењето со хартии од вредност 
Фокусот на овој дел од Законот за хартии од вредност е на забранување 

на дејствија за различни учесници на пазарот и други лица во однос на 
ценовни манипулации, ширење на погрешни информации, тргување врз 
основа на инсајдерски информации или учество во кој било вид на измама 
во однос на тргувањето со хартии од вредност. Понатаму, овој дел од 
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законот ги опфаќа и неовластените понуди на хартии од вредност, а се 
предвидуваат и правни процедури на заштита на инвеститорите во случај 
на купување на хартии од вредност врз основа на документи кои содржат 
измамнички податоци. 

Така, се забранува при понуда на хартии од вредност во Проспектот:  
- да се внесат ценовно чувствителни информации кои се невистинити 

или 
- да не се внесат значајни податоци или ценовно чувствителни 

податоци со што инвеститорите можат да се доведат во заблуда.
Врз основа на наведеното, лице кое купило хартии од вредност 

без да знае дека Проспектот содржи невистинити и неточни податоци за 
ценовно чувствителни информации или дека во Проспектот се пропуштени 
ценовно чувствителни информации кои со оглед на околностите можат да 
предизвикаат заблуда, може да поднесе тужба за враќање на уплатените 
средства со камата, намалени за добиениот приход и изгубена добивка како 
резултат на непоседување на хартијата од вредност. Тужбата може да се 
поднесе против следниве лица: 

- издавачот на хартиите од вредност,  
- лицата потписници на Проспектот, 
- членовите на управниот, надзорниот одбор и одборот на директори 

во моментот на издавање на Проспектот и  
- сметководител или овластен ревизор кој се согласил да биде 

именуван како лице кое подготвило или одобрило дел од Проспектот, 
односно изготвило или одобрило извештај, процена или финансиски 
извештај искористен во изготвувањето на Проспектот. 

Понатаму, забрането е овластен учесник на пазарот за хартии од 
вредност или друго физичко или правно лице да создаде лажна претстава 
за определена хартија од вредност на пазарот со:  

- склучување на купопродажна трансакција со хартии од вредност при 
што нема промена на сопственикот и 

- издавање налог за купување или продавање на хартии од вредност со 
претходно знаење дека истоветен налог е даден или ќе биде даден за купување 
или продавање на истата хартија од вредност од друго лице по приближно 
иста цена, со цел создавање фиктивна цена на хартиите од вредност или 
создавање привид на активно тргување со хартијата од вредност. 

Исто така треба да се напомене дека трговска трансакција со хартии 
од вредност склучена од овластен учесник на пазарот на хартии од вредност 
или друго физичко или правно лице е во спротивност со одредбите од 
Законот за хартии од вредност ако единствено има за цел:  

- да ја зголеми цената на хартиите од вредност и да ги наведе 
инвеститорите да ја купуваат таа хартија од вредност,  

- да ја намали цената на хартиите од вредност и да ги наведе 
инвеститорите да ги продаваат своите хартии од вредност и  
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- да се предизвика привид на активно тргување со хартии од вредност 
за да се наведат другите инвеститори да купуваат/продаваат хартии од 
вредност. 

Во овој дел од законот е нормирана и обврската на Овластениот 
учесник на пазарот на хартии од вредност да постапува согласно со 
прописите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. 
Комисијата врши контрола на примената на прописите за спречување на 
перење пари и финансирање на тероризам од страна на овластен учесник 
на пазарот на хартии од вредност. 

Комисија за хартии од вредност 
Во областа на пазарот на капитал се основа Комисија за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија која претставува самостојно и 
независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со Законот за 
хартии од вредност. Комисијата го регулира и контролира работењето со 
хартии од вредност на територијата на Република Северна Македонија.

Мисијата на Комисијата за хартии од вредност е да ги заштити 
инвеститорите, да се грижи за создавање и одржување на фер, сигурен, 
транспарентен и ефикасен пазар на хартии од вредност и да го олесни 
привлекувањето на капитал со што придонесува кон економскиот раст и 
развој на државата. Комисијата за хартии од вредност се залага за создавање 
и одржување на пазарно опкружување кое ја оправдува довербата на 
инвеститорите и се карактеризира со транспарентност и интегритет.59

 Комисијата, во рамките на своите законски надлежности и овластувања, 
се грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на хартии од 
вредност и за заштитата на правата на инвеститорите, со цел за постојано 
јакнење на довербата на јавноста во институциите на пазарот на хартии од 
вредност во Република Северна Македонија. Законот пропишува одредби 
со кои на Комисијата за хартии од вредност ѝ се даваат овластувања да 
спроведува надзор, да врши контрола, да презема мерки и да изрекува 
санкции против учесниците на пазарот на хартии од вредност.  

Комисијата е составена од пет комисионери (членови) од кои еден е 
претседател. Мандатот на комисионерите (членовите) е пет години, со можност 
за реизбор. Двајца комисионери (членови) професионално ја вршат својата 
функција во Комисијата, а тројца се надворешни комисионери (членови) на 
Комисијата кои се ангажираат за вршење на работи во Комисијата, за што им 
следува надоместок. Претседателот и комисионерите ги избира и разрешува 
Собранието на Република Северна Македонија, на предлог на Владата. 

Согласно Законот за хартии од вредност, Комисијата ги врши следниве 
функции:60

- презема мерки за спроведување на Законот за хартии од вредност и 
на законите кои се во нејзина надлежност;  

- донесува подзаконски акти врз основа на законите кои се во нејзина 
надлежност;

59 Повеќе за Комисијата за хартии од вредност види: www.sec.gov.mk
60 Член 184 од Законот за хартии од вредност
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- презема мерки за спроведување на подзаконски акти врз основа на 
законите кои се во нејзина надлежност; 

- врши контрола над целокупната документација на издавачите 
на хартии од вредност, презема мерки и донесува одлуки за заштита на 
интересите на лицата кои се сопственици или инвестираат во хартии од 
вредност и спречува нечесни и незаконски дејствија поврзани со работењето 
со хартии од вредност;  

- издава дозволи, одобренија и согласности врз основа на Законот за 
хартии од вредност и другите закони во нејзина надлежност; 

- го регулира начинот на тргување со хартии од вредност на берзите; 
- може привремено или трајно да го прекине тргувањето со определена 

хартија од вредност заради спречување на манипулативни дејствија; 
- врши следење на работењето на учесниците на пазарот на хартии 

од вредност;
- врши следење и контролирање на функционирањето на пазарот на 

хартии од вредност;
- врши контрола на работењето на учесниците на пазарот на хартии 

од вредност; 
- одредува стандарди на конкуренција меѓу учесниците на пазарот на 

хартии од вредност, како и овластените друштва за управување со фондови, 
односно инвестиционите фондови, по пат на контроли или на друг начин; 

- дава согласност за именување на директори на правни лица 
учесници на пазари на хартии од вредност, вклучувајќи и директори на 
организационата единица во банката која е надлежна за вршење на услуги 
со хартии од вредност, како и директори на друштвата за управување со 
инвестициони фондови од Законот за инвестиционите фондови;  

- ги одобрува барањата за издавање на хартии од вредност;  
- се грижи за законит, чесен и транспарентен пазар на хартии од 

вредност;  
- ги одобрува донесувањето и сите измени на актите на депозитарот 

и берзата;
- соработува со други институции во Република Северна Македонија 

и надвор од неа;
- донесува програма за работа, финансиски план и годишна сметка и 

го усвојува годишниот извештај за работењето на Комисијата;   
- врши избор на овластено друштво за ревизија и го усвојува 

извештајот на ревизијата на Комисијата; 
- донесува акти, односно правилници за внатрешната организација на 

Комисијата;  
- врши други работи во врска со работењето со хартии од вредност 

согласно со ЗХВ и со други закони во нејзина надлежност; 
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- поблиску ги пропишува условите кои треба да ги исполнува овластениот 
ревизор за да може да дава мислења во постапка за одобрување зделка со 
заинтересирана страна согласно со Законот за трговските друштва и

- ги пропишува содржината и формата на мислењето што овластениот 
ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана 
страна. 

Комисијата врши контрола на работењето на овластените учесници 
на пазарот на хартии од вредност заради примената на ЗХВ, правилниците 
донесени врз основа на ЗХВ и правилата на саморегулирачките организации. 

Ако во текот на контролата, Комисијата утврди дека овластен учесник 
на пазарот на хартии од вредност не ги почитува одредбите од ЗХВ, 
правилниците донесени врз основа на ЗХВ или правилата на овластените 
учесници на пазарот, тогаш Комисијата може:   

- јавно да ги обелодени информациите за утврдените неправилности 
и незаконитости во работењето со хартии од вредност;  

- да издаде решение до овластениот учесник на пазарот на хартии од 
вредност за отстранување на утврдените неправилности и незаконитости 
во определен рок и да добие извештај во кој се опишани преземените мерки 
за отстранување на неправилностите и незаконитостите;  

- да воведе времена забрана од најмногу 30 работни дена за вршење 
на сите или дел од услугите со хартии од вредност за кои учесникот на 
пазарот за хартии од вредност има добиено дозвола за работење; 

- да донесе решение за замрзнување на средствата на сметките на 
учесниците на пазарот на хартии од вредност во банка или друга финансиска 
институција за период од најмногу 15 работни дена; 

- да спроведува инспекциски надзор според правилата кои ги донесува 
Комисијата; 

- да донесе решение за одземање на согласноста на одговорното 
лице (директор) на овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност; 

- да донесе решение за изрекување на јавна опомена;  
- да донесе решение за трајна забрана за вршење на сите или дел од 

услугите со хартии од вредност за кои учесникот на пазарот на хартии од 
вредност има добиено дозвола за работење;  

- да му изрече мандатна казна на учесник на пазарот на хартии од 
вредност;

- да побара изменување на правилата или статутот на учесникот на 
пазарот на хартии од вредност и 

- да нареди преземање на други мерки за подобрување на 
финансиската дисциплина при работењето на учесникот на пазарот на 
хартии од вредност. 

Ако при контрола Комисијата утврди дека во работењето на брокерот 
има неправилности, незаконитости и непочитување на обврските во 
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согласност со ЗХВ, подзаконските акти донесени врз основа на ЗХВ и 
непочитување на правилата на саморегулирачките организации, Комисијата 
може да донесе решение заради преземање на следниве мерки:  

- привремена забрана на брокерот да врши работи за кои има добиено 
дозвола,   

- јавно објави дека брокерот ги повредува правилата за работа со 
хартии од вредност

- изрекување јавна опомена и 
- одземање на дозволата. 
Прекршочни одредби
Законот за хартии од вредност предвидува и прекршочни одредби. 

Прекршочната постапка пред прекршочниот орган ја води Комисија за 
одлучување по прекршок, формирана од три лица вработени во Комисијата 
за хартии од вредност, кои ги именува претседателот на Комисијата за 
хартии од вредност. Улога на Прекршочната комисија е да донесува одлуки 
за прекршоците од Законот за хартии од вредност и за изрекување на 
прекршочни санкции. 

Против решенијата на Прекршочната комисија, со кои се изрекува 
прекршочна санкција може да се поднесе жалба до Државната комисија 
за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка.

1.3.1.2. Закон за инвестициски фондови
Вовед

Законот за инвестициски фондови, подетално го прпишува и уредува 
основањето и работењето на инвестициските фондови и друштвата за 
управување со инвестициски фондови, издавањето и продажбата на удели 
и акции, откуп на удели, промоција на инвестициските фондови, работи кои 
за инвестициските фондови ги извршуваат трети лица и работењето на 
депозитарната банка. 

Законот детално ги нормира дефиниците што се значајни и релевантни. 
Па така, во Законот се дефинирани следите термини 

- Друштвo за управување со инвестициски фондови е акционерско 
друштво со седиште во Република Северна Македонија кое добило дозвола 
од Комисијата за хартии од вредност за вршење на работи за основање и 
управување со инвестициски фондови, 

- Депозитарна банка на инвестициски фонд е која било банка која за 
потребите на фондот врши работи на чување на имотот на фондот, водење 
на посебните сметки за имотот на фондот и одвојување на имотот на секој 
поединечен фонд од имотот на другите фондови, како и извршување други 
работи во согласност со одредбите од Законот за инвестициски фондови, 

- Инвестициски фонд се здружени парични средства наменети за 
инвестирање, прибрани од инвеститори преку јавен повик или приватна 
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понуда, со кои за сметка на инвеститорите управува друштво за управување 
со фондови и 

- Портфолио менаџер е лице кое согласно со Законот за хартии од 
вредност има добиено дозвола за работење на инвестиционен советник од 
Комисијата за хартии од вредност. 

Основање и функции на инвестициски фондови, минимална 
основна главнина најмал номинален износ 

Главната функција на друштвото за управување со инвестициски 
фондови е да врши работи на основање и управување со инвестициски 
фондови, односно вложување на парични средства во свое име и за сметка 
на сопствениците на удели во отворените инвестициски фондови и во име и 
за сметка на акционерите на затворените инвестициски фондови, како и врши 
други работи утврдени со Законот за инвестициски фондови. При тоа, едно 
друштво за управување може да управува со повеќе инвестициски фондови.

Покрај ова, Друштвото врши работи на управување со средства за 
сметка на индивидуален клиент сопственик на портфолио, како и работи 
на инвестициско советување на клиенти во согласност со Законот за 
инвестициски фондови и Статутот на Друштвото. 

Друштвото при вршењето на своите функции, како и во секојдневното 
работење треба да се придржува кон сите законски ограничувања, забранети 
дејствија и судир на интереси, а сѐ со цел остварување на интересите на 
сопствениците на удели во Фондот. Така, друштвото за управување ги има 
следните ограничувања утврдени во Законот: 

- не смее да има квалификувано учество во брокерска куќа или банка 
која има дозвола за работа со хартии од вредност во Република Северна 
Македонија;

- не смее да има квалификувано учество во депозитарна банка. 
Работењето на друштвото за управување и на депозитарната банка не смеат 
да бидат организационо поврзани и во нив не смеат да работат исти лица;

- не може да стекнува удели, односно акции во инвестициските 
фондови со кои управува и

- не смее да врши производство на стоки, да врши услуги или да 
врши каква било друга дејност, освен онаа која е наведена во Законот за 
инвестициски фондови.

Најмалиот номинален износ на основната главнина потребен за 
основање на друштво за управување изнесува 125.000,00 евра во денарска 
противвредност, по средниот курс на Народната банка на Република Северна 
Македонија на денот на поднесувањето на барањето за издавање дозвола за 
работење на друштвото за управување до Комисијата за хартии од вредност. 
Друштвото за управување мора да одржува минимална главнина во износ од 
една четвртина од неговите предвидени годишни фиксни трошоци наведени 
во билансот на успех за претходната година. Во случај кога друштвото за 
управување за прв пат започнува со работа, пресметката на минималната 
главнина ќе се утврдува врз основа на проектираните трошоци согласно со 
неговиот деловен план. 
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Основањето на друштвото за управување може да биде од домашни 
и/или странски физички и/или правни лица61 и не смее да отпочне со 
работа пред добивање на дозвола за работење од Комисијата за хартии од 
вредност, врз основа на претходно доставено барање за издавање дозвола 
за работење на друштво за управување. Комисијата за хартии од вредност 
има законска обврска да донесе решение за одобрување или одбивање на 
барањето за издавање на дозвола за работење на друштвото за управување 
во рок од 90 дена од денот на доставувањето на барањето.62

Друштвото за управување кое има добиено дозвола за работење во која 
било земја членка на Европската унија и земја членка на Организацијата за 
економска соработка и развој, може да ги врши истите услуги на територијата 
на Република Северна Македонија преку своја подружница која има добиено 
дозвола за работење од Комисијата. 

Органи на управување на друштво за управување со инвестициски 
фондови 

Законот за инвестициски фондови остава можност на Друштвата за 
управување со инвестициски фондови сами да изберат еден од двата системи 
на корпоративно управување, односно да одлучат дали управувањето во 
Друштвото ќе биде според едностепениот или според двостепениот систем 
на управување.

Без оглед на фактот кој систем на управување ќе го одберат, 
Комисијата за хартии од вредност донесува решение за давање согласност 
за именување на членовите на управниот одбор, односно извршните членови 
на одборот на директори на друштвото за управување во рок од 30 дена 
од приемот на барање за нивното именување врз основа на доставените 
докази за исполнување на условите од Законот за инвестициски фондови.63

Управување со ризици 
Друштвото за управување има законска обврска да воспостави систем 

на управување со ризици кој во секое време ќе овозможи пресметување и 
следење на ризичноста на вложувањата од портфолиата на индивидуалните 
клиенти, како и на вкупното портфолио на инвестицискиот фонд. 

Системот за управување со ризици потребно е да овозможува точно 
и независно утврдување на вредностите на финансиските деривативни 
инструменти со кои се тргува на регулирани пазари и финансиските 
деривативни инструменти со кои се тргува преку шалтер. 

61 Секое лице кое има намера директно или индиректно, постапно или одеднаш, да се стекне со акции чиј вкупен 
кумулативен износ надминува 10%, 20%, 30% и 50% од вкупно издадените акции на друштвото за управување со 
право на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само или заедно со други поврзани лица е должно да поднесе 
барање до Комисијата за хартии од вредност за добивање на согласност за стекнување на квалификувано учество. 
Едно домашно и странско физичко и/или правно лице и со него поврзани лица можат да имаат квалификувано 
учество само во едно друштво за управување на територијата на Република Северна Македонија. 

62 Против решението за одбивање на барањето за издавање дозвола за работење на друштвото за управување 
што го донесува Комисијата може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка 
и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 работни дена од денот на приемот на истото. 

63 Кога барањето за давање согласност за именување на членови на управниот одбор, односно извршни 
членови на одборот на директори на друштвото за управување се поднесува истовремено со барањето за 
издавање дозвола за работење на друштвото за управување, Комисијата истовремено одлучува и донесува 
решение по истите во рок од 90 дена од приемот на барањето. 
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Одземање на дозволата за работа на друштвото за управување 
Комисијата за хартии од вредност може да донесе решение за 

одземање на дозволата за работа на друштвото за управување, доколку 
тоа друштво за управување: 

- не започне со работа во рок од една година од добивањето на 
дозволата за работа на друштвото; 

- шест или повеќе месеци не извршува активности на основање и 
управување со инвестициски фондови согласно со ЗИФ;  

- ја добило дозволата за работа врз основа на неточни податоци, 
фалсификувани документи или какви било други податоци кои доведуваат 
до заблуда; 

- повеќе не ги исполнува условите врз основа на кои Комисијата му ја 
издала дозволата за работа;  

- сериозно ги прекршува одредбите од Законот за инвестициски 
фондови и  

- не ги отстрани неправилностите и незаконитостите во своето 
работење утврдени од страна на Комисијата за хартии од вредност, во рок 
даден од Комисијата согласно Законот за инвестициски фондови. 

Треба да се истакне дека друштво за управување со инвестциски 
фондови не смее: 

- да посредува во купување и продавање на хартии од вредност;  
- да отуѓува или да стекнува хартии од вредност или друг имот на 

инвестицискиот фонд за своја сметка или за сметка на поврзани лица;  
- од средствата на инвестицискиот фонд да купува имот кој не е 

предвиден ниту со статутот, ниту со проспектот; 
- да извршува трансакции спротивно на ограничувањата во 

вложувањата на инвестициските фондови со кои што управува, утврдени со 
Законот за инвестицсики фонодви; 

- да го отуѓува имотот на затворениот инвестициски фонд и имотот кој 
го создава отворениот инвестициски фонд без надомест;  

- да стекнува и отуѓува имот во име на инвестициските фондови со 
кои управува по цена понеповолна од пазарната цена или проценетата 
вредност на предметниот имот; 

- во свое име и за сметка на отворениот инвестициски фонд, да позајмува 
средства освен ако тоа не го прави со цел за користење на тие средства за 
откуп на удели во отворениот инвестициски фонд, и тоа под услов паричните 
средства расположливи во портфолиото на фондот да не се доволни за таа 
намена, при што, во случај на таква позајмица, вкупниот износ на обврските 
кои подлежат на отплата од имотот кој го создава отворениот инвестициски 
фонд спрема сите договори за заем или кредит не смеат да преминат 10% од 
нето вредноста на имотот на отворениот инвестициски фонд во моментот на 
земање на тие позајмици, а во рок не подолг од три месеци;
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- да одобрува заеми од имотот на инвестицискиот фонд и да се јавува 
како гарант во име на трети лица; 

- да го користи имотот на инвестицискиот фонд како гаранција при 
извршување на обврските на друштвото за управување или обврски на 
трети лица, ниту пак да се користи за извршување на работи под повластени 
услови од страна на неговите вработени или лица поврзани со нив; 

- да договара продажба, купување или пренос на имот меѓу два 
инвестициски фонда со кои управува истото друштво за управување 
под услови различни од пазарните услови или под услови со кои едниот 
инвестициски фонд се става во поповолна положба од другиот;

- да презема обврски во врска со средствата кои во моментот на 
преземање на тие обврски не се во сопственост на инвестицискиот фонд;

- за своја сметка да стекнува или отуѓува удели во отворен 
инвестициски фонд со кој што управува; 

- да издава хартии од вредност на отворените инвестициски фондови, 
да го вложува имотот на инвестицискиот фонд во хартии од вредност или 
други финансиски инструменти кои тоа ги издава;  

- за сметка на сопствениците на удели на отворениот инвестициски 
фонд, или во име и за сметка на акционерите во затворениот инвестициски 
фонд да продава хартии од вредност, ако хартиите од вредност во моментот 
на склучување на трансакцијата не влегуваат во имотот на фондот и 

- во текот на своето работење да настапува спротивно на интересите 
на сопствениците на удели или акции. 

Имајќи го предвид значењето што го има Друштвото за управување 
со инвестициски фондови во финансикиот сектор, Законот за инвестициски 
фондови пропишува и одредби во однос на кадровската оспособеност 
на Друштвото. Така, Друштвото за управување треба да има вработено 
најмалку еден портфолио менаџер кој може да управува со најмногу два 
инвестициски фонда, да има вработено лице одговорно за контрола на 
усогласеноста на работењето на друштвото за управување со прописите, 
како и назначен еден овластен внатрешен ревизор. 

Други позначајни одредби се тоа дека финансиските извештаи на 
друштвото за управување се изготвуваат во согласност со меѓународните 
стандарди за финансиско известување. Финансиските извештаи подлежат 
на ревизија од овластено друштво за ревизија или овластен ревизор трговец 
поединец. 

Друштвото за управување е должно да ги чува на електронски медиум 
документите и податоците што се однесуваат на сопствениците на удели, 
односно акционерите на инвестициските фондови со кои тоа управува. 

Видови на инвестициски фондови
Како што беше напоменато во воведниот дел, инвестициски фонд се 

основа со здружување на парични средства наменети за инвестирање од 
домашни и/или странски физички и/или правни лица, преку јавен повик или 
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приватна понуда, со кои за сметка на инвеститорите управува друштво за 
управување, односно друштво за управување со приватни фондови, при 
што се применува принципот на диверзификација на ризикот. 

Инвестициски фонд во однос на структурата може да се основа како 
отворен инвестициски фонд, затворен инвестициски фонд и приватен 
инвестициски фонд. Отворениот и затворениот инвестициски фонд ги основа 
и со нив управува друштво за управување, а приватниот инвестициски фонд 
го основа и со него управува друштво за управување со приватни фондови. 

Фондовите се запишуваат во Регистарот на инвестициски фондови 
на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Регистарот на 
фондови). 

Правата од удели и акции во инвестициските фондови се:   
- право на глас во собранието на затворен инвестициски фонд,  
- право на информираност,   
- право на дивиденда или дел од добивката,   
- право на продажба на удели од фондот, односно обврска за откуп 

на удели и 
- право на исплата на дел од ликвидационата маса. 
Статутот на отворениот или затворениот инвестициски фонд ги 

уредува правните односи на друштвото за управување со сопствениците 
на удели кај отворениот инвестициски фонд, односно со акционерите кај 
затворен инвестициски фонд. 

Проспектот на инвестицискиот фонд претставува повик за купување 
на удели во отворениот инвестициски фонд, односно акции во затворениот 
инвестициски фонд. 

Друштвото за управување може да објавува реклами за инвестициските 
фондови со кои тоа управува во средствата за јавно информирање и на 
друг начин. За таа цел, друштвото за управување е должно да ја достави 
содржината на рекламата до Комисијата за хартии од вредност пред истата 
да биде објавена. 

Отворени инвестициски фондови 
Отворен инвестициски фонд претставува посебен имот, без својство 

на правно лице, чии сопственици на удели имаат право на сразмерен дел 
од добивката на фондот и во секое време имаат право да побараат исплата 
на уделот, со што ќе истапат од фондот. 

Купувањето на удели се врши исклучиво со уплата на парични 
средства, со што купувачот на удели заснова договорен однос со друштвото 
за управување кое се обврзува дека со уплатените парични средства 
ќе управува како со дел од заедничкиот имот во согласност со условите 
назначени во проспектот. 

Отворениот фонд на својата сметка треба да има парични средства 
најмалку во износ од 300.000,00 евра во денарска противвредност, по 
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средниот курс на Народната банка на Репулика Северна Макдонија. 
Отворениот фонд во секое време треба на својата сметка да ја одржува 
наведената вредност на имотот на фондот.64

Имотот на отворениот фонд исклучиво може да се состои од:  
1) Преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари 

со кои: 
а) се тргува на регулирани пазари во Република Северна Македонија,
б) се тргува на регулирани пазари на државите членки на ЕУ и 

држави членки на ОЕЦД и 
в) се примени на официјална котација на берзите на хартии од 

вредност или на други регулирани пазари на држави кои не се членки на 
ЕУ и на ОЕЦД, под услов во статутот и проспектот на отворениот фонд да е 
предвидено такво вложување,   

2) Ново издадени преносливи хартии од вредност под услов:  
а) во проспектот за нивно издавање да е утврдено дека постои 

обврска од страна на издавачот за нивно вклучување во службена котација 
на берза или на друг регулиран пазар, кој има дозвола за работа од соодветно 
регулаторно тело, 

б) вложувањето на таа берза или на друг регулиран пазар да е 
предвидено со проспектот и статутот на отворениот фонд и 

в) во рок од една година од издавањето да се примат на котација, 
3) Удели или акции на инвестициските фондови регистрирани во 

Република Северна Македонија или држави кои се членки или не се членки 
на ЕУ и на ОЕЦД , под услов:  

а) инвестициските фондови да имаат добиено одобрение за 
нивно организирање од страна на регулаторното тело на матичната 
земја и да подлежат на супервизија која е еднаква на онаа пропишана со 
законодавството во ЕУ, како и да е обезбедена соработка меѓу регулаторните 
тела на задоволително ниво,  

б) нивото на заштита на вложувачите и обврската за известување 
и информирање на вложувачите во такви фондови да бидат во согласност 
со одредбите од ЗИФ, особено во поглед на ограничувањата во вложувања, 
како и таквите фондови да се овластени од страна на Комисијата или 
соодветни регулаторни тела во државите членки или државите кои не се 
членки на ЕУ и на ОЕЦД, 

в) со проспектот и статутот на отворениот фонд е предвидено дека 
најмногу 10% од имотот на фондот може да биде вложен во удели или акции 
на други фондови и

64 Надоместокот за управување на друштвото може да изнесува годишно најмногу до 3% од вкупната вредност 
на имотот на отворениот фонд. 

Сите трошоци кои настанале во текот на годината, а го надминуваат дозволениот показател во висина од 3,5 
% паѓаат на товар на друштвото за управување. 
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г) да објавуваат полугодишни и годишни извештаи за своето 
работење.

4) Депозити во овластени банки во Република Северна Македонија, 
кои достасуваат во рок кој не е подолг од една година,

5) Термински и опциски договори и други финансиски деривативни 
инструменти со кои се тргува на регулираните пазари согласно Законот за 
инвестициски фондови и/или деривативни финансиски инструменти со кои 
се тргува преку шалтер, под услов да:  

а) се однесуваат на финансиски инструменти во кои е дозволено 
вложување согласно ЗИФ, финасиските индекси, каматни стапки, девизните 
курсеви или валути во кои отворениот фонд може да вложува, согласно со 
проспектот и статутот;

б) договорните страни во трансакциите со финансиските 
деривативни инструменти со кои се тргува преку шалтер да се институции 
кои подлежат на прудентна супервизија на регулаторното тело во Република 
Северна Македонија или на државите членки на ЕУ и ОЕЦД и се овластени 
од страна на Комисијата или соодветните регулаторни тела во државите 
членки на ЕУ и ОЕЦД; 

в) подлежат на валидна и проверена секојдневна процена на 
вредноста, и може во секое време да бидат продадени, ликвидирани по 
нивната проценета вредност на иницијатива на отворениот фонд; 

г) таквите инструменти да се користат исклучиво за намалување 
или ограничување на ризикот од вложување или зголемување на приносот 
односно намалување на трошоците на отворениот фонд без никакво 
зголемување на ризикот, односно со нив да не се менува инвестициската 
стратегија на фондот, целите и ограничувањата дефинирани со ЗИФ и 
проспектот и/или статутот на фондот и

д) во проспектот на отворениот фонд мора да биде наведено дали 
може да се вложува во такви инструменти, дали ќе се користат со цел за 
заштита од ризик и/или со цел за постигнување на инвестициските цели на 
фондот, и какво е влијанието на тие инструменти врз ризичноста на фондот. 

6) инструментите на пазарот на пари со кои не се тргува на регулираните 
пазари под услов да: 

а) се издадени од или за нив да гарантира РСМ, единиците на 
локалната самоуправа или НБРСМ, државите членки на ЕУ, Европската 
централна банка и Европската инвестициона банка или

б) се издадени од страна на издавачи со чии хартии од вредност се 
тргува на регулираните пазари дефинирани во ЗИФ или

в) се издадени од страна на институции кои подлежат на надзор 
на регулаторно тело на државите членки на ЕУ или се издадени од страна 
на институции кои подлежат на надзор еднаков на оној пропишан со 
законодавството на ЕУ или

г) се издадени од страна на други лица кои Комисијата ги одобрила 
под услов вложувањата во такви инструменти да имаат сигурност еднаква 
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на сигурноста обезбедена при вложувањата во инструментите утврдени во 
ЗИФ и под услов нивниот издавач да е трговско друштво чиј капитал и резерви 
се поголеми од 10 милиони евра и кој изготвува и објавува финансиски 
извештаи во согласност со меѓународните стандарди за известување или 
да е во состав на група на поврзани друштва која вклучува едно или неколку 
лица чии акции котираат на берза, а кои ја финансираат таа група, или да 
е трговско друштво чиј предмет на работење е финансирање на посебни 
субјекти за секјуритизација кои за тоа користат банкарска кредитна линија.

7) пари на сметка. 
Наведните вложувања на имотот на отворениот фонд подлежат на 

следниве ограничувања:
1) најмногу 10% од нето вредноста на имотот на отворениот 

фонд можат да бидат вложени и во други преносливи хартии од вредност и 
инструменти на пазарот на пари, 

2) најмногу 10% од нето вредноста на имотот на отворениот фонд 
можат да бидат вложени во преносливи хартии од вредност и инструменти на 
пазарот на пари на еден ист издавач, но доколку вредноста на преносливите 
хартии од вредност или инструменти на пазарот на пари од еден ист издавач 
кои ја сочинуваат вредноста на имотот на фондот е поголема од 5% од нето 
вредноста на имотот на фондот, вкупната вредност на тие вложувања во 
сите такви издавачи не смее да биде поголема од 40% од нето вредноста на 
имотот на фондот, освен:  

а) во преносливи хартии од вредност или инструменти на 
пазарот на пари чиј издавач или гарант е РСМ или единиците на локалната 
самоуправа на РСМ, државите членки на ЕУ и на ОЕЦД или единиците на 
локалната самоуправа на државите членки на ЕУ и на ОЕЦД, во кои може 
да се вложува без ограничување под услов:  

- во проспектот, статутот и промотивните материјали на фондот 
јасно да бидат наведени државите, единиците на локалната самоуправа 
или меѓународни организации во чии хартии од вредност и инструменти на 
пазарот на пари може да се вложува повеќе од 35% од нето вредноста на 
нивниот имот, 

- имотот на отворениот фонд да се состои барем од шест 
различни хартии од вредност или инструменти на пазарот на пари и  

- вредноста на ниту една поединечна хартија од вредност или 
инструмент на пазарот на пари од точката 2 потточка а) да не е поголема од 
30% од нето вредноста на имотот на отворениот фонд, 

б) во обврзници издадени со одобрение од Комисијата, кои ги 
издаваат банки регистрирани во РСМ или држави членки на ОЕЦД, а кои се 
под надзор на соодветното регулаторно тело, во кои може да се вложува 
најмногу 25% од нето вредноста на имотот на отворениот фонд. Износите 
кои произлегуваат од емисијата на овие обврзници издавачот мора да ги 
инвестира во средства со кои, за време на целиот период на важење на 
обврзниците, можат да се покријат побарувањата спрема обврзниците и 
кои, во случај на несолвентност на издавачот, ќе се користат приоритетно 



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност94

за отплаќање на главнината и каматата. Доколку повеќе од 5% од нето 
вредноста на имотот на фондот е вложено во такви обврзници од еден ист 
издавач, вкупната вредност на таквите вложувања не смее да биде поголема 
од 80% од нето вредноста на имотот на фондот;

в) за лицата кои формираат поврзани друштва согласно со 
Законот за трговските друштва и ЗИФ се сметаат како еден издавач, при што 
најмногу 20% од нето вредноста на имотот на отворениот фонд можат да 
се вложат во хартии од вредност или инструменти на пазарот на пари, чии 
издавачи се лицата кои сочинуваат поврзани друштва согласно со Законот 
за трговските друштва и 

г) ако инвестиционата политика на отворениот фонд е 
реплицирање на структурата на одреден индекс на акции или должнички 
хартии од вредност, Комисијата може да дозволи вложувања до најмногу 
20% од нето вредноста на имотот на фондот во акции или должнички 
хартиии од вредност од еден ист издавач, доколку:  

- структурата на индексот e доволно диверзифицирана,  
- индексот претставува соодветен репер за пазарот за кој се 

однесува и
- индексот е објавен на веб страницата на берзата, на која 

истиот се пресметува, а во акции или во должнички хартии од вредност 
од еден ист издавач да може да се вложува и до 35% од нето вредноста 
на имотот на фондот, ако тоа е неопходно за реплицирање на тој индекс. 
Вложувањето до 35% од нето вредноста на имотот на фондот во акции или 
должнички хартии од вредност од еден ист издавач е дозволено само за 
еден издавач, а таквиот фонд мора во проспектот и статутот на фондот 
јасно да назначи дека инвестициската цел му е реплицирање на индексот, 

3) преносливи хартии од вредност или инструменти на пазарот на 
пари не се опфатени во ограничувањата од 40% ,  

4) ограничувањата не се однесуваат на: 

а) депозити и 

б) финансиски деривативни инструменти со кои се тргува на 
други регулирани пазари (пазари преку шалтер), 

5) најмногу 20% од нето вредноста на имотот на отворениот фонд 
може да се вложи како депозит во една иста банка,  

6) Изложеноста кон едно лице врз основа на финансиски 
деривативни инструменти договорени со тоа лице на други регулирани 
пазари не смее да биде поголема од: 

а) 10% од нето вредноста на имотот ако се работи за банка и  

б) 5% од нето вредноста на имотот ако се работи за некое друго 
правно лице, 

7) вкупната вредност на вложувањата во преносливи хартии 
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од вредност или инструменти на пазарот на пари чиј издавач е едно исто 
лице, и вредноста на депозитите вложени кај тоа лице, и изложеноста врз 
основа на финансиските деривативни инструменти со кои се тргува на други 
регулирани пазари, договорени со тоа лице не смеат да бидат поголеми од 
20% од нето вредноста на имотот на отворениот фонд, освен во преносливи 
хартии од вредност или инструменти на пазарот на пари наведени во ЗИФ,  

8) Ограничувањата не смеат да се комбинираат, и таквите 
вложувања во преносливи хартии од вредност или инструменти на пазарот 
на пари чиј издавач е едно лице, во депозити кај тоа лице, и изложеноста врз 
основа на финансиски деривативни инструменти договорени со тоа лице во 
ниту еден случај не смеат да надминат вкупно 35% од нето вредноста на 
имотот на фондот,  

9) најмногу 20% од нето вредноста на имотот на отворениот фонд 
може да биде вложено во удели или акции на еден ист инвестициски фонд,  

10) вложувањата во удели или акции на инвестициските фондови 
не се вклучуваат во пресметките за ограничувања,  

11) отворениот фонд не смее да биде сопственик на: 

а) повеќе од 10% од акциите со право на глас од еден ист 
издавач,

б) повеќе од 10% од акциите без право на глас од еден ист 
издавач,

в) 10% од должнички хартии од вредност издадени од страна на 
еден ист издавач,  

г) 25% од уделите на поединечните инвестициски фондови,  

д) 10% од инструментите на пазарот на пари на еден ист 
издавач со исклучок дека ограничувањата од овој став не се применуваат 
на должнички хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари чии 
издавачи се Република Северна Македонија, единиците на локалната 
самоуправа на РСМ, државите членки на ЕУ и на ОЕЦД, единиците на 
локалната управа на државите членки, државите кои не се членки на ЕУ и 
на ОЕЦД и

ѓ) ограничувањата може да не се земат предвид во моментот 
на вложување ако тогаш не е можно да се пресмета вкупниот број или 
вредноста на инструментите во оптек,  

12) вкупната изложеност на отворениот фонд кон финансиските 
деривативни инструменти во никој случај не смее да биде поголема од нето 
вредноста на имотот на фондот и  

13) отворениот фонд не смее да вложува во благородни метали 
или хартии од вредност или други инструменти издадени врз основа на 
благородни метали. 

Отворените фондови во зависност од избраната инвестициска 
политика, можат да се поделат на: 
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- Фонд за чување на вредноста, односно паричен фонд кој вложува во 
краткорочни должнички хартии од вредност и парични депозити. Овие фондови 
имаат најмали стапки на ризик и како такви остваруваат најниски приноси во 
однос на другите видови отворени фондови. Приносите од ваквите фондови 
се обично нешто повисоки од инфлацијата и каматата на депозитите во банка. 

- Фондот на приходот, т.е. обврзнички фонд вложува најмалку 75% од 
својот имот во должнички хартии од вредност. Овој фонд е прилагоден за 
поконзервативните инвеститори. Вложувањето во фондот на приходот носи 
нешто повеќе ризик од вложувањата во фондот за чување на вредноста 
на имотот, а и остварува малку повисок принос. Карактеристика на фондот 
на приходот е изложеност на ризикот од движењата на каматната стапка. 
Со други зборови, кога каматните стапки растат вредноста на имотот на 
фондот на приходот се намалува. 

- Балансираниот фонд вложува најмалку 85% од средствата во 
сопственички и должнички хартии од вредност, со тоа што во должнички 
хартии од вредност вложуваат најмалку 35%, а најмногу 65% од вкупните 
средства на Фондот. Овој фонд носи умерена стапка на ризик и умерен 
принос. 

- Фондот за раст на вредноста на имотот, односно акциски фонд 
вложува најмалку 75% од средствата во сопственички хартии од вредност. 
Ваквите фондови се најризични и наменети за луѓето што се подготвени да 
прифатат високи ризични инвестирања. 

Денес во Република Северна Македонија има 16 отворени инвестициски 
фондови, со кои управуваат пет друштва за управување со инвестициски 
фондови. 

Во практика се среќаваат и фондови со фиксно и флексибилно 
портфолио, во зависност од тоа дали фондот ќе вложува во точно 
определени хартии од вредност или пак ќе се остави поголем простор за 
избор на хартиите од вредност. 

Во развиените пазарни економии се среќаваат и специјализирани 
инвестициски фондови кои вложуваат во точно определени стопански 
гранки, односно се работи за т.н. секторски фондови. Овие фондови своите 
средства ги инвестираат само во хартии од вредност во компании од 
определен стопански сектор (на пр. златен фонд - фонд кој инвестира во 
хартии од вредност на компании чија дејност е производство и преработка 
на скапоцени метали или трговија со истите.) 

При вложување на средствата на фондот, а со намера остварување 
на поставените цели и инвестициска политика, се земаат предвид следниве 
принципи: 

- Диверзификација на ризикот, 
- Профитабилност, 
- Ликвидност, 
- Совесност, професионалност и постапување со внимание на добар 

стопанственик, 
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- Транспарентност, 
- Заштита на интересите на странките, 
- Доверливост и тајност на податоците и 
- Непристрасност и неутралност. 
Друштвото за управување е должно да води регистар на удели во 

отворениот инвестициски фонд. 
Два отворени фонда можат да се припојат, доколку: 
- друштвото за управување донело одлука за нивно припојување,
- Комисијата даде претходно одобрение за нивно припојување и  
- депозитарните банки на отворените фондови кои се припојуваат 

дадат согласност за нивното припојување. 
Кога еден отворен фонд се припојува кон друг, првиот фонд се 

ликвидира и средствата од неговата сметка се пренесуваат на сметката на 
вториот фонд. 

Не може да се врши припојување: 
- на отворен со затворен фонд,   
- на фондови кои имаат различни инвестициски политики и   
- доколку инвеститорите би биле оштетени од припојувањето врз 

основа на оцена од Комисијата. 
Ликвидацијата на отворениот фонд ја спроведува друштвото за 

управување, освен во случаите кога друштвото за управување е во стечај 
или Комисијата привремено или трајно му ја одзела дозволата за работа. 

Во случај да не може да се спроведе ликвидација на отворениот фонд 
од друштвото за управување од напреднаведените причини, ликвидацијата 
ја спроведува депозитарната банка. 

Доколку депозитарната банка на отворениот фонд е под стечај или 
Народната банка на Република Северна Македонија привремено или трајно 
и ја одзела дозволата за работа на депозитарната банка на отворениот фонд, 
ликвидацијата ја спроведува ликвидатор на отворениот фонд именуван од 
страна на Комисијата за хартии од вредност. 

Затворени инвестициски фондови 
Затворен инвестициски фонд е акционерско друштво кое се основа за 

прибирање парични средства по пат на јавна понуда на акции и вложување 
на тие средства при што се применува принципот за диверзификација на 
ризикот. 

Затворен фонд основа и со него управува друштвото за управување 
Комисијата донесува решение за одобрување или одбивање на барањето 
за издавање на одобрение за основање на затворен фонд врз основа 
на документацијата приложена кон барањето.  Комисијата го донесува 
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решението во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето. 
Затворениот фонд издава обични акции кои се неограничено 

преносливи. 
Затворениот фонд не смее да стекнува сопствени акции. 
Основната главнина на затворен фонд не може да биде помала од 

300.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната 
банка на Република Северна Македонија, на денот кога целосно се прибрани 
паричните средства. 

Приватни инвестициски фондови 
Приватен инвестициски фонд претставува посебен имот, без својство 

на правно лице, формиран со цел прибирање на парични средства преку 
приватна понуда за продавање на документи за удел во фондот, чии 
средства се вложуваат во согласност со целите на вложување утврдени 
во проспектот на приватниот фонд. Сопствениците на документите за удел 
имаат право, покрај правото на удел во добивката на приватниот фонд, да 
бараат и исплата на уделот и на тој начин да истапат од фондот, на начин и 
под услови утврдени со проспектот на фондот. 

Приватен фонд се основа само на одредено време кое не може да 
биде пократко од осум години. 

Големината на приватниот фонд изнесува најмалку 500.000 евра 
во денарска противвредност. Под големина на фондот се подразбира 
запишаната максимална обврска за уплати на сите инвеститори по сите 
основи за целото време на постоење на фондот. Минималната преземена 
договорена обврска на вложување на секој поединечен инвеститор во 
приватниот фонд не може да биде помала од 50.000 евра во денарска 
противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на уплатата, 
која инвеститорот е должен да ја реализира на повик на друштвото 
за управување со приватни фондови во согласност со одредбите на 
проспектот. Максималниот број на инвеститори во приватниот фонд е 20 
инвеститори. 

Приватен фонд основа и со него управува друштво за управување со 
приватни фондови. За основање на приватен фонд друштвото за управување 
со приватни фондови донесува статут и проспект на фондот. Приватниот 
фонд може да се задолжува без ограничување. 

Друштвото за управување со приватни фондови во правниот промет 
настапува во свое име и за сметка на сопствениците на документите за удел 
во приватниот фонд. 

За работењето на друштвото кое управува со приватен инвестициски 
фонд и за приватниот инвестициски фонд карактеристично е што голем 
дел на одредби од Законот за инвестициските фондови не се применуваат, 
односно во голема мера тие се дерегулирани.
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Депозитарна банка
Депозитарната банка на инвестицискиот фонд (во натамошниот 

текст: депозитарна банка) ги чува средствата на инвестицискиот фонд и 
контролира дали инвестицискиот фонд располага со средствата на фондот 
во согласност со ЗИФ и со статутот на фондот. 

Само банка со седиште на територијата на РСМ која согласно со Законот 
за банките има добиено согласност од НБРСМ за вршење на активноста 
банка чувар на имот, може да биде избрана за депозитарна банка.

Доколку инвестицискиот фонд има средства надвор од територијата 
на РСМ, депозитарната банка избира и субдепозитарна банка за чување на 
тие средства, која е банка или специјализирана депозитарна институција 
која има дозвола за работа издадена од надлежен орган во земја надвор од 
РСМ, и е овластена за таква дејност согласно со законите на државата каде 
што ќе врши чување на средствата на инвестицискиот фонд. Избраната 
субдепозитарна банка мора да има рејтинг препорачлив за инвестирање 
според реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции. 

Депозитарната банка ја избира друштвото за управување. 
За изборот на депозитарната банка и секоја промена на депозитарната 

банка потребно е одобрение од Комисијата. 
Депозитарната банка ги врши следниве работи:  
- чување на имотот на инвестициските фондови;   
- кај отворениот инвестициски фонд, врши проверка дали издавањето 

и откупот на удели за сметка на фондот се врши согласно со ЗИФ и правилата 
на фондот;

-  врши проверка дали пресметката на нето вредноста на акциите 
или уделите во инвестицискиот фонд, е во согласност со ЗИФ, поблиските 
прописи донесени врз основа на ЗИФ и во согласност со проспектот и 
статутот на фондот;

- ги извршува налозите од друштвото за управување во врска со 
трансакциите со хартиите од вредност и другиот имот кој го сочинува 
портфолиото на инвестицискиот фонд, под услов да не се во спротивност 
со Законот за инвестициски фондови, со прописите донесени од Комисијата, 
со проспектот и статутот на фондот;

- осигурува дека трансакциите со хартиите од вредност ќе бидат 
намирени, односно достасаните парични побарувања ќе бидат наплатени 
во законските или договорените рокови;  

- го известува друштвото за управување за активностите кои се 
однесуваат на имотот на инвестицискиот фонд и ги извршува неговите налози;

- ги наплатува сите приходи и други права кои достасуваат во корист 
на инвестицискиот фонд, а кои произлегуваат од неговиот имот;  

- осигурува дека приходите на инвестицискиот фонд се користат во 
согласност со ЗИФ и проспектот и статутот на фондот, и трошоците кои 
ги плаќа фондот се во согласност со одредбите од ЗИФ и со условите од 
проспектот и статутот на фондот;
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- извршува други работи кои се предвидени со депозитарниот договор 
меѓу друштвото за управување и депозитарната банка;  

- води евиденција на работењето кое го врши како депозитарна 
банка, за секој инвестициски фонд поединечно и редовно ја усогласува со 
евиденцијата на друштвото за управување;  

- кај Комисијата го пријавува секое кршење на одредбите од ЗИФ и 
- на ревизорите и на другите лица овластени да вршат увид вклучувајќи 

ја и Комисијата им овозможува пристап до податоците и сметките поврзани 
со инвестициските фондови и нивниот имот.

Депозитарната банка одговара пред друштвото за управување, 
пред сопствениците на удели во отворениот инвестициски фонд и пред 
акционерите во затворениот инвестициски фонд, за настаната штета 
од неизвршување или неправилно вршење на работите предвидени во 
депозитарниот договор или со ЗИФ. 

Утврдување на вредноста на имотот и цената на уделите и акциите 
во инвестициските фондови 

Друштвото за управување е должно за отворениот фонд да ја утврди 
вредноста на имотот на фондот, сите обврски и надоместоци на фондот 
настанати пред утврдувањето на нето вредноста на имотот по удел, односно 
цената на уделот.

Вредноста на нето имотот на отворениот фонд се пресметува секој 
ден во време утврдено во проспектот. Друштвото за управување е должно 
наредниот работен ден да ја извести Комисијата за вредноста на имотот 
на отворениот фонд, состојбата на надоместоците и обврските, цената на 
уделите на отворениот фонд на денот на пресметувањето. 

 Вредноста на нето имотот на затворениот фонд се пресметува 
најмалку еднаш месечно, во време утврдено во проспектот. 

Вредноста на имотот на отворениот и затворениот фонд, односно 
цената на уделите или акциите ја пресметува друштвото за управување. 

Продажбата и откупот на уделите кај отворениот фонд се врши во 
работни денови по цена пресметана согласно со ЗИФ и со проспектот на 
фондот при што друштвото ги наплатува и пресметува влезниот и излезниот 
надомест.

Откупот на уделите во отворениот фонд се врши според цената што 
одговара на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена 
по поднесување на барањето за откуп на уделот. 

 Средствата од откупот на удели се исплатуваат на сметка на 
сопственикот на откупените удели во рок од седум календарски дена од 
приемот на барањето за откуп. 

Утврдената цена на уделите во отворениот фонд се објавува секогаш 
кога е извршено купување или продажба на уделите во отворениот фонд, а 
најмалку два пати месечно, а цената на акцијата во затворениот фонд мора 
да биде објавена најмалку еднаш месечно. 
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Контрола и надзор 
Комисијата за хартии од вредност врши контрола над работењето 

на друштвата за управување, отворените и затворените фондови и 
депозитарната банка во делот на работењето на инвестициските фондови. 
Комисијата може без ограничување да ги прегледува деловните книги и 
другите документи на друштвата за управување, инвестициските фондови и 
депозитарните банки во делот на работењето на инвестициските фондови. 

Ако Комисијата утврди неправилности во работењето, или во водењето 
на деловните книги ќе донесе решение со кое ќе му наложи на друштвото 
за управување, утврдените неправилности и незаконитости во нивното 
работење да ги отстрани во определен рок. Комисијата може да донесе и 
решение за привремена забрана на работењето на друштвото за управување 
или депозитарната банка во делот на работењето на инвестициските 
фондови или да донесе решение за изрекување јавна опомена на друштвото 
за управување и на извршниот член на одборот на директори, односно на 
претседателот на управниот одбор на друштвото за управување.

Депозитарната банка на инвестицискиот фонд, ги чува средствата на 
инвестицискиот фонд и контролира дали инвестицискиот фонд располага со 
средствата на фондот во согласност со ЗИФ. 

Депозитарната банка ги врши следниве работи: чување на имотот 
на инвестициските фондови, проверка на издавањето и откупот на удели, 
проверка на пресметката на нето вредноста на акциите или уделите во 
инвестицискиот фонд, ги извршува налозите од друштвото за управување 
во врска со трансакциите со хартиите од вредност и другиот имот кој го 
сочинува портфолиото на инвестицискиот фонд, го известува друштвото за 
управување за активностите кои се однесуваат на имотот на инвестицискиот 
фонд и ги извршува неговите налози итн. 

1.3.1.3. Законот за преземање на акционерските друштва
Преземањето на акционерските друштва се врши во посебна законски 

регулирана постапка за преземање на начин и под услови регулирани во 
Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 
23/2016, 248/2018 и 31/2020).

Имено, со Законот за преземање на акционерските друштва се уредува 
начинот, условите и постапката за преземање на акционерските друштва, 
правата и обврските на учесниците во постапката за преземање и надзорот 
над спроведување на постапката за преземање на акционерските друштва.

Поле на примена на законот
Одредбите од Законот за преземање на акционерските друштва се 

применуваат на хартии од вредност кои котираат на овластена берза и на 
хартии од вредност издадени од акционерските друштва со посебни обврски 
за известување, согласно со Законот за хартии од вредност. 

Овој закон се применува и на акционерските друштва една година од 
денот кога престанале да ги исполнуваат условите за акционерско друштво со 
посебни обврски за известување согласно со Законот за хартии од вредност 
или ќе престане да котира на овластена берза. 
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Одредбите од Законот за преземање на акционерските друштва не се 
применуваат при откупот на акциите во сопственост на Република Северна 
Македонија.

Понуда за преземање 
Законот за преземање на акционерски друштва разликува 

задолжителна понуда за преземање и доброволна понуда за премемање.
Задолжителна понуда за преземање дава лицето кое само или 

заедно со лицата со кои дејствува заеднички, стекне 25% или повеќе од 
хартиите од вредност со право на глас (контролен праг за преземање) 
издадени од определено акционерско друштво, вклучувајќи ги и акциите кои 
претходно ги поседувало. Битно е да се напомене дека  под „стекнување“ 
во смисла на овој закон се подразбира покрај директното и индиректното 
стекнување на хартии од вредност во акционерско друштво од страна на 
едно лице, самостојно или заедно со лицата со кои дејствува заеднички. 
„Лица кои дејствуваат заеднички“ пак се лицата кои соработуваат врз 
основа на експлицитен или имплицитен, усмен или писмен договор, со 
цел да постигнат, односно стекнат или да ја зацврстат контролата над 
акционеркото (целното) друштво, или да спречат преземачот да реализира 
успешна понуда за преземање. Под „контрола“ се подразбира поседување 
на повеќе од 25% од акциите со право на глас во целното друштво.

Понудата за преземање се однесува на преостанатите хартии од 
вредност, под услови и на начин утврдени со закон.

 Понуда за преземање е должнo да даде лице кое само или заедно 
со лицата со кои дејствува заеднички го достигнало контролниот праг на 
преземање. 

Преземач, кој спровел успешна понуда за преземање, може да се стекне 
со 5% од акциите со право на глас во рок од две години т.н дополнителен 
праг за преземање. Доколку преземачот во рокот од две години го достигне 
дополнителниот праг за преземање е должен да даде понуда за преземање. 

Обврската за давање на понуда за преземање престанува кога 
преземачот со успешна понуда за преземање се стекнал со најмалку 75% 
од акциите со право на глас на целното друштво, таканаречен конечен праг 
на преземање.

Стекнатите акциисо кои е надминат контролниот праг не носат право 
на глас, од денот на објавувањето на намерата за преземање до денот 
на донесување на решението на Комисијата за исходот на понудата со 
кое е утврдено дека понудата е успешна. Ваквата одредба од Законот за 
преземање на акционерски друштва значи ограничување на правото на глас 
на сите акции кои се стекнати над контролниот праг, односно на повеќе од 
25% од акциите со право на глас во целното друштво

Законот за преземање на акционерските друштва уредува и 
таканаречена доброволна понуда за преземање. Имено, ваква понуда 
може да даде лице кое само или заедно со лицата со кои дејствува заеднички 
не стекнало 25% од хартиите од вредност на друштвото кои обезбедуваат 
право на глас, а кое сака да изврши преземање.
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Предмет на понуда за преземање 
Предмет на понудата за преземање се сите хартии од вредност на 

целното друштво, освен хартиите од вредност чиј имател е преземачот. Под  
„Хартии од вредност“ во смисла на овој закон се подразбираат акциите со 
право на глас во целното друштво, хартиите од вредност со право на замена 
во акции со право на глас и хартии од вредност кои на имателот му даваат 
куповна опција.Во постапката за преземање, купопродажните трансакции на 
хартиите од вредност врз основа на понуда за преземање не се вршат преку 
овластена берза.

Видови на надоместок во понудата за преземање
Во понудата за преземање преземачот може да понуди надоместок за 

купување на  хартиите од вредност во вид на:  
- пари, односно парична понуда;
- други хартии од вредност кои ги исполнуваат условите во законот, 

односно понуда со хартии од вредност за замена;
-  дел во хартии од вредност за замена и дел во пари, односно 

комбинирана понуда и
- хартии од вредност за замена или плаќање на целата сума во пари, 

така што право на избор ќе имаат сопствениците на хартиите од вредност 
на кои се однесува понудата за преземање, односно алтернативна понуда.

Постапка во врска со понудата за преземање
Законот за преземање на акционерските друштва утврдува 

рамноправност на сите акционери на целното друштво во текот на постапката. 
Имено законот нормира дека акционерите мораат да бидат целосно, точно 
и навремено информирани за понудата за преземање за да имаат доволно 
време правилно да ја оценат понудата, да ги дефинираат своите интереси и 
да донесат одлука за прифаќање или одбивање на понудата за преземање. 

Од друга страна законот уредува органот на управување, односно 
надзорниот одбор на целното друштво во текот на спроведувањето на 
постапката за преземање да мора да дејствуваат во најдобар интерес на 
акционерите на целното друштво. Во таа насока органот на управување на 
целното друштво подготвува мислење за влијанието на спроведувањето на 
понудата врз вработените и деловното работење на целното друштво и за 
причините врз основа на кои е донесено мислењето.

Преземачот и другите лица кои учествуваат во постапката за преземање 
не смеат со своето дејствување на пазарот на хартии од вредност да 
предизвикаат нарушувања кои како последица би придонеле за вештачко 
зголемување или намалување на цената на акциите на целното друштво. 
Преземачот може да даде понуда за преземање само откако во целост 
ќе обезбеди парични средства или друг вид на надоместок за плаќање на 
хартиите од вредност пропишан со законот.

Постапката за преземање започнува со давање на намера за 
преземање.

Имено, преземачот е должен за својата намера за преземање 
да ја извести Комисијата, органот на управување на целното друштво, 



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност104

овластената берза, овластениот депозитар и Комисијата за заштита на 
конкуренцијата, како и  да ја објави намерата во рок од еден работен ден 
по известувањето. Во однос на објавувањето законот предвидува правните 
акти и другите дејствија за кои се наложува објавување, истото да се 
прави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и најмалку 
во еден дневен весник што редовно излегува на територијата на Република 
Северна Македонија. Исклучок од ова правило е обврската за објавување 
на проспектот кој преземачот треба да го објави на интернет страницата на 
овластената берза, овластениот депозитар, Комисијата, на преземачот и на 
целното друштво.

Ако преземачот од било кои причини се откаже од намерата за 
преземање, не може да даде нова понуда пред истекот на една година 
од денот на откажувањето на намерата. Доколку настане ваква ситуација 
Комисијата донесува решение со кое го “санкционира” однесувањето на 
потенцијалниот преземач. 

Преземачот до Комисијата доставува барање за добивање дозвола за 
понуда за преземање и документ за давање понуда (проспект) најдоцна 30 
дена, но не помалку од десет дена по објавувањето на намерата. Проспектот 
е клучен, централен документ во постапката за преземање кој  ги содржи 
податоците кои се неопходни на сопствениците на хартии од вредност да 
им овозможи да донесат одлука во врска со прифаќање на понудата за 
преземање, а особено:

1) лично име и адреса, односно фирма и седиште на преземачот;
2) податоци за целното друштво;
3) податоци за друштвата кои во врска со понудата за преземање 

дејствуваат во свое име и за сметка на преземачот;
4) податоци за лицата кои дејствуваат заеднички со преземачот и за 

начинот на нивното заедничко дејствување;
5) податоци за процентуалното учество и видот на хартиите од вредност, 

како и учеството во правата на глас кои преземачот при објавувањето на 
понудата за преземање веќе ги има во целното друштво;

6) елементите на понудата за преземање ;
7) податоци за роковите и начинот на исполнување на обврските на 

преземачот кои ќе настанат со прифаќање на понудата за преземање;
8) условите за повлекување на понудата за преземање;
9) условите за раскинување, доколку понудата за преземање е дадена 

со услови за раскинување согласно законот;
10) во случај кога преземачот определил праг за успешност на 

понудата за преземање, најнискиот процент од сите хартии од вредност на 
целното друштво кои преземачот, заедно со хартиите од вредност кои веќе 
ги поседува, треба да го стекне врз основа на понудата за преземање за таа 
да биде успешна;

11) податоци за начинот на депонирање на паричниот износ, односно 
банкарската гаранција и начинот на плаќање на цената на прифаќачите на 
понудата за преземање;
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12) рок за прифаќање на понудата и
13) целта на понудата за преземање, односно намерата и плановите 

на преземачот во врска со идното работење на целното друштво, политиката 
за заштитата на работните места на вработените и органите на управување, 
вклучувајќи и податок за секоја измена на условите за вработување, како и 
стратешки план за целното друштво.

Кога преземачот во понудата за преземање нуди хартии од вредност за 
замена, проспектот мора да содржи и:

1) податоци за издавачот на хартиите од вредност кои се нудат за 
замена; 

2) последна пазарна цена на хартиите од вредност за замена пред 
објавувањето на проспектот, како и нивната книговодствена вредност; 

3) права и обврски на имателот кои произлегуваат од хартиите од 
вредност за замена; 

4) начинот и постапката за пренос на понудените хартии од вредност за 
замена; 

5) доколку понудените хартии од вредност за замена се веќе издадени, 
податоци од проспектот за котација на берзата за хартиите од вредност и

6) доколку понудените хартии од вредност за замена сé уште не се 
издадени, постапката за издавање на хартиите од вредност.

Поради важноста и значењето на Проспектот (пред се за имателите 
на хартиите од вредност на кои се однесува), законот предвидува во слуај 
ако во него се наведени невистинити информации, за лицата кои го издале 
проспектот, односно учествувале при изработката на проспектот, солидарно 
да се одговорни за штетата пред имателите на хартиите од вредност на кои 
се однесува понудата за преземање, доколку знаеле или морале да знаат за 
невистинитоста на податоците.

Измена на понудата за преземање
Преземачот може да ја измени понудата за преземање која веќе е 

објавена, ако:
1) понуди повисока цена или поповолен однос за замена или 
2) определи понизок праг на успешност, доколку преземачот има 

определено праг на успешност во понудата за преземање.
Рокови за прифаќање на понудата за преземање
Крајниот рок за прифаќање на понудата за преземање и евентуалните 

конкурентски понуди е 60 дена од денот кога е објавена првата понуда за 
преземање        (краен рок).

Рокот за прифаќање на понудата за преземање не смее да биде пократок 
од 28 и не подолг од 60 дена од објавувањето на понудата.

Рокот за прифаќање на понудата за преземање може да се продолжи во 
определени законски  случаи.
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Дозвола од Комисијата за хартии од вредност
Преземачот е должен пред објавувањето на понудата за преземање да 

добие дозвола од Комисијата. Преземачот е должен проспектот и понудата 
за преземање за која Комисијата му издала дозвола да ги објави веднаш по 
приемот на дозволата од Комисијата, но не подоцна од еден работен ден. 
Понудата за преземање се објавува и на веб страницата на овластената 
берза. Преземачот е должен проспектот истовремено со неговото објавување 
да го достави до: 

1) органот на управување на целното друштво; 
2) Комисијата за заштита на конкуренцијата; 
3) овластениот депозитар и 
4) сите овластени правни лица. Овластените правни лица се должни да 

обезбедат проспектот да им е на располагање бесплатно на сите иматели на 
хартии од вредност издадени од целното друштво, а на барање на имателот 
да му обезбедат бесплатен примерок. Органот на управување на целното 
друштво и преземачот се должни на претставниците на вработените, а 
доколку такви нема, тогаш на вработените веднаш и бесплатно да им достават 
примерок од проспектот.

Обезбедување на средства за постапката за преземање
Преземачот го депонира паричниот износ или обезбедува банкарска 

гаранција во износ потребен за плаќање на сите хартии од вредност на 
кои се однесува понудата за преземање на посебна сметка на овластениот 
депозитар. Во случај на комбинирана понуда преземачот депонира кај 
овластениот депозитар паричен износ потребен за плаќање на оној дел од 
цената кој се исплаќа во пари. Во случај на алтернативна понуда преземачот 
кај овластениот депозитар депонира паричен износ потребен за плаќање на 
сите хартии од вредност на кои се однесува понудата за преземање, во случај 
сите иматели на хартии од вредност да изберат исплаќање на цената во пари. 
Доколку преземачот во понудата за преземање понуди хартии од вредност за 
замена должен е да даде налог на овластениот депозитар за резервирање на 
тие хартии од вредност, со што до исполнувањето на обврските кон имателите 
на хартии од вредност кои ја прифатиле понудата за преземање не може да 
располага со истите.

Изјава за прифаќање на понудата за преземање
Понудата за преземање се прифаќа од страна на имателите на хартии 

од вредност издадени од целното друштво со писмена изјава за прифаќање 
на понудата за преземање.Изјавата за прифаќање на понудата се испраќа 
на овластеното правно лице, при што имателите на хартии од вредност 
ги резервираат хартиите од вредност на посебна сметка во овластениот 
депозитар и не можат повеќе да располагаат со нив. Всушност, изјавата,  по 
успешно спроведената постапка за преземање е правниот основ за да се 
настане промената на сопственоста на хартиите од вредност од сметката на 
секој поединечен сопственик (кој дал ваква изјава) на сметката на преземачот 
и да се исплати предвидениот  надоместок.  

Давање на конкурентска понудата за преземање
Една од поважните карактеристики на законот е можноста за давање 

на конкурентска понуда која може да се даде најдоцна 15 дена пред истекот 
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на рокот за прифаќање на првата понуда за преземање на целното друштво.
Конкурентска понуда за преземање во свое име и за своја сметка и во 

име и за сметка на други лица не може да даде лице кое:
1) ја дало првата понуда за преземање;
2) дејствува заеднички и поднело заедничка понуда со лицето кое ја 

дало првата понуда за преземање и
3) е овластено правно лице кое ја дало првата понуда за преземање во 

име и за сметка на понудувачот.
Повлекување на понудата за преземање
По објавувањето на понудата за преземање и до истекот на рокот за 

нејзино прифаќање, преземачот може, ако тоа е предвидено во проспектот 
да ја повлече понудата и да отстапи од договорите кои биле склучени со 
прифаќањето на таквата понуда, ако друг преземач даде конкурентска 
понуда.

Исход на понудата за преземање, Решение за исход на понудата 
за преземање

Комисијата за хартии од вредност со решение ја утврдува успешноста, 
односно неуспешноста на понудата за преземање (во натамошниот текст: 
решение за исход на понудата за преземање), најдоцна во рок од три 
работни дена по приемот на известувањето за исходот на понудата . 

Мерки во случај на стекнување на акции спротивно на ЗПАД
Во случај кога лице/лица кои дејствуваат заеднички го достигнале, 

односно надминале контролниот праг, а нема да се објави намера, односно 
понуда за преземање согласно со ЗПАД, Комисијата донесува решение 
со кое го задолжува лицето/лицата кои го достигнале, односно надминале 
контролниот праг , да даде намера за преземање , при што Комисијата со 
донесеното решение утврдува дека на лицето/лицата акциите со кои го 
надминуваат контролниот праг, не му носат право на глас.

Доколку лицето/лицата не достави/достават намера за преземање 
во рокот утврден во решението од Комисијата, а се' уште го надминува 
контролниот праг на преземање, Комисијата донесува решение со кое го 
задолжува да ги оттуѓи акциите во определен рок, кој не може да биде 
подолг од шест месеци.

На лицето кое нема да ги отуѓи акциите во роковите определени 
со решението на Комисијата, Комисијата му наложува во рок од 10 дена 
од добивањето на решението да ја овласти Комисијата во негово име да 
спроведе продажба на акциите.

Надлежност на Комисијата за контрола врз текот на понудата за 
преземање и  утврдување на неправилности

Комисијата врши контрола на спроведувањето на понудата за 
преземање. Ако Комисијата при спроведување на контролата утврди 
неправилности во текот на понудата за преземање кои можат да бидат 
отстранети, со решение му наложува на преземачот, да ги отстрани истите.
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Доколку преземачот не ги отстрани неправилностите во утврдениот рок, 
односно доколку се работи за неправилности кои не можат да се отстранат, 
Комисијата со решение ја запира постапката на понудата за преземање.

ПОСЕБЕН ТРЕТМАН НА МАЛЦИНСКИТЕ АКЦИОНЕРИ
Принудна продажба
Доколку преземачот во постапката за преземање се стекнал со 

најмалку 95% од хартиите од вредност на целното друштво, тој има право 
да ги купи и хартиите од вредност на останатите акционери коишто не ја 
прифатиле понудата за преземање. Купувањето на хартии од вредност 
се врши под условите определени во понудата за преземање, односно 
во последната променета понуда за преземање. Преземачот кој сака да 
го искористи правото за принудна продажба е должен до овластениот 
депозитар да поднесе барање за принудна продажба на хартиите од 
вредност на акционерите кои не ја прифатиле понудата за преземање во 
кое ги наведува условите за купување на хартиите од вредност и да изврши 
уплата на паричниот износ потребен за откуп на хартиите од вредност 
на посебна сметка на овластениот депозитар. Овластениот депозитар ги 
известува сите акционери за поднесеното барање за принудна продажба и 
ги повикува сите акционери да достават податоци за сметка во банка на која 
ќе им се изврши уплатата за продадените хартиите од вредност врз основа 
на принудната продажба.

Принудно купување
Доколку преземачот во постапката за преземање се стекнал со 

најмалку 95% од хартиите од вредност на целното друштво, тој има обврска 
да ги купи и хартиите од вредност на останатите акционери кои не ја 
прифатиле понудата за преземање. За преземачот се создава обврската за 
принудно купување само доколку акционерите кои не ја прифатиле понудата 
за преземање, поднесат барање за принудно купување до овластениот 
депозитар.

Купување се врши под условите определени во понудата за преземање, 
односно во последната променета понуда за преземање. Акционерите 
кои не ја прифатиле понудата за преземање можат да поднесат барање 
за принудно купување до овластениот депозитар во рок не подолг од 90 
дена од денот на објавувањето на решението на Комисијата за успешност 
на понудата за преземање во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“. Со барањето акционерите кои не ја прифатиле понудата за 
преземање поднесуваат и писмена изјава закон.

Прекршочен орган
За прекршоците утврдени во овој закон прекршочна постапка води и 

прекршочна санкција изрекува надлежен суд
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1.3.2. Специфични делови на други закони (Закон за 
трговските друштва, даночна регулатива и др.) 

1.3.2.1. Закон за трговските друштва
Вовед

Правната рамка која што ги дефинира основите за формирање и 
функционирање на трговски друшта, преку кој се создават адекватни 
предуслови за работење на деловните субјекти согласно начелата на 
приватна сопственост и слободен пазар, претставува Законот за трговските 
друштва. Во 1996 година беше донесен првиот Закон за трговските друштва. 
Поради неговата недоволна прилагоденост кон условите на македонската 
пазарна околина, тој не успеа да одговори на потребите што произлегуваат 
од секојдневното работење на трговските друштва.65 Токму поради тоа, во 
2004 година е донесен сосема нов Закон за трговските друштва, кој низ 
годините беше повеќе пати менуван и дополнуван.66 Според некои автори 
и експерти, а имајќи ја предвид практиката на примената на овој закон во 
изминатите година оценка е дека тој, во основа, ги задоволува потребите на 
приватниот сектор и особено на акционерските друштва. 

Во Република Северна Македонија сите форми на водење на бизнис се 
регулираат со единствен закон, Законот за трговските друштва, за разлика 
од некои други законодавства, кај кои различни форми на водење на бизнис 
се регулираат со различни закони (САД, Германија, Русија). Од аспект 
на регулативата за акционерските друштва, покрај Законот за трговските 
друштва, правната рамка ја сочинуваат и Законот за хартии од вредност, 
Законот за преземање на акционерски друштва, Законот за стечај, Законот 
за ревизија и бројни подзаконски акти донесени од релавантите регулаторни 
тела во државата. 

Од аспект на усогласеноста со регулативата на Европската унија, 
постои став дека Законот за трговските друштва е во висок степен 
усогласен со регулативата од оваа област, но секако поради бројните и 
значајни промени што се случуваат во последно време во регулативата на 
Европската унија, постојат предизивици и за понатамошно усогласување на 
Законот.67

65 За повеќе види Прирачник за корпоративно управување во македонските акционерски друштва, проф. д-р 
Горан Коевски и други – Скопје, International Finance Cooperation, 2011, стр. 37

66 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 
24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 
30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018

67 Како што е на пример Directive (EU) 2017/828 amending the Directive 2007/36/EC as regards the encourage-
ment of long-term shareholder engagement, која што се однесува на потикнување на долгорочното учество на 
акционерите. Оваа Директива воспоставува барања во врска со практикувањето на правата на акционерите 
на Собранието на акционери. Исто така, Директивата воспоставува специфични барања со цел да се охрабри 
учеството на акционерите, поконкретно на долг рок. Овие специфични барања се однесуаат на идентификација 
на акционерите, пренос на информации, олеснување на начинот на извршување на акционерските права, 
транспарентност на институционалните инвеститори и нивните полномошници, наградувањето на директорите и 
зделки со заинтересирана страна. 
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Акционерски друштва
Акционерско друштво е друштво во кое акционерите учествуваат со 

влогови во основната главнина, којашто е поделена на акции. Акционерите 
не одговараат за обврските на акционерското друштво.68 Друштвото може 
да има еден или повеќе акционери, односно нема ограничувања во однос 
на бројот на акционерите.69

Акционерското друштво може да се основа симултано или сукцесивно. 
Симултаното основање значи дека основачите сами или заедно со други 
лица ги преземаат, без јавен повик, сите акции и го потпишуваат статутот. 
Сукцесивното основање подразбира основачите прво да го усвојат статутот, 
да запишат определен број акции и ќе упатат јавен повик за запишување акции.

Номиналниот износ на основната главнина, кога друштвото се основа 
симултано без јавен повик за запишување на акции, изнесува 25.000 евра 
во денарска противвредност. Кога друштвото се основа сукцесивно преку 
јавен повик за запишување на акции, тој изнесува 50.000 евра во денарска 
противвредност. Секако, во многу случаи, во други закони е определена 
друг најмал износ на основната главнина. Номиналниот износ на акцијата 
не може да биде помал од 1 евро во денарска противвредност.70

Акционер е правно или физичко лице кое е сопственик на една или на 
повеќе акции и кое не одговара за обврските на акционерското друштво (и 
на командитното друштво со акции). Статусот на акционер се стекнува: 

- со преземање на запишани акции во постапката за основање на 
акционерското друштво - вложување (инвестирање) на пари, предмети или 
права (преку влог) коишто акционерот им ги отстапува и пренесува на АД 
во постапката на основање (сукцесивно и симултано) или во постапката на 
зголемување на основната главнина на АД и 

- со пренесување на акции - преку купување на акции на пазарот на 
капитал (на берзата), со наследување, преку залог, подарок, или на друг 
начин согласно со закон. 

Акции
Акциите се сопственички хартии од вредност што ги издаваат 

акционерските друштва и комадитните друштва со акции. Најважна 
карактеристика на акциите е дека на своите иматели им обезбедуваат 
сопственички и управувачки права, на следниов начин:

- акцијата е дел од основната главнина и поради тоа таа претставува 
идеален, сразмерен неделив дел од основната главнина во сопственост на 
акционерот,

- од бројот на поседувани акции зависи колкаво право има акционерот 
да учествува во управувањето на друштвото, односно колкави се обврските 
што тој ги презема, во случај тоа да е предиведно со статутот.71

68 Член 270 од Законот за трговските друштва
69 Член 272 од Законот за трговските друштва
70 Член 273 од Законот за трговските друштва
71 За повеќе види Прирачник за корпоративно управување во македонските акционерски друштва, проф. д-р 

Горан Коевски и други – Скопје, International Finance Cooperation, 2011, стр. 395
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За разлика од законските решенија од минатото, кога акцијата можеше 
да гласи и на доносител, важечките законски одредби се јасни: акциите 
гласат на сопственикот и како такви се запишуваат во депозитарот. Тоа 
подразбира дека за да се користат правата што произлегуваат од акциите, 
задолжително треба да се утврди идентитетот на сопственикот. 

Секоја акција мора да има номинален износ на кој гласи акцијата, 
и истата претставува еден идеален дел од основната главнина на 
акционерското друштво. Акциите не можат да се издаваат под нивниот 
номинален износ. Во случај тоа да се случи, издавачите одговараат 
солидарно. Во случај на постоење на голем интерес на јавноста да се купат 
акции од друштвото (обично заради успешното и перспективно работење на 
друштвото), акциите може да се издадат и над нивниот номинален износ. 

Книговодствената вредност на акциите се пресметува врз основа на 
билансните податоци на друштвото и претставува однос меѓу вкупниот 
капитал на друштвото и бројот на издадените акции.

Пазарна вредност на акција е вредност што се постигнува при 
секунардното тргување, односно при купувањето и продавањето на акциите 
на берзата. Пазарната вредност се утврдува врз основа на понудата и 
побарувачката за одредена хартија од вредност на пазарот. Пазарната 
вредност е во директна зависност од многу фактори во работењето на 
друштвото и воопшто од економското опкружување. 

Акциите се издаваат, се пренесуваат и се водат во форма на електронски 
запис во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Акциите 
се запишуваат во книга на акции на друштвото која се води во Централниот 
депозитар за хартии од вредност во електронска форма. Во акционерската 
книга се запишуваат и податоците што се одредени во одлуката за издавање 
на акциите, сите оптоварувања на акциите, забраните изречени со одлука 
на судот. Спрема друштвото, за акционер се смета секое лице запишано во 
акционерската книга на начин одреден со закон. 

Права од акциите
- Правата коишто произлегуваат од акциите може да се поделат во 

две категории: 
- Имотни права и 
- Неимотни права. 
Имотните права се следните: 
- Право на исплата на дивиденда, по претходно донесена одлука на 

собрание на акционери (најдоцна во рок од девет месеци по завршувањето 
на деловната година) и

- Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно 
стечајната маса на друштвото. 

Неимотните права се следниве: 
- Постојан статус на акционер, 
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- Глас т.е. право на учество во работата и одлучувањето во собранието 
на акционери,

- Известување и информирање за состојбите на друштвото и 
- Заштита на правата на акционерот пред органите на друштвото, 

судовите и државните органи.
Родови и класи на акции
Акциите што даваат исти права сочинуваат ист род акции, а ако 

во рамките на родот постојат акции што даваат исти права, тогаш тие 
сочинуваат иста класа на акции. Според правата (родот), акциите можат да 
бидат обични и приоритетни. 

Одлуката за издавање на акции, како и зголемување и намалување 
на основната главнина, се донесува со мнозинство гласови кое не може да 
изнесува под 2/3 од акциите со право на глас – претставени на собранието 
на акционери, освен ако со статутот не е определено поголемо мнозинство. 

Друштвото издава обични акции, и на нивните сопственици истите им 
даваат: 

- право на глас во собранието на друштвото, 
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и 
- право на исплати на дел од остатокот од ликвидационата, односно 

стечајната маса на друштвото.72

Приоритетните акции можат да бидат од повеќе класи и не можат 
да бидат издадени со понизок номинален износ од номиналниот износ на 
обичните акции. Приоритетните акции од иста класа даваат исти права. 
За издавањето акции за кои се врзани посебни права (приоритетни акции) 
друштвото може да бара и посебни еднократни парични доплати, и тоа при 
издавањето на акциите. Приоритетните акции можат да бидат кумулативни 
и партиципативни. Кумулативната приоритетна акција на сопственикот 
му дава право на наплата на акумулираните неплатени дивиденди пред 
наплатувањето на какви и да било дивиденди на сопственикот на обични 
акции. Партиципативната приоритетна акција на сопственикот, покрај 
утврдената (фиксната) дивиденда, дава и право на исплата на дивиденда 
која им припаѓа на сопствениците на обични акции. Приоритетните акции, 
иако по правило се без право на глас, кога имаат право на глас, покрај 
правата што произлегуваат од обичните акции, даваат и други повластени 
права како што се право на дивиденда во однапред утврден паричен износ 
или во процент од номиналниот да ја намали нивната номинална вредност 
на акцијата, право на првенство при исплата на дивиденда, право на исплата 
на остаток од ликвидациона, односно стечајна маса и други права одредени 
во статутот и во одлуката за издавање на акции во согласност со закон. 
Приоритетните акции кои не даваат право на глас го стекнуваат ова право 
кога со Законот за трговските друштва е определено, односно со статутот 
на друштвото тоа е одредено. За одлука со којашто се укинува повластено 
право кое по правило го носат приоритетните акции е потребна посебна

72 Член 278 од Законот за трговските друштва 
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одлука на сопствениците на приоритетните акции. Одлуката се донесува 
со мнозинство гласови коешто не може да изнесува под две третини од 
претставените приоритетни акции, освен ако со статутот не е определено 
поголемо мнозинство. Со статутот можат да се определат и други услови за 
усвојување на одлуката.73

Приоритетните акции, согласно со одредбите на ЗТД, можат да бидат 
издадени како акции со право на глас и како акции без право на глас. Вкупниот 
номинален износ на приоритетните акции без право на глас не може да биде 
поголем од 30% од основната главнина на друштвото. Вкупниот номинален 
износ на приоритетните акции со и без право на глас не може да биде поголем 
од вкупниот номинален износ на обичните акции во основната главнина на 
друштвото.74

Секоја акција која дава право на глас (независно дали е обична акција, 
или пак приоритетна акција со право на глас) дава право на еден глас во 
собранието на друштвото. Забрането е издавање на акции од ист род кои за 
ист номинален износ даваат различно право на глас во собранието. 

Друштвото во согласност со закон може да издава и други хартии од 
вредност (обврзници/конвертибилни обврзници), како и да склучува опциски 
договори за купување и за продажба на акции и обврзници и фјучерс договори 
на начин определен со статутот.75

Право на информирање на акционерите и еднаков третман на 
акционерите 

Под обелоденување на податоци и информации се подразбира 
изнесување на податоци и информации за компаниите пред јавноста 
што имаат посебно значење за инвеститорите кои се заинтересирани да 
вложат во нив. Тоа се оние податоци и информации за компаниите кои 
на инвеститорите им обезбедуваат сознанија што можат да им помогнат 
во донесувањето правилни инвестициски одлуки. Ваквите информации 
компаниите ги објавуваат во своите годишни, полугодишни, тримесечни и 
тековни извештаи, во проспектите, но и во рамките на други известувања во 
согласност со позитивните прописи.

Обелоденувањето на точни, разбирливи и навремени информации 
придонесува за создавање, јакнење и одржување на довербата на 
инвеститорите во компаниите. Располагањето со податоци за тоа во каква 
состојба се наоѓаат компаниите, им овозможува на инвеститорите да извршат 
информирани проценки на нивните перформанси и да добијат претстава 
за нивната финансиска состојба. Покрај довербата, тоа ја зголемува и 
ефикасноста на пазарот.76

Со прифаќањето на начелата на отвореност и транспарентност, 
компаниите докажуваат дека нема што да кријат од нивните акционери, па 
така не само дека ќе ги задржат постојните акционери, туку на ваков начин 

73 Член 279 од Законот за трговските друштва
74 Член 280 од Законот за трговските друштва
75 Член 284 од Законот за трговските друштва
76 За повеќе види Прирачник за корпоративно управување во македонските акционерски друштва, проф. д-р 
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постои голема веројатност да се привлечат потенцијално голем број нови 
акционери кои се подготвени да инвестираат во таква компанија. 

Акционерите имаат право да бидат навремено и точно информирани за 
состојбите во друштвото. Покрај објавувањето на податоците и извештаите 
пропишано со закон и статут на друштвото, Законот за трговските друштво го 
утврдува правото на информирање на акционерите. Законските обврски на 
друштвата за известување не произлегуваат само од Законот за трговските 
друштва, туку и од Законот за хартии од вредност, Законот за преземање 
на акционерските друштва, подзаконските акти и други релеванти одредби. 

Низ Законот за трговските друштва провејуваат поголем број одредби 
кои ја потврдуваат отвореноста на компаниите спрема нивните акционери. 
Па така, Законот за трговските друштва ги утврдува и уредува ситуациите 
и начинот на кој секој акционер ќе има пристап до информациите кои го 
тангираат работењето на друштвото, а со цел истиот да се информира за 
состојбите во друштвото. Акционерот може да бара информации помеѓу две 
собранија на акционери, а може и да бара известување за состојбите во 
друштвото и за време на одржувањето на собранието на акционери. Главен 
извор на информации на собранието на акционери е годишниот извештај за 
работењето на друштвото кој мора да биде подготвен од страна на органот 
на управување. Секако, ова право на информирање на акционерот не треба 
да биде сфатено во апсолутна смисла, т.е. акционерот да бара секакви 
информации и во кое било време. Со Законот за трговските друштва, 
а особено со статутот и интерните акти на друштвото се дефинираат 
актите и документите до кои акционерот има пристап, како и начинот на 
обезбедување на истите. Акционерот ова право може да го остварува само 
за остварување на своите основни права како акционер во друштвото, но 
не и истите да ги злоупотребува. Доколку на акционерот не му се овозможи 
правото на информираност, тој има право на заштита на своите права, прво 
пред органот на управување на друштвото, а потоа и пред Комисијата за 
хартии од вредност, а ултимативно и пред надлежните судови. 

Акционерите под еднакви услови имаат еднаква положба во друштвото. 
Ова особено треба да го има предвид органот на управување кој е одговорен 
за состојбите во друштвото, а особено во однос на остварувањето на 
правата на акционерите во друштвото. 

Акционерите можат сите или извесни права од своите акции да ги 
остваруваат лично, или преку овластен полномошник и тоа преку: 

- учество во работата на собранието на акционери,
- вршење на увид во работењето и со барање на извештај за состојбите 

во друштвото, како и 
- на друг начин кој е дефиниран и регулиран со Законот за трговските 

друштва, а особено со статутот на друштвото.

-
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Заштита на правата на малцинските акционери
Законот за трговските друштва јасно се залага за еднаков третман, 

односно положба на сите акционери, што претставува и едно од основите 
начела на корпоративното управување. Така, секој склучен договор или 
преземена друга правна работа од некои од акционерите со којашто се 
повредуваат правата и интересите на други акционери е ништовна, освен ако 
со тој договор, односно со правната работа не се согласат сите акционери.

Почитувањето и заштита на малцинските акционери е еден од 
основните показатели колку корпоративното управување е развиено во 
едно друштво и следствено на тоа дали и колку потенцијалните инвеститори 
би биле заинтересирани за инвестирање во друштвото. Неучеството 
на малцинските акционери во акционерското друштво и во процесот на 
донесување одлуки во едно друштво само ќе ги одвраќа потенцијалните 
инвеститори од инвестирањето во тоа друштво. Законот за трговските 
друштва обезбедува солидна рамка во однос на промовирањето на 
учеството на малцинските акционери во процесот на донесување на одлуки, 
а во исто време и заштита на нивните права во случај на нивна злоупотреба 
од страна на доминантниот акционер или органот на управување. 

Подолу се наведени само неколку институти и инструменти кои им 
стојат на располагање на малцинските акционери: 

- Релативно високиот кворум и најмалку двотретинското мнозинство 
при одлучувањето за најзначајните права на акционерите (измени на статут, 
зголемување и намалување на основната главнина, преобразба од една во 
друга форма на друштво, статусни промени и др.). 

- Најмалку една четвртина од неизвршните директори во Одборот на 
директори, односно во Надзорниот одбор на друштвото да бидат независни. 
Интенцијата на оваа одредба е да во управувањето на АД, во процесот 
на донесување на одлуки се создаде поголема доза на објективност и 
непристрасност преку овие директори и истите да работат во интерес на 
сите акционери, вклучувајќи ги малцинските. 

- Големи зделки - Акционерите, посредно или непосредно, учествуваат 
во донесувањето на одлука за зделка или меѓусебно поврзани зделки, 
доколу таквата зделка, односно зделки се однесуваат на стекнување или 
отуѓување, или на можно отуѓување, директно или индиректно на имот 
на друштвото чијашто вредност изнесува над 20% од книговодствената 
вредност на имотот на друштвото определена врз основа на последните 
финансиски извештаи на друштвото. Ова претставува еден од основните 
инструменти за заштита на друштвото, малцинските акционери, како и 
доверителите на друштвото. 

- Зделки со заинтересирана страна - Секоја зделка во која 
заинтересирана страна е член на орган на управување, односно надзорниот 
одбор или управителот, вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер 
на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе 
проценти од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има 
овластување да дава упатства на друштвото што се задолжителни. Во 
процесот на донесување на одлуки во друштвото исклучени се акционерите 
и членовите на органот на управување во случај да истите имаат судир на 
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интереси во одредени зделки каде што една од страните е друштвото. За 
разлика од институтот “големи зделки” чиј одредувачки основен критериум 
е висината, вредноста, големината на имот кој се отуѓува или стекнува, 
кај зделките со заинтересирана страна судирот на интереси кој постои во 
моментот на донесување на одлуката, или потенцијално би настанал по 
донесувањето на одлуката е основата за да тие зделки се подведат под 
овој институт. 

- Кумулативно гласање - Алтернативна форма на гласање при 
изборот на членови на Одборот на директори, односно Надзорниот одбор, а 
со цел да се унапреди малцинското претставување во одброт на директори, 
односно надзорниот одбор, т.е. англосаксонски концепт кој може да се 
сфати како заштита на малцинските акционери. Нашиот Закон за трговските 
друштва го предвидува кумулативното гласање, но на факултативна 
основа. Така, останува на самите друштва да одлучат дали ќе го предвидат 
кумулативното гласање во нивните статути. Интенцијата на ваквиот вид на 
гласање е да се овозможи соодветно учество на малцинските акционери 
во одбор на директори, односно надзорниот одбор преку членови кои 
ќе бидат номинирани од нивна страна, а избрани преку овој систем на 
гласање. Пластично кажано - 30 % од акционерите во една компанија можат 
потенцијално да номинираат и да се изберат 3 директори во одборот на 
директори, односно надзорниот одбор, кој брои 10 членови, ако се примени 
кумулативниот систем на гласање. 

- Ако акционер не се согласил со статусна промена, односно 
преобразбата од една форма во друга, друштвото е должно да му ги откупи 
акциите според цена утврдена во одлуката за статусната промена, односно 
преобразбата од една во друга форма на друштвото.

- Еден или повеќе акционери чие заедничко учество на акциите 
изнесува најмалку една десеттина од сите акции со право на глас имаат 
право да бараат: (1) Свикување на вонредно собрание (со барање поднесено 
по писмен пат), (2) Собранието да пристапи кон тајно гласање на собранието 
на акционери, (3) Да се свика посебно собрание или одвоено гласање и (4) 
Да се покрене постапка за измена на статутот. 

- Еден или повеќе акционери чие заедничко учество на акциите 
изнесува најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право 
да бараат дополнување на дневниот ред со вклучување една или повеќе 
точки во дневниот ред на собрание коешто веќе е свикано. 

Управувачка структура на акционерските друштва 
Секое друштво во Република Северна Македонија, без оглед на бројот 

на акционерите, мора да ја има следната управувачка структура: 
- Собрание на акционери и
- Орган/и на управување.  
Управувањето со друштвото може да биде организирано според 

едностепен систем (одбор на директори) или според двостепен систем 
(управен одбор или управител, и надзорен одбор). Системот на управување 
го избира друштвото. Со измени на статутот едностепениот систем може да 
биде заменет со двостепен и обратно. 



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност 117

Собранието на акционери е претставничко тело и највисокиот орган 
на управување во друштвото. На секој акционер, запишан во акционерската 
книга, од денот на уписот во книгата му припаѓа право на учество во работата 
на собранието и остварувањето на право на глас во зависност од родот и 
класата на акциите кои ги поседува. Собранието е единствениот форум на 
кој акционерите ги остваруваат своите права во друштвото. Седницата на 
собранието ја води (претседава) претседавач со собрание. Претседавачот 
со собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот 
на седницата на собранието, а може да утврди и правила за водење на 
седницата на собранието. 

Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат 
верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство 
од вкупниот број на акции со право на глас, освен ако со статутот не е 
определено поголемо мнозинство. Одлуките на собранието се донесуваат 
со мнозинство од акциите со право на глас претставени на собранието, 
освен ако со Законот за трговски друштва и со статутот не е определено 
поголемо мнозинство. 

Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик, односно 
од денот на испраќање на поканата за учество на собранието до денот на 
одржувањето на собранието не може да биде пократок од 30 дена до денот 
на одржувањето на собранието. 

Собранието на акционери одлучува за следните прашања: 
- измена на статутот; 
- одобрување на годишната сметка, финансиските извештаи и на 

годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна 
година и за распределбата на добивката; 

- избор и отповикување на членовите на одборот на директори и на 
членовите на надзорниот одбор; 

- одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото 
на членовите на органите на управување; 

- промена на правата врзани за одделни родови и класи акции; 
- зголемување и намалување на основната главнина на друштвото, 
- издавање на акции и други хартии од вредност; 
- назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и 

финансиските извештаи ако друштво има обврска да ги подготвува; 
- преобразба на друштвото во друга форма на друштво како и за 

статусните промени на друштвото и 
- престанок на друштвото. 
Собранието не може да одлучува за прашања од областа на 

управувањето, односно од областа на водењето на работењето на 
друштвото што се надлежност на органите на управување.77

77 Член 383 од Законот за трговските друштва
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Органот на управување мора да свика годишно собрание на акционери 
еднаш годишно и тоа најдоцна три месеци по составувањето на годишната 
сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на 
друштвото во претходната деловна година и не подоцна од шест месеци од 
завршувањето на календарската година или 14 месеци од одржувањето на 
последното годишно собрание. 

На годишното собрание:
- се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските 

извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во претходната 
деловна година, 

- се одлучува за употребата на чистата добивка или за покривање на 
загубата и 

- се одобрува работата на членовите на органот на управување и на 
надзорниот одбор. 

Вонредно или собрание помеѓу две годишни собранија може да биде 
свикано од различни субјекти, ако тоа го бара интересот на друштвото и 
на акционерите. Органот на управување, надзорниот одбор, односно 
неизвршните членови на одборот на директори, можат, со мнозинство 
гласови и во согласност со ЗТД, по своја иницијатива или по барање 
на акционер да донесат одлука за свикување на собрание. Барање за 
свикување собрание може да поднесат акционери кои поседуваат најмалку 
10% од акциите со право на глас. Доколку во рок од 7 дена по ова барање не 
биде свикано собрание, одлука за одржување на собрание може да донесе 
надлежниот суд. 

Управувањето со друштвото може да биде организирано според 
едностепениот (одбор на директори) или двостепениот (управен одбор или 
управител, и надзорен одбор) систем. Изборот на систем на управување го 
врши друштвото. Системот на управување може да се промени со измени 
на статутот на друштвото. Членовите на одборот на директори, како и 
управниот и надзорниот одбор, се избираат за период којшто се определува 
со статутот, но којшто не може да биде подолг од шест години. Ако во 
статутот не е определено траењето на мандатот на членовите на одборот 
на директори, управниот и надзорниот одбор, нивниот мандат изнесува 
четири години. 

Едностепениот систем на управување е претставен преку единствен 
орган на управување кој се нарекува одбор на директори, и истиот може 
да има најмалку 3, а најмногу 15 члена. Сите членови на овој орган се 
избираат од страна на собранието на акционери. Одборот на директори се 
состои од два вида на членови - неизвршни и извршни. Бројот на извршните 
членови секогаш мора да биде помал од бројот на неизвршните. Од редот 
на неизвршните членови, најмалку една четвртина мора да бидат независни 
членови. Во текот на една деловна година, одборот на директори одржува 
најмалку четири состаноци.78

78 Одборот на директори ја има водечката улога од аспект на корпоративното управување. Тој ги дефинира 
мисијата и целите на друштвото, при тоа застапувајќи ги интересите на друштвото и водејќи грижа за заштита на 
сите акционери и врши контрола и надзор на извршните директори и менаџери во друштвото.  
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 Неизвршните членови вршат контрола и надзор над работењето на 
извршните членови во одборот. Тие имаат право да вршат увид и да ги 
проверуваат книгите и документите на друштвото, неговиот имот, особено 
благајната на друштвото и хартиите од вредност и стоките. Неизвршните 
членови на одборот на директори за вршење за одделни стручни работи од 
надзорот можат да задолжат било кое вработено лице во друштвото или 
друго стручно лице. Претседателот на одборот на директори се избира од 
редот на неизвршните членови. 

Извршните членови го водат работењето на друштвото и имаат 
најшироки овластувања да ги вршат сите работи поврзани со раководењето, 
спроведувањето на одлуките на одборот на директори и вршењето на 
тековните активности на друштвото и да дејствуваат во сите околности во 
име на друштвото. Ако се изберат повеќе извршни членови, еден од нив се 
назначува како главен извршен директор и истиот го води работењето на 
извршните директори. На негов предлог, одборот на директори ја утврдува 
внатрешната организација и начинот на којшто се врши координацијата на 
водењето на работењето на друштвото. 

Двостепениот систем управување е претставен преку два посебни 
органи: надзорен одбор и управен одбор. 

Членовите на надзорниот одбор се избираат од страна на собранието 
на акционери. Надзорниот одбор може да биде составен од најмалку 3, а 
најмногу 11 члена. Најмалку една четвртина од членовите во овој одбор 
мора да бидат независни. Во текот на една деловна година, одборот на 
директори одржува најмалку четири состаноци.79

Управниот одбор се состои од најмалку 3, а најмногу 11 члена. Во 
друштвата кои имаат основна главнина помала од 150.000 евра во денарска 
противредност, наместо управен одбор може да биде избран управител, со 
сите права и обврски што ги има управниот одбор. Надзорниот одбор ги 
избира членовите на управниот одбор, односно управителот. Со одлуката 
за избор на членовите на управниот одбор, еден од членовите на управниот 
одбор се именува за претседател на управниот одбор. Надзорниот одбор 
може да го разреши претседателот на управниот одбор во било кое време и 
да именува нов претседател. Ни едно лице во исто време не може да биде 
член на управен одбор, односно управител и член на надзорен одбор.

1.3.2.2. Даночна регулатива – Закон за данокот на додадена 
вредност

Вовед
Данокот на додадена вредност го пресметуваат само регистрирани 

ДДВ обврзници. Овој данок како општ потрошувачки данок, се пресметува 
во сите фази на производството и трговијата, како и во целокупниот услужен 
сектор, освен ако поинаку не е пропишано со Законот за ДДВ. 

79 И надзорниот одбор има водечка улога од аспект на системот на корпоративно управување: тој ги дефинира 
мисијата и целите на друштвото, ги застапува интересите на друштвото, се грижи за заштитата на сите акционери 
и врши контрола и надзор над работата на членовите на управниот одбор и менаџерите во друштвото.  
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Даночен обврзник е лице (правно/физичко лице/граѓанин) кое трајно 
или повремено самостојно врши стопанска дејност, независно од целите и 
резултатите од оваа дејност. Под стопанска дејност се подразбира секоја 
дејност на производителите, трговците и лицата кои извршуваат услуги, која 
има за цел остварување на приходи, вклучувајќи ги дејностите од областа 
на рударството, земјоделството и шумарството, како и отстапувањето на 
материјални и нематеријални добра за нивно користење. 

Праг на регистрација: Сите даночни обврзници, чиј вкупен промет во 
изминатата календарска година надминал износ од 2.000.000 денари или 
чиј вкупен промет се предвидува на почетокот од вршењето на стопанската 
дејност дека ќе го надмине износот или во текот на годината го надмине 
износот, обврзани се за регистрација за данокот на додадена вредност. 

Настанување на даночен долг 
Даночниот долг (обврската за пресметување на ДДВ) настанува: 
- во моментот кога е извршен прометот на доброто, односно во 

моментот кога услугата е целосно завршена, 
- кога доброто се превезува или испраќа, се смета моментот на 

започнување на превозот или на испраќањето. Кога прометот вклучува 
монтирање или инсталирање, се смета моментот кога соодветните работи 
се завршени и, 

- кога плаќањето е извршено пред извршувањето на прометот, време 
на настанување на даночниот долг е моментот кога е добиено плаќањето, 
во висина на данокот за добиениот износ,

- во случај на периодичен или континуиран промет, за кој се 
предвидени последователни плаќања, време на настанување на даночниот 
долг е денот на кој е издадена фактура за соодветниот период или, доколку 
е порано, денот во кој е добиено плаќањето за соодветниот период, 

- ако економски деливиот промет се должи и извршува во делови, 
време на настанување на даночниот долг е денот во кој е извршен 
соодветниот дел од прометот, 

- кога се користат автомати за продажба на добра или за извршување 
услуги, кои работат со монети, книжни пари или жетони, време на 
настанување на даночниот долг е денот на кој монетите, книжните пари или 
жетоните се вадат од автоматот. 

- За време на настанување на даночниот долг при увозот на добро се 
смета: 

- денот на настанување на обврската за плаќање на царината и 
другите увозни давачки, а кога се работи за добро кое не подлежи на 
плаќање царина, денот на внесување на доброто во земјата,

- моментот кога доброто, кое подлежи на режимот на добра во 
слободни зони, царински зони и царински складови или кога доброто е во 
транзит или е привремено увезено, се пушта во слободниот промет, 
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За време на настанување на даночен долг во случај на инвестициско 
вложување во објект на закуподавачот извршени од страна на закупецот, се 
смета: 
- денот на престанување на договорот за закуп, во случај на истекување 

на времето за кое е склучен, освен кога закупот се продолжува или 

- денот на раскинување или откажување на договор за закуп или 

- денот кога е извршена уплатата на надоместокот од страна 
закуподавачот, кога за време на важноста на договорот за закуп е 
извршен прометот со надомест. 

За време на настанување на даночен долг во постапка за присилна 
наплата и во постапка за присилно извршување се смета денот кога 
е извршена целосна уплата на постигнатата крајна цена од страна на 
стекнувачот на доброто, освен кога доверителот се стекнува со доброто. 

Одбивка на претходен ДДВ (влезно ДДВ) 
Претходен данок е износот за кој се намалува данокот на додадена 

вредност што се должи за извршениот промет за одреден даночен период. 
Претходниот данок се однесува на: 

- Данокот на додадена вредност за прометот кој е извршен спрема 
даночниот обврзник од страна на други даночни обврзници, 

- Данокот на додадена вредност за плаќања, кои даночниот обврзник 
ги извршил за промет, кој се уште не е извршен спрема него и 

- Данокот на додадена вредност кој е платен за увозот на добра. 
- Правото на одбивка на влезниот ДДВ може да се оствари: 
- Ако даночниот обврзник ги употребува набавените или увезените 

добра, односно примените услуги за цели на неговата стопанска дејност, 
- Врз основа на уредно издадена фактура или царинска декларација 

во која е посебно искажан платениот данок за увозот или актот при присилна 
наплата или извршување и Извештајот на Извршителот и ако тие документи 
се евидентирани во книговодството на даночниот обврзник. 

Правото на одбивка на претходниот данок настанува во моментот, во 
кој се исполнети сите претходни услови.

Правото на одбивка на влезното ДДВ може да се оствари и ако 
даночниот обврзник ги употребува набавените или увезените добра, 
односно примените услуги за инвестициски вложувања во објектот на 
закуподавачот, во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската 
дејност на даночниот обврзник кој е закупец. 

Даночниот обврзник нема право на одбивка на претходниот данок за:
- Набавки или увозот на добра и користењето услуги за цели на 

прометот: 
а) ослободен од данок според член 23 од Законот за ДДВ или 
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б) во странство кој би бил ослободен од данок според член 23 од 
Законот за ДДВ, ако би се извршувал во земјата,

- Набавки, производство и увоз на велосипеди, моторни возила со 
помалку од четири тркала (категорија Л), возила за превоз на патници, кои, 
покрај седиштето на возачот имаат најмногу до осум седишта и чија најголема 
маса не надминува 3500 кг (категорија М 1), исклучувајќи ги возилата за 
комбиниран превоз, летала, пловни објекти, како и резервни делови, гориво 
и потрошен материјал за нив, нивно изнајмување, одржување и поправка и 
за други услуги поврзани со нивно користење. Ова не важи во случаите, кога 
даночниот обврзник ги користи превозните средства или другите добра во 
календарската година исклучиво за следниве дејности: 

а) промет со наведените превозни средства и други средства, 
б) изнајмување на наведените превозни средства, 
в) превоз со наведените превозни средства, 
г) обука на возачи со нив и 
д) одржување и поправка на наведените превозни средства и др. 

добра, 
- Расходи за репрезентација на претпријатието или на сопственикот 

(гостење, подароци, одмор, рекреација и разонода),
- Набавки или увоз на фрижидери, аудио и видео апарати, теписи 

и уметнички предмети со кои ги опремуваат своите административни 
простории,

- Издатоци за превоз на лица,
- Издатоци за сместување во хотели или слични објекти и за исхрана и
- Данокот на додадена вредност кој го должи издавачот на фактурата 

кој погрешно пресметал данок (не требало или го погрешил износот). 
Ако даночниот обврзник ги употребува набавените или увезените 

добра или примените услуги, како за промет со, така и за промет без право 
на одбивка на претходниот данок, лицето може да го одбие само оној 
дел од претходниот данок, кој отпаѓа на прометот со право на одбивка на 
претходниот данок. Данокот исклучен од правото на враќање (претходно 
наброен) не се зема предвид при поделбата. 

Даночен период 
Периодот за кој се пресметува и плаќа данокот на додадена вредност е 

даночен период. За даночен период се смета календарскиот месец или доколку 
вкупниот промет во изминатата календарска година не надминал износ од 25 
милиони денари, даночниот период ќе биде календарско тримесечје.

Пресметување на данокот 
Даночниот обврзник го пресметува данокот на додадена вредност за 

соодветниот даночен период според вкупно извршениот промет и вкупно 
примениот промет за кој е даночен должник. Пресметаниот данок се 
намалува за претходниот данок кој може да се одбие, а кој се однесува 
на истиот даночен период, за кој се пресметува данок. При увоз на добра, 
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данокот на додадена вредност го пресметува надлежниот царински орган 
кој ја спроведува постапката за царинење. 

Даночниот обврзник е должен за секој даночен период да поднесе 
даночна пријава во рок од 25 дена по истекот на даночниот период во која 
сам го пресметува данокот. 

Плаќање на данокот 
Даночниот обврзник е должен за секој даночен период да го плати 

данокот кој го пресметал. Данокот пресметан и пријавен за соодветниот 
даночен период, даночниот обврзник го плаќа во роковите во кои се 
поднесува даночната пријава. Пресметаниот ДДВ, регистрираните ДДВ 
обврзници го плаќаат во рок од 25 дена по истекот на соодветниот даночен 
период (месец, односно квартал).

Враќање на данокот 
Ако износот на претходниот данок во одреден даночен период е поголем 

од износот на данокот кој е пресметан за прометот кој го извршил, како и за 
прометот за кои тој е даночен должник, разликата му се враќа на даночниот 
обврзник врз основа на негово барање кое го искажува во даночната пријава. 
Ако даночниот обврзник не искаже такво барање, разликата се пренесува 
како даночна аконтација за следниот даночен период. Разликата на данокот 
се враќа во рок од 30 дена по денот на поднесувањето на даночната пријава.

Предмет на оданочување
Предмет на оданочување со данокот на додадена вредност е: 
- Прометот на добра и услуги (во натамошниот текст: промет), кој се 

врши со надоместок во земјата од страна на даночниот обврзник во рамките 
на неговата стопанска дејност и

- Увозот на добра. 
Промет на добра
Промет на добра во смисла на Законот за ДДВ претставува преносот 

на правото на располагање со движен или недвижен материјален имот.
Како промет на добра се смета и:
1) Прометот на електрична енергија, гас, греење и разладување, 
2) Прометот на добра врз основа на договор за лизинг, според кој 

правото на сопственост преминува на корисникот на лизингот најдоцна со 
исплатата на последната рата, 

3) Прометот на добра од консигнационен склад, 
4) Испораката на добра на комисионерот од страна на сопственикот и 

испораката на добра од страна на комисионерот на примателот на добрата, 
5) Преносот на сопственост на добра врз основа на закон или налог 

издаден од или во име на орган на јавната власт,
6) Прометот на добра произведени или составени од материјали 

или елементи кои ги набавил испорачателот, кај кои не се работи само 
за додатоци или за други споредни предмети. Истото важи и во случај на 
изградба на недвижности и
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7) Прометот на добра од страна на закупeцот кон закуподавачот, во 
случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од 
страна на закупецот, освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) 
одржување на објектот, кога објектот се користи за вршење на стопанската 
дејност на закупецот. 

Како промет на добра со надомест се смета:
1) Земањето на добра кои се дел од имотот на претпријатието за лични 

потреби на даночниот обврзник, или на вработените лица кај него или за 
други цели кои не се поврзани со неговата стопанска дејност, 

2) Прометот на добра без надомест од страна на трговски друштва 
и други здрженија на лица спрема нивните сопственици на влог, спрема 
членовите и спрема нив блиски лица, 

3) Задржувањето на добра од страна на даночниот обврзник или од 
лицето кое стапува на негово место, по престанувањето со вршењето на 
стопанската дејност и

4) Прометот на добра без надомест од страна на закупeцот кон 
закуподавачот, во случај на инвестициско вложување во објект на 
закуподавачот извршен од страна на закупецот, освен вложување кое 
се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај кога 
објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот. 

Промет на услуги
Промет на услуги во смисла на Законот за ДДВ претставува секоја 

дејност која не е промет на добра.
Промет на услуги претставува и: 

1) Вршењето услуга врз основа на закон или налог издаден од или во име 
на орган на јавната власт, 

2) Преземањето обврска за делумно или целосно воздржување од вршење 
на некоја дејност или да се трпи некое дејствие или состојба, 

3) Преносот и отстапувањето на авторски права, патенти, лиценци, 
заштитни знакови и слични права, 

4) Предавањето на јадења и на пијалаци за консумација на лице место и

5) Прометот на услуги од страна на закупeцот кон закуподавачот, во 
случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен 
од страна на закупецот, освен вложување кое се однесува на тековно 
(редовно) одржување на објектот, во случај кога објектот се користи за 
вршење на стопанската дејност на закупецот. 

Како промет на услуги со надомест се смета:
1) Користењето добра кои се дел од имотот на претпријатието за лични 

потреби на даночниот обврзник, или на вработените лица кај него, или 
за други цели кои не се поврзани со неговата стопанска дејност, 

2) Вршењето услуги без надоместок од страна на даночниот обврзник за 
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негови лични потреби, за потребите на вработените лица кај него или за 
други цели кои не се поврзани со неговата стопанска дејност, 

3) Вршењето услуга без надоместок од страна на трговски друштва и 
други здруженија на лица спрема нивните сопственици на влог, спрема 
членовите или спрема нив блиски лица и 

4) Промет на услуги без надомест од страна на закупeцот кон закуподавачот, 
во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот 
извршен од страна на закупецот, освен вложување кое се однесува на 
тековно (редовно) одржување на објектот, во случај кога објектот се 
користи за вршење на стопанската дејност на закупецот. 

Кога прометот на услуги се врши како надоместок за прометот на 
добра или за прометот на други услуги, секој од овие промети се смета за 
посебен промет на добра или на услуги.

Кога даночниот обврзник, кој делува во свое име и за сметка на друго 
лице, се вклучи во вршењето услуга, ќе се смета дека даночниот обврзник 
ја примил и ја извршил услугата. 

Мешовит промет
Ако прометот на добра како основен промет е дополнет со промет на 

друго добро или услуга како спореден промет, целокупниот промет ќе се 
смета за промет на добра. Ако прометот на услуги како основен промет е 
дополнет со промет на друга услуга или на добро, како спореден промет, 
целокупниот промет ќе се смета за промет на услуги. 

Место на прометот на добра
За место на прометот на добра се смета: 

1. Местото каде што доброто се наоѓа во времето на прометот, кога 
доброто не се превезува или испраќа,

2. Местото каде што доброто се наоѓа кога започнува превозот или 
испраќањето, во случај кога доброто се превезува или испраќа од страна 
на испорачателот, при мателот или од страна на трето лице, 

3. Местото каде што доброто се монтира или инсталира во случаите кога 
доброто се монтира или инсталира од страна на испорачателот или од 
друго лице во негово име и 

4. Местото каде што доброто е примено, во случај на испорака на 
електрична енергија, гас, греење и разладување. 

Место на прометот на услуги
За место на прометот на услуги се смета местото каде што вршителот 

на услугата има вистинско седиште или подружница од каде услугата 
вистински се извршува. Ако такво место не постои, за место на прометот 
на услуги се смета местото каде што лицето кое ја врши услугата има свое 
постојано живеалиште или престојувалиште.
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По исклучок за место на прометот на услуги се смета: 
1) Делницата или дел од истата, по која се извршува превозот, 
2) Местото каде што се наоѓа недвижниот имот, кога се работи за 

услуга во врска со тој имот, вклучувајќи го посредувањето во прометот со 
недвижности, проценката на имот, подготовката, изведувањето и надзорот 
на градежни работи, 

3) Местото каде што услугата вистински се извршува кога се работи за 
следниве услуги: 

а) културни, уметнички, научни, образовни, спортски, забавни, или 
слични услуги, вклучувајќи ги услугите на организаторите на тие услуги, 

б) проценка на движни материјални добра, вклучувајќи го давањето на 
стручно мислење за движните материјални добра, 

в) работи што се вршат на движни материјални добра и 
г) помошни превозни услуги како натовар, истовар, претовар, 

складирање, или други услуги кои на вообичаен начин се поврзани со превозот 
и 

4) Местото на прометот во кое е извршено посредување, во случај на 
посреднички услуги. 

По исклучок, за место на прометот на услугата се смета местото во кое 
корисникот на услугата има вистинско седиште или подружница за кои услугата 
била вистински извршена, или доколку такво место не постои, неговото 
постојано живеалиште или престојувалиште, кога се работи за следниве услуги: 

1) Услуги на полето на рекламата и работа со јавноста, 
2) Банкарски и финансиски услуги и услуги на осигурување и реосигурување, 

освен изнајмувањето сефови, 
3) Преземање обврска за делумно или целосно воздржување од вршење на 

некое дејствие, или да се трпи некое дејствие или состојба, 
4) Правен, економски и технички консалтинг, особено дејностите на нотари, 

адвокати, ревизори, даночни советници, сметководители и инженери, како 
и други слични дејности, 

5) Услуги на електронска обработка на податоци и давање информации, 
вклучувајќи know how и експертиза, 

6) Обезбедување персонал, 
7) Изнајмување движен материјален имот, освен на сите видови превозни 

средства, 
8) Телекомуникациски услуги, 
9) Пренос и отстапување авторски права, патенти, лиценци, заштитни знакови 

и други слични права и 
10) Услуги на посредување во врска со услугите од овој став. 
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Поимот „во земјата“ја претставува територијата на Република Северна 
Македонија, со исклучок на слободните зони, царинските зони и царинските 
складови. Прометот наменет за крајна потрошувачка во слободни зони, 
царински зони или царински складови, ќе се смета за промет остварен во 
земјата.

Увоз на добра
За увоз на добра во смисла на Законот за ДДВ се смета: 
1) Внесувањето на добра преку царинската линија на Република 

Северна Македонија и 
2) Внесувањето добра од слободните зони, царинските зони и 

царинските складови во земјата. 
Даночна основа
Даночна основа на данокот на додадена вредност е вкупниот износ на 

надоместокот што е добиен, или што треба да се добие за прометот, во кој 
не е вклучен данокот на додадена вредност.

Под надоместок во смисла на Законот за ДДВ се подразбираат пари, 
добра, услуги и други бенефиции според пазарната цена која ја плаќа или 
треба да ја плати примателот на доброто, или корисникот на услугата или 
некое друго лице.

Даночната основа ги опфаќа: 
1. Даноците, вклучувајќи ги акцизите, таксите, придонесите и другите 

давачки пропишани со посебни закони, освен данокот на додадена 
вредност, 

2. Зависните трошоци за пакување, натовар, истовар, превоз и 
осигурување, како и провизиите и другите трошоци кои даночниот 
обврзник му ги пресметал на примателот на доброто или на корисникот 
на услугата и 

3. Субвенциите кои се директно поврзани со цената на прометот на 
доброто или услугата. 
Даночната основа не ги опфаќа:
- Намалувањето на цената во форма на дисконт за авансни плаќања, 
- Ценовниот дисконт, рабатот и другите видови на намалување на 

цената одобрени на примателот на доброто или на корисникот на услугата 
во време на извршувањето на прометот, ако тие се посебно искажани во 
фактурата и евидентирани во книговодството и 

- Износот што го добива даночниот обврзник од примателот на 
доброто или од корисникот на услугата како плаќање за трошоците што ги 
направил во нивно име и за нивна сметка, ако тој износ е евидентиран во 
книговодството. 

Даночна основа за увозот на добра е вредноста на увезеното добро 
утврдена според царинските прописи. Ако увезеното добро не подлежи на 
прописите за царинење или на плаќање царина, даночната основа ќе се 
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утврди според надоместокот што е платен, или што би требало да се плати 
или ако е тоа непознато, односно ако надоместокот е нереално искажан, 
според вредноста што ќе ја одреди надлежниот царински орган.

Во даночната основа се вклучуваат: 
1) Царината, даноците, вклучувајќи ги акцизите, таксите, другите 

увозни давачки, освен данокот на додадена вредност, 
2) Зависните трошоци, вклучувајќи ги трошоците за провизии, 

пакување, превоз и осигурување кои настануваат до првото место на 
крајната дестинација на доброто во земјата, како што е искажано во 
документите за превоз, или ако такви податоци нема, до местото на првиот 
истовар на доброто. 

3) Кога доброто било привремено извезено во странство за да биде 
поправено, ремонтирано или облагородено на друг начин, а потоа е пак 
увезено во земјата од страна на извозникот, или од друго лице за него, 
даночна основа претставува надоместокот кој е платен за извршените 
работи, или ако не е платен надоместок или ако е тој непознат, тогаш 
вредноста што ќе се утврди според царинските прописи. Ова важи и во 
случај ако наместо облагороденото добро се увезе друго добро, кое по 
количина и квалитет одговара на извезеното добро. 

Даночни ослободувања
Се ослободуваат од данок на додадена вредност: 
1) Прометот на станбени згради и станови, во оној дел, во кој истите се 

користат за станбени цели, со исклучок на првиот промет, кој ќе се изврши 
во период до пет години по изградбата, 

2) Изнајмување на станбени објекти и станови, доколку истите се 
користат за станбени цели, 

3) Прометот на поштенски и таксени марки по нивната номинална 
вредност, на коверти, поштенски картички и други поштенски вредносници на 
кои се втиснати поштенски марки, како и на контролни маркици (бандероли),

4) поштенски услуги од страна на Пошта на Северна Македонија,
5) банкарски и финансиски промет и тоа: 

а) прометот, вклучувајќи го посредувањето, во врска со девизи, 
банкноти и монети кои служат како законско платежно средство, со исклучок 
на банкноти и монети кои не се користат како законско платежно средство, 
или кои имаат нумизматичка вредност, 

б) прометот, вклучувајќи го посредувањето, во врска со акции, удели 
во претпријатија или здруженија, обврзници и други хартии од вредност, 
освен чувањето и управувањето со хартии од вредност,

в) управувањето со фондови за социјално осигурување и со 
специјални инвестициони фондови,

г) одобрувањето и посредувањето на кредити, како и управувањето 
со нив од страна на кредитодавачот,
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д) прометот, вклучувајќи го посредувањето во врска со работењето 
со тековни сметки, депозити, штедни влогови, плаќања, вирмани, меници, 
чекови, жиро сметки, кредитни карти, дознаки, со исклучок на наплатата на 
туѓи побарувања и

ѓ) преземањето кредитни гаранции или други обезбедувања, 
посредувањето со нив, како и управувањето со кредитни гаранции од страна 
на кредитодавачот, 

6) Услуги на осигурување и реосигурување, вклучувајќи ги со нив 
поврзаните услуги на осигурителни брокери и агенти, 

7) Игри на среќа и забавни игри, чие изведување е регулирано со 
Законот за игрите на среќа и за забавните игри, 

8) Прометот од установите што вршат дејност од областа на културата со 
непрофитна цел за културните услуги и добра непосредно поврзани со тие услуги 
во согласност со прописите од областа на културата и прометот од ботанички 
градини, животински паркови, паркови, архиви и документациони центри,

8-а) Влезници за јавни настани кои се од национален интерес од 
областа на културата, а кои јавни настани како такви се утврдени и се 
финансираат преку годишната програма за остварување на националниот 
интерес во културата за годината во која се одржува јавниот настан донесена 
од Министерството за култура. За примена на ослободувањето даночниот 
обврзник е потребно, пред да започне со прометот на влезниците, да 
обезбеди документ од Министерството за култура со кој се потврдува дека 
јавниот настан за кој се бара даночно ослободување е утврден во годишната 
програма за остварување на националниот интерес во културата, 

9) Услуги на радиодифузни и телевизиски станици, освен 
комерцијалните дејности, 

10) Здравствени услуги од страна на болници, клиники, здравствени 
домови, медицински и хемиски лаборатории за дијагностика, центри за 
рехабилитација и слични установи, 

11) Услуги и промет на добра од страна на установи за социјална 
грижа и заштита, вклучувајќи ги услугите на домови за хоспитализирање, 
нега и лекување на стари лица, 

12) Услуги во рамките на згрижување и надзор на деца и младинци, 
како и со нив тесно поврзан промет на добра, 

13) Услуги во рамките на сместување на деца и младинци со цел за 
нивно воспитување, образование или дообразување, како и со нив тесно 
поврзан промет на добра, 

14) Услуги во рамките на професионалната дејност на доктори, 
стоматолози и забни техничари, или на други медицински професии кои 
пружаат медицинска здравствена заштита, како и испорака на забни протези 
од страна на стоматолози и забни техничари, освен: 

а) услуги од козметички салони и салони за масажа, 
б) услуги од лица кои применуваат нетрадиционални методи на 

лекување и 
в) ветеринарни услуги, 
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15) Превозни услуги на болни и повредени лица со возила специјално 
наменети за такви цели, 

16) Прометот на човечка крв, мајчино млеко, човечки органи, клетки и 
ткива,

17) Образовни услуги, и тоа: 
а) образование и воспитување на деца и младинци, 
б) услуги на оквалификување, доквалификување и 

преквалификување, како и услуги на училишта и центри за изучување на 
странски јазици, 

17-а) Услуги кои се вршат кон високообразовните установи со цел 
да се обезбедат услови за стекнување способности и вештини за вршење 
научно-истражувачка дејност, вклучувајќи и менторирање за изработка и 
одбрана на магистерски или докторски трудови,

17-б) Услуги на научно-истражувачка дејност согласно со Законот за 
научно-истражувачката дејност,

18) Услуги на погребални институции и крематориуми, како и прометот 
на добра поврзан со ваквите услуги, 

18) Меѓународен превоз на патници, 
19-а) Употреба на јавен пат, негов дел или објект од патот (патарина),
19-б) Употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила 

(патна такса) и 
20) Промет на добра, како и користење на истите, за кои било исклучено 

правото на одбивка на претходните даноци при нивната набавка, нивното 
производство или нивниот увоз. Ова не важи за прометот, кој е исклучен од 
даночното ослободување според точка 1. 

Се ослободуваат од данокот на додадена вредност: 
1) Испораки на добра кои се превезуваат или испраќаат во странство 

од страна на даночниот обврзник, примателот на доброто или од страна 
на трето лице по нивен налог, ако примателот на доброто е со седиште во 
странство. Испорачаното добро може да биде обработено или преработено 
пред извозот од страна на трети лица по налог на примателот на истото, 

2) Прометот на добра кои се превезуваат или испраќаат од земјата во 
слободни зони, царински зони или царински складови, 

3) Услуги поврзани со увозот, извозот и транзитот и тоа: 
а) меѓународниот превоз на добра за извоз и другите услуги кои се 

извршуваат во непосредна врска со извозот на добрата, 
б) меѓународен превоз на добра за увоз, како и други услуги кои 

се однесуваат на увозот, доколку вредноста на тие услуги е вклучена во 
даночната основа, 

в) услуги кои директно се поврзани со увозот,
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4) Работи на движни материјални добра кои биле набавени или увезени 
во земјата за цели на овие работи и кои потоа биле извезени од страна на 
вршителот на услугата, странскиот нарачател или во нивно име од страна 
на трето лице, 

5) Вршењето услуги од страна на посредници кои делуваат во име и 
за сметка на друго лице, кога таквите дејности се однесуваат на прометот 
наведен во овој член,

6) Прометот на злато и други благородни метали спрема централните 
банки,

7) Прометот, модификацијата, поправката, одржувањето, чартерингот 
и изнајмувањето на летала кои се користат главно во меѓународниот 
комерцијален воздушен сообраќај, како и испораката, изнајмувањето, 
поправката и одржувањето на добрата кои служат за опремување на 
леталото,

8) Прометот на добра и услуги кои се во врска со намирување на 
непосредните потреби на летала,

9) Меѓународниот воздушен превоз на патници во воздушниот 
сообраќај. Ова даночно ослободување важи за воздухопловни претпријатија 
со седиште во странство само во случај на реципроцитет и

10) Услуги од страна на телекомуникациски оператор со кои се 
овозможува донирање на финансиски средства преку отворен специјален 
телефонски број за донации кои се користат за хуманитарни цели.

Даночни стапки
Данокот на додадена вредност се пресметува со примена на 

пропорционални даночни стапки врз даночната основа за оданочивиот 
промет на стоки и услуги и увоз и тоа: 

1) Според општата даночна стапка од 18% и 
2) Според повластената даночна стапка од 5%. 
Повластена даночна стапка 

Повластената даночна стапка од 5% се применува врз прометот и 
увозот на: 

1) Производи за човечка исхрана, 
2) Вода за пиење од јавните системи за снабдување и одведување на 

урбаните отпадни води и вода за наводнување на земјоделско земјиште, 
3) Публикации и тоа: книги, брошури и слични печатени материјали, 

весници и други периодични публикации, детски сликовници, книги за 
цртање и боење за деца и картографски производи од секаков вид, освен 
публикации кои служат претежно за рекламни цели, како и публикации со 
порнографска содржина,

4) Семенски и саден материјал за производство на земјоделски 
растенија, 
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5) Ѓубрива, 
6) Средства за заштита на растенијата, 
7) Фолии од пластична маса за употреба во земјоделството, 
8) Земјоделска механизација, 80

9) Лекови, 
10) Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици 

(компјутери), 81

11) Термални сончеви системи и компоненти,82

12) Медицинска опрема, помагала и други уреди чијашто намена е за 
олеснување или третирање на инвалидност исклучиво за лична употреба од 
страна на инвалидни лица, 

13) Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана, 
14) Првиот промет на станбени згради и станови во оној дел во кој 

истите се користат за станбени цели и кој ќе се изврши во рок до пет години 
по изградбата 83, 

15) Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток, 
16) Бебешки производи, и тоа: креветче, количка, транспортер, 

релаксатор, седиште за во возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени 
за бебиња,

17) Училиштен прибор, и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, 
молив, пенкало, блок, работна тетратка, боички, линијар, шестар, пластелин, 
острило, гума и коректор, 

18) Пелети, печки на пелети и котли на пелети и
19) Топлинска енергија за греење.
Повластената даночна стапка од 5% се применува и на прометот на 

следниве услуги: 
1) Превоз на лица и нивниот придружен багаж, 

2) Софтвер за машини за автоматска обработка на податоци и 
нивни единици (компјутери), 84

3) Услуги за одржување на јавна чистота и отпремување на отпад и

80 Повластеното оданочување на добрата од точката 8, се применува до влез на Република Северна Македонија 
во Европска унија (“Службен весник на РМ”, бр. 95/10). 

81 Повластеното оданочување на добрата од точката 10, се применува до влез на Република Северна 
Македонија во Европска унија (12/14). 

82 Повластеното оданочување на добрата од точката 11, се применува до влез на Република Северна 
Македонија во Европска унија (12/14). 

83 Повластеното оданочување на добрата од точката 14, се применува до 31 декември 2015 година (“Службен 
весник на РСМ”, бр. 135/11). 

84 Повластеното оданочување на добрата од точката 2, се применува до влез на Република Северна Македонија 
во Европска унија (12/14).
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4) Услуги на сместување (ноќевање) или сместување со појадок, 
полупансион или полн пансион во сите видови на комерцијални угостителски 
објекти. 

Евиденциски обврски
Даночниот обврзник е должен да води уредна и точна евиденција во 

поглед на основите на пресметувањето на данокот, особено на неговиот 
промет и претходниот данок кој може да го одбие како и во поглед на 
основите на пресметување на данок за прометот извршен кон него, така 
што ќе се овозможи лесна проверка на евиденцијата.

Евиденцијата мора да содржи одделни податоци за: 
1) Прометот на даночниот обврзник, и тоа: 

а) даночната основа за тој промет и 
б) данокот долгуван за тој промет. 

Евиденцијата треба да го прикаже начинот на кој се врши распределба 
на даночната основа на оданочив промет, истиот поделен според даночни 
стапки, на промет ослободен од данок со право на одбивка на претходниот 
данок и на промет ослободен од данок без право на одбивка на претходниот 
данок.

2) Прометот кој е извршен спрема даночниот обврзник и тоа: 
а) даночната основа за тој промет и 
б) претходниот данок кој отпаѓа на тој промет, 

3) Увозот на даночниот обврзник и тоа: 
а) даночната основа за увозот и 
б) данокот кој отпаѓа на неа, 

4) Исправките на даночната основа и на одбивките на претходниот 
данок, 

5) Данокот долгуван (непотребно пресметување или грешки во 
пресметувањето), 

6) Претходниот данок кој може да се одбие, 
7) Поделбата на претходните даноци и 
8) Висината на данокот кој треба да се плати. 
Даночниот обврзник е должен на крајот од календарската година да ги 

утврди и евидентира соодветните годишни износи. 

Издавање фактура 
Даночниот обврзник е должен на барање да издаде фактура за 

прометот извршен спрема други даночни обврзници. Фактурата може да се 
издаде во хартиена или електронска форма. 
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Кога е добиен надоместок само за делумно извршен промет, пред да 
биде комплетиран прометот, даночниот обврзник издава одвоени фактури за 
секој делумно извршен промет. Даночниот обврзник издава фактура за секое 
плаќање кое го добива однапред (аванс), пред да биде извршен прометот.

При размена на добра или услуги, секој поединечен даночен обврзник 
издава фактура. Во фактури издадени како за оданочив промет, така и за 
промет ослободен од данок, се врши одделно наведување на прометот. Кога 
се извршува промет кој е ослободен од данокот, на фактурата се наведува: 
«данокот на додадена вредност не е пресметан». Кога примателот на добрата 
и услугите е даночен должник, даночниот обврзник кој го врши прометот 
во фактурата наведува „пренесување на даночна обврска“. Даночниот 
обврзник е должен да му достави, односно да му обезбеди фактура на 
примателот на доброто или корисникот на услугата и да обезбеди примерок 
од фактурата за сопствената евиденција. Фактурата се издава на денот на 
кој бил извршен прометот, а најдоцна во рок од пет работни дена.

Фактурата мора да ги содржи следниве податоци: 
1) Место, дата на издавање и број, 
2) Име (назив) и адреса на даночниот обврзник кој го извршува 

прометот и негов даночен број под кој е регистриран за данок на додадена 
вредност, 

3) Име (назив) и адреса на примателот на доброто или корисникот на 
услугата, 

4) Ден на извршениот промет, 
5) Количина и опис на прометот, 
6) Износ на надоместокот за извршениот промет, без данокот на 

додадена вредност, 
7) Применета даночна стапка, 
8) Износ на пресметаниот данок на додадена вредност, 
9) Вкупен износ на надоместокот за извршениот промет и данокот на 

додадена вредност и
10) Име, презиме и потпис на овластеното лице за потпишување на 

фактури кај издавачот на фактурата.85

Фактурата издадена во електронска форма не треба да содржи печат 
на издавачот на фактурата. 

85 Во примена од 01.01.2016 година („Службен весник на РСМ“ бр.112/14). 
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1.3.2.3. Даночна регулатива - Закон за данокот на добивка
Цел на примена на Законот за данокот на добивка, даночен 

обврзник и даночна стапка
Со овој закон се уредува начинот на оданочување на добивката, 

стапката по која се пресметува данокот на добивка, обврзниците за плаќање 
на данокот на добивка, даночната основа за пресметување на данокот на 
добивка, роковите за плаќање на данокот на добивка, како и други прашања 
кои се значајни за утврдување и плаќање на данокот на добивка.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка утврден во 
Даночниот биланс го врши даночниот обврзник (режим на самооданочување). 
Обврзник на данокот на добивка е правно лице, резидент на Република 
Северна Македонија кое остварува добивка од вршење на дејност во 
земјата и странство.86 Резидент е субјектот кој е основан или има седиште 
на територијата на Република Северна Македонија.

Обврзник на данокот на добивка е и постојана деловна единица на 
странско лице за добивката што ја остварува од вршење на дејност на 
територијата на Република Северна Македонија. Постојаната деловна 
единица на странско лице се пријавува на почетокот на вршењето на 
дејноста како обврзник на данокот на добивка, заради добивање на даночен 
број.

Согласно со членот 476, став 1 од ЗТД, подружницата на странско 
друштво изготвува годишни сметки (и составува Даночен биланс), додека 
подружницата на домашно друштво во странство води трговски книги, но 
не изготвува годишни сметки за целите на известувањето во Република 
Северна Македонија, односно не доставува Даночен биланс. 

Освен формата на подружница, Законот за трговските друштва ја 
познава и формата претставништво, кое не е правно лице и не може да 
врши трговска дејност (член 596 од ЗТД).87

Стапката на данокот на добивка изнесува 10%.
Даночен период и рок за доставување на Даночниот биланс 
Даночниот период за кој се утврдува основата за оданочување во 

Даночниот биланс е една календарска година. Доколку даночниот обврзник 
работел за период пократок од една календарска година, за даночен период 
ќе се смета периодот од годината во кој работел.

Рок за плаќање на даночната обврска утврдена со Годишните даночни 
биланси. 

Разликата меѓу уплатената аконтација и вистинската обврска на 
пресметаниот данок на добивка, обврзникот е должен да ја уплати во рок од 
30 дена од денот на истекот на рокот за предавање на годишната сметка. 

86 Физичките лица - регистрирани вршители на дејност не се обврзници на данокот на добивка. Овој данок не 
се однесува ниту на обврзниците на годишниот данок на вкупен приход.

87 Согласно со членот 29 од ЗДД, обврзникот кој е корисник на технолошка индустриска развојна зона, користи 
даночно ослободување од данок на добивка во рамки на државна помош под услови и по постапка утврдени во 
Законот за технолошки индустриски развојни зони. 



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност136

Ако обврзникот на данокот на добивка, платил поголем износ на данок, во 
вид на аконтација, од износот што бил должен да го плати, може од органот 
за јавни приходи да бара враќање на повеќе платениот износ. Органот за 
јавни приходи е должен повеќе платениот данок на добивка да му го врати на 
обврзникот на негово барање, во рок од 60 дена од денот на поднесувањето 
на барањето за враќање.88 Ако обврзникот на данокот на добивка не бара 
враќање на повеќе уплатениот данок, повеќе платениот износ ќе се смета 
како аконтација за наредниот период. 

И обврзникот на годишниот данок на вкупен приход има обврска 
данокот да го плати во рок од 30 дена по рокот за доставување на образецот 
ДБ-ВП, односно не подоцна од 30 март 2015 година, за оние кои годишната 
сметка ја поднесуваат во хартиена форма и 15 април 2015 година, за оние 
кои годишната сметка доброволно одлучиле да ја поднесат во електронска 
форма. 

Формирање на даночната основа за данокот на добивка 
Основа за пресметување на данокот на добивка е добивката која 

се утврдува во Даночниот биланс како разлика меѓу вкупните приходи и 
вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со 
прописите за сметководството и сметководствените стандарди (МСФИ, 
МСС и МСФИ за МСЕ). Финансискиот резултат од Билансот на успех се 
зголемува за непризнаените расходи за даночни цели. 

Непризнаени расходи за даночни цели 
Законот за данокот на добивка како даночно признаени ги дефинира 

оние расходи кои се во функција на дејноста на субјектот, односно се 
непосреден услов за извршување на дејноста на субјектот и се последица 
од вршењето на таа дејност. Правилата за дефинирање на расходите 
направени во функција на вршење на дејноста на субјектот треба да се 
темелат на воспоставените деловни политики и практики (искуствени 
правила), како и на правилното разбирање на суштината на трошоците кои 
се направени во функција на вршење на дејноста на даночниот обврзник (во 
поширока смисла). 

Нефункционални трошоци (оданочиви) се трошоците од типот на 
приватно патување на сопственици, одговорни лица, односно работници 
кај даночниот обврзник, потоа расходи за опремување на приватни објекти 
за живеење, одмор и разонода, односно разни видови на расходи кои 
произлегуваат од користењето на службени средства (возила, телефони 
и сл.) за приватни цели и други слични расходи кои не се во функција на 
вршењето на дејноста на даночниот обврзник, како и расходи поврзани со 
патување, сместување, исхрана и сл. расходи за надворешни лица.89

Како непризнаени расходи за даночни цели се сметаат: 
1) расходите кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот, 

односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност и не се 
последица од вршењето на таа дејност,

88 Член 41 став 3 од Законот за данокот на добивка 
89 Член 9 од Законот за данокот на добивка
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2) исплатените надоместоци на трошоци и други лични примања 
од работен однос, освен утврдените со оваа точка во износи кои не го 
надминуваат:

- најнискиот износ на исплатените дневници за службени патувања, 
теренски додаток или одвоен живот утврден со Општиот колективен 
договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Република 
Северна Македонија и прописите за органите на државната управа, при што 
исплатите по овој основ меѓусебно се исклучуваат, 

- износот на исплатена помош во случај на смрт на вработениот и 
на член на неговото семејство утврден со Општиот колективен договор 
за приватниот сектор од областа на стопанството на Република Северна 
Македонија и прописите за органите на државната управа,

- најнискиот износ на исплатената помош за претрпени штети 
од елементарни непогоди утврден со Општиот колективен договор за 
приватниот сектор од областа на стопанството на Република Северна 
Македонија, 

- најнискиот износ на исплатена отпремнина која се дава при 
заминување во пензија утврден со Општиот колективен договор за 
приватниот сектор од областа на стопанството на Република Северна 
Македонија и прописите за органите на државната управа, 

- износот на исплатениот еднократен надоместок - испратнина заради 
трајно работно ангажирање на работниците при откажување на договорот за 
вработување од деловни причини (технолошки, економски, организациони и 
слични промени) утврден со закон, 

- износот на исплатениот регрес за годишен одмор во висина од 40% 
од просечната месечна бруто плата по работник во Република Северна 
Македонија, објавена до денот на исплатата, 

- износот на исплатените јубилејни награди за најмалку десет години 
работа кај ист работодавач во висина на просечна месечна плата по 
работник во Република Северна Македонија исплатена во последните три 
месеци објавена од Државниот завод за статистика, 

- износот на исплатените надоместоци на трошоци за користење на 
сопствено возило на вработениот за потребите на работодавачот, во висина 
од 30% од исплатениот износ, но најмногу до 60.000 денари на годишно ниво, 

- износот на исплатениот надоместок заради непрекинато 
боледување подолго од шест месеци предизвикано со повреда на работа 
или професионално заболување во висина на просечната месечна плата по 
работник во Република Северна Македонија исплатена во последните три 
месеци и објавена од Државниот завод за статистика и 

- износот на исплатениот надоместок при селидби на вработените за 
потребите на работодавачот во висина на стварните трошоци направени за 
превоз на покуќнината и на семејството,

 3) трошоците за организирана исхрана и превоз во јавниот сообраќај 
на вработените, исплатени над износите утврдени со закон, 
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3-a) трошоците за сместување (ноќевање или ноќевање со појадок) 
и превоз на лица кои не се вработени кај домашниот исплатувач, а кои 
се ангажирани во врска со извршувањето на работа кај исплатувачот во 
функција на неговата дејност, доколку истите не се документирани,

3-б) надоместокот на трошоци за исхрана на вработените кои работат 
ноќно време, над износите утврдени со Законот за работните односи,

4) трошоците по основ на месечните надоместоци на членовите на 
органите на управување над 50% од просечната месечна бруто плата 
исплатена во претходната година во Република Северна Македонија, при 
што како надоместоци на членови на органите на управување се сметаат 
месечниот надоместок, односно паушал, надоместоците за патни и дневни 
трошоци, 

5) трошоците по основ на уплатени доброволни придонеси во 
доброволен пензиски фонд над износот од две просечни месечни бруто 
плати, исплатени во претходната година во Република Северна Македонија, 
на годишно ниво по вработен, 

5-а) трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот 
над износот од две просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната 
година во Република Северна Македонија, на годишно ниво по вработен, 

6) надоместоците за лицата волонтери според членот 10 став (2) од 
Законот за волонтерство и за лицата ангажирани за вршење на јавни работи 
согласно со членот 85 од Законот за вработување и осигурување во случај 
на невработеност исплатени над износите утврдени со закон,

7) скриените исплати на добивки како што се: давање на одредени 
производи и услуги на содружниците или акционерите или на нив поврзани 
лица по цена пониска од пазарната, вклучувајќи ја и пониската камата 
на одобрените заеми, плаќање за добиените производи и услуги од 
содружниците или акционерите или на нив поврзани лица, по цени повисоки 
од пазарните и овозможување на стекнување на добивки на содружниците 
или акционерите или на нив поврзани лица, 

7-а) кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, 
пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на платата на 
одговорното лице, 

8) трошоците направени за репрезентација во висина од 90%, 
9) трошоците за донации направени во согласност со Законот за 

донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход 
остварен во годината,

10) трошоците за спонзорства направени во согласност со Законот 
за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход 
остварен во годината,

10-а) трошоците за донации во спортот согласно со членот 30-а од овој 
Законот за данок на добивка, 

11) трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за 
вршење на дејноста на обврзникот како и износот на каматите по кредити 
за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од 
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ликовната и применетата уметност и украсни предмети, 
12) осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на 

членовите на органите на управување, како и на вработените доколку 
истите не се одбиваат од плата, освен личното колективно осигурување на 
работниците за повреди на работа, 

13) даноците по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица 
кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник,

14) паричните и даночните казни, пеналите и казнените камати за 
ненавремена уплата на јавните давачки и на трошоците за присилна наплата, 

15) исплатите на стипендии, освен стипендиите доделени на начин 
и под услови утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните 
дејности кои се оданочуваат според одредбите од точката 10) во кои не 
спаѓаат трошоците за обука и специјализација на вработените заради 
остварувањето на дејноста на даночниот обврзник, под услов истите 
да продолжат со работа кај истиот работодавач, во временски период 
утврден со договор, кој не е пократок од три години сметано од годината на 
стекнувањето со соодветните знаења,

16) трошоците на кало, растур, крш и расипување над нормираните 
износи утврдени за соодветната гранка, под услов истите да не се настанати 
како резултат на вонреден настан или виша сила, 

17) трајниот отпис на ненаплатените побарувања, освен трајниот отпис 
на ненаплатените побарувања по основ на придонеси од задолжително 
социјално осигурување и 

18) трошоците за нето износот на примањата по основ на деловна 
успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон.

Непризнаени расходи за даночни цели се и трошоците за 
амортизација на ревалоризираната вредност на материјалните и 
нематеријалните средства. Трошоците за амортизација на материјалните и 
нематеријалните средства се признаваат како расход во даночниот биланс 
до износот пресметан на набавната вредност на средствата со примена 
на амортизационите стапки утврдени со Номенклатурата на средствата за 
амортизација. Одбраниот метод на амортизација се применува до конечна 
амортизација на поединечното средство или група средства. Амортизирано 
средство или група средства не можат повторно да се вклучат во 
пресметка на амортизација при утврдување на основата за оданочување. 
Преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатаму да 
се користат може да се амортизира во целина независно од пропишаниот 
век на траење, при што за таквата амортизација во целина да влезе 
како расход при утврдување на основата за оданочување, врз основа на 
издадена согласност од Управата за јавни приходи, по поднесено писмено 
барање најдоцна до 31 јануари во годината која следува по годината за која 
барањето се поднесува.

Непризнаени расходи за даночни цели се и трошоците за исправка 
на вредноста на ненаплатените побарувања, освен исправките на 
вредноста кај банките, штедилниците и осигурителните друштва на 
начин утврден со закон, како и ненаплатените побарувања по основ на 
придонеси од задолжително социјално осигурување.
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Непризнаени расходи за даночни цели се и ненаплатените побарувања 
кои произлегуваат од трансфери на парични средства кои по својата 
економска суштина се заеми, доколку не се вратени во истата година во која 
е извршен трансферот на заемот.

Непризнаен расход и помалку искажан приход за даночни цели е 
позитивната разлика меѓу цената на извршената деловна или финансиска 
трансакција меѓу поврзани лица (трансферната цена) и пазарната цена и тоа: 

1) износот на позитивната разлика помеѓу расходите кои произлегуваат 
од трансакцијата по трансферната цена и расходите кои произлегуваат од 
таа трансакција по цена утврдена во согласност со принципот на „дофат на 
рака“ (arm’s length principle) или

2) износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат 
од трансакцијата по цена утврдена во согласност со принципот на „дофат на 
рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната 
цена.90

Даночна основа
Даночната основа која претставува збир на две позиции: Финансискиот 

резултат од Билансот на успех и Непризнаените расходи за даночни цели. 
Ако загубата е поголема од даночно непризнаените расходи, обврзникот 
има можност истата да ја користи за намалување на наредните даночни 
основи (за 3 години), под определени услови. 

Согласно со член 19 од Законот за данокот на добивка, доколку 
даночниот обврзник оствари загуба искажана во Билансот на успех истата 
намалена за непризнаените расходи искажани во Даночниот биланс може да 
ја пренесе на товар на добивката во идните пресметковни периоди најмногу 
до три години сметано од годината во која е искажана загубата. 

Намалувањето на даночната основа во Даночниот биланс се врши 
само доколку претходно се извршило покривање на загубата согласно со 
одредбите на Законот за трговските друштва. Намалувањето во Даночниот 
биланс се врши последователно почнувајќи од износот на најрано 
настанатите даночни загуби. 

Ова право не може да се користи во случај на измена на статусот 
на даночниот обврзник врз основа на спојување, припојување, поделба, 
сопственичка трансформација и слично. 

90 Принципот „дофат на рака“ подразбира дека деловните и финансиски трансакции помеѓу поврзаните лица 
се вршат по цени и според услови во кои тие трансакции не се разликуваат од оние помеѓу неповрзани лица во 
споредливи околности.

Принципот „дофат на рака“ се однесува на сите трансакции помеѓу поврзани лица, вклучувајќи ги и оние кои 
се однесуваат на: материјален и нематеријален имот, деловни и финансиски услуги, внатрегрупациски услуги, 
надоместоци за авторски права, акции, деривативи, други хартии од вредност, други финансиски инструменти и 
какви било други трансакции што можат да влијаат врз добивката или загубата на поврзаните лица.

При утврдување на цената на трансакциите во согласност со принципот „дофат на рака“ се користат следниве методи:
1) метод на споредлива неконтролирана цена, 
2) метод на препродажна цена, 
3) метод на цена на чинење,
4) метод на трансакциска нето маржа, 
5) метод на поделба на добивка, 
6) кој било друг метод доколку примената на претходно наведените методи не е соодветна. 
За секоја категорија трансакции, односно група трансакции од ист вид, обврзникот го избира најсоодветниот 

метод за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот на „дофат на рака“.



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност 141

Обврзникот кој искажува загуба, правото на намалување на даночната 
основа го остварува со одобрение од Управата за јавни приходи, по негово 
писмено Барање (образец ДД-01 - Барање за пренесување на искажана 
загуба) кое се поднесува најдоцна до 31 март наредната година, по годината 
во која загубата е искажана. 

Намалување на даночна основа

Тековната даночна основа се намалува за износи кои во претходниот 
период ја зголемиле даночната основа заради што е платен данок на 
добивка.91 Согласно со член 17 од Законот за даночната добивка, тековната 
даночна основа се намалува за износот на наплатени побарувања за кои во 
претходните даночни периоди е зголемена даночната основа (побарувањата 
тогаш имале третман на непризнаен расход за даночни цели). Намалувањето 
на даночната основа се врши соодветно за износот на наплатените побарувања 
до висината на искажаниот приход, за кои во претходните даночни периоди 
било извршено зголемување на даночната основа (како исправка на вредноста 
на ненаплатено побарување), соодветно на оданочениот износ. 

Согласно со член 17 од Законот за даночната година тековната даночна 
основа се намалува за износот на вратен дел од заем за кој во претходните 
даночни периоди е зголемена даночната основа. 

Согласно со член 18 од Законот за даночната добивка, тековната 
даночна основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени 
со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Северна 
Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на 
дивиденда за што е потребен доказ, Изјава на исплатувачот. Исплатувачот 
на дивденда на примателот на дивиденда му доставува Изјава на образец 
„И-ПД - Изјава за платен данок на добивка“. Обврзникот, примател на 
дивидендата, ја приложува изјавата со поднесување на образецот „ДБ - 
Даночен биланс за оданочување на добивката“.

Реинвестирање на минатогодишната добивка

Согласно со член 28 од Законот за данокот на добивката, се предвидува 
даночното ослободување (намалување на даночната основа за извршени 
вложувања од добивката од претходната година - РЕИНВЕСТИРАНА 
ДОБИВКА) за развојни цели, односно се дава можност тековната даночна 
основа да се намали за износот на извршените вложувања во материјални 
средства (недвижности, постројки и опрема) и во нематеријални средства 
(компјутерски софтвер и патенти) за проширување на дејноста на даночниот 
обврзник. Ова ослободување не може да се оствари за извршените набавки 
на патнички автомобили, мебел, теписи, аудио визуелни средства, бела 
техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други 
вложувања кои служат за административни цели. Авансните плаќања не се 
сметаат за вложувања во (не) материјални средства. 

Со ова ослободување (реинвестирање на минатогодишната добивка) 
може да се достигне најнискиот од следните три лимити:

- Минатогодишната добивка распределена за нови инвестиции, или 

91 Намалувањето на даночната основа е уредено со членовите 17-19 од Законот за данокот на добивката
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- Вредноста на извршените инвестиции во даночниот период, или 
- Даночната основа за даночниот период утврдена во Даночниот 

биланс. 
Ослободувањето е условено со задржување на правото на сопственост 

од страна на даночниот обврзник над средствата со кои се стекнал преку 
реинвестирање на добивката за период од пет години од денот на нивното 
стекнување. 

Одбегнување на двојно оданочување на добивката
Согласно со членот 37 од Законот за данокот на добивката, на 

обврзникот резидент на Република Северна Македонија, кој на приходите 
/добивките остварени во странство на кои според Договорите за 
одбегнување на двојното оданочување е пресметан и платен данок по 
задршка-witholding tax (освен данокот пресметан и платен на добивката 
остварена од нерезидентната подружница на домашното правно лице), 
им се намалува данокот на добивка во висина на платениот данок, но не 
повеќе од данокот што би се добил со примена на пропишаната даночна 
стапка во Република Северна Македонија (10%). За таа цел даночниот 
обврзник кој остварува приходи во странство, доставува соодветен доказ 
за пресметаниот и платен данок по задршка, од надлежниот даночен орган 
на странската држава. 

Задржување на данок на приход платен на странски правни лица
Задржувањето на данок се применува на следниве приходи, без оглед 

дали се исплатени во Република Северна Македонија или во странство:
- приход од дивиденди,
- приход од камата од резидент,
- приход од камата од нерезидент кој има постојана деловна единица 

во Република Северна Македонија, ако каматата е на трошок на постојаната 
деловна единица,

- приход од авторски хонорар исплатен од резидент,
- приход од авторски хонорар исплатен од нерезидент со постојана 

деловна единица во Република Северна Македонија, ако авторскиот 
хонорар е на трошок на постојаната деловна единица,

- приход од забавни или спортски активности кои се вршат во 
Република Северна Македонија,

- приход од вршењето на менаџмент, консалтинг, финансиски услуги 
и услуги на истражување и развој , ако приходот е исплатен од резидент или 
ако приходот е на трошок на постојаната деловна единица во Република 
Северна Македонија,

- приход од осигурителни премии за осигурување или реосигурување 
од ризици во Република Северна Македонија,

- приход од телекомуникациски услуги помеѓу Република Северна 
Македонија и странска држава и

- приход од закуп на недвижности во Република Северна Македонија.
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1.3.2.3.1. Поедноставен даночен режим 
„Поедноставениот даночен режим“ или оданочувањето со годишен 

данок на вкупен приход овозможува поедноставување и скратување на 
даночните процедури за малите бизниси. 

Трговските друштва класифицирани како микро и мали трговци, како 
и правните лица резиденти на Република Северна Македонија кои водат 
сметководство и изготвуваат годишни сметки согласно со Законот за 
трговските друштва и кои според природата и обемот на дејноста се сметаат 
за трговци, можат да се определат да пресметуваат и плаќаат годишен 
данок на вкупен приход, наместо да плаќаат данок на добивка. 

На овие трговски друшта им се нуди можност за избор на режимот/
моделот на оданочување, односно да плаќаат данок на добивка по стапка од 
10% или да се определат за плаќање на годишен данок на вкупниот приход 
во висина од 1%, во зависност од тоа кој од наведените модели сметаат 
дека за нив е поповолен. 

Трговските друштва класифицирани како микро и мали трговци и 
правните лица резиденти на Република Северна Македонија кои водат 
сметководство и изготвуваат годишни сметки согласно со Законот за 
трговските друштва се ослободени од обврската за плаќање на годишен 
данок на вкупен приход под услов да извршуваат стопанска дејност (освен 
дејностите за кои се предвидени исклучоци) и вкупниот приход остварен во 
годината за која се утврдува данокот од кој било извор да не го надминува 
износот од 3.000.000 денари на годишно ниво. Овие субјекти не се обврзници 
ниту на данокот на добивка. 

Со годишен данок на вкупен приход не може да се оданочуваат 
трговските друштва кои извршуваат: банкарска, финансиска, осигурителна 
и дејност од областа на игрите на среќа и забавните игри, без оглед на 
висината на остварениот вкупен приход. 

Трговските друштва кои се ослободени од обрвската за плаќање на 
годишен данок на вкупен приход се должни до Управата за јавни приходи да 
достават Даночен биланс на вкупен приход (образец „ДБ-ВП“). 

Трговските друштва можат да се определат да пресметуваат и плаќаат 
годишен данок на вкупен приход под услов: 

- да извршуваат стопанска дејност (освен банкарска, финансиска, 
осигурителна и дејност од областа на игрите на среќа и забавните игри) и 

- вкупниот приход остварен во годината за која се утврдува данокот, од 
кој било извор да изнесува од 3.000.001 до 6.000.000 денари на годишно ниво. 

Трговските друштва се определуваат за режимот на оданочување врз 
основа на поднесената даночна пријава до Управата за јавни приходи, и тоа:

- образец „ДБ-ВП“ - Даночен биланс на вкупен приход, за пресметување 
и плаќање на годишен данок на вкупен приход, односно 

- образец „ДБ“ - Даночен биланс, за плаќање данок на добивка. 
Доколку даночните обврзници се определат за „поедноставениот 
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даночен режим“ како мо-дел на оданочување, истиот ќе го применуваат и во 
наредните три години, вклучувајќи ја и годината за која се плаќа данокот на 
вкупен приход, под услов во тие три години да остваруваат вкупен приход 
од 3.000.001 до 6.000.000 денари на годишно ниво. 

Управата за јавни приходи води посебен Регистар на трговски друштва 
за годишен данок на вкупен приход, а евидентирањето го врши врз основа на 
поднесената даночна пријава образец „ДБ-ВП“ - Даночен биланс на вкупен 
приход, како и врз основа на податоците за искажаниот вкупен приход во 
Билансот на успех, за годината за која се утврдува данокот. 

За новоформираните трговски друштва за кои годината за која се 
утврдува данокот е годината на основање (запишување во Трговскиот 
регистар), остварениот вкупен приход се одредува од износот на приходите 
остварени по сите основи во делот од годината (месеците) на работење. 
Овој приход се пресметува на годишно ниво, на тој начин што истиот се дели 
со бројот на месеците на работењето и се множи со 12 (бројот на месеците 
во годината).

Трговските друштва со посебен даночен статус се субјекти кои, исто 
така, имаат можност за влез во режимот на годишен данок на вкупен приход, 
доколку ги исполнуваат условите, и тоа: 

- заштитни трговски друштва, основани согласно Законот за 
вработување на инвалидни лица и 

- трговски друштва, корисници на технолошко-индустриска развојна 
зона, основани согласно со Законот за технолошки-индустриски и развојни 
зони.

Немаат можност за влез во „поедноставениот даночен режим“ следните 
даночни обврзници: 

- домашни правни лица кои не водат сметководство согласно со 
одредбите на Законот за трговски друштва (непрофитни субјекти), 

- подружници на странски правни лица во Република Северна 
Македонија, 

- трговец-поединец (ТП), 
- трговски друштва кои извршуваат дејност во областа на: банкарство, 

осигурување, финансиски услуги, како и дејност од областа на игри на среќа 
и забавни игри, 

- субјекти над кои во година на работењето е отворена постапка на 
стечај и/или ликвидација. 

Данокот на вкупен приход, се пресметува во висина од 1% од износот 
на остварениот вкупен приход искажан во Билансот на успех за деловната 
година за која се утврдува данокот. Данокот се утврдува врз основа на 
остварениот вкупен приход по сите основи (приходи од работењето, 
финансиски приходи, удел во добивката на придружените друштва), во 
деловната година за која се утврдува данокот со примена на пропишаната 
процентна стапка на оданочување. 
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1.3.2.4 Даночна регулатива - Закон за данокот на личен доход
Вовед

Со Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.241/18), почнувајќи од 1 јануари 2019 година се 
воведе прогресивно оданочување на доходот на граѓаните.

Целта на законот беше да овозможи поправеден систем на 
оданочување на доходот и намалување на социјалната нееднаквост. Според 
направените анализи од Министерството за финансии, претходниот систем 
на оданочување на доходот на граѓаните е неправеден. Поради тоа, се 
воведоа даночни реформи, во насока на поголема праведност. Со оглед на 
тоа дека Закон за персоналниот данок на доход е донесен на крајот од 1993 
година и досега е изменет или дополнуван повеќе од 20 пати, се предлага 
донесување нов Закон за данокот на личен доход.

Со Законот за данокот на личен доход се уредува оданочувањето 
на личниот доход на физичките лица, обврзникот за плаќање на данокот, 
даночната основа за пресметување на данокот, даночните стапки, роковите 
за плаќање на данокот, како и други прашања кои се значајни за утврдување 
и плаќање на данокот на личен доход. 

Видови на доход
Данокот на личен доход (во натамошниот текст: данок на доход) се 

плаќа годишно на збирот на доходот од сите извори, освен на доходот што 
е изземен од оданочување со овој закон. Под личен доход се подразбираат 
следните видови доход остварени во земјата и во странство: 

1) доход од работа, 
2) доход од самостојна дејност, 
3) доход од авторски и сродни права, 
4) доход од продажба на сопствени земјоделски производи,
5) доход од права од индустриска сопственост, 
6) доход од закуп и подзакуп, 
7) доход од капитал,
8) капитални добивки, 
9) добивки од игри на среќа, 
10) доход од осигурување и 
11) друг доход. 
На оданочување подлежи доходот што е остварен во пари, во хартии 

од вредност, во натура, или во некој друг вид.

Даночен период и даночен обврзник
Даночен период за кој се утврдува данокот на доход е календарската 

година. На одделните видови доход, во текот на годината се пресметува 
аконтација на данокот на доход.
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Даночен обврзник (во натамошниот текст: обврзник) на данокот на 
доход е секое физичко лице резидент на Република Северна Македонија 
за доходот што го остварува во земјата и во странство. Резидент согласно 
одредбите на Законот за данокот на личен доход е физичко лице кое на 
територијата на Република Северна Македонија има постојано живеалиште 
или престојувалиште. Резидентот има престојувалиште ако на територијата 
на Република Северна Македонија престојува непрекинато или со прекини 
183 или повеќе дена во кој било 12-месечен период.

Обврзник на данокот на доход, согласно одредбите на Законот за 
данокот на личен доход е и трговец поединец, како и физичко лице кое се 
занимава со земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лице кое врши 
услуги или слободно занимање.

Обврзник на данокот на доход е и физичко лице кое не е резидент на 
Република Северна Македонија за доходот што е остварен на територијата 
на Република Северна Македонија.

Обврзник на данокот на доход е и физичко лице кое непријавено врши 
дејност и остварува доход кој подлежи на оданочување според одредбите 
Законот за данокот на личен доход.92

Даночна основа и даночно намалување
Даночна основа за утврдување на данокот на доход претставува збир 

на бруто-доход остварен по сите основи (во пари, во хартии од вредност, 
во натура или во некој друг вид) во земјата и во странство, во текот на 
даночниот период, намалена за износот на:

1) придонесите од задолжително социјално осигурување,
2) даночното намалување и 
3) нормираните или стварните трошоци предвидени со Законот за 

данокот на додадена вредност. 
Даночното намалување се користи при исплата на доход од работа по 

основ на плата, надоместоци на плата и пензија.
Даночното намалување при годишно пресметување на данокот на 

доход изнесува 96.000 денари. Даночното намалување за наредната година 
се утврдува врз основа на износот на даночното намалување од тековната 
година усогласено со 50% од стапката на остварениот пораст на просечната 
бруто-плата по вработен во Република Северна Македонија во минатата 
година, согласно податоците од Државниот завод за статистика.93 При 

92 Заради примена на даночното изземање или намалување кое произлегува од меѓународен договор за 
одбегнување на двојното оданочување, органот за јавни приходи по барање на обврзникот - резидент издава 
потврда за даночен резидент на Република Северна Македонија.

Формата и содржината на барањето, како и начинот на издавање на потврдата за даночен резидент од ставот 
(1) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Потврдата за даночен резидент од ставот (1) на овој член, органот за јавни приходи е должен да ја издаде во 
рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за нејзино издавање.

Заради одбегнување двојно оданочување, на обврзникот - резидент му се намалува пресметаниот данок на 
доход за износот на платениот данок на доход во друга држава, најмногу до износот што би се добил со примена 
на даночните стапки од членот 11 на овој закон.

93 Износот на даночното намалување од ставот (3) на овој член, пред почетокот на секоја година, најдоцна до 
31 декември во тековната година го објавува министерот за финансии.
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пресметување на годишниот данок на доход, даночното намалување се 
признава во висина на искористеното право на даночно намалување при 
аконтативното пресметување на данокот на доход за вкупно исплатениот 
доход од плата, надоместоци на плата и пензија.

Даночни стапки
За доходот од работа, доходот од самостојна дејност, доходот од 

авторски и сродни права и доходот од продажба на сопствени земјоделски 
производи, данокот на доход се плаќа по прогресивни стапки и тоа:

на годишна даночна 
основа по стапка

до 1.080.000 денари 10%

од 1.080.001 денар 108.000+18% на делот од доходот над 
1.080.000 ден.

За доходот од права од индустриска сопственост, доходот од закуп и 
подзакуп, доходот од капитал, капиталните добивки, доходот од осигурување 
и друг доход, данокот се плаќа по единствена стапка од 15%.

За доходот од добивките од игри на среќа, данокот се плаќа по 
единствена стапка од 15%.

По исклучок на доходот од капитални добивки остварени од продажба 
на хартии од вредност и удели издадени од инвестициски фонд, данокот 
се плаќа по стапка од 15% доколку имателот ги поседувал до една година, 
односно по стапка 10% доколку ги поседувал за период од една до 10 години.

Исто така, по исклучок доходот од капитал остварен по основ на камати 
на орочени депозити, данокот се плаќа по единствена стапка од 10%.

Важно е да се напомене дека со Законот за изменување и дополнување 
на Законот за данокот на личен доход, кој влегува во сила од 01.01.2020 
година, е предвидено дека одредбите од Законот кои се однесуваат на 
стапките по кои се пресметува и плаќа данокот на доходот од работа, 
доходот од самостојна дејност, доходот од авторски и сродни права, доходот 
од продажба на сопствени земјоделски производи, доходот од права од 
индустриска сопственост, доходот од закуп и подзакуп, доходот од капитал, 
капиталните добивки, доходот од осигурување и друг доход нема да се 
применуваат од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2022 година.

До тогаш пресметката и плаќањето на данокот на доходот од работа, 
доходот од самостојна дејност, доходот од авторски и сродни права, доходот 
од продажба на сопствени земјоделски производи, доходот од права од 
индустриска сопственост, доходот од закуп и подзакуп, доходот од капитал, 
капиталните добивки, доходот од осигурување и друг доход за 2020, 2021 и 
2022 година ќе се врши по стапка од 10%.94

94 Член 24 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход
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Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на 
личен доход 

Според резултатите од извршените анализи на ефектите од 
прогресивното оданочување, прогресивниот данок на доход незначително 
ја подобрил распределбата на доходот, додека предизвикал негативни 
промени во однесувањето на даночните обврзници, во смисла на изнаоѓање 
на начини за одбегнување на плаќање на данокот. Имено дел од нив одлучиле 
својот доход да го префрлат во други даночни системи каде се применува 
пониска даночна стапка или на други лица со цел да не го надминат прагот 
за примена на повисоката даночна стапка и да платат повисок данок.95

За да се обезбеди понатамошно намалување на нееднаквоста преку 
прогресивниот данок, потребно е претходно да се изгради оптимален 
систем на ефикасно и ефективно прогресивно оданочување, да се намали 
даночната евазија, да се зајакнат механизмите за елиминирање на сивата 
економија и да се зајакне довербата на граѓаните во институциите.

Оттаму за да се исполнат наведените предуслови, се предлага 
прогресивниот данок на доход да се стави во мирување во следните три 
години, така што од 1 јануари 2020 до крајот на 2022 година доходот на 
граѓаните ќе се оданочува со единствена стапка од 10%, а во меѓувреме ќе 
се работи на креирање на соодветен систем на прогресивно оданочување, 
земајќи ги предвид мислењата на засегнатите страни, зголемување на 
даночниот морал, зајакнување на довербата во институциите и намалување 
на сивата економија.

Постојниот закон предвидува оданочувањето на капиталните добивки 
од продажба на хартии од вредност како и оданочувањето на доходот од 
камати на депозити да отпочне од 1 јануари 2020 година. 

Во насока на унапредување и развој на пазарот на хартии од вредност, 
оданочувањето на капиталните добивки остварени од продажба на хартии 
од вредност се предлага да се одложи за три години. Во тој период сите 
инволвирани страни - Македонската берза, Комисијата за хартии од 
вредност и Централниот депозитар на хартии од вредност, потребно е да се 
ангажираат во градењето на електронски поврзан систем со кој плаќањето 
нема да биде оставен на товар и волја на граѓаните. 

Поради потребата од нормативно подобрување на одредбите поврзани 
со оданочувањето на доходот од камати од депозити и на начинот на плаќање 
на аконтацијата на данокот, за три години ќе се одложи и оданочувањето на 
овој вид на доход.

Со одложувањето на примената на двете решенија ќе се изедначи 
третманот на заштедите со долгорочното инвестирањето на граѓаните 
пазарот на капитал.

Според досегашниот даночен третман, оданочени со данокот на личен 
доход беа и трошоците за сместување и превоз за лица кои се ангажирани за 
работа кај исплатувачот. Во насока на усогласување со даночните пракси во 
светот како и заради создавање на позитивен амбиент за работниците, овие 

95 За повеќе види Образложение на Предлог-Закон за изменување и дополнување на данокот на личниот доход
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трошоци се предлага да бидат ослободени од данокот на личен доход до 
одредени лимити. Исто така се предлага да се допрецизираат ослободувањата 
од данокот на личен доход за надоместоци на трошоци за хотелско сместување 
(со категорија до четири ѕвездички), превоз и надоместоци за трошоците за 
виза за лица кои учествуваат во образовни и научни активности.

Измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход
Целта на измените и дополнувањата на Законот за данокот на личен 

доход е да се регулира мирувањето на примената на прогресивниот данок 
на личен доход за доходот од работа, доходот од самостојна дејност, 
доходот од авторски и сродни права и доходот од продажба на сопствени 
земјоделски производи за период од 36 месеци. Во мирување ќе биде 
ставена и примената на стапката од 15% на доходот од права на индустриска 
сопственост, закуп и подзакуп, капитал, осигурување и друг доход, односно 
истите во следните три години ќе се оданочуваат со 10%. Во овој период 
стапката од 15% ќе остане да се применува само при оданочувањето на 
доходот од игри на среќа. Исто така, со предложеното законско решение 
ќе се одложи почетокот на оданочувањето на капиталните добивки од 
продажба на хартии од вредност и удели во инвестициски фондови, како и 
каматите од орочени депозити, до 1 јануари 2023 година.

Измените и дополнувањата на Законот за данокот на личен доход ги 
содржи следниве решенија: 

- мирување на примената на прогресивнивните стапки на оданочување 
на доходот од работа, доходот од самостојна дејност, доходот од авторски 
и сродни права и доходот од продажба на сопствени земјоделски производи 
во периодот од 1 јануари 2020 до 31 декември 2022 година,

- мирување на примената на стапката од 15% за оданочување на 
доходот од права на индустриска сопственост, закуп и подзакуп, капитал, 
осигурување и друг доход,

- измена на одредбите поврзани со капиталните добивки (вклучување 
на продажбата на уделите во инвестициски фондови во опфатот на доходот 
од капитални добивки, пропишување на различни стапки за оданочување 
на капиталните добивки од продажба на хартии од вредност и удели во 
инвестициски фондови во зависност од периодот на нивно поседување од 
страна на имателот (15% доколку имателот ги поседувал до една година, 
10% доколку ги поседувал за период од една до 10 години), ослободување 
од плаќање на данок на остварената капитална добивка од продажба на 
хартии од вредност и удели во инвестициски фондови кои имателот ги 
поседувал за период подолг од 10 години, како и за капиталните добивки 
остварени од продажба на хартии од вредност стекнати од иницијална 
јавна понуда, промена на начинот на оданочување на данокот на доход 
од капитална добивка, односно нивно оданочување по одбивка наместо 
самооданочување од страна на обврзникот),

- одложување на оданочувањето на капиталните добивки од продажба 
на хартии од вредност и удели во инвестициски фондови (од 1 јануари 2020 
година на 1 јануари 2023 година),

- измена на предметот на оданочување на доходот од капитал по 
основ на камати (пропишување на ослободување на каматите од депозити 
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по видување и на трансакциски сметки, а оданочување на каматите од 
орочени депозити)

- одложување на оданочувањето на каматите од орочени депозити 
(од 1 јануари 2020 година на 1 јануари 2023 година),

- доуредување на одредбите од членот 12 од Законот во делот на 
надоместоците на кои не се плаќа данок на доход,

- усогласување на прекршочните одредби со новиот Закон за 
прекршоци.

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на 
личен доход е предвидено, во следните три години да се стави во мирување 
примената на прогресивните стапки (10% и 18%) на оданочување на 
доходот од работа, доходот од самостојна дејност, доходот од авторски и 
сродни права и доходот од продажба на сопствени земјоделски производи. 
Исто така се предлага во мирување да биде ставена и стапката од 15% која 
се применуваше при оданочувањето на доходот од права на индустриска 
сопственост, закуп и подзакуп, капитал, осигурување и друг доход. 

Според тоа, во следните 36 месеци, споменатите видови на доход ќе 
бидат оданочувани само со стапка од 10%, додека за доходот од игри на 
среќа ќе остане да се применува стапката од 15%.

Законот содржи и измени на законските одредби со цел усогласување 
со новиот Закон за прекршоци како и одложување на оданочувањето на 
капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност и удели 
во инвестициски фондови и на каматите од орочени депозити до 1 јануари 
2023 година.

Како резултат на примената на предложените законски измени 
и дополнувања, примената на прогресивниот данок на личен доход за 
доходот од работа, доходот од самостојна дејност, доходот од авторски и 
сродни права и доходот од продажба на сопствени земјоделски производи, 
е ставена во мирување во следните три години. Исто така во мирување е 
ставена и примената на стапката од 15% на доходот од права на индустриска 
сопственост, закуп и подзакуп, капитал, осигурување и друг доход, односно 
истите во следните три години ќе се оданочуваат со стапка од 10%. Стапката 
од 15% ќе остане да се применува само за оданочувањето на доходот од 
игри на среќа. Преку одложување на оданочувањето на капиталните добивки 
од продажба на хартии од вредност и удели во инвестициски фондови, како 
и каматите од орочени депозити, до 1 јануари 2023 година, новото законско 
решение се очекува да придонесе за натамошно раздвижување на пазарот 
на хартии од вредност и продолжување на позитивниот тренд на штедење 
на граѓаните.

1.3.3. Комисијата за хартии од вредност како регулатор на 
пазарот на хартии од вредност

Во сите развиени пазарни економии во областа на пазарот на капитал 
се формираат комисии за хартии од вредност како регулаторни тела. 
Основната улога на овие комисии е одржување на интегритетот на пазарот 
на капитал и зголемување на довербата кај инвеститорите, која е неопходна 
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за акумулацијата и концентрацијата на капиталот, обезбедување стандарди 
на супервизијата врз сите други саморегулирачки учесници на пазарот и 
казнување на сите кои не ги почитуваат нормите и правилата поставени од 
регулаторите, заради заштита на интересите на инвеститорите.

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
(во понатамошниот текст: КХВ) е самостојно и независно регулаторно тело 
кое врши јавни овластувања утврдени со Законот за хартии од вредност.96

Но, овластувањата на КХВ е утврдени и со други закони - Законот за 
инвестициски фондови, Законот за преземање на акционерски друштва и 
сите подзаконски акти кои произлегуваат од нив.

Согласно Законот за хартии од вредност, КХВ го регулира и контролира 
работењето со хартии од вредност на територијата на Република Северна 
Македонија. Во рамките на своите законски надлежности и овластувања, 
се грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на хартии од 
вредност и за заштитата на правата на инвеститорите, со цел за постојано 
јакнење на довербата на јавноста во институциите на пазарот на хартии од 
вредност во Република Северна Македонија. 

КХВ има својство на правно лице. Таа како правно лице има правна 
способност да настапува во правниот промет, особено кога: 1) склучува 
договори; 2) покренува правни постапки и е предмет на истите и 3) стекнува, 
управува, чува и располага со својот подвижен и недвижен имот.

Комисијата е составена од пет комисионери (членови) од кои еден 
е претседател. Мандатот на комисионерите (членовите) е пет години, со 
можност за реизбор. Двајца комисионери (членови) професионално ја 
вршат својата функција во Комисијата, а тројца се надворешни комисионери 
(членови) на Комисијата кои се ангажираат за вршење на работи во 
Комисијата, за што им следува надоместок. Комисионерите (членови) кои 
професионално ја вршат својата функција во Комисијата се со полно работно 
време и не може да имаат друга функција и да бидат вработени на друго 
место или да добиваат друг надоместок освен платата како комисионери 
(членови) и надоместоци од повремени едукативни и авторски хонорари. 
Надворешните комисионери (членови) имаат право на месечен надоместок 
кој го утврдува Комисијата. 

Претседателот и комисионерите ги избира и разрешува Собранието 
на Република Северна Македонија, по предлог на Владата на Република 
Северна Македонија. За претседател, односно комисионер (член) може да 
биде избрано лице кое кумулативно ги исполнува таксативно наброените 
законски услови определени во член 183 став 4 од ЗХВ. 

Функцијата претседател може да престане единствено со поднесување 
оставка на претседателот или негово разрешување од страна на Собранието 
на Република Северна Македонија како комисионер. Во случај на 
поднесување на оставка од страна на претседателот, неговата функција како 
комисионер продолжува и понатаму, а Собранието на Република Северна 
Македонија на предлог на Владата на Република Северна Македонија, 
избира нов претседател за остатокот од мандатот. 

96 Членови 181- 232 од Законот за хартии од вредност
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Претседателот, односно комисионерот (член) можат да поднесат 
оставка со поднесување писмена изјава до Владата. Владата веднаш ја 
доставува писмената изјава за оставката до Собранието кое на првата 
наредна седница, без претрес констатира дека на претседателот, односно 
комисионерот (членот) му престанува мандатот со денот на одржувањето 
на седницата.

Собранието на Република Северна Македонија на предлог на Владата 
на Република Северна Македонија го разрешува претседателот, односно 
комисионерот (член), под точно утврдени законски основи во член 183 став 
5 од ЗХВ.

Согласно ЗХВ, функции кои ги врши Комисијата се: 
а) презема мерки за спроведување на овој закон и на законите кои 

се во нејзина надлежност,
б) донесува подзаконски акти врз основа на законите кои се во 

нејзина надлежност,
в) презема мерки за спроведување на подзаконски акти врз основа 

на законите кои се во нејзина надлежност,
г) врши контрола над целокупната документација на издавачите 

на хартии од вредност, презема мерки и донесува одлуки за заштита на 
интересите на лицата кои се сопственици или инвестираат во хартии од 
вредност и спречува нечесни и незаконски дејствија поврзани со работењето 
со хартии од вредност,

д) издава дозволи, одобренија и согласности врз основа на ЗХВ и 
другите закони во нејзина надлежност, 

ѓ) го регулира начинот на тргување со хартии од вредност на берзите, 
е) може привремено или трајно да го прекине тргувањето со 

определена хартија од вредност заради спречување на манипулативни 
дејствија, при што посебно ќе се утврдат начинот и постапката,

ж) врши следење на работењето на учесниците на пазарот на 
хартии од вредност; з) врши следење и контролирање на функционирањето 
на пазарот на хартии од вредност,

ѕ) врши контрола на работењето на учесниците на пазарот на хартии 
од вредност; и) одредува стандарди на конкуренција меѓу учесниците на 
пазарот на хартии од вредност, како и овластените друштва за управување 
со фондови, односно инвестиционите фондови, по пат на контроли или на 
друг начин,

ј) дава согласност за именување на директори на правни лица 
учесници на пазари на хартии од вредност, вклучувајќи и директори на 
организационата единица во банката која е надлежна за вршење на услуги 
со хартии од вредност, како и директори на друштвата за управување со 
инвестициони фондови од Законот за инвестиционите фондови, 

к) ги одобрува барањата за издавање на хартии од вредност,
л) се грижи за законит, чесен и транспарентен пазар на хартии од 

вредност, 
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љ) ги одобрува донесувањето и сите измени на актите на депозитарот 
и берзата, 

м) соработува со други институции во Република Северна 
Македонија и надвор од неа,

н) донесува програма за работа, финансиски план и годишна сметка 
и го усвојува годишниот извештај за работењето на Комисијата,

њ) врши избор на овластено друштво за ревизија и го усвојува 
извештајот на ревизијата на Комисијата, 

о) донесува акти, односно правилници за внатрешната организација 
на Комисијата; 

п) врши други работи во врска со работењето со хартии од вредност 
согласно со ЗХВ и со други закони во нејзина надлежност, 

р) поблиску ги пропишува условите кои треба да ги исполнува 
овластениот ревизор за да може да дава мислења во постапка за одобрување 
зделка со заинтересирана страна согласно со Законот за трговските друштва 
и 

с) ги пропишува содржината и формата на мислењето што 
овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со 
заинтересирана страна.

Комисијата води Регистар на овластени ревизори кои даваат мислење 
во постапката на одобрување на зделките со заинтересирана страна кој 
се води во електронска форма и е достапен на интернет страницата на 
Комисијата.

Имено, овластен ревизор кој може да дава мислење на акционерско 
друштво за зделка со заинтересирана страна, покрај условите од Законот за 
ревизија, мора да ги исполнува и условите предвидени со ЗХВ, и тоа: 1) да 
има искуство во вршење ревизии повеќе од една година; 2) да е вработен 
во друштво за ревизија; 3) во последните три години да не бил под мерки 
изречени од страна на надлежен орган од областа на ревизијата и 4) да 
е запишан во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во 
постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна, кој го води 
Комисијата. 

Акционерското друштво пред да назначи овластен ревизор за 
одобрување на зделка со заинтересирана страна треба да утврди дека 
овластениот ревизор освен условите од ставот (1) на овој член ги исполнува 
и следниве услови: 1) да нема конфликт на интереси меѓу акционреското 
друштво и овластениот ревизор кој дава мислење во постапка за одобрување 
на зделка со заинтересирана страна на односното акционерско друштво и 2) 
во последните три години овластениот ревизор да не давал консултантски 
услуги на акционерското друштво.

За да се уреди организацијата, управувањето и раководењето, 
постапките за донесување акти и нивните изменувања и дополнувања, како 
и други прашања од нејзина надлежност, Комисијата донесува Статут. На 
Статутот на Комисијата согласност дава Собранието на Република Северна 
Македонија. 
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Од аспект на организација на работењето со Комисијата раководи 
претседател. Претседателот на Комисијата: а) се грижи за редовно свикување 
седници на Комисијата, го предлага дневниот ред на секоја седница, 
поднесува извештаи за активностите на Комисијата, во периодот меѓу две 
седници им дава упатства на комисионерите и вработените во Комисијата и 
го контролира нивното спроведување; б) ја организира и раководи стручната 
служба на Комисијата, се грижи за стручно усовршување на вработените 
во стручната служба и за примање и отпуштање од работа на вработените 
по претходно одобрение од мнозинството на комисионери; в) ги потпишува 
актите и решенијата на Комисијата; г) ја претставува Комисијата пред трети 
лица и д) го контролира спроведувањето на решенијата на Комисијата.

Комисијата донесува одлуки со мнозинство гласови од вкупниот 
број комисионери (членови). Комисијата може да одлучи да работи на 
отворени седници. Седниците на Комисијата се затворени кога на нив 
се расправа за непочитување на одредбите на ЗХВ и другите закони во 
нејзина надлежност, надзор или контроли, барање за дозволи, одобренија 
и согласности, приватните пласмани на хартиите од вредност и прашањата 
во врска со доверливиот третман на информациите по барање на 
акционерските друштва со посебни обврски за известување. Комисијата ги 
објавува донесените решенија во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“. Образложенијата на решенијата на Комисијата се објавуваат на 
веб страницата на Комисијата по нивната правосилност, односно конечност. 

Работењето на Комисијата се темели на повеќе принципи како на пр. 
принцип на законитост, отчетност, интегритет, правичност, ефективност. 

При вршењето на задачите треба да се избегнува и судир на интереси. 
Така, ЗХВ предвидува дека претседателот, односно комисионерот кој има 
интерес за некое прашање за кое треба да расправа и одлучува Комисијата 
е должен да ја открие природата на таквиот интерес на седницата на 
Комисијата, на која се разгледува и одлучува по тоа прашање и истото 
се евидентира во записникот од таа седница. Должноста за откривање 
на природата на интересот се однесува и во случаите кога на седницата 
на Комисијата се расправа и се одлучува за некое прашање за кое 
интерес имаат брачниот другар или лице во сродство во права линија на 
претседателот, односно комисионерот. Тогаш, претседателот, односно 
комисионерот не присуствуваат за време на расправата и одлучувањето по 
тоа прашање. Должноста за откривање на интересот односно избегнување 
на судир на интереси се однесува и на вработените лица во Комисијата.

Комисијата донесува правила на однесување на комисионерите и 
вработените во Комисијата, со цел за спречување судир на интереси и 
уредување на однесувањето на сегашните и поранешните комисионери 
и вработени во Комисијата. Сегашните и поранешните комисионери, 
сегашните и поранешните вработени во стручната служба на Комисијата и 
сегашните и поранешните консултанти ангажирани од Комисијата, не смеат 
за своја корист да ги употребуваат или да ги обелоденуваат деловните тајни 
или внатрешните информации со кои се стекнале во текот на работењето 
во Комисијата. 

Информациите добиени во текот на работењето на Комисијата можат 
да им бидат обелоденети само на: а) вработените и комисионерите на 
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Комисијата заради извршување на нивните службени обврски; б) службените 
лица од саморегулирачката организација во врска со спроведувањето 
на ЗХВ; в) другите органи надлежни за супервизија на финансиските 
институции во Република Северна Македонија, под услов Меморандумот 
за разбирање да овозможува обелоденување на таквите информации; г) 
органите и институциите за спроведување на законите; д) надлежниот суд и 
ѓ) регулаторите на пазарот на хартии од вредност во странски земји согласно 
со меморандумите за разбирање или меѓународните договори. Заради 
спречување на судир на интереси, комисионер и вработен во Комисијата се 
должни да ја известат Комисијата за своето портфолио за хартии од вредност.

Одговорност на Комисијата 
Комисијата не одговара за веродостојноста, потполноста и точноста на 

податоците содржани во Проспектот и поканата за јавна понуда, соопштението 
за приватен пласман, за мислењето од овластениот ревизор во постапка 
за одобрување на зделка со заинтересирана страна и за друг извештаj 
доставен до Комисијата, акционерите и јавноста од страна на издавачот. 
Комисијата не одговара и за податоците содржани во документацијата за 
упис и бришење од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски 
за известување. Комисионер или вработен во Комисијата не одговара за 
штетата што настанала во работењето под услов ако работел чесно и 
совесно. Штетата предизвикана поради незаконско работење на комисионер 
или вработен во Комисијата се надоместува од средствата на Комисијата, 
според општите прописи за надоместок на штета. Во случај на судски спор во 
кој е тужен комисионер или вработен во Комисијата поради извршување на 
неговите службени должности, Комисијата обезбедува правно застапување 
и ги покрива трошоците на одбраната. Ако со правосилна судска пресуда е 
утврдено дека комисионер или вработен во Комисијата, со умисла или од 
небрежност извршил повреда на работните задачи, односно комисионерот 
или вработениот се одговорни за настанатата штета и се должни да и ги 
надоместат на Комисијата трошоците кои ги обезбедила за одбраната.

Донесување, изменување и укинување на правилниците на 
Комисијата 

Комисијата донесува правилници, по обезбедување на јавна расправа 
за предлог на правилници и поднесување на писмени забелешки од 
заинтересираните лица во период од 30 календарски дена. Во врска со 
донесените правилници Комисијата ги објавува добиените коментари на 
веб страницата. Комисијата може да донесе правилник за престанување на 
важење на правилник без претходна јавна расправа. Комисијата може да 
донесува правилници од времен карактер без претходна јавна расправа, 
доколку оцени дека потребата за таков правилник е од итна природа, а особено 
заради: а) заштита на интересите на инвеститорите, учесниците на пазарот 
на хартии од вредност и интегритетот на пазарот; б) одржување на чесен, 
уреден и транспарентен пазар на хартии од вредност и в) осигурување на 
брзо, точно и сигурно утврдување и порамнување на трговските трансакции. 
Правилниците од времен карактер се со важност најмногу до 90 дена.

 Комисијата може да им наложи на берзи и депозитари донесување, 
изменување и укинување на акти, доколку утврди дека тоа е неопходно за 
спроведување на ЗХВ, а со цел за: а) заштита на интересите на инвеститорите, 
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учесниците на пазарот на хартии од вредност и интегритетот на пазарот; б) 
одржување на чесен, уреден и транспарентен пазар на хартии од вредност 
и в) осигурување на брзо, точно и сигурно утврдување и порамнување на 
трговските трансакции.

Контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од 
вредност, од аспект на ЗХВ

Комисијата врши контрола на работењето на овластените учесници 
на пазарот на хартии од вредност заради примената на ЗХВ, правилниците 
донесени врз основа на овој закон и правилата на саморегулирачките 
организации. Комисијата може во соработка со Народната банка на 
Република Северна Македонија да спроведува контрола на работењето 
на банките кои вршат услуги во врска со хартии од вредност, согласно 
со ЗХВ. Саморегулирачките организации согласно со ЗХВ се должни 
веднаш да ја ивестат Комисијата за сторени повреди од страна на другите 
овластени учесници на пазарот на хартии од вредност ако таквите повреди 
ги констатираат при вршењето на контрола врз нив.

Комисијата може да врши редовна и вонредна контрола. Според 
начинот на извршување контролата може да биде посредна и непосредна. 
Посредната контрола се спроведува преку добивање на податоци од 
овластените учесници на пазарот на хартии од вредност, а непосредната 
се спроведува преку вршење директен увид на податоците од редовното 
работење во просториите на контролираниот учесник на пазарот на хартии 
од вредност. Овластените лица од Комисијата кои вршат контрола имаат 
службена легитимација. 

Во ЗХВ се определени повеќе мерки кои КХВ може да ги преземе. 
Така, по спроведена посредна и непосредна контрола на работењето на 
овластените учесници на пазарот на хартии од вредност, Комисијата 
може да донесе решение за отстранување на утврдените неправилности 
и незаконитости или решение за привремена забрана на работењето или 
решение за одземање на дозволата, согласноста, односно одобрението 
кое Комисијата го издава во согласност со ЗХВ. По спроведена контрола 
на работењето на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност, 
Комисијата може да донесе решение за одземање на согласноста на 
одговорното лице (директор) на овластениот учесник на пазарот на хартии 
од вредност и да изрекува други мерки во согласност со ЗХВ. Комисијата 
донесува решение за привремена забрана на работењето или решение за 
одземање на дозволата, согласноста, односно одобрението кое Комисијата 
го издава во согласност со ЗХВ на овластениот учесник и на одговорното 
лице (директор) во случај кога овластените учесници на пазарот на хартии 
од вредност вршат забранети работи и дејствија во работењето со хартии 
од вредност, предвидени со ЗХВ или со друг закон од надлежност на 
Комисијата и со правилата на саморегулирачките организации. 

Комисијата врши непосредна контрола на работењето на учесниците на 
пазарот на хартии од вредност заради утврдување на законитоста во нивното 
работење. Контролите можат да се вршат со или без претходна најава, по 
своја оцена и како дел од редовното работење на Комисијата. При вршењето 
на контролата овластеното лице, вработено во Комисијата, презентира 
решение за овластување за контрола во просториите на правното лице 
учесник на пазарот на хартии од вредност. Овластеното лице, вработено во 
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Комисијата е овластено да: а) ја прегледа и провери целокупната деловна 
документација; б) обезбеди копија од сите документи значајни за контролата; 
в) побара увид и да обезбеди примероци од сите документи во врска со 
финансиското работење; г) побара од раководните лица и вработени во 
учесникот на пазарот на хартии од вредност информации во врска со 
неговото работење и д) добие усни и писмени објаснувања за потребите 
на контролата. Одбивањето и попречувањето на непосредна контрола од 
страна на учесник на пазарот на хартии од вредност е основа за привремено 
или трајно одземање на дозволата за работење од страна на Комисијата.

Комисијата врши посредна контрола на работењето на овластените 
учесници на пазарот на хартии од вредност со увид и анализа на финансиските 
известувања, извештаите и друга документација која овластените учесници 
на пазарот на хартии од вредност и другите субјекти се должни да ги 
доставуваат во согласност со ЗХВ или на барање на Комисијата, контрола 
на книгите, на актите и на целокупната друга деловна документација која се 
води во согласност со ЗХВ или со друг закон и врз основа на подзаконските 
прописи донесени врз основа на овие закони, а која се доставува на барање на 
Комисијата. Посредна контрола опфаќа континуирано следење и проверка на 
податоците од извештаите, известувањата, деловните евиденции и другите 
документи кои овластените учесници на пазарот на хартии од вредност се 
должни да ги доставуваат до Комисијата согласно со постојните прописи, 
како и документи, известувања и објави од други субјекти кои се поврзани со 
овластените учесници при работењето со хартиите од вредност. 

Наоди од контролата
Ако, во текот на контролата, Комисијата утврди дека овластен учесник 

на пазарот на хартии од вредност не ги почитува одредбите од ЗХВ, 
правилниците донесени врз основа на ЗХВ или правилата на овластените 
учесници на пазарот, Комисијата може: 

а) јавно да ги обелодени информациите за утврдените неправилности 
и незаконитости во работењето со хартии од вредност, 

б) да издаде решение до овластениот учесник на пазарот на хартии 
од вредност за отстранување на утврдените неправилности и незаконитости 
во определен рок и да добие извештај во кој се опишани преземените мерки 
за отстранување на неправилностите и незаконитостите,

в) да воведе времена забрана од најмногу 30 работни дена за 
вршење на сите или дел од услугите со хартии од вредност за кои учесникот 
на пазарот за хартии од вредност има добиено дозвола за работење,

г) да донесе решение за замрзнување на средствата на сметките на 
учесниците на пазарот на хартии од вредност во банка или друга финансиска 
институција за период од најмногу 15 работни дена,

д) да спроведува инспекциски надзор според правилата кои ги 
донесува Комисијата,

 ѓ) да донесе решение за одземање на согласноста на одговорното 
лице (директор) на овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност, 

е) да донесе решение за изрекување на јавна опомена,
ж) да донесе решение за трајна забрана за вршење на сите или дел 
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од услугите со хартии од вредност за кои учесникот на пазарот на хартии од 
вредност има добиено дозвола за работење,

з) да му изрече мандатна казна на учесник на пазарот на хартии од 
вредност,

ѕ) да побара изменување на правилата или статутот на учесникот на 
пазарот на хартии од вредност и

и) да нареди преземање на други мерки за подобрување на 
финансиската дисциплина при работењето на учесникот на пазарот на хартии 
од вредност.

Доколку Комисијата открие дека директор, вработен, член на управниот 
и надзорниот одбор или одборот на директори на учесник на пазарот на 
хартии од вредност или лице со дозвола за работење со хартии од вредност: 
а) ги прекршил одредбите од ЗХВ или правилниците донесени врз основа на 
ЗХВ и другите закони во нејзина надлежност и б) предизвикал учесникот на 
пазарот на хартии од вредност да ги прекрши правилниците од ЗХВ и своите 
правила, Комисијата може:

- парично да го казни директорот, вработениот, членот на управниот 
и надзорниот одбор или одборот на директори на учесникот на пазарот на 
хартии од вредност или лице со дозвола за работење со хартии од вредност и

- времено или трајно да му ја одземе дозволата за работење со хартии 
од вредност или согласноста на тоа лице издадена во согласност со ЗХВ.

Надзор 
Комисијата е овластена да спроведува надзор заради утврдување 

дали овластен учесник на пазарот за хартии од вредност, операторот со 
Фондот или друго физичко или правно лице го прекршиле ЗХВ, правилниците 
донесени врз основа на ЗХВ, другите закони во нејзина надлежност 
и правилата на овластените учесници на пазарот. Надзорот го вршат 
овластени лица вработени во Комисијата. Во текот на надзорот Комисијата 
може да повика лица со цел на Комисијата да и дадат усни информации, 
во форма на изјави или одговори. Информациите добиени при вршење на 
надзорот, Комисијата ги чува како доверливи и се употребуваат во постапка 
што ја води Комисијата или во судска постапка.

Преземање мерки 
Овластување за преземање мерки во постапка на издавање, понуда 

и продажба на хартии од вредност
Ако Комисијата открие дека издавачот ги прекршил одредбите од 

ЗХВ и правилниците донесени врз основа на ЗХВ, во врска со издавањето, 
понудата и продажбата на хартии од вредност, таа може:

а) јавно да ги обелодени информациите за незаконитостите и 
неправилностите; 

б) да издаде решение со кое издавачот се задолжува да ги исправи 
незаконитостите и неправилностите во утврдениот рок и 

в) времено или трајно да го прекине, односно да го запре издавањето 
на хартии од вредност. 
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Издавачот е должен да ги отстрани незаконитостите и неправилностите 
во утврдениот рок и за тоа да поднесе извештај до Комисијата. Ако издавачот 
не ги отстрани незаконитостите и неправилностите, Комисијата донесува 
решение со кое времено или трајно го прекинува, односно го запира 
издавањето на хартиите од вредност и наложува враќање на уплатените 
средства на купувачите. Комисијата го објавува решението во најмалку 
еден дневен весник кој излегува на територијата на Република Северна 
Македонија. 

Овластување за преземање мерки против брокерските куќи

Комисијата донесува решение за отстранување на утврдените 
неправилности и незаконитости ако при контрола констатира неправилности 
и незаконитости во работењето со хартии од вредност кај брокерската куќа. 

Вакво решение, Комисијата донесува и во случај кога: 
а) брокерската куќа не ги исполнува условите за вршење на услуги 

со хартии од вредност во согласност со ЗХВ,
 б) брокерската куќа врши услуги со хартии од вредност за кои нема 

добиено дозвола од Комисијата, односно врши услуги и дејности кои според 
ЗХВ не смее да ги врши,

в) брокерската куќа постапува спротивно на правилата за владеење 
со ризици во согласност со ЗХВ,

г) брокерската куќа постапува спротивно на правилата за водење 
на деловните книги и деловните извештаи, односно за ревидирање на 
годишните извештаи, 

д) брокерската куќа не ги исполнува обврските за поднесување на 
извештаи и известувања во согласност со ЗХВ и 

ѓ) во други случаи кога брокерската куќа не постапува во согласност 
со ЗХВ и со правилата на саморегулирачките организации, како и кога 
постапува спротивно и со други правила на пазарот на хартии од вредност 
во работењето со хартии од вредност. 

Во решението, Комисијата утврдува рок за отстранување на 
утврдените неправилности и незаконитости. Брокерската куќа е должна да 
ги отстрани утврдените неправилности и незаконитости и на Комисијата да 
и достави извештај во кој ќе ги опише преземените мерки за отстранување 
на неправилностите и незаконитостите. Кон извештајот задолжително се 
приложуваат документи и други докази од кои се гледа дека утврдените 
недостатоци се отстранети.

Комисијата донесува решение за привремена забрана за вршење на 
сите или дел од услугите со хартии од вредност на брокерската куќа за кои 
има добиено дозвола во следниве случаи: 

а) брокерската куќа не го организирала работењето, односно 
тековно не ги води деловните книги, деловната документација и други 
административни и деловни евиденции така што не може во секој момент да 
се провери дали работи согласно со одредбите од ЗХВ, а особено согласно 
со правилата за владеење со ризици;
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б) брокерската куќа не постапи согласно со решението на Комисијата 
за отстранување на утврдени неправилности и незаконитости или истите не 
може да ги отстрани, односно од доставениот извештај во кој се опишани 
преземените мерки за отстранување на неправилностите и незаконитостите 
и од приложените документи и други докази не може да се утврди дека 
утврдените неправилности и незаконитости се отстранети; 

в) брокерската куќа ненавремено и последователно не доставува 
известувања и извештаи до Комисијата во согласност со ЗХВ или на друг 
начин го попречува вршењето на контролата; 

г) во случај кога брокерската куќа ќе стори забранети работи со 
хартии од вредност предвидени со ЗХВ или со друг закон и со правилата на 
саморегулирачките организации;

 д) не одбие барање за какво било дејствие со хартии од вредност ако 
знае или би морало да знае дека поради извршување на барањето може да 
дојде до кршење на овој закон, другите закони од надлежност на Комисијата 
и правилата на саморегулирачките организации; 

ѓ) ја крши должноста за чување на доверливи податоци, забрана 
на манипулација или забрана на употреба на внатрешни информации во 
согласност со ЗХВ; 

е) кога не постапува во согласност со задолженијата и обврските во 
рокови определени со решение на Комисијата и 

ж) постапува спротивно на одредбите на ЗХВ и на прописите донесени 
врз основа на него на начин што го загрозува или оневозможува работењето 
на саморегулирачките организации. 

Привремената забрана за вршење на сите или дел од услугите со хартии 
од вредност на брокерската куќа важи најмногу 30 работни дена. Решението 
за привремената забрана, Комисијата најдоцна во рок од три работни дена 
од неговото донесување, го доставува и на берзата и на депозитарот кои 
брокерската куќа на која забраната се однесува, треба да ја исклучат од 
членството додека трае забраната.

Комисијата ја одзема дозволата за вршење на услугите во врска со 
хартии од вредност на брокерската куќа во следниве случаи:

а) брокерската куќа по донесено решение на Комисијата за 
отстранување на утврдени неправилности и незаконитости истите не 
може да ги отстрани, односно од доставениот извештај во кој се опишани 
преземените мерки за отстранување на неправилностите и од приложените 
документи и други докази не може да се утврди дека утврдените недостатоци 
и неправилности се отстранети, а во случај на сторени потешки повреди на 
правилата за работење со хартии од вредност предвидени со ЗХВ или со друг 
закон од надлежност на Комисијата и со правилата на саморегулирачките 
организации, 

б) извршува потешки повреди на правилата за работење со хартии од 
вредност предвидени со ЗХВ и со други закони од надлежност на Комисијата 
и правилата на саморегулирачките организации, 

в) не започне со работа шест месеца од издавањето на дозвола или 
ако прекине со работење повеќе од шест месеца,
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г) дозволата е стекната со наведување на невистинити податоци,
д) брокерската куќа врши други работи кои не се повразни со хартиите 

од вредност во ЗХВ, 
ѓ) ако надлежниот орган на брокерската куќа донесе одлука за измена 

на дејноста врз основа на која брокерската куќа повеќе нема да врши услуги во 
врска со хартии од вредност,

е) престане да ги исполнува кадровските, техничките и организационите 
услови предвидени со ЗХВ или со подзаконските акти и правилата на 
саморегулирачките организации, 

ж) ако брокерската куќа не ги исполнува условите во врска со 
капиталска соодветност и на други услови за работење, согласно со 
правилата за владеење со ризици, како и на други услови и обврски во 
согласност со законите од надлежност на Комисијата, 

з) кога брокерската куќа не постапува согласно со решението за 
привремена забрана на вршење на услуги и 

ѕ) кога Комисијата, откако издала дозвола, добие информација 
која доколку била добиена навремено ќе била причина за неиздавање, или 
ако околностите се промениле до таа мера што Комисијата не би издала 
дозвола, или пак се случат и двете.

Со решението за одземање на дозволата, Комисијата определува рок 
кој не може да биде пократок од шест месеца од одземањето на дозволата 
во кој брокерската куќа не смее да побара да се обнови дозволата која 
претходно е одземена. Ова решение, Комисијата го доставува на берзата 
и на депозитарот кои треба брокерската куќа да ја исклучат од членството. 

Комисијата може да донесе решение за изрекување јавна опомена на 
брокерската куќа и на директорот на брокерската куќа. При одлучувањето 
за изрекување јавна опомена Комисијата ја зема предвид тежината на 
повредата и околноста дали на брокерската куќа и на директорот на 
брокерската куќа веќе им е изречена јавна опомена. 

Овластување за преземање на мерки против брокерите

Ако при контрола Комисијата утврди дека во работењето на брокерот 
има неправилности, незаконитости и непочитување на обврските во 
согласност со ЗХВ, подзаконските акти донесени врз основа на закон и 
непочитување на правилата на саморегулирачките организации, Комисијата 
може да донесе решение заради преземање на следниве мерки: 

а) привремена забрана на брокерот да врши работи за кои има 
добиено дозвола,

б) јавно објави дека брокерот ги повредува правилата за работа со 
хартии од вредност; 

в) изрекување јавна опомена и
г) одземање на дозволата.
Комисијата донесува решение за одземање на дозвола на брокерот 

и во случај кога: 
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а) податоците од членот 112 на ЗХВ (услови кои лице треба да ги 
исполнува за да има право на полагање на стручен испит за работење со 
хартии од вредност) се невистинити,

б) врши забранети дејствија и работи со хартии од вредност, 
в) врши други работи кои не се поврзани со работење со хартии од 

вредност во согласност со ЗХВ, 
г) не одбие барање за какво било дејствие со хартии од вредност 

ако знае или би морал да знае дека поради извршување на барањето може 
да дојде до кршење на ЗХВ, другите закони од надлежност на Комисијата и 
правилата на саморегулирачките организации, 

д) ако повеќе не ги исполнува условите кои се потребни за добивање 
на дозвола за брокер, 

ѓ) доколку по предупредување на Комисијата брокерот продолжи 
да постапува спротивно на правилата и обврските во согласност со ЗХВ, 
подзаконските акти донесени врз него и на правилата на саморегулирачките 
организации и 

е) Комисијата, откако издала дозвола, добие информација која 
доколку била добиена навремено ќе била причина за неиздавање, или 
ако околностите се промениле до таа мера што Комисијата не би издала 
дозвола, или пак се случат и двете.

Овластување за преземање на мерки против друштвата за 
инвестиционо советување и на инвестиционите советници 

Ако при контрола Комисијата утврди дека во работењето на 
друштвото за инвестиционо советување и на инвестициониот советник има 
неправилности, незаконитости и непочитување на обврските во согласност 
со ЗХВ, прописите донесени врз основа на ЗХВ и непочитување на правилата 
на саморегулирачките организации, Комисијата може да донесе решение
заради преземање на следниве мерки: 

- привремена забрана на друштвото за инвестиционо советување и 
на инвестициониот советник да врши работи за кои има добиено дозвола, 

- јавно објави дека друштвото за инвестиционо советување и на 
инвестициониот советник ги повредува правилата за работа со хартии од 
вредност, 

- изрекување јавна опомена и 

- одземање на дозволата.

Комисијата донесува решение за одземање на дозвола на друштвото 
за инвестиционо советување и на инвестициониот советник во случај кога: 

а) податоците од членовите 148 (друштво за инвестиционо 
советување) и 150 (услови кои лице треба да ги исполнува за да има право 
на полагање на стручен испит за вршење на инвестиционо советување) на 
ЗХВ се невистинити,

б) врши забранети дејствија и работи со хартии од вредност, 
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в) врши други работи кои не се поврзани со работење со хартии од 
вредност во согласност со ЗХВ, 

г) не одбие барање за какво било дејствие со хартии од вредност 
ако знае или би морало да знае дека поради извршување на барањето може 
да дојде до кршење на ЗХВ, други закони од надлежност на Комисијата и 
правилата на саморегулирачките организации,

д) ако повеќе не ги исполнува условите кои се потребни за 
добивање на дозвола за друштвото за инвестиционо советување, односно 
за инвестициониот советник,

ѓ) доколку по предупредување на Комисијата, друштвото за 
инвестиционо советување, односно инвестициониот советник продолжи 
да постапува спротивно на правилата и обврските во согласност со ЗХВ, 
подзаконските акти донесени врз него и на правилата на саморегулирачките 
организации и 

е) Комисијата, откако издала дозвола, добие информација која 
доколку била добиена навремено ќе била причина за неиздавање, или 
ако околностите се промениле до таа мера што Комисијата не би издала 
дозвола, или пак се случат и двете.

Овластување за преземање на мерки против берза 

При вршење на контрола на берзата во согласност со ЗХВ, Комисијата 
ги проверува: 

а) законитоста на работењето на берзата во согласност со ЗХВ,
б) законитоста на берзанското тргување со хартии од вредност, 
в) применувањето на законите и другите прописи кои се однесуваат 

на работењето со хартии од вредност, како и сопствените правила, статутот 
и други акти врз основа на кои се издава одобрението за работа на берзата,

г) дали на берзата се врши промет на хартии од вредност кои ги 
исполнуваат пропишаните услови за тргување, односно дали тие работи ги 
вршат овластени брокери и 

д) контрола на финансиската состојба на берзата и на членките на 
берзата.

Ако при контрола се утврди дека во работењето на берзата има 
неправилности, односно незаконитости, Комисијата може да ги преземе 
следниве мерки: 

а) да издаде решение за отстранување на утврдените неправилности 
и незаконитости во работењето со долгорочните хартии од вредност, 

б) да издаде решение за привремено запирање на работењето на 
берзата, 

в) јавно да ги објавува податоците за неправилностите и 
незаконитостите во работењето на брокерските куќи членки на берзата и на 
самата берза, 
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г) привремено или трајно да ја одземе дозволата за работа на 
берзата,

д) да преземе и други мерки за подобрување на работењето на 
берзата и

ѓ) да донесе решение за отповикување на согласноста за директор 
на берзата. 

Комисијата може да донесе решение за изрекување јавна опомена на 
берзата и на директорот на берзата. При одлучувањето за изрекување јавна 
опомена Комисијата ја зема предвид тежината на повредата и околноста 
дали на берзата и на директорот на берзата веќе им е изречена јавна опомена 
Комисијата јавно го објавува диспозитивот од решението по неговата 
конечност во најмалку еден дневен весник кој излегува на територијата на 
Република Северна Македонија.

Овластување за преземање на мерки против депозитар 

При вршење на контрола на депозитар во согласност со ЗХВ, 
Комисијата ги контролира: 

а) законитоста на работењето на депозитарот во согласност со ЗХВ, 
б) законитоста во вршењето на работите со хартии од вредност, 
в) дали депозитарот ги применува законите и другите прописи кои 

се однесуваат на работењето со хартии од вредност, како и сопствените 
правила, статутот и други акти врз основа на кои се издава одобрението за 
работа на депозитарот,

г) дали на депозитарот се вршат работи со хартии од вредност кои 
ги исполнуваат условите и обврските пропишани со ЗХВ и подзаконските 
акти и со правилата донесени во согласност со ЗХВ и 

д) контрола на финансиската состојба на депозитарот и членките 
на депозитарот.

Ако при контрола се утврди дека во работењето на депозитарот има 
неправилности, односно незаконитости, Комисијата може да ги преземе 
следниве мерки: 

а) да издаде решение за отстранување на утврдените неправилности 
и незаконитости во работењето со хартиите од вредност,

б) да донесе решение за привремено запирање на работењето на 
депозитар,

в) јавно да објави за утврдените неправилности и незаконитости во 
работењето на депозитарот,

г) да ја одземе дозволата за работа на депозитарот,
д) да преземе и други мерки за подобрување на работењето на 

депозитарот и
ѓ) да донесе решение за отповикување на согласноста за директор 

на депозитарот. 
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Комисијата може да донесе решение за изрекување јавна опомена 
на депозитарот и на директорот на депозитарот. При одлучувањето 
за изрекување јавна опомена Комисијата ја зема предвид тежината на 
повредата и околноста дали на депозитарот и на директорот на депозитарот 
веќе им е изречена јавна опомена. Комисијата јавно го објавува диспозитивот 
од решението по неговата конечност во најмалку еден дневен весник кој 
излегува на територијата на Република Северна Македонија.

Овластување за преземање на мерки против акционерски друштва 
со посебни обврски за известување

Доколку Комисијата открие дека акционерското друштво со посебни 
обврски за известување ги прекршило одредбите од ЗХВ или прописите 
донесени врз основа на овој закон, Комисијата може:

а) јавно да ги обелодени информациите за неправилностите и 
незаконитостите, 

б) да донесе решение со кое од акционерското друштво со посебни 
обврски за известување и/или од неговите директори или вработени се бара 
да ги отстранат неправилностите и незаконитостите и да биде известена за 
отстранување на истите, 

в) да наложи времено прекинување на тргувањето со хартиите од 
вредност на акционерското друштво со посебни обврски за известување во 
период од 30 работни дена, 

г) да наложи времена забрана на нетрговските преноси на хартиите 
од вредност на акционерското друштво со посебни обврски за известување 
во период од 30 работни дена и 

д) парично да го казни акционерското друштво со посебни обврски 
за известување.

Доколку Комисијата открие дека директор, вработен, член на 
управниот и надзорниот одбор и одборот на директори на акционерското 
друштво со посебни обврски за известување ги прекршил одредбите од ЗХВ 
или правилниците донесени врз основа на овој закон и/или предизвикал 
акционерското друштво со посебни обврски за известување да ги прекрши 
прописите донесени врз основа на овој закон, Комисијата може: 

а) парично да го казни директорот, вработениот, членот на управниот 
и надзорниот одбор и одборот на директори на акционерското друштво со 
посебни обврски за известување и 

б) да донесе решение со кое трајно или времено му забранува на 
физичкото лице да купува, продава или да биде вклучено во нетрговски 
преноси со хартии од вредност кои ги издава акционерското друштво со 
посебни обврски за известување.

Овластување за преземање на мерки против акционери кои 
поседуваат повеќе од 5% од хартиите од вредност на акционерското 
друштво со посебни обврски за известување

Доколку Комисијата открие дека правното или физичкото лице ги 
прекршило одредбите од членовите 166 (обврски за известување на 
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одредени акционери - извештаи за сопственоста) и 167 (обврски кои 
Комисијата ги пропишала со подзаконски акти) на ЗХВ, Комисијата може: 

а) јавно да ги обелодени информациите за неправилностите и 
незаконитостите;

б) да донесе решение со кое лицето се задолжува во определен 
рок да ги отстрани неправилностите и незаконитостите и да ја извести 
Комисијата за отстранување на истите; 

в) да донесе решение со кое времено го суспендира правото на 
глас на лицето во однос на хартиите од вредност до отстранување на 
неправилностите и незаконитостите и 

г) парично да го казни лицето.

Други овластувања на Комисијата

Доколку Комисијата заклучи дека постои основано сомнение дека 
физичкото или правното лице ги прекршило одредбите на ЗХВ или прописите 
донесени врз основа на овој закон, Комисијата покренува постапка кај 
надлежен орган. 

Комисијата има овластување за размена на информации со други 
надлежни органи (органите надлежни за кривичен прогон). Комисијата има 
овластување за собирање и обработување на лични податоци.Комисијата е 
овластена да се вклучи во постапката што се води во врска со прекршувања 
на одредбите од ЗХВ, прописите донесени врз основа на овој закон и други 
закони во нејзина надлежност. Комисијата може да се јави како учесник во 
постапката единствено со цел да го информира судот за нејзините ставови, 
мислења и толкувања.

Комисијата е овластена за меѓународна соработка и може да склучува 
меморандуми за разбирање, како и други акти со регулаторите на пазарите 
на хартии од вредност на други земји и други финансиски регулатори, со 
цел за координирање и соработка во спроведувањето на одредбите од ЗХВ, 
друг закон и прописите донесени врз основа на нив. Размената на доверливи 
информации се врши врз основа на принципот на реципроцитет со земјите 
со кои се склучени тие акти.

Во постапката на контрола и надзор Комисијата може да обезбеди 
документи, податоци и информации за состојбите на банкарските сметки 
на физички или правни лица, а во врска со трговските преноси на хартии 
од вредност, согласно со закон. Комисијата е овластена да склучува 
меморандум за разбирање и други акти со домашни финансиски регулаторни 
и супервизорски тела или со други државни органи и институции за 
поефикасно спроведување на законите во нејзина надлежност. 

Финансирање, водење евиденција и поднесување извештаи 

Средствата за работа на Комисијата се обезбедуваат од надоместоци 
кои Комисијата ги наплатува за покривање на трошоците за извршените 
услуги. Комисијата со тарифник ја утврдува висината на надоместоците. 
Владата на Република Северна Македонија дава согласност на тарифникот.
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Од вишокот на приходи над расходи од работењето на Комисијата се 
формира резервен фонд. Средствата од резервниот фонд се користат за 
финансирање на недостигот на средства на Комисијата, премостување на 
временската неусогласеност на приходите над расходите на Комисијата и 
во функција на развој и унапредување на работењето на Комисијата.

Комисијата е должна во период од три години од приемот да ги 
чува: а) податоците и документите доставени од издавачот во врска со 
издавањето на хартии од вредност; б) податоците и документите доставени 
од акционерските друштва со посебни обврски за известување согласно со 
одредбите на ЗХВ и в) податоците и документите доставени од учесниците 
на пазарот на хартии од вредност согласно со одредбите на ЗХВ. 

Комисијата на крајот на секое тримесечје објавува список на сите 
изречени мерки врз основа на одредбите од ЗХВ по нивната конечност.

 Комисијата за својата работа до Владата на Република Северна 
Македонија и до Собранието на Република Северна Македонија доставува 
еднаш годишно, најдоцна до 31 мај, годишен извештај за својата работа, 
заедно со финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор 
согласно со меѓународните ревизорски стандарди и финансискиот план 
за наредната година. Комисијата го доставува годишниот извештај до 
Собранието за усвојување.Комисијата во рок од 15 календарски дена од 
денот на усвојување на годишниот извештај, истиот го објавува на својата веб 
страница и објавува резиме од годишниот извештај со мислење од овластен 
ревизор во најмалку еден дневен весник кој излегува на територијата на 
Република Северна Македонија.

 Против решението што го донесува Комисијата може да се изјави жалба 
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен, во рок од 15 работни дена од денот на приемот 
на истото. Против конечните одлуки на Државната комисија за одлучување 
во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен може да се 
поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд.

Ако со ЗХВ поинаку не е определено, во постапката при донесувањето 
на решение од страна на Комисијата и Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен се применува 
Законот за општа управна постапка.

Прекршочен орган и Прекршочни санкции97

Надлежноста за изрекување на глоби поради непочитување на ЗХВ кое 
е определено како прекршок, изречно е пренесена на Комисијата за хартии 
од вредност, која се јавува како прекршочен орган. Прекршочната постапка 
пред прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок,
формирана од три лица вработени во Комисијата за хартии од вредност, 
кои ги именува претседателот на Комисијата за хартии од вредност за 
времетраење од пет години со право на реизбор. Задачата на Прекршочната 
комисија е да донесува одлуки за прекршоците од ЗХВ и за изрекување на 
прекршочни санкции. Против решенијата на Прекршочната комисија, со кои 
се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе жалба до Државната 
комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор 
и прекршочната постапка.

97 Членови од 232-а до 245-з од Законот за хартии од вредност
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Забрзана постапка - Постапка за издавање на прекршочен платен 
налог 

За сите прекршоци за кои е надлежна Комисијата за хартии од вредност, 
овластени лица за спроведување на контрола од страна на Комисијата 
(овластени лица), при констатирање на прекршокот се должни на сторителот 
на прекршокот да му предложат постапка за издавање на прекршочен платен 
налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка. Постапката за 
издавање на прекршочен платен налог е задолжителна. Сторителот кој ќе ја 
плати глобата во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог 
на сметката означена во платниот налог, ќе плати половина од изречената 
глоба, за кое право се поучува во правната поука. Ако сторителот не ја плати 
глобата во овој рок, овластеното лице поднесува барање за поведување на 
прекршочна постапка до Прекршочната комисија. 

Во делот на прекршочни санкции од ЗХВ се определени непочитувањата 
на одредбите од ЗХВ кои се утврдени како прекршок и определена е глобата 
којашто ќе се изрече на сторителите на прекршоците.

Контрола и надзор од аспект на Законот за инвестициски фондови98

Комисијата за хартии од вредност врши контрола над работењето 
на друштвата за управување, отворените и затворените фондови и 
депозитарната банка во делот на работењето на инвестициските фондови. 
Комисијата може без ограничување да ги прегледува деловните книги и 
другите документи на друштвата за управување, инвестициските фондови и 
депозитарните банки во делот на работењето на инвестициските фондови.

Комисијата може да врши редовна и вонредна контрола. Според 
начинот на извршување контролата може да биде посредна и непосредна. 
Посредната контрола опфаќа континуирано следење и проверка на 
податоците од извештаите, извесувањата, деловните евиденции и другите 
документи кои друштвата за управување, отворените и затворените фондови 
и депозитарната банка во делот на работењето на инвестициските фондови 
се должни да ги доставуваат до Комисијата согласно со ЗИФ. Непосредната 
контрола се спроведува преку вршење директен увид на податоците од 
редовното работење во просториите на контролираниот учесник на пазарот 
на хартии од вредност заради утврдување на законитоста во неговото 
работење. Непосредната контрола може да се врши со или без претходна 
најава, по своја оцена и како дел од редовното работење на Комисијата.

Ако при контролата, Комисијата утврди неправилности во работењето, 
или во водењето на деловните книги, може да преземе мерки, и тоа: ќе 
донесе решение со кое ќе му наложи на друштвото за управување, односно 
на депозитарната банка, утврдените неправилности и незаконитости во 
нивното работење да ги отстрани во определен рок, но не подолг од 30 
календарски дена. Друштвото за управување, односно депозитарната банка 
е должно во утврдениот рок од Комисијата да ги отстрани неправилностите 
и да ја извести Комисијата, со приложување на докази дека недостатоците 
или неправилностите се отстранети или исправени.

98 Членови 129 -135 од Законот за инвестициски фондови
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Освен оваа мерка, Комисијата може да донесе и решение за привремена 
забрана на работењето на друштвото за управување или депозитарната банка 
во делот на работењето на инвестициските фондови. Против решението на 
Комисијата може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување 
во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 
работни дена од денот на приемот на истото.  

Комисијата може да донесе решение за изрекување јавна опомена на 
друштвото за управување и на извршниот член на одборот на директори, 
односно на претседателот на управниот одбор на друштвото за управување. 
При одлучувањето за изрекување јавна опомена Комисијата ја зема предвид 
тежината на повредата и околноста дали на друштвото за управување и на 
извршниот член на одборот на директори, односно на претседателот на 
управниот одбор на друштвото за управување веќе им е изречена јавна опомена. 
Комисијата јавно го објавува диспозитивот од решението по неговата конечност 
во најмалку два дневени весника во Република Северна Македонија.

Комисијата може да донесе решение за изрекување јавна опомена на 
депозитарната банка во делот на работењето со инвестициските фондови 
и на директорот на организациониот дел од банката кој ја врши услугата 
чувар на имот. При одлучувањето за изрекување јавна опомена Комисијата 
ја зема предвид тежината на повредата и околноста дали на депозитарната 
банка во делот на работењето со инвестициските фондови и на директорот 
на организациониот дел од банката кој ја врши услугата чувар на имот 
им е изречена јавна опомена. Комисијата јавно го објавува диспозитивот 
од решението по неговата конечност во најмалку два дневени весника во 
Република Северна Македонија.

Исто така, Комисијата може привремено да ја одземе дозволата 
за работа на друштвото за управување и одобрението за избор на 
депозитарната банка доколку друштвото за управување и депозитарната 
банка не доставуваат редовно извештаи за своето работење до Комисијата.

Комисијата е овластена да спроведува надзор заради утврдување 
дали друштвото за управување, депозитарната банка и затворениот фонд 
го прекршиле Законот за инвестициски фондови и подзаконските акти 
донесени врз основа на овој закон. Надзорот го вршат овластени лица 
вработени во Комисијата.

 Во делот на прекршочни одредби99 од  Законот за инвестициски 
фондови се определени непочитувањата на одредбите од овој закон кои 
се утврдени како прекршок и определена е глобата којашто ќе се изрече на 
сторителите на прекршоците. Исто така, и според овој закон, прекршочна 
постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.

99 Членови 136-145-a oд Законот за инвестициски фондови
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Контрола врз текот на понудата за преземање согласно Законот 
за преземање на акционерските друштва100

Комисијата има надлежност да врши контрола на спроведувањето на 
понудата за преземање и е надлежен орган за спроведувањето на Законот 
за преземање на акционерските друштва. Вработените во Комисијата 
се должни сите податоци и информации кои ги дознале при вршење на 
контролата да ги користат во рамките на своите надлежности и да ги чуваат 
како деловна тајна. 

Ако Комисијата при спроведување на контролата утврди 
неправилности во текот на понудата за преземање кои можат да бидат 
отстранети, со решение му наложува на преземачот, банката, односно 
брокерската куќа која ја дала понудата во име и за сметка на преземачот 
или целното друштво, да ги отстрани истите. Во решението, Комисијата 
определува рок за отстранување на неправилностите кој не смее да биде 
подолг од пет календарски дена од денот на прием на решението. Лицата 
спрема кои е изречено решението се должни на Комисијата да и достават 
извештај за преземените мерки за отстранување на неправилностите 
и да приложат документи и докази дека утврдените неправилности се 
отстранети. Во периодот од донесувањето на решението до истекот на 
рокот за отстранување на неправилностите, прифаќањето или одбивањето 
на понудата за преземање од страна на имателите на хартии од вредност 
на кои се однесува понудата, не произведува правно дејство. Во тој период 
не тече рокот за прифаќање на понудата за преземање.

Доколку преземачот не ги отстрани неправилностите во утврдениот рок, 
односно доколку се работи за неправилности кои не можат да се отстранат, 
Комисијата со решение ја запира постапката на понудата за преземање.

Против решението за отстранување неправилности и против решението 
за запирање на постапката на понудата за преземање може да се изјави 
жалба во рок од 15 работни дена до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Во делот на прекршочни одредби од Законот за преземање на 
акционерските друштва се определени непочитувањата на одредбите од 
овој закон кои се утврдени како прекршок и определена е глобата којашто ќе 
се изрече на сторителите на прекршоците. Исто така, и според овој закон, 
прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.

100 Членови 59 и 60  од Законот за преземање на акционерските друштва
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2.1. Структура и функционирање на пазарите на хартии од 
вредност101

2.1.1. Пазарот на капитал
Финансискиот пазар претставува организирано место, со сите 

потребни елементи кои се неопходни за негово функционирање, на 
кое во точно определено време, според пазарни правила и узанси на 
купопродажба организирано се сретнуваат понудата и побарувачката на 
слободни финансиски средства (пари, капитал и девизи).102 Финансискиот 
пазар е специфичен пазар, бидејќи на него се тргува со посебна стока (пари, 
капитал, хартии од вредност - краткорочни и долгорочни, валути и девизи) на 
специфичен начин и според специфични услови. Како резултат на односот 
помеѓу понудата и побарувачката се формира цената, односно каматна 
стапка на парите, капиталот и девизите. Финансискиот пазар, како сегмент 
на вкупниот пазар се јавува во улога на механизам кој што треба да влијае 
врз оптимална алокација на финансиските средства, урамнотежување на 
реалните инвестиции и паричната акумулација.

Ако тргнеме од најширокoтo разбирање на концептот на финансиските 
пазари, како места за сретнување на понудата и побарувачката на 
финансиска актива, би можело да се каже дека појавата и развојот на 
финансиските пазари се совпаѓа со појавата на парите. 

Брзиот развој на финансиските пазари во индустријализираните земји, 
особено во САД, бараше и развој на системот на современи финансиски 
институции, кои се соодветни на потребите, пред сé, на инвеститорите, 
а потоа и на корисниците на капиталот. Таквото барање се постави како 
неопходно, бидејќи банкарскиот сектор организиран на конзервативен 
начин стана пречка за развој на пазарните односи и на финансиските пазари 
воопшто.

Реорганизацијата и прилагодувањето на банкарскиот сектор на ново 
настанатата ситуација и новите потреби беше доста бавно поради различни 
причини, од кои најважна причина е неизвесноста и ризикот во работите со 
пари и капитал. На овие факти треба да им се заблагодари што земјите со 
развиени финансиски пазари ја збогатија нивната финансиска структура со 
палета на нови по флексибилни и ефикасни институции од конзервативните 
и бавно прилагодливите банкарски организации.

101 Материјалот за ова подрачје е подготвен од Др. Насер Амети
102 Трајковски Б. “ Деловни финанси и финансиски менаџмент“, Прилеп, 1997, стр.152.
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Основни карактеристики на современите финансиски пазари:
1) Интернационализацијата и глобализацијата имаат за резултат 

бришење на националните бариери, создавање на светски глобален 
финансиски пазар; 

2) Финансиските иновации - во финансиските пазари во светот во 
последните години се појавија голем број на финансиски иновации;

3) Дерегулација – меѓусебно усогласување на регулативата во различни 
земји, со цел обезбедување на сигурност и доверба и намалување 
на улогата на државата во регулирањето на финансиските пазари, 
но сепак државата задржа одредени надлежности во доменот на 
регулацијата на финансиските пазари.  

4) Континуитет – постојаниот развој на комуникациите создава услови 
за континуирано функционирање на финансиските пазари. Со помош 
на современата информатичка технологија можно е 24 часа дневно 
да се следат трансакциите и да се тргува во речиси сите финансиски 
пазари во светот;

5) Технолошките иновации;

Современите финансиски пазари се многу динамични и нивната основна 
карактеристика е постојаното создавање на нови финансиски инструменти 
и бришење на границите помеѓу националните пазари, што претставува 
одговор на финансиските пазари на промените во опкружувањето. 
Истовремено дојде до подобрување на телекомуникациските системи 
и информатичката технологија, која овозможува електронски пренос на 
податоци, што е предуслов за континуирано тргување и дематеријализација 
на тргувањето. Во континуитет се одвива постојан процес на надградба на 
постојните и создавање на нови институции во финансиските пазари.

Финансискиот пазар може да се подели на три основни сегменти преку 
кои се остварува трансферот на финансиските средства помеѓу дефицитните 
и суфицитните  економски  единици и тоа на: пазар на пари, пазар на капитал 
и девизен пазар. Меѓутоа, иако тие претставуваат посебни пазари со 
самостојно функционирање, сепак, тие се надополнуваат и испреплетуваат, 
така што е најдобро е да се разгледуваат во контекст на единствениот 
финансиски пазар. Пазарот на капитал како дел од финансискиот пазар се 
дефинира како организирано сретнување на понудата и побарувачката на 
долгорочни финансиски средства.103

Тоа значи, дека суштинската карактеристика на овој пазар е тоа што 
преку него се врши трансфер на долгорочни финансиски средства помеѓу 
суфицитните и дефицитните економски единици, при што, под долгорочни 
финансиски средства се подразбираат оние средства кои остануваат 
слободни во рок подолг од една година. Во таа смисла, разграничувањето 
помеѓу пазарот на пари и пазарот на капитал на прв поглед се покажува  во 
зависност од тоа дали финансиските средства кои се предмет на тргување 
доспеваат во рок покус или подолг од една година. Сепак, разликата помеѓу 
овие пазари е многу посуштинска и произлегува од карактерот на изворите 
од кои се формираат средствата како и нивната намена. Пазарот на капитал 
преку неговата инфраструктура и финансискиските инструменти овозможува 

103 Трајковски Б. “ Управување со обртни средства“,Економски факултет Прилеп 1999, стр. 168.
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зголемување на домашното штедење на начин што им нуди на економските 
оператори дополнителни можности за задоволување на нивните различни 
потреби за пласирање на вишокот на капитал со кој располагаат, но и ги 
зголемува инвестициите преку обезбедување на капитал за тие економски 
оператори на кои им недостасува. Преку финансиските инструменти 
на пазарот на капитал се овозможува мобилизација на штедењето кое 
претставува предуслов за зголемување на инвестициите, со што се влијае 
на севкупниот развој на финансискиот сектор.

Пазарот на капитал им овозможува на трговските друштва да 
имаат алтернативен  извор на финансиски средства за финансирање на 
инвестициите и на тој начин им се овозможува да бидат помалку зависни 
од кредитирањето на банките, со тоа се појавува конкуренција меѓу овие 
две области што влијае на намалувањето на каматните стапки, со што се 
создаваат потенцијали за повисок економски раст.

Пазарот на капитал по својата природа не е еднороден, хомоген туку 
се карактеризира со посложена структура.104 Во основа, пазарот на капитал 
го сочинуваат пазарот на акции, пазарот на обврзници и кредитниот пазар. 
Како што може да се забележи од оваа класификација, на пазарот на 
капитал се тргува со долгорочни финансиски средства во форма на кредити 
и долгорочни хартии од вредност. 

Кај кредитниот пазар, станува збор за персонализиран пазар, т.е. пазар 
на билатерални односи помеѓу давателите и корисниците на кредитите, при 
што секоја трансакција претставува посебен самостоен однос со специфично 
дефинирани права и обврски. Кај пазарот на долгорочни хартии од вредност, 
трансферот на слободните финансиски средства се остварува со посредство 
на долгорочни хартии од вредност (ефекти). Значи, на овој пазар предмет 
на тргување се специфични финансиски инструменти т.е. писмени исправи 
и потврди (fi nancial claims) кои се однесуваат на должничко-доверителски 
односи од финансиска природа (обврзници) или пак, се воспоставуваат 
сопственички односи (акции). Според тоа, на пазарот на долгорочни хартии 
од вредност се тргува со должнички хартии од вредност кои претставуваат 
писмени потврди за позајмени финансиски средства на одреден временски 
период и со плаќање на утврдена цена, како и со сопственички хартии од 
вредност чии иматели се стекнуваат со сопственост и други сродни права 
во однос на емитентот на хартиите од вредност. 

Хартиите од вредност како една од главните категории во современото 
финансиско работење во светот, во последните години се понагласено го 
заземаат своето вистинско место и во финансиската сфера. Обезбедувањето 
на средства на пазарот на капитал се реализира со емисија и пласман на 
хартии од вредност (ефекти). Емисијата на хартии од вредност се извршува 
на примарниот пазар на пазарот на капитал, и е еден од најмногу користените 
извори на капитал за трговските друштва во стопански поразвиените земји. 
Трговските друштва прибегнуваат кон издавање (емисија) на хартии од 
вредност кога сакаат да приберат капитал во поголеми износи. Тоа може да 
се остварува директно, од страна на трговското друштво, или со посредство 
на професионални организации кои се занимаваат со дистрибуција на 
хартии од вредност.

104 Токму заради тоа, развиеноста на финансискиот пазар и неговата сложена структура, во англоскасонската 
литература обично се употребуваат поимите изразени во множина: capital markets, securities markets итн.
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Степенот на развиеност, формата на организација, видот на учесниците 
и инструментите на пазарот на капитал се разликуваат од земја до земја. 
Сепак, може да се идентификува универзален тренд на долгорочен пораст и 
зголемување на значењето на пазарите на капитал во сите земји во светот. 
Експанзијата на овие пазари посебно дојде до израз од 80-тите години на 
минатиот век па наваму кога тие доживеа мошне брз подем и достигнаа 
огромни размери. Така, на пример, вредноста на трансакциите кои се 
извршуваат само на пазарот на акции во САД достигнува една третина од 
бруто националниот производ на оваа земја.105

Основните фактори кои ја овозможија експанзијата на пазарот 
на капитал се процесот на секјуритизација, појавата на финансиските 
иновации, доминацијата на институционалните инвеститори, процесот на 
дерегулација и интернационализација т.е. глобализацијата на финансиските 
пазари, продорот на информатичката и комуникациската технологија итн.106

Со оглед дека силите кои го движат развојот на пазарот на капитал се уште 
делуваат, може да се очекува и во иднина неговиот подем да продолжи со 
несмален интензитет.

Функции на пазарот на капитал
Основната функција на пазарот на капитал е да ги усогласи интересите 

на учесниците на пазарот, а тоа значи:107

• На доверителите да им овозможи да го пласираат капиталот според 
најповолните услови кои преовладуваат на пазарот;

• На должниците да им овозможи да го обезбедат потребниот капитал 
според најповолните пазарни услови;

Освен претходно наведените функции пазарот на капитал ги има и 
следните функции:

-  Обезбедување на ликвидност преку брза конверзија на хартиите 
од вредност во најликвидната форма на активата (парични средства), по 
релативно ниски трансакциски трошоци и без значајно влијание врз цените 
на хартиите од вредност;

-  Секундарните пазари на капитал во краток рок обезбедуваат 
информации за висината на цените на хартиите од вредност, односно ја 
откриваат цената, што подразбира утврдување на сегашната вредност на 
очекуваните идни парични текови;

-  Намалување на трансакционите трошоците, што се постигнува 
преку дејството на ефектите од економијата на обем;

- Обезбедување на неопходниот капитал за стопанскиот развој и 
просперитет на националната економија;

- Алокација на капиталот во најпрофитабилните инвестиции и 
стопански гранки;

105 Kumar Anjali. Chuppe Terry and Perttunen Paula, “The Regulation of Non-Bank Financial Institutions” World Bank  
Discussion Paper No. 362. IBRD, 1997, pg. 2.

106 Foley J Bernard., “Trzista kapitala”, Mate, Zagreb, 1993, str. 3-5.
107 Ristic Zivota, “Trziste Kapitala”, Privredni pregled, Beograd, 1990, str. 86.
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- Стимулирање на домашното штедење;
- Зголемување на ефикасноста на финансискиот сектор;
- Остварување на оптимална структура на капиталот;
- Детерминирање на реалната и пазарната цена на капиталот и
- Привлекување странски капитал.
Пазарот на капитал ќе ја остварува својата основна функција на 

оптимално ниво доколку овозможи најголем можен износ на задоволена 
побарувачка, односно најголем можен обем на реализирана понуда под 
пазарни услови. Според тоа, остварувањето на оваа функција зависи од тоа, 
во колкава мерка понудата на капитал одговара на побарувачката. Притоа 
за да може пазарот на капитал да го оправда своето постоење, потребно 
е да се обезбеди непречено, слободно делување на пазарните механизми 
што подразбира слободен проток на информации, оневозможување 
на монополска положба на некои пазарни учесници и отстранување на 
било какви препреки и ограничувања на страната на понудата или на 
побарувачката на капитал.

Од една страна на пазарот на капитал трговските друштва, 
финансиските институции и разните државни организации и агенции 
обезбедуваат финансиски средства за реализација на планираните деловни 
и развојни потфати преку емисија и продажба на долгорочни хартии од 
вредност или директни должничко-доверителски односи. Од друга страна, 
населението и разни финансиски институции се јавуваат како доверители 
или купувачи на долгорочните хартии од вредност, пласирајќи ги своите 
слободни финансиски средства со цел да остварат одреден приход и 
да ја подобрат својата имотна положба. Покрај тоа, пазарот на капитал 
овозможува субјектите да ги продадат финансиските инструменти со кои 
располагаат и на тој начин да дојдат до ликвидни средства кои понатаму 
ќе ги употребат за различни намени. Исто така, пазарот на капитал им 
овозможува на субјектите кои располагаат со ликвидни средства нив да ги 
пласираат во разни финансиски инструменти и на тој начин да воспостават 
таква структура на својата актива која најдобро одговара на нивните потреби 
и склоности.

Субјектите кои учествуваат на пазарот на капитал на страната на 
понудата и побарувачката, настојуваат да ги остварат своите интереси 
кои според природата на нештата се спротивставени. Имено, суфицитните 
единици настојуваат слободните средства да ги пласираат со највисока 
можна цена, додека дефицитните единици настојуваат нив да ги добијат по 
што пониска цена. Како резултат на овие спротивставени односи на понудата 
и побарувачката се формира цената на капиталот. Притоа, секогаш треба 
да се има предвид дека пазарот на капитал не се формира и не постои 
заради самиот себе туку тој е насочен кон остварување на одредени цели 
како што се:

• Мобилизација на потребниот капитал за финансирање на стопанството;

• Оптимална алокација на расположливата акумулација, т.е. нејзино 
насочување во правец на најефикасните стопански проекти;
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• Диверзификација на ризикот и зголемување на финансиското штедење;

• Проширување на сопственоста и подобрување на дистрибуцијата на 
доходот и

• Привлекување на странски капитал во домашната економија.
Притоа, позитивната или негативната оцена за оправданоста од 

постоењето на пазарот на капитал треба да се изведе само низ призмата 
на остварувањето на овие цели и воопшто преку придонесот на пазарот на 
капитал за стопанскиот просперитет на земјата.

Организација на пазарот на капитал - На пазарот на капитал, 
државата, трговските друштва и финансиските институции мобилизираат 
свеж капитал. Од друга страна, суфицитните економски трансактори 
(пред се, населението) ги пласираат своите слободни средства во разни 
финансиски инструменти со цел да остварат одреден принос. Понатаму, 
пазарот на капитал им овозможува на инвеститорите, купените финансиски 
инструменти да ги продадат во било кое време и на тој начин да се здобијат 
со ликвидни средства.

Пазарот на капитал може да се организира како:

• Институционализиран пазар кој се карактеризира со концентрација 
на понудата и побарувачката на едно место и со стриктни правила и 
процедури во тргувањето;

• Неинституционализиран пазар во смисла на непостоење централно 
место за тргување, туку пазарот е организиран во форма на мрежа на 
финансиски институции кои посредуваат во тргувањето;

• Еден значителен дел од трансакциите на пазарот на капитал се 
остварува надвор од организираните пазари, односно преку 
непосредни контакти помеѓу продавачите и купувачите. 
Според карактерот на трансакциите кои се извршуваат на пазарот 

на капитал, може да се прави разлика помеѓу примарен, секундарен и 
терциерен пазар:

а) На примарниот пазар се врши емисија на нови хартии од 
вредност односно на овој пазар се остварува првата купопродажба на 
ефектите кои за прв пат се појавуваат на пазарот. На овој пазар, емитентите 
на долгорочни хартии од вредност добиваат свеж капитал во замена 
за финансиски инструменти (акции и обврзници) кои  ги продаваат на 
инвеститорите. Според тоа, на примарниот пазар се остварува трансферот на 
капитал од суфицитните кон дефицитните економски трансактори. Фирмите 
кои сакаат да емитираат хартии од вредност, тоа можат да го направат 
самите или со посредство на специјализирани институции (инвестициски 
банки или слични институции). Во првиот случај, емитентите стапуваат во 
директен однос со инвеститорите, додека во вториот случај, емисијата ја 
презема специјализирана посредничка институција која понатаму ги продава 
хартиите од вредност на крајните инвеститори. 

б) На секундарниот пазар се врши натамошна купопродажба на 
порано емитираните хартии од вредност, т.е. купопродажба од втора рака 
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(second hand market). Според тоа, на овој пазар не доаѓа до мобилизација 
на свеж капитал во фирмите, туку само се врши реалокација на постоечките 
хартии од вредност од едни кај други инвеститори, при што продавачите на 
хартиите од вредност се стекнуваат со ликвидни средства.

Примарниот и секундарниот пазар на капитал се меѓусебно тесно 
поврзани. Од една страна, примарниот пазар го произведува пазарниот 
материјал со кој се тргува на секундарниот пазар, од друга страна, секундарниот 
пазар ја зголемува ефикасноста на примарниот пазар бидејќи обезбедува 
ликвидност на финансиските инструменти, односно на инвеститорите им 
дава сигурност дека еднаш купените хартии од вредност ќе можат во било 
кое време да ги продадат и со тоа повторно да дојдат до ликвидни средства.

в) Терциерен пазар на капитал т.е. третиот пазар (third market), 
кој во суштина значи директно купување и продавање на хартии од вредност 
со кои истовремено се тргува и на ефектните берзи. Најзначајни учесници 
на овој пазар се институционалните инвеститори - поедини компании 
и специјализирани фондови за пласирање на средствата во хартии од 
вредност, банки и друштва за осигурување. 

е) Четвртиот пазар на капитал се однесува на трансакциите 
во коишто најчесто учествуваат институционалните инвеститори (пензиски 
фондови, осигурителни друштва, инвестициски компании) и богатите 
поединци кои директно еден од друг купуваат или продаваат хартии 
од вредност. Учесниците на овој пазар тргуваат со голем број хартии од 
вредност.Според местото и начинот на извршување на трансакциите, 
пазарот на капитал може да се јави како:

- Организиран пазар: Организираниот пазар го претставуваат берзите 
и другите специјализирани институции во кои на едно место е концентрирана 
понудата и побарувачката на хартии од вредност (станува збор за строго 
формализирани пазари на хартии од вредност. На берзите можат да тргуваат 
само овластени учесници, се тргува само со хартии од вредност кои имаат 
котација (listing), постојат стриктни правила за извршување на трансакциите 
итн. Значењето на берзите е во тоа што овозможуваат континуиран пазар кој 
обезбедува ликвидност на хартиите од вредност и пазарно одредување на 
нивната цена под дејство на понудата и побарувачката. Освен тоа, берзите 
претставуваат високо регулиран и транспарентен пазар кој обезбедува 
информираност и заштита на инвеститорите.

- Неорганизиран пазар: Неорганизираниот пазар кој уште се 
нарекува и неслужбен или пазар преку шалтер (over-the counter-market), ги 
опфаќа сите трансакции со хартии од вредност кои се извршуваат надвор 
од службениот дел на берзата. Овој пазар се карактеризира со тоа што не 
е формално институционализиран во смисла на постоење централно место 
каде ќе се тргува со финансиските инструменти. Наспроти тоа, прометот со 
хартиите од вредност се реализира на различни места со директни контакти 
помеѓу учесниците на пазарот при што се тргува со хетерогена структура 
на хартии од вредност. Тука спаѓаат: ефекти кои не котираат на берзата, 
акции на мали непознати фирми, акции на големи реномирани корпорации, 
државни обврзници, хартии од вредност на финансиски институции итн. 
Најпознатиот неорганизиран пазар во светот е системот за автоматска 
котација на Националното здружение на дилерите во САД - NASDAQ.
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Најпосле, во зависност од потеклото на учесниците на пазарот на 
капитал, тој може да се јави како национален и меѓународен:

• Национален пазар на капитал, како учесници, се јавуваат домашни 
субјекти;

• Меѓународниот пазар на капитал ги претставува трансакциите кои 
се извршуваат помеѓу субјектите од различни земји. 
Од 80-те години од минатиот век наваму, постои силно изразен тренд 

на експанзија на меѓународниот пазар како последица на процесите на 
финансиска дерегулација и подемот на комуникациската технологија со што 
националните пазари се повеќе прераснуваат во еден единствен глобален 
пазар. 

Пазар на акции е пазар во кој трговските друштва својот основачки 
капитал го обезбедуваат преку продажба на хартии од вредност тоа е случај  
кај  акционерските друштва каде вкупниот износ на основачката главница се 
дели на еднакви делови, а за секој таков дел се емитува акција. Овој пазар 
претставува суштинска компонента на пазарната економија така што им 
овозможува на акционерските друштва да дојдат до дополнителни средства 
во замена за дела од сопственоста на друштвото.

Учесници на пазарот на капитал
Во сите земји со пазарна економија како учесници на пазарот на 

капитал се јавуваат: инвеститорите, корисниците на финансиски средства, 
државата и финансиските посредници. Инвеститорите се сите физички и 
правни лица кои располагаат со вишок на финансиски средства и кои имаат 
намера да ги инвестираат формирајќи ја понудата на пазарот на капитал. 
Како понудувачи на капитал може да се јават: поединци, деловни субјекти, 
државни органи, банки и други финансиски иституции.

Целта им е преку ангажирање на паричните средства да заработат 
фиксна заработувачка (камата) или варијабилна заработувачка (дивиденда). 
Во зависност од развиеноста на земјата и довербата во механизмот на 
пазарот на капитал, зависи дали овие лица својот капитал ќе го чуваат или 
ќе го инвестираат во долгорочни хартии од вредност. 

Агрегатната побарувачка на пазарот на капитал ја креираат корисниците 
на капитал кои за реализација на своите идеи им е потребен поголем обем 
на капитал од нивото на сопствениот.

Државата, како учесник на пазарот на капитал, може да се јави во улога 
на инвеститор, корисник, регулатор и контролор. Доколку на пазарот постои 
значително поголема побарувачка од понуда, тогаш државата се јавува во 
улога на инвеститор и обратно.Тоа значи дека државата со своето учество 
на пазарот на капитал влијае врз состојбата на пазарот на капитал како што 
централната банка спроведува политика на отворен пазар на пазарот на пари и 
краткорочни хартии од вредност. За да се остварат позитивни односи и услови 
на тргување на пазарот на капитал, односно на пазарот на ефекти државата 
мора да делува објективно и неутрално, а регулативната улога на државата 
мора да биде автономна и независна, но во исто време и ефикасна.108

108 Проф. Д-р Тихомир Јованоски; Финансиски пазар; Економски центар-Скопје; 1994 год; стр.171
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Како финансиски посредници на пазарот на капитал се јавуваат 
институции кои вршат трансфер на средства од оние кои имаат вишок на 
оние кои имаат недостиг од тие средства за одредена провизија. Посредници 
на пазарот суштински делуваат врз обемот и квалитетот на трансакциите 
на пазарот на капитал. Како посредници на пазарот на капитал можат да 
се јават: банки, штедилници, штедно-кредитни задруги, инвестициони 
фондови, специјализирани финансиски институции и берзите. Сите учесници 
на пазарот на пари преку вршење трансакции (купување и продавање 
на краткорочни финансиски инструменти), вршат свесно или несвесно, 
ефикасно или неефикасно, едноставно или софистицирано, управување со 
вложувањата во тие финансиски инструменти.

Во поразвиените пазарни економии учеството на банките во 
трансакциите на пазарите на капитал се движи меѓу 35 и 80%, а во некои 
земји дури и до 90%. Тоа значи дека банките имаат доминантно место и 
улога во вкупноста на работењето на пазарите на капитал. Во поедини 
пазарни економии сретнуваме различни облици и форми на организирање 
на банките кои учествуваат на пазарот на капитал. Можат да се сретнат од 
универзални банки, преку специјализирани банки до посебно организирани 
делови кои што се специјализирани за вршење на деловни операции на 
пазарот на капитал. Банките денес на пазарот на капитал се јавуваат  како 
посредници (преку организирање на посебни организациони единици за 
работа со хартии од вредност) и како директни учесници на пазарот на 
капитал Во поново време се јавуваат и така наречени кастоди банки.

Инвестициските банки (англиски: Investment Banks) се компании 
што учествуваат на пазарот на капитал и по својата суштина воопшто не 
претставуваат банки во класична смисла на зборот. Тие се занимаваат 
со брокерски работи, давање инвестициски совети, управување со 
портфолијата на клиентите, финансиски анализи, вршат советодавна улога 
при емисија на хартии од вредност, се јавуваат како преземачи на емисијата 
на хартии од вредност и сл. Комерцијалните банки играат многу важна 
улога во економскиот живот на секоја земја. Тие се јавуваат како главни 
актери на пазарот на пари и капитал и во обезбедувањето на понудата и во 
обезбедувањето на побарувачката на паричните средства. 

Кастоди банките - се банки која тргуваат со хартии од вредност 
во свое име, а за сметка на клиентот. На овој начин банката се појавува 
на берзата додека името на вистинскиот сопственик на акциите останува 
скриено.

Податоците од евиденцијата за хартиите од вредност и имињата на 
клиентите банката ги чува како деловна тајна. Кастоди услуги со хартии од 
вредност (custody, custody services) се дефинираат како збирни услуги кон 
некоја финансиска институција или ги нудат на својот клиент во доментот 
на работењето со хартиите од вредност, која купува за себе или по налог 
на својот клиент, а ги држи на посебна сметка хартии од вредност (custody 
account) во одредена финансиска институција. 

Кастоди услугите подразбираат старателство над хартиите од 
вредност, односно систематска грижа за сите важни настани кои може да 
влијаат на портфолиото односно имотот на клиентот. Услугите се состојат 
од чување и регистрација на хартиите од вредност, после тоа салдирање 
и собирање приходи по основ сопствеништво над хартиите, како што 
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се дивиденда и камата. Овој вид на услуги подразбираат и следење на 
корпоративните активности на емитентите чии акции клиентот ги поседува, 
како што се Генералното собрание на акционери и промени на висината на 
капиталот, како и промена на законската регулатива во земјата.

Недепозитни финансиски институции - Осигурителните друштва, 
пензиските, и инвестиционите фондови преку пазарот на пари управуваат 
со нивната ликвидност на краток рок.

- Осигурителните друштва се финансиски институции, кои за 
утврден надоместок (премија) обезбедуваат исплата на договорената сума 
доколку се случи одредениот (осигурен) случај. Овие друштва покрај во 
долгорочни хартии од вредност вложуваат и во краткорочни финансиски 
инструменти – со висок степен на ликвидност иако тие нудат помал принос.

- Пензиските фондови им обезбедуваат на поединците безбедност 
и стабилност на приходите по завршување на работниот век. Овие фондови 
имаат значително учество во трансакции пред се на секундарниот пазар на 
државни записи. 

- Инвестиционите фондови се професионално управувани 
финансиски институции кои мобилизираат капитал од повеќе поединци за 
вложување во збир на хартии од вредност од различни издавачи (портфолио). 
Инвестициските фондови се специјализирани установи кои вршат 
колективно прибирање на средства со цел нивно инвестирање во хартии од 
вредност, или други финансиски инструменти. Значењето на инвестициските 
фондови се однесува на нивната успешност во прибирањето на релативно 
ситниот капитал од правните и физичките лица, и неговото инвестирање 
во внимателно одбрано портфолио, во основа хартии од вредност. Овие 
институции имаат способност да допрат до најситните штедачи, коишто 
имаат желба да инвестираат, но немаат доволно информации и знаење 
каде е најдобро да ги вложат своите слободни финансиски средства, и 
затоа одлучуваат истите ги вложат во овие фондови. Така мобилизираните 
средства, инвестициските фондови ги пласираат или на пазарот на пари или 
на пазарот на капитал. 

- Tрговски друштва на пазарот на капитал се јавуваат како купувачи, 
инвеститори во хартии од вредност. Во случај кога имаат недостаток на 
финансиски средства се појаваат како издавачи на хартии од вредност.

Специјализираните посреднички финансиски институции, како 
специјалисти за продажба и купување на хартии од вредност, треба да 
бидат посебно овластени (дозвола, лиценца) од Народната банка. 

Разликуваме две групи на вакви институции:
- Дилерите се трговци, кои настапуваат во свое име и за своја 

сметка, го превземаат врз себе ризикот од промена на цените и каматите 
(добивката или загубата, при купување и продавање на хартии од вредност) и

- Брокерските друштва, кои работат во свое име и за туѓа сметка 
(ги доведуваат во контакт купувачите и продавачите на паричните средства 
и краткорочните хартии од вредност - за тоа наплатуваат провизија). 
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Комисија за хартии од вредност - По осамостојувањето, во 1992 
година со Одлука на Владата на Република Северна Македонија е формирана 
Комисијата за хартии од вредност, со цел да врши регулирање и контрола 
над работењето на пазарот на капитал и учесниците на истиот во Република 
Северна Македонија. Комисијата за хартии од вредност е самостојна и 
независна организација, одговорна за спроведување на Законот за хартии 
од вредност, Законот за инвестиционите фондови и Законот за преземање 
на акционерските друштва, како и на сите подзаконски акти донесени врз 
основа на овие три закони. Комисијата има својство на правно лице и врши 
регулирање и контрола на сите учесници во работењето со долгорочни 
хартии од вредност на територијата на Република Северна Македонија и се 
грижи за заштита на правата на инвеститорите, со цел постојано јакнење на 
довербата на широката јавност во институциите на пазарот на долгорочни 
хартии од вредност во Република Северна Македонија. 109

Централен  депозитар за хартии од вредност - врши утврдување 
и порамнување на обврските врз основа на трансакции со хартии од 
вредност, вршење на нетрговски преноси и водење на регистар на хартии 
од вредност во Република Северна Македонија. Основачи на Централниот 
депозитар за хартии од вредност можат да бидат брокерски куќи, банки, 
осигурителни друштва и друштва за управување со фондови. Централен 
депозитар за хартии од вредност се основа како акционерско друштво.

Што е акција? Акцијата (stocks, shares, aktien) според Законот за 
хартии од вредност е сопственичка хартија од вредност, која претставува 
неделив и идеален дел од основната главнина на акционерското друштво 
или командитното друштво со акции. Акциите можат да бидат обични и 
приоритетни.110 Една од основните карактеристики на акциите е во тоа што 
му овозможува на друштвото, организирано како акционерско друштво, да 
дојде до капитал врз основа на вложувања од други лица. Секундарниот 
пазар односно берзата, им овозможува на сопствениците на акциите во секој 
момент да ги продадат своите акции и да ја претворат својата инвестиција во 
готови пари. Инвестирањето во форма на акции на тој начин овозможува не 
само долгорочни средства за емитентот, туку и под претпоставка на развиен 
пазар на капитал овозможува постојана ликвидност за акционерите. 

Акцијата е хартија од вредност со која се утврдува членството во 
акционерското друштво и во која се инкорпорирани сите права и обврски 
врзани за акционерскиот статус во друштвото. Целината на правата и 
обврските кои го претставуваат членството на акционерот во друштвото се 
дефинираат како корпоративни права. Со дефинирањето на корпоративната 
природа на акцијата, се утврдува нејзиниот однос кон основната главнина 
на друштвото и правата на акционерот кои се содржани во неа, но 
истовремено се нагласува и односот кон стварните облигациони права. 
Имено, акционерот, како сопственик на акцијата, не е и не може да се јави 
ниту како сопственик на дел од имотот на друштвото, ниту како доверител 
на акционерското друштво.

Акционерот има само членски права кон друштвото и спрема друштвото. 
Правата инкорпорирани во акцијата не се стварни права, односно правата 

109 Закон за хартии од вредност (Службен Весник  на Рм. бр.95/05)
110 Законот за хартии од вредност, Службен весник на Република Северна Македонија број 188/2013 
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стекнати врз основа на сопственост на акцијата, не го содржат и правото 
на сопственост на друштвото или на дел од имотот на друштвото, ниту, 
пак, правата на одредени побарувања спрема друштвата. Имотните права 
на акционерот, како основни членски права, со исполнување на одредени 
услови можат да се преобразат во одредени побарувања. Од акцијата како 
хартија од вредност произлегуваат некои имотни и учеснички права, кои 
можат да бидат различни зависно од видот на акцијата како и од соодветната 
правна регулатива, но најопштите права на акционерите се:

1. Право на учество во добивката на акционерското друштво во сооднос 
со бројот на акциите односно учеството на акционерот во капиталот 
на друштвото. Правото на дивиденда зависи од висината на учеството 
на акционерот во капиталот на друштвото и е повисока ако акционерот 
поседува поголем број на акции. Дивидендата по правило се исплаќа во 
денари, но може и во нови акции (т.н. scrip дивиденда), ако собранието 
на акционери одлучи така. Покрај дивидендата, акционерите имаат 
уште еден мотив, кој, исто така, е значаен мотив при инвестирање 
во акции. Тоа е т.н. капитална добивка, која се изразува како разлика 
меѓу цената по која е продадена акцијата и цената по која била купена. 
Меѓутоа, важно е да се укаже дека е можна и обратна ситуација, а тоа е 
остварување на капитална загуба, кога парите се вложени во акции на 
друштво кое има проблеми и цената на нејзините акции на пазарот паѓа.

2. Право на дел од имотот на акционерското друштво во случај на негово 
ликвидирање. Учеството во имотот на друштвото во случај на негово 
ликвидирање во праксата е помалку актуелен материјален мотив на 
акционерите, затоа што се подразбира дека акционерите вложуваат 
во акционерски друштва од кои очекуваат успешно и профитабилно 
работење.

3. Право на првенство на откуп на акциите при зголемувањето на капиталот 
на акционерското друштво, односно при нова емисија на акции. Покрај 
материјалните мотиви, кои се состојат од можноста на акционерите да 
откупат пазарно атрактивни акции, може да биде важен и мотивот да се 
одржи постојното учество во капиталот на акционерското друштво.

4. Учесничкото право на акционерите, се содржи во нивното право да 
управуваат со акционерското друштво, а се остварува преку учеството 
во органите на акционерското друштво, најчесто преку собранието на 
акционерите. Покрај тоа, за учесничко право се смета и правото на 
добивање на информации за состојбите и резултатите во акционерското 
друштво.
Акционерите освен наведените права имаат и една обврска, а тоа е да 

ги уплатат целосно запишаните акции на акционерското друштво.
Акцијата е пренослива хартија од вредност и затоа може да биде 

предмет на различни правни работи. Поради оваа основна карактеристика, 
акцијата може да биде предмет на тргување во секундарниот пазар на 
капитал.

Според содржината на правото, акциите можат да бидат обични и 
приоритетни акции.
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Обичните акции се акции кои на сопственикот му обезбедуваат 
учество во поделбата на добивката на друштвото, откако ќе се извршат 
обврските кои имаат приоритет на исплата. Сопствениците на обични акции 
имаат и право на управување со друштвото односно право на глас при 
донесувањето на одлуки од страна на акционерското собрание. Исто така, 
сопствениците на овие акции имаат право, во случај на ликвидирање на 
друштвото, да го поделат меѓу себе остатокот од имотот по намирување на 
обврските на друштвото.

Приоритетните акции им даваат на своите сопственици некои 
привилегии што ги немаат сопствениците на обични акции и тоа:

- фиксен принос (дивиденда);
- редоследот на исплатата на дивидендата т.е. сè додека не се 

изврши исплата на сите неисплатени дивиденди на приоритетните акции, 
не е можно да се пристапи кон исплатување на тековната дивиденда на 
обичните акционери, тоа зборува за помалиот ризик на приоритетната, во 
однос на обичната акција.

- остварување на правото на дел од средствата на акционерското 
друштво во случај на стечај и ликвидација на друштвото, сопствениците на 
приоритетни акции правото на распределба на средствата на друштвото го 
остварува по подмирувањето на обврските спрема: вработените, државата 
и кредиторите и тоа до износот на номиналната вредност на приоритетните 
акции.

Приоритетните акции можат да бидат од повеќе класи. За издавањето 
на акции за кои се врзани посебни права (приоритетни акции) друштвото 
може да бара и посебни еднократни парични доплати, и тоа при издавањето 
на акциите. 

Оваа определба се должи на фактот што приоритетните акции се 
поатрактивни за инвеститорите кои не сакаат да се изложат на голем ризик.

Приоритетните акции, кога имаат право на глас им ги даваат на нивните 
сопственици правата кои ги поседуваат обичните акции (право на глас, право 
на дивиденда, право на исплати на дел од остатокот на ликвидационата, 
стечајната маса на друштвото). Меѓутоа, тие даваат и други определени 
првенствени права, како што се: правото на дивиденда во однапред 
утврден паричен износ или процент од номиналниот износ на акцијата, 
право на првенство при исплата на дивидендата, исплата на остатокот од 
ликвидационата, односно стечајната маса и други права во согласност со 
Законот и со статутот,  утврдени во одлуката за издавање на акции.

Приоритетните акции се акции кои на сопствениците им носат фиксен 
износ на дивиденда, која најчесто се исплатува годишно. Самото име на овие 
акции покажува дека тие имаат приоритет во исплатата на дивидендата пред 
сопствениците на другите видови на акции. Она што е суштествено за овие 
акции е што на сопственикот не му обезбедуваат право на управување. Во 
зависност од различните права што им ги даваат на акционерите, постојат 
повеќе видови на приоритетни акции и тоа:

- Кумулативни, во случај да не се исплати дивидендата по овие акции, 
нејзиното плаќање се одложува за нареден период;
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- Откупливи, се таков вид на приоритетни акции кои друштвото може 
да ги откупи од сопствениците по номинална вредност во одреден 
период, кој што е однапред утврден;

- Партиципативни, кај овој вид на приоритетни акции на сопствениците 
покрај фиксната дивиденда им се исплатува и дел од остварената 
добивка на друштвото (ако друштвото работи успешно). Вкупниот 
износ на исплатена дивиденда на овие акционери не може да биде 
поголема од дивидендата што ја добиваат сопствениците на обични 
акции, затоа што тие се изложени на помал ризик од успешноста на 
работењето на друштвото;

- Заменливи, овие приоритетни акции можат во одреден рок да бидат 
заменети за обични акции, обично по истата цена и

- Заштитени, имаат дивиденда, која е гарантирана со депонирање 
на средства во посебно издвоени фондови, од кои се исплаќа 
дивидендата по овие акции во случаите кога друштвото не може да 
изврши исплата на дивидендата од тековната добивка.

Под сопствени акции се подразбираат акции кои акционерското 
друштво ги стекнува под различни основи и при што правата содржани во 
тие акции друштвото не може да ги користи. Друштвото не може да биде 
имател на акциите кое што тоа ги издало. Меѓутоа, во одредени ситуации 
се дозволува можноста за поседување на сопствени акции од страна на 
друштвото со цел да се зачува пазарната вредност на друштвото. Имено, 
со дозволување на откуп или продажба на сопствени акции, на друштвото 
му се дозволува да реагира на пазарот, со цел да ја урамнотежи понудата и 
побарувачката на акциите, а со тоа да ја зачува нивната вредност и угледот 
на друштвото во јавноста.

Без разлика на основот и начинот на стекнување на сопствените акции 
на друштвото не му припаѓа ниту едно право од стекнатите акции.  Друштвото 
не може да стекнува право на дивиденда врз основа на поседување на 
сопствени акции, ниту пак може да стекнува право на глас во Собранието 
на друштвото. Акционерското друштво мора да издвои посебна резерва чиј 
износ мора да биде еднаков на износот на сопствените акции наведен на 
страната на активата во билансот на состојбата. Со оваа посебна резерва 
не смее да се располага сè додека друштвото не ги продаде сопствените 
акции или додека не ги поништи.

При разгледувањето на акциите како хартии од вредност, треба да се 
споменат различните вредности што ја карактеризираат акцијата. Првата 
вредност е номиналната вредност на акцијата. При основањето 
на акционерското друштво, основниот акционерски капитал се дели на 
одреден број на акции, од кои секоја има номинална вредност. Збирот на 
тие вредности го сочинува основниот капитал на друштвото. Скоро сите 
европски законодавства ја утврдуваат најниската номинална вредност 
на една акција, додека англиското право не предвидува најмал износ на 
вредноста на акцијата. Секоја акција мора да има номинален дел на кој гласи 
акцијата. Номиналниот износ на акцијата е вредноста која е означена на 
самата акција и која соодветствува на влогот на основната главнина. Акциите 
не можат да се издаваат под нивниот номинален износ. За штетата што ќе 
произлезе од издавањето акции под нивниот номинален износ издавачите 
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одговараат солидарно. Со оваа забрана се воведува заштита на основната 
главнина на друштвото. Имено, ако акциите се издаваат и запишуваат под 
нивниот номинален износ ќе доведе до намалување на основната главнина.

Акциите можат да се издаваат над номиналниот износ, додека вишокот 
мора да биде уплатен пред уписот на друштвото во трговскиот регистар. 
Издавањето мора да се врши според одредбите во статутот на друштвото. 
Со дозволата за издавање на акции над номиналната вредност, се 
воспоставува емисиона вредност во која е вклучена премијата на емисијата.

Емисионата вредност на акцијата е вредноста според која се 
издаваат акциите, составена од номиналната вредност на акцијата 
зголемена за премијата на издавањето, при што износот на премијата не 
влегува во номиналниот износ на основната главнина, туку во резервите на 
друштвото.

Третата вредност на акциите е книговодствената вредност на 
акциите, која се пресметува од податоците од билансот на состојба на 
акционерското друштво, како однос меѓу акционерскиот капитал и бројот на 
издадени акции. Таа е еднаква со номиналната вредност само за време 
додека акцијата се наоѓа на примарниот пазар. Од моментот кога со акцијата 
се тргува на секундарниот пазар, книговодствената вредност се добива како 
количник на капиталот на акционерското друштво во пресметковната година 
и вкупниот број на издадени акции во таа година.

Четвртата вредност на акциите и истовремено најважната е нејзината 
пазарна вредност, цената на акцијата одредена на пазарот за хартии 
од вредност врз основа на притисокот на понудата и побарувачката. Во 
случаи кога се врши дополнителна емисија на акции на некое акционерско 
друштво, постои можност таа емисија да биде извршена на повисока цена 
од пазарната, по што се смета дека е остварена премија на емисијата. 
Во спротивно, се смета дека емисијата е извршена по дисконтна цена. 
Сепак, покрај овие фактори, во формирањето на пазарната цена влијаат и 
очекуваните добивки на друштвото, дивидендната политика на друштвото, 
законските прописи, успешна реализација на деловна стратегија и слично.

Доколку некоја акција е прилично ликвидна и во текот на еден ден 
променила неколку пазарни цени, се зема во предвид порсечната цена за 
таа акција. Се работи за пондерирана цена која се добива како просек од 
сите цени остварени во текот на еден ден. Цената на акциите директно е 
врзана за економските принципи на понудата и побарувачката. Учесниците 
кои купуваат и продаваат акции на берза имаат влијание на движењето на 
цените на акциите.

Причината поради која инвеститорите најчесто купуваат акции на 
берзата е добивката која можат да ја остварат. Акционерите можат да изгубат 
или заработат пари со тргувањето во берзата, во зависност од тоа дали  
цената на акциите ќе расте или паѓа од денот кога ја купиле. Ако трговското 
друштво чии акции се купени успее да се развива, вредноста на нејзините 
акции на берзата ќе расте. Такво движење на акциите на сопственикот му 
овозможува со подоцнежно продавање да оствари капитална добивка, 
како разлика помеѓу пазарната цена на акцискиот капитал во моментот на  
продажба и куповната цена на акцискиот капитал. 
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Истовремено, трговските друштва кои добро работат исплатуваат 
дивиденди. Дивидендата е дел од годишната добивка на акционерското 
друштво која акционерот ја добива сразмерно на учеството во акционерскиот 
капитал на друштвото. Дивидендата вообичаено се исплаќа во пари иако 
постојат и можностите наместо пари, акционерското друштво да одлучи 
да емитува нова емисија на акции кои ќе ги подели на акционерите 
наместо дивиденда, во тој случај логично е да се очекува дека дошло 
до намалување на книговодствената вредност на една акција, а со тоа и 
притисок за евентуално намалување на пазарната цена на акцијата поради 
разводнување на сопственичката структура на друштвото.

Цените на акциите на одредено трговско друштво зависат од нејзиниот 
степен на развој т.е. од тоа како го прецептираат тој развој потенцијалните 
инвеститори. На пример, да се претпостави дека трговското друштво 
“А” промовира нов производ на пазарот, ако производот биде успешно 
промовиран, така што пазарот брзо го прифати и неговата продажба брзо 
се зголеми, а зголемената продажба ќе ги зголеми приходите на трговското 
друштво, а тоа нема да остане незабележано од страна на јавноста и 
потенцијалните инвеститори. Заради потенцијалот што сега го има ова 
трговско друштво поради успешното промовираниот производ, нејзините 
акции ќе станат поатрактивни за инвеститорите, а со тоа ќе се зголеми 
побарувачката за нив на пазарот на капитал. Зголемената побарувачка за 
акциите од компанијата А, како што може да се види во графикон бр.1 ќе 
доведе до зголемување на цената на овие акции од 300 ден на 400 ден. 

Графикон бр. 1 Движењето на цените на акциите

Извор: Сопствена обработка
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Од друга страна, да претпоставиме дека производот на компанијата 
“А” кој е промовиран на пазарот не биде прифатен од купувачите, на тој 
начин компанијата ќе претрпи одредена загуба. Ова промашување ќе 
доведе до зголемување на трошоците и намалување на нето добивката, 
затоа голем број акционери кои ги поседуваат акциите на оваа компанија, 
од страв дека по оваа неуспешна активност на компанијата, цената на 
акциите може да претрпи намалување ќе се одлучат да ги продадат своите 
акции, зголемувањето на понудата на овие акции ќе доведе до тоа и 
побарувачката за тие акции да се намали, бидејќи инвеститорите ќе почнат 
да ги избегнуваат овие акции.

Намалената побарувачка на овие акции ќе има влијание врз цената на 
овие акции т.е. ќе доведе до намалување на цената на акциите од компанијата 
“А”. Така на графикон бр.2 се гледа дека намалената побарувачка на акции 
ја намалува цената на акциите од 300 ден. на 200 ден. 

Графикон бр. 2 Движењето на цените на акциите

Извор: Сопствена обработка
Според наведеното, може да се заклучи дека понудата и побарувачката 

на одредени акции има пресудно влијание врз нивните цени.
Пазар на обврзници е пазар на кој се издаваат и тргуваат должнички 

инструменти. На него најмногу се тргуваат државни обврзници и корпоративни 
должнички хартии. Овој пазар го олеснува пренесувањето на капиталот од 
категоријата штедачи на издавачите односни на оние на кои им е потребен 
дополнителен капитал за реализација на проекти, ширење на бизнисот 
или за тековно работење. Овој пазар е познат и како пазар на должнички 
инструменти, кредитен пазар или пазар на инструменти со фиксен принос.

  

  

- 

?? 
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Што е обврзница?
- Обврзниците (bonds) се должнички хартии од вредност со кои 

се потврдува дека нивниот имател (купувачот, доверителот) му позајмил 
на корисникот (продавачот, должникот) определен износ пари, како 
противвредност на обврзницата, а овој се обврзува да му исплатува 
на имателот на обврзницата камата, според утврдената стапка, во 
договорените рокови, а главнината одеднаш, во рокот на достасувањето за 
наплата. На нив обично се исплатува полугодишна камата, а имаат период 
на достасување од 10 до 30 години, па и повеќе.  Во периодот на нивното 
постоење обврзницата може да биде предмет на продажба на пазарот на 
хартии од вредност, при што може да добие пазарна вредност различна 
од номиналната. Долгорочни обврзници освен трговските друштва може да 
издаваат државата, општините, банките и други финансиски организации.

Заради карактерот на обврзницата, како должнички инструмент, 
сопственикот на обврзницата е доверител и нема никакви управувачки 
права. Но, затоа пак, тој има предност пред сопствениците на приоритетни 
и обични акции, во процесот на порамнување на побарувањата, доколку 
постои потреба. Од тие причини, ризикот на сопствениците на обврзниците 
е помал од оној на акционерите, но поради тоа и приносот од обврзниците е 
помал од оној на акциите. 

Сопственикот на обврзницата ја добива ветената камата по 
обврзницата, која најчесто е фиксна или во исклучителни случаи варијабилна 
Обврзниците можат да гласат на име и на донесител. Содржината на 
обврзницата се состои од два дела, во првиот дел се означува дека е тоа 
обврзница, потоа го содржи името на издавачот, номиналната вредност, 
каматната стапка, името на доверителот (ако гласи на име), датумот на 
издавањето и потпис на овластеното лице, во вториот дел содржи купони 
за наплата на камата, односно ануитетни купони, доколку главнината се 
исплатува заедно со каматата, преку ануитети.111

Во поглед на видот на обврзници, во денешно време се утврдени 
повеќе од 100 типа на различни обврзници:

- Според обезбедувањето - обезбедени и необезбедени; 
- Според каматата - каматни и безкаматни;
- Според движењето на каматата - со фиксна или варијабилна камата;
- Според издавачот - Државни, банкарски, корпоративни, општински 

и слично;
- Според валутата - девизни и домашни;
- Според правата - конвертибилни и неконвертибилни; 
- Според начинот на исплата на главнината - со фиксен датум на 

исплата на главнината (date to maturity) или со повеќекратни датуми на 
исплата на главнината (sinking funds)

Основната поделба на обврзниците е според тоа кој е издавач на 
обврзницата. 

111 Van Horne, Ј.C, “Finansisko upravlenje i politika”- Mate, Zagreb 1997 str. 593.
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Имено од тој аспект се разликуваат:
Државни обврзници, кои ги издава Владата заради финансирање на 

буџетската потрошувачка или за финансирање на одредени проекти. Овие 
обврзници на пазарот се сметаат за најквалитетни и најсигурни хартии од 
вредноста сите останати обврзници се рангираат во однос на нив. Приходот 
од овие обврзници обично е ослободен од плаќање на данок. Со оваа 
мерка, државните органи сакаат да ги направат обврзниците поатрактивни 
за инвеститорите. Заради високиот степен на сигурност на овие хартии од 
вредност, каматната стапка што се исплаќа за нив е пониска од онаа на 
другите видови на обврзници. Тие обично се издаваат на подолги рокови.

Обврзници на органите на локалната управа, се издаваат исто 
така за финансирање на буџетската потрошувачка или за финансирање на 
одредени локални, инфраструктурни проекти. При инвестирањето во овие 
обврзници треба да се има предвид од кои извори ќе се врши враќање на 
собраните средства со емисијата на обврзниците, дали тоа ќе се прави од 
буџетски приходи или од приходите што ќе ги остварува новиот проект. 
Приходот и од овие обврзници обично е ослободен од плаќање на данок, 
со што ги прават овие обврзници поатрактивни за инвеститорите. Рокот 
на доспевање на овие обврзници е различен, но по правило е пократок од 
рокот на државните обврзници.

Обврзници на трговските друштва (корпоративни обврзници),
се издаваат за финансирање на тековните потреби и развојни проекти на 
друштвата. Корпоративни обврзници се должнички хартии од вредност. 
Најчесто ги издаваат големи и успешни компании за да приберат доволно 
средства за финансирање, во услови кога парите на пазарот на капитал 
се поевтини од класичните банкарски кредити. Корпоративните обврзници 
обично носат поголема камата од државните и општинските обврзници, 
но и поголем ризик за поврат на вложените средства. Финансиските 
кризи се идеално време за издавање на корпоративни обврзници поради 
ограничените можности за банкарско задолжување. Досега, ниту една 
македонска компанија не се обидела во овој сегмент на финансискиот пазар. 

Покрај наведените постојат и други видови на обврзници и тоа:
- Гарантирани обврзници се обврзници кај кои покрај издавачот 

постои уште најмалку една институција (обично банка), која гарантира дека 
издавачот ќе ја изврши обврската по обврзниците и ќе ја исплати каматата 
и главницата во предвидените рокови. За оваа услуга гарантот добива 
провизија, а вообичаено тој го врши и пласманот на емисијата.

- Осигурени (хипотекарни) обврзници се обврзници кај кои при 
издавањето се става хипотека на недвижниот имот на емитентот. Имотот 
што се користи како осигурување обично има пазарна вредност која е 
поголема од позајмениот износ со обврзниците. Ако издавачот дојде 
во финансиски тешкотии и не успее да ги изврши обврските во рокот на 
доспевање, имотот што е користен како обезбедување ќе се продаде за да 
се исплатат сопствениците на овие обврзници.

- Неосигурени обврзници се обврзници зад кои стои само 
репутацијата и финансискиот извештај на друштвото. Ваквите обврзници 
се познати и под името задолжници и првенствено можат да ги издаваат 
високо бонитетни друштва.
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- Обврзници без купон се релативно понов вид на обврзници кои 
станале популарни посебно кај големите компании. Тие претставуваат 
обврзници без камата. Кај овие обврзници каматата не се исплатува, туку се 
пресметува на тој начин што се вградува во цената на обврзницата, преку 
дисконтот на номиналната цена (обично дисконтот се движи од 20% до 30% 
од номиналната цена).

- Откупливи обврзници се обврзници со фиксна камата, кои му 
даваат право на сопственикот да ги наплати во одреден момент пред рокот 
на доспевање, ако на пазарот дојде до пораст на каматните стапки во однос 
на каматната стапка што ја носи обврзницата. 

- Отповикливи обврзници се обврзници кои му даваат можност 
на емитентот да ги повлече пред рокот на доспевање, на тој начин што на 
инвеститорите ќе им исплати поголема вредност од номиналната вредност 
на обврзниците. Повлекувањето на обврзниците не може да се изврши со 
нова емисија на обврзници, ниту пак пред наведениот рок за повлекување.      

• Партиципативни обврзници се обврзници кои покрај 
каматата му даваат на нивниот сопственик и право да учествува 
во поделбата на добивката на друштвото, доколку истата биде 
остварена во предвидениот износ.

• Заменливи (конвертибилни) обврзници - се обврзници кои 
можат во одредено време, под однапред познати услови, да се 
заменат за обични акции на друштвото.

Врз основа на изнесените карактеристики на акциите и обврзниците 
и нивно користење како инструменти за финансирање, може да се наведат 
неколку основни разлики помеѓу акциите и обврзниците:

1. Акциите претставуваат долгорочна хартија од вредност со варијабилен 
приход, додека обврзницата претставува хартија од вредност со 
фиксен приход;

2. Во нашето законодавство акцијата гласи само на име, додека 
обврзницата гласи и на име и на доносител; 

3. За емитентот, обврзницата претставува кредитна (должничка) хартија 
од вредност, додека акцијата претставува сопственичка хартија од 
вредност;

4. Обврзницата се стекнува во сопственост со исплата во готово, додека 
акцијата се уплатува во пари, а може и во предмети и права;

5. Обврзницата се уплатува одеднаш, додека акциите може да се 
уплатуваат и во рати, во согласност со актот на издавање;

6. Обврзницата, чија цена зависи пред сè од движењето на каматите 
и инфлацијата (освен ако не е издадена со варијабилна камата), не 
го обезбедува сопственикот од влијанието на инфлацијата, додека 
сопственикот на акцијата, најчесто заради пазарната ревалоризација 
на имотот на акционерското друштво, е обезбеден од влијанието 
инфлацијата;

7. Обврзницата е посигурна хартија од вредност за инвестирање од 
акцијата, поголемите флуктуации на цените на акциите, приходите (но и 
загубите) од капитална добивка/загуба се поголеми при инвестирањето 
во акции, отколку при инвестирање во обврзници.
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2.1.2. Примарен пазар на капитал
Примарниот пазар на капитал ги опфаќа институциите, инструментите 

и механизмите преку кои се вршат комплексните активности поврзани со 
подготовката и реализацијата на емисиите на долгорочни хартии од вредност 
(акции и обврзници). На овој пазар се врши мобилизација (прибирање) на 
слободен паричен капитал, со цел  долгорочно финансирање на трговските 
друштва што се врши преку нова емисија на акции или обврзници. Станува 
збор за доброволна централизација на капиталот преку која корпорациите, 
“преку ноќ”, доаѓаат до финансиските средства. Финансирањето на трговските 
друштва преку емисија на долгорочни хартии од вредност се врши на три 
основни начина и тоа преку: директна, индиректна и интерна емисија.

Кај директната емисија економските субјекти директно 
комуницираат со финансиските инвеститори без посредување на т.н. 
финансиски посредници. Директна емисија најчесто вршат големи и познати 
трговски друштва кои се одлучуваат за, приватна емисија т.н. приватен 
пласман (private placement), односно кои директно ги пласираат акциите 
и обврзниците до крајните купувачи. Покрај големите трговски друштва 
за директна емисија на долгорочни хартии од вредност се одлучуваат и 
мали фамилјарни трговски друштва со цел да ги избегнат трошоците околу 
посредувањето. Приватниот пласман е директна понуда на хартии од 
вредност до ограничен број инвеститори, со кои издавачот однапред се 
договорил да ги откупат хартиите од вредност што се предмет на понудата.

Кај индиректната емисија централна, клучна улога имаат 
финансиските посредници (интермедиери). Како посредници во 
англосаксонските системи се инвестиционите банки, додека кај западно-
европските системи се универзалните банки. Овде всушност станува збор 
за т.н. јавна понуда (public off ering) на хартиите од вредност на пазарот 
на капитал. Бидејќи јавната понуда се упатува до голем број непознати 
инвеститори, се претпоставува дека сите тие немаат еднаков пристап до 
информациите за работењето на издавачот на хартиите од вредност и за 
понудата на хартиите од вредност. Приватна понуда на хартии од вредност 
(приватен пласман) и кај приватната понуда постојат разлики помеѓу 
нормативната рамка и праксата на издавање на хартии од вредност на овој 
начин на развиените пазари и во Република Северна Македонија. 

Една од главните разлики е дека на развиените пазари за реализација 
на приватна понуда на хартии од вредност не треба да се обезбеди согласнот 
од кој било регулаторен орган. Подолу проблематиката на приватна понуда 
ќе се обработува паралелно со наведување и на искуствата во равиените 
пазари и на некои специфики во нашата држава.  Приватна понуда на хартии 
од вредност, во смисла на македонскиот Закон за хартии до вредност, е 
понуда за запишување и уплаќање на хартии од вредност, која е упатена на не 
повеќе од 20 лица кои не се акционери во акционерското друштво и кои не се 
поврзани лица со акционерите во акционерското друштво, а кои се поединечно 
именувани во актот за издавање на хартии од вредност или се однесува само на 
институционални инвеститори, освен приватната понуда во случај на издавање 
на акции во постапка на зголемување на основната главнина од средства на 
друштвото. Приватната понуда е директна понуда на хартии од вредност до 
ограничен број инвеститори, со кои издавачот однапред се договорил да ги 
откупат хартиите од вредност што се предмет на понудата. 
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За издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда не е 
потребно да се изготви и публикува Проспект. Она што е потребно е: 

1. да се изнајде заинтересиран инвеститор за хартиите од вредност; 
2. надлежниот орган на издавачот (Собранието на акционери, или во 

одредени случаи - органот на управување) да донесе одлука за издавање 
(емисија) на хартии од вредност  по пат на приватна понуда и 

3. да побара одобрение од Комисијата за хартии од вредност како 
регулаторен орган за издавање хартии од вредност по пат на приватна 
понуда. 
Во развиените пазари при приватната понуда или т.н. приватен 

пласман, некоја институција, традиционално инвестициона банка, 
мобилизира средства за некој приватен или јавен ентитет, на кој му се 
потребни овие средства. Инвестициската банка обезбедува еден или повеќе 
големи инвеститори да ги купат сите нови хартии од вредност, издадени 
од емитентот која бара средства, без нудење на хартиите од вредност во 
јавноста. Инвестициската банка добива провизија како компензација за 
оваа услуга. Бидејќи хартиите од вредност се купуваат од страна на само 
неколку големи купувачи, нема потреба емисијата да биде креирана така да 
биде атрактивна за разни типови потенцијални инвеститори кои можат да се 
најдат на пазарот. Спротивно на тоа, условите на емисијата можат да бидат 
скроени според заедничките желби на емисиониот емитент и купувачите 
на приватната понуда. Со оглед на тоа што овој процес во развиените 
пазари заобиколува многу од можните посредници и не бара дозвола од 
регулативните тела, приватниот пласман е често побрз и поевтин отколку 
јавната понуда на хартиите од вредност.

Јавната понуда на хартии од вредност, во смисла на македонскиот 
Закон за хартии од вредност, претставува јавен повик за запишување и 
купување на хартии од вредност. За разлика од приватната понуда која е 
наменета за однапред познати инвеститори, лицата кои ќе ги купат хартиите 
од вредност што се продаваат по пат на јавна понуда не се однапред познати. 
Бидејќи јавната понуда е упатена на голем број непознати инвеститори, се 
претпоставува дека сите тие немаат еднаков пристап до информации за 
работењето на издавачот на хартиите од вредност и за понудата на хартиите 
од вредност. 

Затоа, кога издавач на хартии од вредност одлучил да продава (издава) 
хартии од вредност по пат на јавна понуда изготвува т.н. Проспект преку кој 
ја запознава јавноста со сите податоци и информации за неговото работење 
и за понудата на хартии од вредност. Објавувањето на овие информации 
има за цел да обезбеди целосна информираност на сите заинтересирани 
инвеститори при донесување на одлуката дали да инвестираат во понудените 
хартии од вредност. Кога еден издавач ќе издаде хартии од вредност по 
пат на јавна понуда во Република Северна Македонија преминува во 
категоријата издавачи со посебни обврски за известување. 

Оттука произлегуваат понатамошните обврски на издавачот на редовна 
основа (годишно, полугодишно и квартално) да ја известува јавноста за 
своето работење. Воедно, издавачот има обврска и за известување на сите 
настани што можат да влијаат на цената на хартиите од вредност (ценовно 
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чувствителни информации), веднаш по нивното случување. Издавач на 
хартии од вредност, кој пред да ја распише јавната понуда на хартии од 
вредност не подлежел на обврските за известување односно не влегувал 
во категоријата издавачи со посебни обврски за известување, со чинот на 
реализација на јавна понуда на хартии од вредност се „отвора за јавноста». 
Таа првична јавна понуда на хартии од вредност со која издавачот преминува 
во категоријата издавачи со посебни обврски за известување е позната како 
примарна или иницијална јавна понуда (Initial Public Off ering - IPO). 

Издавач на хартии од вредност кој еднаш успешно реализирал јавна 
понуда на хартии од вредност е препознатлив во јавноста бидејќи за неговото 
работење јавноста е континуирано информирана. Тоа придонесува за 
олеснет пристап до капитал во иднина, кога повторно ќе реши да го финансира 
работењето преку емисија на хартии од вредност. Еден од начините да се 
канализираат средствата од инвеститорите кон издавачот е преку т.н. откуп 
на хартиите од вредност при јавна понуда (securities underwriting). Ова е 
доста застапен метод на спроведување на јавна понуда на развиените 
пазари. Тука, институцијата која го овозможува тоа, традиционално некоја 
инвестициска банка или синдикат на инвестициони банки, ги купува новите 
хартии од вредност емитирани од издавачот на кого му требаат средства.

Цената по која овие хартии од вредност се купуваат и наплатените 
провизии за услугите за „олеснување“ на емисијата, се определуваат, или 
преку процес на преговарање или низ процес на конкурентно наддавање. 
Ивестициската банка потоа ги дистрибуира (продава) хартиите од вредност 
во јавноста, преку јавната понуда. Ваквиот начин на нова емисија се базира 
на т.н. „задолжителен откуп“ (fi rm commitment underwriting). На овој начин, 
емитентот има однапред обезбедено определен износ на средства. 

Институциите кои ја откупуваат емисијата генерално се способни 
повторно да ги продадат хартиите од вредност по повисока цена отколку таа 
по која ги платиле, со што остваруваат профит, плус провизиите добиени 
за извршување на оваа функција. Сепак, овие фирми го носат ризикот дека 
можеби ќе бидат принудени да ги продадат хартиите од вредност по пониска 
цена, трпејќи на тој начин загуба.  Друг начин да се продадат новоиздадените 
хартии од вредност е врз основа на т.н. „најдобaр напор“ (best eff ort). Во 
Република Северна Македонија хартиите од вредност по пат на јавна понуда 
редовно се издаваат на ваков начин, односно без задолжителен откуп од 
страна на некој финансиски посредник. Значи, ниту една институцијата не 
ги купува хартиите од вредност од емитентот по некоја гарантирана цена. 

Со други зборови, финансискиот посредник се согласува да ги 
употреби своите капацитети и углед за да продаде (дистрибуира) во 
јавноста што повеќе хартии од вредност по најдобрата цена што може да 
биде постигната на пазарот. Често пати емитентот поставува долен лимит 
на цената на хартијата од вредност, под кој тој одбива да се врши продажба. 
Институцијата тогаш продава што е можно повеќе хартии од вредност над 
или по таа цена. Алтернативно, ако само недоволна количина на хартии од 
вредност може да и биде продадена на јавноста емитентот може целосно 
да ја откаже емисијата.

Кај интерната емисија хартиите од вредност се емитуваат врз 
основа на распределба на остварената добивка. Во тој случај дивидендите 
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не се плаќаат во готово туку за износот на дивидендите се емитуваат т.н. 
“дивидендни акции” и со тоа се настојува да се одржи непроменето учеството 
на постојните акционери во капиталот на трговското друштво. Емитуваните 
хартии од вредност (акции) со овој начин на емисија, се распределуваат на 
вработените во трговското друштво (менаџерите и работниците), при што не 
се предмет на купопродажните трансакции на пазарот на капитал. 

Најприменлив е индиректниот начин на емисија на долгорочни хартии 
од вредност. Како посредници се јавуваат: инвестиционите банки (кај 
англо-саксонскиот систем) - кои се специјализирани банки за преземање и 
пласман на нови хартии од вредност, и универзални банки ( кај западно-
европкиот систем) - кои освен преземање и пласман на хартиите од 
вредност се занимаваат и со традиционалните банкарски работи (депозитни 
и кредитни работи). Тука не треба да се заборави фактот што банките се 
еден вид “трговци на големо” со хартии од вредност, кои заработуваат од 
разликата помеѓу цената по која ги купуват и по која ги продават хартиите 
од вредност. Во развиените пазарни стопанства целокупната процедура 
на емисија, запишување и пласман на долгорочните хартии од вредност е 
мошне комплексна и претставува извршување на многубројни операции од 
кои најзначајни се:

1. Избор на инвестициона или универзална банка.
2. Преговори помеѓу емитентот и банката за условите на емисијата. Во 

прв ред станува збор за цената по која банката ќе ги преземе акциите 
или обврзниците од емитентот (трговско друштво или државен 
орган) и начинот на поднесување на ризикот од евентуалниот пад 
на цените.

3. Формирање на конзорциум (синдикат) на банките. Ова се врши 
со цел да се раздели ризикот на пласманот на емисијата и да се 
намалат трошоците на пласманот. Имено инвестиционата банка 
(организатор на пласманот), новата емисија на хартии од вредност 
ја разделува на повеќе други инвестициони банки и така настанува 
конзорциум (синдикат) на банките.

4. Регистрација на новата емисија на хартиите од вредност кај 
надлежниот орган (во Република Северна Македонија таква 
институција е Комисијата за хартии од вредност).

5. Формирање на група продавачи на хартии од вредност и нивна 
дистрибуција до крајните купувачи. Инвестиционите банки 
склучуваат договор со специјализирани трговски друштва за 
продажба на хартиите од вредност на крајните купувачи, односно со 
брокерски и дилерски друштва - “трговци на мало” на долгорочните 
хартии од вредност кои ги продаваат на крајните купувачи (широката 
публика).
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2.1.3. Секундарен пазар на капитал
Секундарниот пазар (Secondary market) е пазар каде што се врши 

постојана купопродажба на веќе емитуваните хартии од вредност кои во 
рацете на инвеститорите дошле преку продажбата на примарниот пазар. 
Секундарниот пазар се нарекува и како трансакционен пазар. Секундарниот 
пазар на капитал ги опфаќа институциите и механизмите преку кои се врши 
прометот (купување и продавање) на еднаш веќе емитираните хартии 
од вредност. Тука треба да се има превид дека купувачите на хартиите 
од вредност немаат можност така вложените пари да ги повратат од 
самото трговско друштво, туку единсвена можност им е да ги продадат на 
специјализираните пазари – ефектни берзи (кои всушност претставуваат 
секундарен пазар на капитал). 

Во овој пазар хартиите од вредност само го менуваат својот сопственик, 
значи се остварува функцијата на ликвидност на хартиите од вредност. Без 
регулиран секундарен пазар и примарниот пазар не вреди многу, бидејќи 
искуството покажува, дека без секундарниот пазар, хартиите од вредност, 
кои во минатото беа издадени, беа само обични хартии со кои не можеше 
да се направи ништо до денот на нивното доспевање.

Секундарните пазари имаат две важни функции:
1. Прво, тие ја олеснуваат продажбата на финансиските 

инструменти, т.е. овозможуваат претворање на поранешните вложувања 
во пари  односно  зголемување на ликвидноста. Обезбедувањето 
на ликвидност е основната функција на секундарниот пазар без која 
функционирањето  на примарниот пазар ќе дојде во прашање. Секундарниот 
пазар е особено важен за долгорочните хартии од вредност на пазарот на 
капитал, хартиите од вредност кои имаат долг рок на доспевање, поради 
големата веројатност за промена на цените на  хартиите од вредност и фактот 
дека нивното претворање во пари е далеку во иднината, непостоењето на 
секундарен пазар во услови на неизвесност би довеле до тоа инвеститорите 
да не би биле подготвени да инвестираат средства во таквите хартии од 
вредност, што во голема мера би се одразило во големината на примарниот 
пазар.112 Зголемената ликвидност на финансиските инструменти ги прави 
овие инструменти по привлечни, и на тој начин на трговското друштво што 
ги емитувало и ги олеснува новите емисии на хартии од вредност и нивната 
продажба на примарниот пазар.

2. На секундарниот пазар се утврдува цената на хартиите од 
вредност кој се претходно издадени на примарниот пазар. Субјектите 
кои купуваат хартии од вредност на примарниот пазар на издавачот нема 
да му платат поголема цена од онаа што тие мислат дека можат да ја 
добијат во секундарниот пазар. Колку е пазарната цена на секундарниот 
пазар повисока, повисока ќе биде и цената на ново емитуваните хартии од 
вредност на примарниот пазар.

Секунадарниот пазар на капитал се состои од два сегмента:
- Организиран (службен) пазар на хартии од вредност – ефектни берзи;
- Неорганизиран (неслужбен) пазар на хартии од вредност - “Пазар 

преку шалтер”, од англ. “over the counter market”.113

112 Vidučić Ljiljana,”Financijski Menadžment”, RRiF Plus, Zagreb, (2006), str. 110.
113 Mishkin, F.S; Eakins, S.G. ”Financijska tržišta i institucije”, Mate d.o.o,2005 str. 9
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2.1.4. Берза и вонберзански пазари (OTC)
Берза - Почетоците на организираната трговија, која имаше 

карактеристики на берза, се поврзани со Фландрија и градот Бриж, каде што 
луѓето уште во XVI век, се собирале во куќата на трговецот Ван дер Бурса за 
тргување со семки од лалиња и се претпоставува дека по неговото презиме 
сите слични институции го добиле името. Кон крајот на XV и почетокот на 
XVI век биле основани националните финансиски пазари во Лондон и Париз. 
Кон крајот на XVI век во Амстердам основаниот финансиски пазар добива 
карактеристики на меѓународен финансиски пазар, во овој период се појавија 
првите берзи и се појавија обврзниците и акциите. Кон крајот на XVII век се 
формираат финансиските институции и се основаат и централните банки. 

Современиот облик на финансискиот пазар егзистира од крајот на 
XIX век наваму, кога централните банки во земји со пазарно стопанство, 
основаа и организираа во почетокот национални, а подоцна и меѓународни 
финансиски пазари. Најголемата берза која има и најголема капитализација 
е Њујоршката берза – NYSE - која се основа во 1792 година со договор на 24 
трговци. Местото на сретнување на понудата и побарувачката е значително 
променето со текот на времето, се движело од градските пазари, преку 
гостилниците и специјализираните згради, па се до глобалниот пазар, 
меѓусебно поврзан преку современата технологија. Денес е возможно да се 
тргува 24 часа на ден, бидејќи кога на едниот крај на светот една берза се 
затвора, на другиот крај на светот, друга берза само што почнува со работа. 

Берза, денес претставува место каде што се сретнуваат понудата и 
побарувачката за точно дефиниран предмет на тргување, при што тој предмет 
на тргување мора да биде подложен на типизација и стандардизација. 
Процесот на стандардизација гарантира дека предметот на тргување со 
своите карактеристики во потполност ќе биде идентичен во мали и големи 
количини. Берзата на хартии од вредност се дефинира како целокупност на 
организирани и неорганизирани секундарни пазари на обврзници, акции и 
други т.н. хибридни форми на мобилизација и пласман на паричниот капитал. 
Многубројни се предностите на тргувањето во берзата, тоа се гледа во тоа 
што купувачите и продавачите знаат каде можат да заклучат одредена 
работа која се однесува на купувањето и продавањето на предметите на 
тргување кои котираат на берзата. 

На берзата се работи по прецизни правила преку кои се настојува 
на учесниците да им се даде потребната сигурност во берзанските 
работи. Понатаму, работите во берзата се извршуваат преку берзанските 
посредници кои добро ги познаваат пазарите како и движењата во нив.114

Берзата претставува постојан пазар на кој по однапред утврдени критериуми 
и правила, но и временски секвенции се купува одредена актива. 

Берзата е пазар на кој се тргува со хартии од вредност што се прифатени 
за тргување (котирани) затоа што ги исполнуваат пропишаните услови за 
тоа. Со акции што не се котирани на берза не може да се тргува на таа 
берза. Берзите се организирани и работат во согласност со посебен закон 
што го регулира нивното работење, а за да можат да се основаат како берзи 
им треба одобрение од институцијата која го регулира пазарот на капитал. 

114 Luis Engel & Henry R. Hecht, “How to buy stocks”Little,brown and company (INC),New York, 1994. p. 145. 
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Берзите претставуваат финансиски барометар и индикатор за развојот на 
националната економија, а индустрискиот раст и стабилноста се изразени 
преку индексот на берзите. Берзите обезбедуваат инфраструктура што е 
потребна за нивните членови да можат да тргуваат со хартии од вредност. 
Берзите се саморегулирачки организации во однос на однесувањето и 
дисциплината на нивните членови. Тие пропишуваат и правила за тргување 
со цел да обезбедат слободно и чесно тргување. На берзите можат да 
тргуваат само овластени членови и брокери, а инвеститорите можат да 
купуваат и продаваат хартии од вредност на берзите преку овие овластени 
членови. 

Предмет на купопродажба во берзите можат да бидат: парите, 
девизите, хартиите од вредност ( акции и обврзници) и стоките.115

Како најважни особини на берзите се издвојуваат: 
- Организациона форма - Берзата се основа како акционерско 

друштво или, во  согласност со законот со кој се уредува нејзиното работење
- Берзански посредници - Берзанските посредници (брокери и 

дилери) се лица кои се овластени да заклучуваат берзански работи. 
Според начинот на пристапот при заклучување на берзанските работи се 
разликуваат два вида на берзански посредници:

- Брокери - под брокерскиот начин на тргување се подразбира 
обавување на работи во туѓо име и на туѓа сметка, односно во свое име а за 
туѓа сметка, со наплата на  брокерска провизија и 

- Дилери - под дилерскиот начин на тргување се подразбира 
обавување на посреднички работи во свое име и за своја сметка, со 
остварување на разлика во цена. 

Активности - Организирање на тргувањето со берзански материјали 
подразбира: организирање на јавна понуда, поврзување на понудата и 
побарувачката за  берзански материјали, објавување на информации за 
понудата, побарувачката, пазарната цена, утврдување и објавување на 
курсни листи како и други информации кои се од значење за тргувањето.

Предмет на продажба - На берзите може да се тргува со: акции, 
должнички хартии од вредност, односно обврзници и други хартии од 
вредност, стоки итн. Тргувањето со девизи и племенити метали се организира  
на посебни берзи, одвоени од  берзите на хартии од вредност.

Берзански правила - Тргувањето на берзите се одвива според 
прецизно утврдените правила. Со нив се регулираат прашањата кои се 
однесуваат на: условите и начинот на нивното извршување, берзанскиот 
материјал и условите под кои се тргува на берза, курсот на берзанскиот 
материјал, начинот и условите на извршување на обврските од заклучените 
работи, условите под кои се обавуваа тргувањето за да се избегне 
шпекулативното движење на курсот, прашања кои се однесуваат на 
однесувањето на берзанските брокери и мерките кои се преземаат кога се 
кршат правилата на однесување. На тој начин се настојува на учесниците 
на берзата да им се даде потребната сигурност при берзанското работење.  

115 Превала Шабан, Ашталкоски Саво,»Банкарство”, Факултет за општествени науки - Скопје, 2005, стр. 65.
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Промптно и терминско тргување - Берзанското тргување може 
да се обавува промптно и на термин. Кај промптните работи, плаќањето и 
испораката на предметите на тргување се врши веднаш по заклучувањето на 
работите, а кај терминските работи се јавува одредено временско растојание 
помеѓу денот на заклучување и денот на извршување на работата.

Според предметот на работење берзите можат да се поделат на: 
берзи на ефекти, берзи на девизи, берзи на пари и стоковни берзи.

Берзи на ефекти (хартии од вредност) - Берзите на ефекти или 
финансиските берзи се однесуваат на оној дел на финансискиот пазар на 
кој се купува и продава финансиски капитал (акции, обврзници, дериватив 
и др.).

Берзи на пари (пазар на пари) - Берзата на пари се однесува на оној 
дел на финансискиот пазар на кој се купуваат и продаваат пари (жирални или 
депозитни ) и краткорочни хартии од вредност. Понудата и побарувачката 
е концентрирана на едно место и во исто време, така да одредувањето 
на цената на парите (каматата) е поефикасно и побрзо отколку во другите 
пазари. Предмет на купопродажба на пазарот на краткорочни хартии 
од вредност се однесува само на хартиите од вредност кои ги емитува 
централната банка, или на тие кои таа ќе ги прогласи како такви хартии од 
вредност. Тоа е примарен пазар на пари, додека на секундарниот пазар на 
пари се врши купопродажба на сите видови краткорочни хартии од вредност. 
Вишокот на овие пари, главно кај банките, ја претставува понудата на пари, 
а купувањето на истите, побарувачката.

Берза на девизи - Во берзите на девизи се врши купопродажба на 
девизните средства (сретнување на понудата и побарувачката на девизни 
средства). Девизниот пазар претставува дел на финансискиот пазар на кој се 
купуваат и продаваат странски средства за плаќање, се усогласува нивната 
понуда и побарувачка, се утврдува девизниот курс итн. На овие пазари 
централната банка може да интервенира со цел на заштита на девизниот 
курс или на големите флуктуации на курсевите, кога тие осцилираат над 
или под горната или долната граница на дозволената осцилација (која ја 
одредува централната банка).

Стоковни берзи (Продуктни берзи) - Тие се специјализирани 
берзи на која се продаваат или купуваат различни видови на индустриски 
и земјоделски производи, како што се: житарици, текстил, масло, метал 
но и финансиски деривативи. Во зависност од видот на стоката со кои се 
тргува, најголеми продуктни берзи се (CBOT, КМЕ, MGEX). Специјализирани 
се: (Ливерпул, Њујорк, Бремен памук, Чикаго-житарици, Њујорк-шеќер. По 
методот на тргувањето берзата може да биде организирана како аукционен 
или континуиран пазар. Аукционен пазар имаме кога налозите на клиентите 
се групираат и реализираат симултано со формирање на единствена 
цена. Аукција може да биде усмена или писмена (преку делувањето на 
специјалистите кои ја усогласуваат понудата и побарувачката во своите 
книги). Резултат на аукцијата е утврдениот курс на инструментите на 
тргување. Курсот е фиксиран, затоа аукцијата често се нарекува „фиксинг”. 

На крајот на работниот ден се определува просечниот дневен курс 
за поедините инструменти ако имало повеќе дневни аукции. Берзата може 
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да биде организирана и како континуиран пазар, каде реализацијата 
на налозите се извршува во текот на целиот работен ден, поради тоа 
цените постојано се менуваат. Овде не е потребно физичко присуство на 
учесниците, туку, тие можат да тргуваат од своите канцеларии (најголем 
број на берзи го прифатија овој метод на работење). Тие на учесниците 
им обезбедуваат комуникациска поврзаност, каде централниот компјутер 
автоматски ги споредува налозите и формира курс кој одговара на понудата 
и побарувачката на инструментите. Значајно за работата на берзата е дека 
таа не тргува со сопствена актива, ниту пак може да купува или продава 
некоја актива за своја сметка, таа е само посредничка организација. Денеска 
берзите се организирани како непрофитни институции во сопственост на 
владата или на учесниците во тргувањето. Тие имаат јавни овластувања, 
што значи дека можат да донесат обврзувачки правила за тргување и 
контролирање на нивната примена од страна на учесниците.

Во Македонија е основана берза во 1995 година како непрофитно 
акционерско друштво од страна на 19 правни лица кои биле нејзини први 
членки со право на тргување. Во 2001 година Македонската берза, согласно 
измени во Законот за хартии од вредност, се трансформираше во профитно 
акционерско друштво. На крајот на 2014 година преку Македонската берза 
тргуваат 10 членки од кои 4 се банки. Во Република Северна Македонија 
секундарното тргување со хартии од вредност се врши преку Македонската 
берза. 

При тоа, со Законот за хартии од вредност е предвидено тргувањето 
со хартии од вредност задолжително да се врши преку берза.116  Законот 
дозволува само трансакциите со краткороточни хартии од вредност и државни 
обврзници (освен обврзниците издадени за и сплатување на депонираните 
девизни влогови на граѓаните и обврзниците за денационализација) и 
реализација на репо-договори да може да се врши и на пазари преку 
шалтер организирани од страна на Народната банка на Република Северна 
Македонија во соработка со Министерството за финансии.

На почетокот од 2020 година на Официјалниот пазар на Македонска 
берза се котирани 100 акционерски друштва, 10 државни обврзници, 2 
корпоративни обврзници и една перпетуална обврзница.

Инструменти со кои се тргува на Македонската берза се долгорочни 
хартии од вредност: акции и обврзници. Со посебно одобрение од страна на 
Комисијата за хартии од вредност на Македонската берза може да се тргува и 
со други инструменти (државни записи, удели и сл.). Тргувањето со хартии од 
вредност на Берзата е автоматизирано и се врши преку eлектронски систем 
за тргување наречен БЕСТ. Системот се базира на системот на налози, 
согласно моделот на континуирано наддавање и употреба на методот на 
компјутерско усогласување на цените на хартиите од вредност. Тргувањето 
на Македонската берза се одвива пет пати неделно (понеделник, вторник, 
среда, четврток и петок) од 09:00 до 12:00 часот, според системот на налози. 
На посебен пазарен сегмент се тргува според класичниот систем на аукција 
со резидуалните акции во сопственост на државата.  Тргувањето со хартии 
од вредност на берзата е комплетно автоматизирано, односно истото се 
одвива преку Берзанскиот Електронски Систем за Тргување наречен БЕСТ.

116 Законот за хартии од вредност, Службен весник на РМ бр. 34/2001 година
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Тргувањето со котирани хартии од вредност се одвива во 2 (две) 
фази:  фаза на фиксинг 09:00 до 10:00 часот и фаза на тргување од 10:00 до 
12:00 часот. Тргувањето со некотирани хартии од вредност се одвива во 1 
(една) фаза: фаза на фиксинг од 09:00 до 12:00 часот: прв круг од 09:00 до 
10:00 часот, втор  круг од 10:00 до 11:00 часот и трет круг од 11:00 до 12:00 
часот. Со акциите и уделите во сопственост на државата се тргува секој 
работен петок од 9:30 до 13:30 часот, по пат на јавна берзанска аукција. Во 
фазата на фиксинг, овластените брокери на членките на берзата можат да 
вршат внесување, задржување, промена или отстранување на сопствените 
налози за тргување и да имаат увид во сите други внесени налози во 
БЕСТ системот. Наспроти евентуалната усогласеност на внесените налози 
во БЕСТ системот од аспект на цената и другите услови за реализација, 
налозите не се извршуваат, односно не доаѓа до склучување на берзански 
трансакции.

Јавна берзанска аукција е постапка во која продавачот според однапред 
утврдени услови дава понуда за склучување на договор со која се стекнува 
сопственост врз акции односно удели кои се предмет на аукцијата, при што 
учесниците во аукцијата согласно правилата на аукцијата меѓусебно се 
наддаваат за прифаќање на таа понуда. 

Во принцип, цените на хартиите од вредност во БЕСТ системот се 
формираат слободно, според моменталната понудата и побарувачка. Сепак, 
со цел заштита на инвеститорите и обезбедување на ажурирани информации 
за котираните хартии од вредност е воведено ценовно ограничување од 
+-10% во однос на последната просечна цена кај определена хартија од 
вредност. По реализацијата на добиениот налог од клиентот и склучувањето 
на берзанската трансакција, членката на берзата мора без одлагање, 
а најдоцна следниот работен ден по денот на тргување, да достави до 
клиентот извештај за сите детали во врска со склучената трансакција. Сите 
трансакции склучени на берзата автоматски се доставуваат во електронска 
форма до Централниот депозитар на хартии од вредност веднаш по 
завршувањето на денот на тргување.

Иницијалното утврдување на берзанските трансакции со хартии од 
вредност (утврдување на купувачот / продавачот, количината на тргувани 
хартии од вредност и цената) автоматски го врши берзата преку нејзиниот 
БЕСТ систем на крајот на секој ден на тргување.  Порамнувањето на 
трансакциите на берзата и пререгистрацијата на сопственоста на хартиите 
од вредност се реализира преку Централниот Депозитар за хартии од 
вредност. Плаќањето на берзанските трансакции и преносот на хартиите од 
вредност се извршува во рок од 2 дена од денот на берзанската трансакција 
(Т+2).

Моментално, тргувањето на Македонска берза се одвива на два 
пазарни сегменти и нивните соодветни подсегменти: 

- Официјален пазар, кој претставува пазар на котирани хартии од 
вредност, поделен на Супер котација, Берзанска котација, Задолжителна 
котација и Котација на мали акционерски друштва; и 

Под Котација на хартии од вредност се подразбира постапката на 
внесување на одредена хартија од вредност на Официјалниот пазар.
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Под Супер котација, Берзанска котација, Задолжителна 
котација и Котација на мали акционерски друштва се подразбираат 
посебни подсегменти на Официјалниот пазар, градирани од највисок кон 
најнизок според висината на квантитативните критериуми за котација и 
обврските за известување.

Дијаграм. 1 - Тргувањето на Македонска берза
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Извор: Сопствена изработка
- Редовен пазар, кој претставува пазар на некотирани хартии од 

вредност, поделен на Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за 
известување и Слободен пазар.

Под Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за 
известување се подразбира посебен подсегмент на Редовниот пазар на 
кој се тргува со некотирани хартии од вредност издадени од акционерски 
друштва со посебни обврски за известување согласно Законот за хартии 
од вредност.

Под Слободен пазар се подразбира пазарен подсегмент на Берзата 
на кој се тргува со хартии од вредност кои не се котирани и кои не се тргуваат 
на Пазарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

Предности од котација - Под котација на хартии од вредност, се 
подразбира постапката на внесување на одредена хартија од вредност на 
официјалниот пазар согласно одредени критериуми пропишани од Берзата 
и обврска за редовно објавување на ценовно чувствителни финансиски и 
нефинасиски информации и податоци во јавноста.
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Трговските друштва, со изградени перформанси и јасно утврдени
развојни цели, кои преферираат дополнителен капитал и широк круг на 
инвеститори, котираат на официјалниот пазар на Берзата. Со котацијата 
на акциите на Берзата, управата на друштвото праќа јасна порака до 
потенцијалните инвеститори дека друштвото го управува транспарентно. На 
тој начин, друштвото се обврзува дека континуирано ќе ја известува јавноста, 
за сите релевантни активности и проценка на финансиската позиција, со 
што ги изложува перформансите на друштвото на јавна проценка.

Друштвата кои котираат на официјалниот пазар остваруваат повеќе 
користи од котацијата и тоа:

• Можност за прибирање нов капитал со емисија на нови хартии од 
вредност;

• Повисок рејтинг и углед на друштвото;

• Зголемена ликвидност и пазарно формирање на цената на акциите;

• Зголемување на вредноста на друштвото и можност за дневна 
проценка на вредноста на друштвото;

• Поефикасна заштита на инвеститорите, издавачите и малите 
акционери;

• Поефикасно спроведување на принципите на корпоративно 
управување и

• Поедноставен пристап и до странските берзи.
Посебни услови за котирање на акции - За одредени акции да 

можат да бидат внесени на Супер котација, издавачот треба да ги исполни 
следните услови:

1. Вистинитост и објективност 
на финансиските извештаи

Ревидирани финансиски извештаи за 
последните три години

2. Финансиски резултати Остварена добивка најмалку во последните 
три години

3. Капитал Најмалку 10.000.000 евра

4. Распространетост на родот 
на акциите во јавноста Најмалку 20%

5. Број на акционери Најмалку 200

6. Интернет страница
Издавачот треба да поседува сопствена 

интернет страница, на Македонски и 
Англиски јазик
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Распространетоста на најмалку 20% од акциите од одреден род треба 
да биде во сопственост на најмалку 200 акционери. При пресметката на 
процентот од горниот став, се изземаат акциите што ги поседуваат:

a) членовите на органите на управување на издавачот, доколку 
поседуваат над 5% од родот на акции

б) позначителни акционери (индивидуални или институционални) 
со над 10% сопственост на родот на акции и

в) акциите во сопственост на Република Северна Македонија и 
државни институции, доколку поседуваат над 10% од родот на акции.

За одредени акции да можат да бидат внесени на Берзанска котација, 
издавачот треба да ги исполни следните услови:

1. Вистинитост и објективност на 
финансиските извештаи

Ревидирани финансиски извештаи 
за последните две години

2. Капитал Најмалку 5.000.000 евра

3. Распространетост на родот на 
акциите во јавноста Најмалку 10%

4. Број на акционери Најмалку 100

На Берзанска котација може да биде примен и издавач кој нема 
ревидирани финансиски извештаи за последните две години, доколку во 
последната година има издадено хартии од вредност по пат на јавна понуда.

Распространетоста на најмалку 10% од акциите од одреден род треба 
да биде во сопственост на најмалку 100 акционери. При пресметката на 
процентот од горниот став, се изземаат акциите што ги поседуваат:

a) членовите на органите на управување на издавачот, доколку 
поседуваат над 5% од родот на акции,

б) позначителни акционери (индивидуални или институционални) 
со над 10% сопственост на родот на акции и

в) акциите во сопственост на Република Северна Македонија и 
државни институции, доколку поседуваат над 10% од родот на акции.

Согласно измените и дополнувањата на Законот за хартии од вредност 
од 23.01.2013 година (Службен весник на РМ бр. 13/2013) се воведе 
обврска за задолжителна котација на хартиите од вредност на издавачите 
кои ги исполнуваат следниве услови за котација на пазарниот подсегмент 
“Задолжителна котација”:

1. Вистинитост и објективност на 
финансиските извештаи

Ревидирани финансиски извештаи 
за последните две години

2. Номинален Капитал Најмалку 1.000.000 евра

3. Распространетост на родот на 
акциите во јавноста Најмалку 1%

4. Број на акционери Најмалку 50
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Распространетоста на најмалку 1% од акциите од одреден род треба 
да биде во сопственост на најмалку 50 акционери. При пресметката на 
процентот од горниот став, се изземаат акциите што ги поседуваат:

a) членовите на органите на управување на издавачот, доколку 
поседуваат над 5% од родот на акции,

б) позначителни акционери (индивидуални или институционални) 
со над 10% сопственост на родот на акции и

в) акциите во сопственост на Република Северна Македонија и 
државни институции, доколку поседуваат над 10% од родот на акции.

За одредени акции да можат да бидат внесени на пазарниот подсегмент 
Котација на мали акционерски друштва, издавачот треба да ги исполни 
следните услови:

1. Вистинитост и објективност на 
финансиските извештаи

Ревидирани финансиски извештаи 
за последната година

2. Капитал Најмалку 250.000 евра

Издавачот чии акции котираат на подсегментот Котација на мали 
акционерски друштва е должен најмалку една година од датумот на котација 
да ги врши известувањата по основ на постојаните обврски за известување 
од глава VI преку овластен покровител за котација на Берзата.

Посебни услови за котација на должнички хартии од вредност 
За котација на обврзници на подсегментот Берзанска котација, 

издавачот треба да ги исполни следните услови:

1. Вистинитост и објективност на 
финансиските извештаи

Ревидирани финансиски извештаи 
за последните три години

2. Вкупна номинална вредност на 
реализирана емисија Најмалку 500.000 евра

3. Процент на обврзници во јавноста Најмалку 25%

4. Број на сопственици на обврзниците Најмалку 50

Обврзниците за кои издавач е Република Северна Македонија, државна 
институција, јавно претпријатие, единиците на локалната самоуправа, 
Народната Банка на Република Северна Македонија и обврзници за кои 
издала гаранција Република Северна Македонија, се внесуваат на котација 
на Официјалниот пазар по барање на издавачот.

За котација на краткорочни должнички хартии од вредност на 
подсегментот Берзанска котација, издавачот треба да ги исполни следните 
услови:

1. Вистинитост и објективност на 
финансиските извештаи

Ревидирани финансиски извештаи 
за Последните две години

2. Капитал Најмалку 5.000.000 евра

3. Вкупна номинална вредност на 
реализирана емисија Најмалку 500.000 евра
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Краткорочните должнички хартии од вредност за кои издавач е 
Република Северна Македонија, државна институција, јавно претпријатие, 
единиците на локалната самоуправа или Народната Банка на Република 
Северна Македонија и краткорочните должнички хартии од вредност за кои 
издала гаранција Република Северна Македонија, се внесуваат на котација 
на Официјалниот пазар по поднесено барање од членка на Берзата, во кој 
случај Берзата од издавачот ги обезбедува Проспектот и Известувањето за 
успешност на емисијата.

Постапката за котација на хартии од вредност на Официјалниот 
пазар на Берзата, издавачот ја врши преку покровител на котацијата. 

Покровител на котација може да биде брокерско друштво или 
банка, членки на Берзата. Покровителот на котација и друштвото треба да 
подготват - Проспект за котација на хартии од вредност на Официјалниот 
пазар на Берзата, којшто е еден од најзначајните промотивни документи за 
друштвото. 

Често се смета дека значаен дел од успешноста на постапката за 
котација, покрај соодветната промоција на издавачот и хартиите од вредност 
кои ги издава друштвото, е добро подготвениот Проспект за котација. 
Проспектот мора да ги содржи сите информации кои на инвеститорите ќе им 
овозможат информативна проценка на имотот и обврските, финансиската 
состојба, добивката и загубата, развојните можности, како и правата кои ги 
носат хартиите од вредност.

Како задолжителни податоци кои треба да бидат составен дел од 
Проспектот се:

- Податоци за издавачот и капиталот на издавачот;
- Деловни активности на издавачот;
- Финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор за последните 

три години и податоци за трговските друштва во кое издавачот има 
мнозинско учество;

- Податоци за акциите за кои се бара котација;
- Податоци за органите на управување на издавачот и 
- Информација за развојни перспективи

Покрај основните податоци и документи за издавачот, Проспектот 
треба да содржи податоци за структурата на капиталот и тоа: родовите 
на акции со нивните главни карактеристики и правата кои произлегуваат 
од различните родови на акции, податоци за промените во структурата на 
капиталот во последните три години, податоци за должничките хартии од 
вредност и имињата на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со 
право на глас друштвото. Друштвото треба да обелодени и податоци за 
друштвата во кои поседува мнозинска сопственост и информации доколку 
издавачот е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби, 
или понуди за преземања други друштва.

Во проспектот издавачот потребно е да ја опише природата на 
своето работење и тоа: основните дејности на издавачот со презентација 
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на главните производи и услуги, информации за значајни нови производи, 
приходите од продажба во изминатите три години по производи и услуги, 
степенот на зависност (доколу постои) од патенти, лиценци, индустриски, 
комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки, 
информации за политиката на развој и истражување на нови производи и 
постапки, бројот на вработени и нивната квалификациона структура, опис и 
вредност на значителните инвестиции во основни средства и вложувања во 
хартии од вредност на други трговски друштва како и податоци за местото и 
позицијата на издавачот во гранката.

Во Проспектот се приложуваат целосните ревидирани консолидирани 
и неконсолидирани финансиски извештаи за претходните три години, преку 
кои издавачот на јавноста ја претставува финансиската состојба и успешност 
во работењето на својата компанија и на нејзините зависни друштва. Берзата 
го разгледува барањето за котација и одлучува по барањето на издавачот, 
во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. Доколку Берзата го 
одобри барањето за котација, издавачот и Берзата потпишуваат Договор за 
котација.

Обврски за известување на котираните друштва - Заради одржување 
на регулиран пазар на хартии од вредност и обезбедување на истовремен 
пристап до информациите за работењето на котираното друштво на сите 
учесници, од голема важност е издавачот чии хартии од вредност котираат на 
Официјалниот пазар на берзата, да ги објавува сите ценовно чувствителни 
информации нужни за проценка на моменталната состојба на друштвото. 
Издавачот ги објавува сите ценовно чувствителни информации преку 
интернет апликацијата за известувања од страна на котираните друштва 
СЕИ-НЕТ, кои преку интернет страната на Берзата се достапни за јавноста.

Котираните друштва објавуваат ценовно чувствителни информации 
сврзани со промените во:

- деловното работење
- капиталот
- финансиската состојба
- хартиите од вредност во посед на јавноста
- сопственици на значителни удели на хартии од вредност

Собранието на акционери на друштвото претставува најзначајниот 
корпоративен настан за компанијата, акционерите и потенцијалните 
инвеститори. Оттаму, котираните друштва се обврзани навремено и целосно 
да ја известат јавноста за датумот и местото на одржување на Собранието 
на акционери, дневниот ред, присуството на акционерите и материјалите 
за Собранието на акционери. Оттаму, друштвата се обврзани да го објават 
јавниот повик за одржување на Собрание на акционери најмалку 21 ден 
пред денот на одржување, преку интернет апликацијата за известување од 
страна на котираните друштва СЕИ-НЕТ и во најмалку еден дневен весник 
во Република Северна Македонија. 

Еден ден по завршување на седницата на Собранието на акционери 
котираните друштва се должни да ја објават содржината на одлуките 
донесени на Собранието и тоа во случај на: усвојување на финансиски 
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извештаи, распределба на добивка, распределба на дивиденда и 
утврдување дивиденден календар, измени во правата на издадените хартии 
од вредност, промена на членови на органи на управување и статусни 
промени на друштвото.

Исто така, котираните друштва се должни да ги објават целосните 
консолидирани ревидирани финансиски извештаи (Ревизорско мислење, 
Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештај за паричните текови, Извештај 
за промените во капиталот и Белешките кон финансиските извештаи) и 
Годишниот извештај за работењето во рок од 7 дена по усвојувањето од 
Собранието на акционери.

Друштва котирани на Официјалниот пазар ги објават и тримесечните, 
шестмесечните и деветмесечните кумулативни, неконсолидирани, 
неревидирани Биланси на успех во рок од 45 дена по истекот на периодот 
на кој се однесува Билансот на успех, како и годишен неревидиран 
кумулативен Биланс на успех во рок од 60 дена по истекот на календарската 
година на која се однесува Билансот на успех. Издавачот е должен, заедно 
со шестмесечниот и годишниот Биланс на успех, да објави и неревидиран 
Биланс на состојба за периодот, како и сите останати извештаи кои ги 
објавува во Регистарот на акционерските друштва со посебни обврски за 
известување кои се водат во Комисијата за хартии од вредност.

Системот за тргување на Македонска берза (БЕСТ) -  Почнувајќи од 
25.04.2001 година тргувањето на Македонската берза АД Скопје се одвива 
електронски, со помош на Берзанскиот Електронски Систем за Тргување 
(БЕСТ). 

БЕСТ е информационен систем кој што, со помош на соодветна 
компјутерска поддршка, овозможува:

• внес, промени, задржување и повлекување на налозите за тргување;

• автоматско усогласување на налозите за тргување и склучување на 
берзански   трансакции;

• надзор врз налозите за тргување и склучените берзански трансакции;

• преглед на информациите за реализираните трансакции и за 
котираните, односно  пријавените хартии од вредност за тргување на 
Берзата.

БЕСТ системот овозможува т.н. «далечинско тргување», односно 
членките на Берзата можат да тргуваат директно од своите деловни простории 
и се базира на системот на налози, согласно моделот на континуирано 
наддавање и употреба на методот на компјутерско усогласување на цените 
на хартиите од вредност.

Од аспект на анонимноста во тргувањето (дали брокерите за време 
на тргувањето можат да видат кој ги дал другите налози во системот и кој 
ги склучил другите трансакции), БЕСТ ги поддржува сите можни варијатни 
(анонимност на налозите и трансакциите, анонимност само на налозите, 
анонимност само на трансакциите и комплетна неанонимност и на налозите 
и на трансакциите). Моментално, тргувањето преку БЕСТ е комплетно 
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анонимно, односно членките на Берзата не го гледаат идентитетот на 
другите членки кои извршиле внес на налози во БЕСТ системот, а за 
склучените трансакции ги имаат сите информации, освен податоците за 
членките учеснички во трансакциите. Овие податоци се објавуваат за членките 
по завршувањето на денот на тргување.

Тргувањето на Берзата се одвива секој работен ден, од 09:00 до 13:00 
часот.

Овластените брокери на членките на Берзата, преку своите 
персонални компјутери регистрирани кај Берзата, се приклучуваат во БЕСТ 
системот. Секој овластен брокер има свои посебни идентификациони 
елементи (корисничко име и лозинка) што му овозможуваат пристап во 
БЕСТ системот, извршување на активности во БЕСТ системот и пристап до 
податоците за кои што има овластување. Овластените брокери се одговорни 
за вистинитоста и точноста на податоците што ги внесуваат во БЕСТ 
системот. Посебните идентификациони елементи можат да се користат 
само од страна на овластениот брокер на кого истите му се доделени. 

Корисници на БЕСТ системот - Внес на налози за купување 
или продавање на определена хартија од вредност во БЕСТ системот, 
односно склучување на берзански трансакции им е дозволен единствено 
на овластените брокери на членките на Берзата. Овластени брокери на 
членките на Берзата се лица кои ги имаат положено стручниот испит за 
работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии 
од вредност на Република Северна Македонија и испитот за брокери во 
организација на Берзата. За да може да тргуваат преку БЕСТ системот на 
Берзата, овластените брокери на членките на Берзата, освен полагањето 
на споменатите испити, треба да поседуваат и овластување, заверено 
и потпишано од страна на одговорно лице во членката на Берзата, за 
склучување на берзански трансакции во име на таа членка.

Овластените брокери можат да тргуваат преку БЕСТ системот само 
во име на една членка на Берзата. Начинот и постапката на примање, 
прифаќање и одбивање на налозите за тргување на клиентите од страна на 
овластените брокери и рокот на важност на налозите е деталнопропишан од 
страна на Берзата во нејзините Правила за тргување.

Видови налози за тргување во БЕСТ системот - Од аспект на 
специфицирање на цената на определена хартија од вредност, налозите за 
тргување можат да се поделат во два основни вида:

- Пазарен налог - клиентот не утврдува цена;
- Лимитиран налог - клиентот ја утврдува прифатливата цена за 

купување (највисоката цена) или продавање (најниската цена).
Налог по пазарна цена е налог кој се реализира по моментално 

најдобрата цена на пазарот. Налогот за купување по пазарна цена ја прифаќа 
моментално најдобрата продажна цена што е регистрирана во БЕСТ 
системот, а налогот за продавање по пазарна цена ја прифаќа моментално 
најдобрата куповна цена што е регистрирана во БЕСТ системот.

Лимитираниот налог е налог со кој се утврдува цената по која 
клиентот сака да тргува. Лимитираниот налог за купување ја утврдува 
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највисоката цена по која некој клиент сака да ги купи хартиите од вредност. 
Лимитираниот налог за купување може да се реализира по утврдената 
цена или по пониска цена. Лимитираниот налог за продавање ја утврдува 
најниската цена по која некој клиент сака да ги продаде хартиите од вредност.

Лимитираниот налог за продавање може да се реализира по утврдената 
цена или по повисока цена. Членката на Берзата мора да ја внесе цената 
утврдена во лимитираниот налог од страна на клиентот во БЕСТ системот 
во најкраток можен рок по прифаќањето на налогот.

Што се случува по завршувањето на тргувањето? - Берзата 
изготвува дневна официјална листа по завршувањето на секој ден на 
тргување. Оваа листа ги содржи следните податоци:

- хартија од вредност;
- просечна цена;
- процентуална промена на просечната цена од тој ден на тргување во 

однос на просечната цена од претходниот ден на тргување;
- последната понудена куповна цена;
- последната понудена продажна цена;
- највисоката цена на тргување;
- најниската цена на тргување;
- последната цена на тргување;
- истргувана количина на хартии од вредност;
- промет во денари;

Во официјалната дневна листа на Берзата, покрај наведените 
податоци, се објавуваат и берзанските индекси кои ги пресметува Берзата. 
Берзанскиот индекс е статистички ценовен показател кој се пресметува 
врз основа на тековните цени на посебно одбрана група на акции чијашто 
основна улога е еднозначно да го искаже правецот и интензитетот на 
движењето на цените на акциите, елементи на индексот.

Македонската берза моментално ги пресметува и објавува вредностите 
на два индекси:

• Македоонски берзански индекс МБИ10
• Индекс на обврзници ОМБ 

Македонски берзански индекс (МБИ-10) -  Од 01.11.2001 година 
Македонската Берза АД Скопје започна со пресметување на Македонскиот 
Берзански Индекс (МБИ), кој беше составен од петте најликвидни акции на 
Македонската Берза: Алкалоид АД Скопје, Европа АД Скопје, Комерцијална 
банка АД Скопје, Макпетрол АД Скопје и Топлификација АД Скопје. МБИ 
беше ценовен, непондериран индекс, кој, како прв берзански индекс во 
Република Северна Македонија, ја изврши својата функција на воведување 
на агрегатен показател за квантифицирање на берзанските движења.

После одредено време и понатамошен развој на пазарот на капитал во 
Република Северна Македонија се појави потребата од воведување на нов, 
пондериран индекс на Македонската Берза. Од тие причини од 04.01.2005 
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година беше воведен новиот Македонски Берзански Индекс (МБИ10), 
со чија пондерација преку пазарната капитализација се овозможува 
пореално прикажување на движењата на цените на Македонската Берза. 
Од 2013 година, МБИ10 се пресметува согласно новата Методологијата за 
пресметување на Македонски Берзански Индекс – МБИ10, при што МБИ10 
се состои од најмногу 10 котирани акции на

Официјалниот пазар на Македонската Берза и е ценовен индекс, 
пондериран со пазарна капитализација која се наоѓа во слободниот промет 
(free fl oat) со ограничување дека на денот на ревизијата уделот на ниту една 
акција, елемент на индексот не смее да надмине 20%. Пресметувањето на 
МБИ-10 се врши согласно Методологијата за пресметување на Македонски 
Берзански Индекс – МБИ-10. МБИ-10 се состои од најмногу 10 котирани акции 
на Официјалниот пазар на Македонската Берза. Ревизија на индексот се врши 
редовно (два пати годишно) и вонредно (во случај на вонредни околности) се 
врши усогласување на структурата на МБИ-10 со состојбата на пазарот.

Free fl oat фактор (FF) претставува процент на распространетост на 
родот на акциите во јавноста. Free fl oat факторот се добива кога од вкупниот 
број на издадени акции се одземаат акциите кои се во сопственост на:

- Членовите на органите на управување на издавачот, доколку 
поседуваат повеќе од 5% од родот на акциите;

- Позначајни акционери (индивидуални и институционални инвеститори) 
со над 10% сопственост на акциите

- Република Северна Македонија, вклучувајќи ги и акциите кои ги 
поседуваат органите и институциите основани со посебен закон од 
страна на Република Северна Македонија (агенции,фондови) доколку 
поседуваат повеќе од 10% од вкупно издадените акции на друштвото.
Free fl oat фактор (FF) се пресметува врз база на податоците добиени 

од Централниот депозитар за хартии од вредност врз основа на протоколот 
за меѓусебна соработка во размената на податоци од работењето со хартии 
од вредност, како и врз основа на јавно достапните податоци кои се објавени 
од издавачите.

Во 2019 година основниот берзански индекс МБИ-10 продолжи со 
нагорното движење, но со забавена динамика (Графикон бр. 3).

Графикон. 3 - Движење на вредноста на МБИ-10

МБИ10 4.478,89  0,06% 13.12.2019 Макс: 4.480,42 Мин: 4.474,49

-

-

Извор: Интернет-страницата на Македонската берза - http://www.mse.mk/mk/
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Индекс на обврзници на македонската берза (ОМБ) - Индекс на 
обврзници на Македонската Берза, со назив ОМБ е воведен во 2006 година. 
ОМБ е ценовен индекс пондериран со прометот, со ограничување дека уделот 
на ниту една обврзница во состав на индексот не смее да надминува 30%. 
Индексот ОМБ се пресметува врз основа на методологијата за пресметување 
на индекс на обврзници на македонската берза. Тој е составен од котираните 
обврзници на македонската берза избрани согласно критериуми наведени во 
методологијата. Почетниот состав на ОМБ го сочинуваат следните обврзници:

- обврзници за намирување на побарувањата на граѓаните по основ 
на депонираните девизни влогови, издадени од Република Северна 
Македонија, со шифра на тргување РМ01 и 

- обврзници за денационализација - прва емисија, издадени од 
Република Македонија, со шифра на тргување (РМДЕН01), втора 
емисија (РМДЕН02), трета емисија (РМДЕН03), четврта емисија 
(РМДЕН04) и петтата емисија (РМДЕН05).117

Во Република Северна Македонија сè тргува само со државните 
обврзници кои се должнички инструменти, кои се издаваат на подолги 
рокови, Република Северна Македонија има издадено неколку обврзници и 
тоа: т.н. структурни, во кои влегуваат обврзниците за старо девизно штедење 
и обврзниците за денационализација од првата, втората, третата, четвртата 
и петтата емисија и континуирани, во кои влегуваат редовните обврзници за 
финансирање на јавните расходи. 

Со општинските и корпоративните обврзници се уште не се тргува на 
македонскиот пазар на капитал т.е. досега, ниту една македонска компанија 
или локална самоуправа не се обиделе во овој сегмент на финансискиот 
пазар, иако финансиската криза е идеално време за издавање на 
корпоративни обврзници поради ограничените можности за банкарско 
задолжување. Со мала релаксација на законската регулатива многу брзо 
може да се појават општинските и корпоративните обврзници.

Графикон. 4 - Движење на Индексот на обврзници на Македонска 
берза (МБО)

Извор: Интернет-страницата на Македонската берза - http://www.mse.
mk/mk/

117 Македонска Берза АД Скопје Правила за тргување  2012 год.
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Утврдување и порамнување на трансакциите со хартии од 
вредност

За да се обезбеди целосна реализација на берзанските трансакции 
мора да постои соодветна инфраструктура преку која ќе се врши 
процесирање и обработка на овие трансакции. Што е најважно со 
оваа инфраструктура треба да се обезбеди максимална сигурност на 
инвеститорите. За таа цел се формираат специјализирани институции 
за извршување на процесот на утврдување и порамнување на склучените 
берзански трансакции, чување и евиденција на хартиите од вредност. Во 
Република Северна Македонија оваа улога ја има Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје. Ова е веројатно најдобро решение во 
оваа сфера - на исто место се води евиденцијата и за издадените хартии од 
вредност од страна на компаниите и за состојбата на сметките на паричните 
средства/хартиите од вредност на овластените учесници – брокери и банки. 
Сепак, треба да се напомене дека развиените земји воглавно не го имаат 
прифатено ова решение, пред сè, поради историски причини.

Во нашата држава целокупната евиденција на сопственоста на 
хартиите од вредност се води во електронска форма, односно извршена 
е целосна дематерилизација на хартиите од вредност. Во индустријата 
на хартии од вредност (за разлика од другите области од економскиот 
живот каде овој термин има малку поинакво значење), под клиринг (од 
англискиот збор clearing - пресметка, расчистување) се подразбира процес 
на идентификација на хартијата од вредност со која се тргувало, на 
договорните страни кои што тргувале, како и на некои други специфичности 
на трансакцијата: видот на хартијата од вредност, истргуваната количина 
и цена. Македонскиот термин за оваа постапка е поимот утврдување 
(согласно Законот за хартии од вредност). Напоменуваме дека во областа 
на берзанското работење понекогаш под поимот клиринг може да стане 
збор и кога се зборува за паричниот дел на процесот на порамнување.

Во услови кога тргувањето се одвива лице в лице, на берзанскиот 
паркет, еден од брокерите мора да ги достави податоците за склучената 
трансакцијата до берзата или, пак, тоа мора да го направат и двата 
брокера. По извесно време и двете страни мора да ја потврдат валидноста 
на трансакцијата т.е. точноста на податоците кои ги презентира берзата. 
Различните пазари се разликуваат во начинот на работа, но принципот 
е главно ист - до крајот на денот на тргување сите купувања мора да се 
усогласат со сите продажби.

На оние берзи, пак, на кои налозите автоматски се усогласуваат (каде 
што постои електронски систем), брокерите не треба да доставуваат детали 
за трансакциите. Сепак, брокерите и на двете страни мораат да ги проверат 
податоците за трансакцијата кои ги објавува берзата (нејзиниот електронски 
систем), за да се уверат и да потврдат дека сé е во ред.

Под порамнување (од англискиот збор settlement - пресметка, 
порамнување) се подразбира конкретно исполнување на обврските на 
договорните страни кои произлегуваат од склучената трансакција, односно 
процесот на извршување на плаќањето од страна на купувачот и доставување 
на определената хартија од вредност од страна на продавачот. Крајна 
завршница на овој процес, иако не и интегрален дел на порамнувањето 
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сфатено во потесна смисла како извршување на договорните обврски 
помеѓу брокерот-купувач и брокерот-продавач, е и крајната пререгистрација 
на сопственоста на хартиите од вредност од еден на друг сопственик. Со 
оглед на ова, очигледно е зошто кога се зборува за порамнувањето, многу 
често се дискутира и за начинот на чување и евиденција на хартиите од 
вредност.

Постојат два начина за порамнување на берзанските трансакции – 
бруто порамнување (gross settlement) и нето порамнување (net settlement). 
Кај бруто порамнувањето, порамнувањето се врши врз основа на секоја 
поединечна трансакција. На пример, ако еден брокер склучи 5 трансакции 
со друг брокер за истиот вид акции, ќе се извршат 5 порамнувања помеѓу 
нив.

Кај нето порамнувањето, поединечните трансакции со хартии од 
вредност не се порамнуваат секоја посебно. Наместо тоа, купувањата и 
продажбите се билансираат и се порамнува само салдото, без оглед на тоа 
колку трансакции се во прашање. Според тоа, ваквиот вид порамнување 
во голема мера го олеснува целиот процес. Нето порамнувањето може да 
се применува само на страната на хартиите од вредност, само на страната 
на паричните средства или и за едно и за друго. Недостатокот на нето 
порамнувањето е што при овој вид порамнување е многу покомплицирано 
да се откријат и исправат евентуалните намерни или случајни грешки.

Потребата од јасно утврдување на процедурите за утврдување 
и порамнување е наметната од желбата ризикот на двете страни при 
склучување берзански трансакции да се сведе на минимум. Притоа, 
ризикот е правопропорционален со времето од моментот на склучување 
на трансакцијата до моментот на исполнување на обврските на двете 
договорни страни. Поради тоа, клучен елемент за минимизирање на ризикот 
на финансиските пазари е токму временската компонента. Оттаму, органите 
надлежни за регулација на берзанското работење однапред го пропишуваат 
периодот во кој склучените зделки треба да се “порамнат”, односно да се 
исполнат обврските и од страна на купувачот и од страна на продавачот. Во 
развиените земји овој период на порамнување (settlement period) најчесто е 
два дена или Т+2 (Т - ден на тргување/trade date, плус два работни дена по 
него). Период на порамнување што се применува за склучените трансакции 
на Македонската берза АД Скопје е два дена или Т+2.

Вонберзански пазари (OTC)
Под тргување со хартии од вредност на пазарот преку шалтер (“Over-

the-Counter Markets” или често нарекуван ОТC пазар), се подразбира 
купопродажба  на хартии од вредност надвор од берзите на хартии од 
вредност. Токму затоа пазарот преку шалтер се нарекува и вонберзанско 
тргување (off -board) или некотиран пазар (unlisted market). Терминот влече 
корени од раната американска историја кога можеше да се отиде до 
шалтерот на некоја банка и да се купат или продадат определени акции. 
Исто така, некои фабрики прибирале капитал преку продавање сопствени 
акции преку шалтери во своите канцеларии.

Овој термин најверојатно потекнува од тргувањето надвор од Wall Street 
за време на големиот биков пазар во 1920-те кога акциите се продавале 
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„преку шалтер“ во продавници за акции. Со други зборови акциите не биле 
котирани на берзата односно биле некотирани. Ова оригинално значење на 
тргувањето преку шалтер во меѓувреме се менувало. Nasdaq бил формиран 
во 1971 од Националното здружение на дилери на хартии од вредност 
(National Association of Securities Dealers) да обезбедат ликвидност на 
компаниите со чии хартии се тргувало преку дилерската мрежа. Како што 
Nasdaq напредуваше со тек на време да стане една од најголеми берзи, 
значењето на тргувањето преку шалтер стана понејасно. 

Денес, Nasdaq сè уште се смета како дилерски пазар и технички пазар 
преку шалтер. Меѓутоа, Nasdaq е берза и не е соодветно да се рече дека 
тргува со некотирани хартии од вредност. Денеска терминот преку шалтер 
се однесува на акциите што не се тргуваат на берзите како што се Nasdaq, 
NYSE or American Stock Exchange (AMEX). Ова значи дека терминот тргување 
преку шалтер се однесува на тргувањето на Оver-the-counter bulletin board 
(OTCBB). Важна развојна карактеристика на тргувањето со хартии од 
вредност во последниве години е појавата на Електронски комуникациски 
мрежи (ECN) со кои се постигна зголемување на оптекот на тргувани акции.  
Ваквите мрежи се електронски аукциски куќи кои ги поврзуваат налозите 
за продажба или купување од страна на инвеститорите без потреба од 
посредници. 

Тие овозможуваат: 
- Транспарентност, така што секој може да ги види неизвршените налози. 
- Намалување на трошоците, така што распонот помеѓу куповните 

и продажните цени е мал затоа што посредниците и провизијата се 
исклучени од договорот. 

- Побрзо извршување, заради целосната автоматизација тргувањата се 
извршуваат побрзо отколку на организираните берзи и преку шалтер. 

- Тргување после работно време, со што им овозможува и на малите 
инвеститори да ги користат податоците што се објавуваат после 
работното време и да тргуваат врз основа на овие информации. 

- Покрај предностите, електронските комуникациски мрежи имаат и 
одредени недостатоци:

- Тие не функционираат добро за акции со мал обем на тргување.
- Електронските комуникациски мрежи си конкурираат меѓу себе за 

зголемување на обемот на тргување.
- Големите берзи им се спротивставуваат на овие мрежи, така што ги 

откупуваат и ги користат за свои потреби (NYSE ја откупи Archipelago). 
Некои од најпознатите електронски комуникациски мрежи се Instinet, 
SelectNet and NYSE Arca. Instinet е прва ваква мрежа основана во 1969 
година и користена од креаторите на пазарот, но ја користат и мали 
инвеститори. За институционални инвеститори. NYSE Arca настана од 
спојувањето на New York Stock Exchange и Archipelago, една од првите 
електронски мрежи (1996). Таа ги подржува електронските тргувања 
на најголемите американски берзи, како што се NYSE и Nasdaq.
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Тргувањето преку шалтер не е ограничено само на акции, туку се тргува 
и со обврзници. Овие пазари се многу распространети во светот, скоро 
секоја земја која има берза има и свој ОТЦ пазар. Овие пазари настанаа од 
едноставната потреба за тргување со хартии од вредност на друштвата кои 
не ги исполнуваа условите за котација на берзите. Правилата за котација 
во ОТЦ пазарите се помалку строги од тие во берзата, па затоа помалку 
познатите или новите трговски друштва можат да ги исполнат овие услови 
за котација. Во САД поголемиот дел на тргувањето со корпоративните 
обврзници, исто така се одвива вонберзански, додека, скоро за сите хартии 
од вредност, издадени од единиците на локалната самоуправа, пазарот 
преку шалтер е единствено место за тргување.

Разликата меѓу тргувањето преку шалтер и тргувањето на берзата се 
состои во тоа што:

а) Кога се тргува на берзата, брокерската куќа работи стриктно 
како застапник на клиентот, при тргувањето преку шалтер брокерската куќа 
вообичаено работи како дилер (принципал), делувајќи како сопственик на 
хартиите од вредност што таа ги продава или ги купува за клиентот. 

б) Технички гледано, за разлика од берзата каде што цената се 
утврдува по пат на двонасочна аукција, при тргувањето преку шалтер таа се 
утврдува со преговарање и тоа преговарање помеѓу дилерите со хартии од 
вредност на двете страни од трансакцијата и преговарање помеѓу дилерот 
со самиот клиент. Со оглед на тоа што електронскиот прогрес придонесе да 
се овозможи слично автоматско извршување на налозите за тргување и на 
двата вида пазари (берзите и ОТЦ пазарите), посочената разлика со време 
станува речиси непостоечка.

в) Трансакциите на пазарот преку шалтер најчесто се склучуваат врз 
база на нето-цени (бидејќи брокерот работи како дилер, односно принципал, 
а не како агент). На пазарот на хартии од вредност преку шалтер клиентот 
не плаќа провизија. Наместо тоа дилерот со хартии од вредност ја вградува 
својата профитна маржа во цената (mark up) што клиентот треба да ја плати. 
Слично e кога клиентот сака да продаде хартии од вредност, дилерот купува 
од клиентот по цена која е намалена за еден дел (mark down) во однос на 
тековната големо продажна цена на пазарот во кој тргуваат самите дилери, 
односно внатрешната цена (inside price).

2.1.5. Иновации и тенденции
Современи тенденции и иновации на пазарите на капитал во 

последните неколку децении се производ на неколку фактори, при што 
примарно како главни трендови можат да се издвојат финансиската 
дерегулација и либерализација, создавањето на заедничката европска 
регулатива и институции во оваа сфера, започнувањето на процесот на 
берзански аквизиции и интеграции и масовното користење на комјутерската 
технологија во индустријата за хартии од вредност и импликациите од тоа 
во работењето на сите пазарни учесници.  Во 70-тите години од минатиот 
век меѓународниот финаниски и монетарен систем воспоставен по втората 
светска војна се менува.

Се случуваат редица големи политички и економски промени – 
напуштање на фиксните девизни курсеви на главните светски валути и 
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постепено олабавување на девизните режими и контроли, нафтени шокови, 
подолготраен пад на производството и зголемувањето на инфлацијата. 
Сето тоа резултира во комплетно преиспитување на преовладувачките 
економски идеологии, а во тие рамки и на позицијата на пазарите на капитал 
и берзите. Преовладува мислењето дека контролите и рестрикциите 
претходно наметнати на пазарите на капитал го кочат нивниот развој. 

Повеќето западни влади, предводени од оние во САД и В. Британија, 
усвојуваа политики на дерегулација на финансиските пазари. Кон средината 
на 80-те години од минатиот век е спроведена голема финансиска реформа 
во В.Британија, по што следел агресивен настап на Лондонската берза 
за привлекување на странски компании и инвеститори. Другите европски 
континентални берзи морале соодветно да одговорот. Проблематиката 
брзо високо се искачила на политичката агенда, започнале анализи на 
новонастанатите состојби и созревање на концептот за изготвување на 
европски правни директиви во областа на хартии од вредност. 

Паралелно, соодветно позиционирање прават институциите и главните 
актери на американскиот пазар на капитал. Промените во овој правец 
ескалираа во текот на 90-тите години од минатиот век. Дотогаш, промените 
беа ограничени само на земјите кои се карактеризираа со англосаксонски 
финансиски систем. Во континентална Европа, пазарите беа сè уште 
строго регулирани, со релативно маргинално значење, и сеуште постоеше 
доминација на владите и банките. Но, во 90-тите години, со дефинитивната 
победа на политичкиот систем базиран на пазарната економија се спуштија 
сите сопирачки – насекаде во Европа започна масовна дерегулација на 
фиансиските системи, приватизации на цели индустрии, усогласување на 
новите прекугранични директиви на европско ниво и радикално менување на 
функционирањето на традиционалните берзи и појава на нови платформи 
за тргување со хартии од вредност. 

Паралелно со тоа, во другиот дел на континентот, во поранешните 
плански економии, во рамките на севкупните општествени и економски 
промени се ставаа темелите на новите национални пазари на хартии од 
вредност и повторно започнаа да се слушаат ударите на берзанските 
ѕвона. Овие принципи беа неприкосновени до појавата на финансиската и 
економската криза од 2007 година и сериозната критика на супремацијата 
на финансискиот сектор наспроти реалната економија што уследи потоа.  

Настаната финансиска либерализација придонесе за нагласена 
глобализација и создавање на многу поизразени конкурентски односи 
помеѓу националните пазари на капитал. Дополнително, новата европска 
регулатива во областа на пазарите на капитал ги потикнува процесите на 
берзански интеграции и аквизиции. Директивата MiFiD (Markets and Financial 
Instruments Directive) како крајна цел го има поставено токму креирањето 
на еден единствен европски пазар на капитал во поширока смисла на 
зборот. Според креаторите на оваа директива, конкуренција помеѓу берзите 
ќе ја поттикне нивната иновација што ќе резултира во поширок спектар на 
поквалитетни услуги и подобри услови за сите пазарни учесници.  Почнувајќи 
од раните 1990-те берзите низ светот претрпеа големи организациски 
и операциони промени, а причините за тоа беа во глобализацијата и 
напредните технолошки промени кои предизвикаа засилена конкуренција 
помеѓу развиените светски берзи. 
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Една од најважните промени беше нивната трансформација од 
непрофитни институции поседувани од нивните членови кон профитни 
институции што можеа да бидат поседувани и од не - членови. Овој бран 
на сопственичка трансформација беше започнат во 1993 од Stockholm Stock 
Exchange, а потоа следеа трансформациите на Helsinki Stock Exchange 
во 1995, на Copenhagen Exchange во 1996, Amsterdam Exchange во 1997, 
Australian Exchange во 1998, а берзите од Toronto, Hong Kong, и London во 
2000. Овие институции ги котираа своите акции на берза и тие станаа едни 
од најтргуваните акции. Од 2006 година и акциите на NYSE котираат и се 
тргуваат на берзата. Притисокот за намалување на трошоците од работењето 
на берзите и зголемување на нивната ефикасност го иницира бранот на 
спојувања и преземања помеѓу берзите што доведе до нивно окрупнување 
и формирање на групи на берзи (Nasdaq OMX, NYSE Euronext, OM Group). 

Окрупнувањето на берзите го укина монополот на берзите како 
единствено место за тргување со хартии од вредност и ги намали трошоците 
за трансакциите. Меѓутоа, профитниот интерес на трансформираните 
берзи наметна загриженост околу конфликтот на интереси при вршење на 
регулаторната функција на берзите односно колку берзите ќе бидат спремни 
да изречат казни за своите членови од кои остваруваат приходи. 

Трендот на големите глобални спојувања кои ја афектираат и Европа. 
Се издиференцираа големите играчи – оските NYSE Euronext (Њујорк, 
Парис, Амстердам, Брисел и Лисабон); потоа NASDAQ OMX (Њујорк, 
Стокхолм, Хелсинки, Копенхаген, Рига, Талин, Виљнус и Рејкјавик); како 
и фузијата на Миланската и Лондонската берза. Трендот на она што се 
случува со „средните“ европски берзи – алијансата CEESEG на берзите 
во Виена, Прага, Будимпешта и Љубљана (сите во доминантна австриска 
сопственост); самостојните берзи во Руската Федерација, Варшава (кон која 
сè повеќе инклинираат повеќе компании од поширокиот регион, а особено 
од Украина) и Истанбул (оваа берза има малцински удели во берзите од 
туркофонските земји од поранешниот СССР и во Сараево и во Подгорица). 

Секако, за да се докомплетира европската берзанска слика потребно 
е да се споменат уште неколку европски берзи од овој ранг, кои засега се 
на маргините на овие интеграциско-аквизициски случувања, како што се 
берзите во Ирска, Норвешка, Швајцарија, Шпанија и Грција. Од сето ова 
повеќе од видливо е дека берзите во регионот на Југоисточна Европа сè 
уште не се стратегиски определени - освен Љубљана која е дел од CEESEG 
групата, берзите во Загреб, Белград, Скопје, 

Бања Лука, Софија и Букурешт (неодамна во сопственост на оваа 
берза како малцински акционер влезе ЕБРД) сè уште се во домашна 
доминантна сопственост. Историски гледано, процесите на дерегулација 
и либерализацијата на финансиските пазари и општиот развој на 
информатичката и комуникациската технологија во светот беа максимално 
комплементарни. Новите конкурентски односи во изменетото окружување 
во кое започна да функционираат финансиските пазари активно ја 
ползуваа новата компјутерска технологија во најширока смисла на зборот. 
Токму финансиските институции беа едни од пионирите коишто започнаа 
помасовно да ги користат придобивките на рапидните усовршувања на 
информатичката и комуникациската технологија. 
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Во продолжение ќе биде презентиран преглед на определен број 
позначајни поими и појави во сферата на финансиските пазари што се 
последица на претходно наведените трендови во индустријата на хартии 
од вредност во последните неколку децении.  Секјуратизација: процес на 
групирање на едно или повеќе средства (активи) и со помош на соодветен 
финансиски инженеринг нивно трансформирање во посебни хартии од 
вредност. ИСИН (ISIN): Единствен меѓународен идентификационен број 
од низа на нумерички и алфабетни знаци на индивидуална хартија од 
вредност. ETFs (Exchange Traded Funds): хартии од вредност кои се тргуваат 
на берза и чии цени го следат движењето на некој индекс, стока или група 
на финансиски инструменти Мултилатерална трговска платформа (MTF): 
посебен вид на електронски пазар на хартии од вредност којшто согласно 
европските директиви овозможува тргување со финансиски инструменти 
на истиот согласно полиберални услови за прием. ЕУ единствен пасош (EU 
single passport): систем кој им овозможува на финансиските посредници со 
дозвола за работа во една ЕУ земја да ги нудат своите услуги во друга земја 
на ЕУ, без дополнителна постапка за регистрација кај регулаторот на пазарот 
на хартии од вредност во втората земја. 

European Securities and Markets Authority (ESMA): Регулаторот на па-
зарот на хартии од вредност во ЕУ. „Дневно тргување“ (day trading): рапид-
но купување и продавање на акции во текот на ист трговски ден, со надеж 
дека цените на купените, односно продадените акции ќе продолжат да се 
зголемуваат или намалуваат во многу кратки временски интервали и оства-
рување на брзи добивки. „Кратка продажба“ (short sale): продажба на хар-
тии од вредност што продавачот не ги поседува и кои дополнително треба 
да се купат за трговската трансакција да се порамни. „Тргување со висока 
фреквенција“ (high frequency trading): тргување преку автоматизирани плат-
форми за тргување базирани на моќни компјутерски системи што овозможу-
ваат извршување на голем број на налози за тргување со екстремно голема 
брзина. Хеџ фондови (hedge funds): генерално нерегулирани инвестициски 
фондови со флексибилна стратегија на вложување на различни типови на 
пазари и користење  на шпекулативни практики. „Колокација“ (co-location): 
поставување на компјутерите на брокерите во исти простории каде што се 
сместени и компјутерските сервери на берзите.

Ефикасноста на пазарот на капитал особено зголемувањето на 
тргувањето во берзата не е само прашање на регулаторната рамка и на 
ефикасноста на заштитата на интересите на инвеститорите, туку пред се и на 
квалитетот на пазарниот материјал со кој се тргува. Причина за ниското ниво 
на развој на македонскиот пазар на капитал е малата понуда на финансиски 
инструменти која се сведува само на акции и државни обврзници претежно 
од денационализација, а додека финансиските деривативи не се воопшто 
присутни,  неопходно е понудата да се прошири со повеќе инструменти. Треба 
да се размислува да се изнајдат начини за зголемување на понудата и тоа 
преку котација на нови трговски друштва и нови акции што пак ќе ја мотивира 
побарувачката и на тој начин ќе се раздвижи пазарот на капитал. Пазарот на 
капитал во Република Северна Македонија е недоволно развиен во однос на 
недостаток на доволно високо квалитетни хартии од вредност, особено на 
сиромашната понуда на т.н. «blu chip» акции со висок квалитет и со изразена 
побарувачка чии број во иднина треба да се зголеми.
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За поефикасно функционирање на пазарот на капитал е неопходно, 
поедноставување на начинот на пресметување и плаќање на данокот на 
капитална добивка. Најлесен начин на пресметка на данокот на капитална 
добивка е тој воопшто да не се пресмета, иако  за една земја тоа може да биде 
болно, но приходите кои доаѓаат од данокот на капитална добивка се доста 
мали во споредба со вкупниот буџет, додека неговото укинување значително ќе 
ја подобри атрактивноста на македонскиот пазар на капитал. 

Влијание врз раздвижувањето на пазарот на капитал би имало и 
изедначувањето на даночниот третман на вложувањата во акции и обврзници, 
со вложувањата во депозити. Банкарските депозити се ослободени од 
оданочување, а капиталните добивки не се. Ако се воспостави изедначен 
даночен третман тогаш инвеститорите ќе имаат поголем мотив да вложат во 
хартии од вредност (бидејќи капиталната добивката нема да се оданочува). 
Интеграцијата на берзите во услови на либерализација на пазарите за хартии 
од вредност и отстранувањето на бариерите кои ќе ги укинат монополите на 
националните берзи е една долгорочна перспектива за развојот на пазарите 
на капитал и економиите во регионот. Интергацијата ќе доведе до можност 
за раст и развој на националните берзи и имплементација на информациски 
технологии, експертизи и поефикасно работење. Исто така ќе се создаде 
можност за инвеститорите на едно место да тргуваат и да најдат многу 
поголема понуда и поквалитетен материјал за тргување, а тоа истовремено 
ќе допринесе за намалување на ризиците. Оформување на регионална берза 
меѓу државите од регионот би било реален одговор на новите берзански 
конкурентни услови, што ќе овозможи здружување на финансиската моќ, на 
финансиските балкански пазари но и придобивање на нови.

Малата големина на пазарите и нивната расцепканост е проблем со кои 
се соочува целиот регион. Берзите го идентификуваа овој проблем и почна 
да работат на регионализација на овие пазари, а првиот чекор е етаблирање 
на мултиратерална платформа за тргување преку која би се тргувало со 
најквалитетните хартии од вредност од регионот, што ќе иницира иновации 
на пазарите, односно, ќе овозможи развивање на нови инструменти за 
тргување и ќе предизвика долгорочен интерес кај странските инвеститори. 

Пазарите од регионот се иситнети, додека странските инвеститори 
нема да дојдат да прочитаат десет различни закони, обичаи, инвестициони 
култури и даночни третмани, туку ќе се ориентираат кон поголемите берзи. 
Затоа берзите од регионот треба побрзо да реагираат бидејќи капиталот 
и парите немаат многу трпение, и ќе одат таму каде што можат побрзо да 
остварат профит. Регионалното интегрирање на македонскиот пазар на 
капитал е и логичен и економски оправдан, со оглед на сличниот развој 
на земјите од регионот кои историски припаѓаа на еден економски систем. 
Регионалното поврзување ќе се реализира преку: 

- Унифицирање на пазарните податоци;
- Унифицирање на регулативите;
- Унифицирање на правилата на тргување;
- Унифицирање на процедурите на тргување и 
- Унифицирање на технологијата на пост тргувањето (воспоставување 

на интегриран систем на утврдување и порамнување на трансакциите 
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на регионално ниво, што треба да обезбеди заштита и сигурност како 
на националните системи, така и на интероперативните системи за 
прекугранично тргување.
Со регионализацијата ќе се привлечат поголем број на странски 

инвеститори и поголем број на странски членови. По примерот на Виенската 
берза која привлече странски членови во берзата со промена на системот на 
тргување а преку тоа постигна голем подем, странските инвеститори не дека 
не се активни и во Македонската берза но тие не се членови на берзата. 
Поразителниот факт е дека целиот регион во 2009 година имаше шест пати 
помал промет од прометот на берзата во Будимпешта, а капитализацијата, 
пак, на регионот беше три пати поголема отколку на берзата во Будимпешта. 
Интересен е и примерот на Варшавската берза која стана дел од пошироката 
меѓународната бизнис заедница. 

Во Варшавската берза има 25 странски компании од ЕУ, има и 
компании од Украина, Израел и САД. На компаниите од Европската Унија 
им е овозможено на лесен начин да ги котираат нивните акции. Постојат и 
брокери кои врз база на «единствен пасош» можат да тргуваат во берзата, и 
тоа  електронски од нивните канцеларии во странство. Во 2008 година имаше 
барање од NASDAQ за преземање на Македонска берза. Но, се пропушти 
шансата, личните интереси ги надвладеаја интересите на инвеститорите и на 
Република Северна Македонија, затоа што со влезот на NASDAQ навистина 
многу работи ќе се променеа на македонскиот пазар на капитал. 

Македонската берза потпиша Меморандум за соработка со најголемата 
берза во поширокиот регион – Истанбулската берза. Ќе разменуваат 
информации, искуства околу тргувањето и надзорот на хартиите од 
вредност, ќе ги промовираат националните пазари со можност да станат 
и заеднички партнери. Пазарот на капитал мора да се отвори, купувањето 
и продавањето на македонските хартии од вредност да бидат подостапни 
и надвор. Иако Истанбулската берза засега не размислува за купување на 
Македонската берза, но таа опција не е исклучена во иднина. Ако процесот 
на регионализација на берзите од регионот или купувањето на Македонска 
берза од некоја странска голема берза се спроведе што е можно поскоро, 
пазарот на капитал во Република Северна Македонија може да има светла 
иднина. Побрзиот развој на пазарот на капитал во регионот може да се ре-
ализира преку примена на деривативите како инструменти за хеџирање на 
ризикот. Балканот има голем потенцијал за развој на пазарот на деривативи, 
кои стануваат важни финансиски производи во Централна и Источна Евро-
па. За да се случи тоа и во Република Северна Македонија треба и понатаму 
да се отвори пазарот за меѓународните банки, да се воспостави соодветна 
правна рамка за развој на овие производи, кои ќе им помогнат на трговските 
друштва да ги премостат или хеџираат деловните ризици. Балканот има 
голем потенцијал за развој на пазарот на деривативи, при воспоставување 
на овие инструменти ќе се зголеми и ликвидноста на овие пазари, ќе се 
привлечат странски инвеститори кои ќе бидат заинтересирани не само за 
поврат на нивните инвестиции, туку исто така и за тоа како ќе ги премостат 
или хеџираат ризиците кои се поврзани со добивките. Балканскиот пазар 
во последно време почна да се отвора, но е потребна помош од локалните 
банки, пензиските фондови и осигурителните компании за да се искористат 
овие производи, не само да се купат туку и да се подигне свеста за тоа дека 
е неопходен подобар систем за управување со ризиците.
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Кога станува збор за идни активности на Владата на Република 
Северна Македонија, таа ќе треба сè повеќе да се вклучи во пазарот на 
капитал, бидејќи малку е веројатно дека корпорациите сами ќе издаваат 
обврзници на пазарот, каде нема државни обврзници и каде Владата нема 
рејтинг. Кога човек е болен, спас бара во ДОБРА инфузија. Македонскиот 
пазар на хартии од вредност очекува државна инфузија, со инструменти и 
мерки државата може да даде поттик како на страната на понудата така и на 
страната на побарувачката и со релативни евтини средства да го поттикне 
развојот кој во наредниот период ќе го врати тоа што е изгубено. Државата 
треба да се вклучи на берзата со проширување на лепезата на среднорочни 
и долгорочни обврзници за прибирање на капитал за финансирање на 
државните инфраструктурни проекти.

Продажбата на државни записи на берзата ќе биде многу значајно 
за пазарот на капитал, до сега, на Македонската берза се тргува само 
обврзниците за старо девизно штедење и обврзниците за денационализација, 
кои полека стануваат не атрактивни. Досега, за државните должнички 
хартии (државните записи) немаа т.н. секундарен пазар, на кој купувачите 
на овие хартии од вредност би можеле потоа да ги продаваат или купуваат. 
Воведувањето на државни записи во Македонската берза, со формирање 
на секундарен пазар, би го привлекло вниманието на инвеститорите, а во 
иднина и пониски стапки кои државата треба да ги плати.

2.2. Индикатори на пазарот на хартии од вредност
2.2.1. Фактори во создавањето на индикатори
Пазарните индикатори на хартии од вредност се користат во следните 

области на инвестицискиот менаџмент: 
- Мерење на перформансите на портфолиото во различни временски 

периоди. Бидејќи не е потребен посебен напор да се обезбеди 
пазарниот принос, мерењето на перформансите би значело утврдување 
на приносот што се остварува над приносот на пазарот во одреден 
временски период. Секако приносите мора да бидат прилагодени за 
нивото на ризик. 

- Помош во конструирање на индексирани портфолија. Со оглед на 
фактот што индексираните портфолија се дизајнирани да го следат 
индексот, потребен е пазарен индекс за секој сегмент на пазарот. 

- Евалуација на финансиските варијабли кои влијаат на севкупните 
движења на цените на хартиите од вредност.

- Помош за аналитичарите кои користат техничка анализа во нивните 
инвестициски одлуки. 

- Помош во пресметката на бета коефициентот и студиите за портфолио 
теории.

- Индексите се наменети да го претставуваат однесувањето на пазарот. 
При конструирање на индексот, мора де се дефинира коj пазар треба 
да се евалуира и кои аспекти од пазарните остварувања треба да се 
измерат.
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- Примерокот мора да биде репрезентативен во однос на популацијата. 
Мора да се земат во предвид изворот, големината и длабочината на 
примерокот. Во спротивно резултатот може да биде искривен. 

- Следно, мора да се дефинираат пондерите кои ќе бидат доделени на 
поединечните елементи од примерокот. 

- Конечно, мора да се одреди математичката процедура или процедурата 
за пресметка која ќе се користи за да се комбинираат поединечните 
елементи во целиот индекс. Може да се користи аритметичка средина, 
геометриска средина, или пондерирање во почетниот период.

2.2.2. Серија на индикатори на пазарот на акции
Индикатори на пазарна вредност - Во нашата земја, со неразвиен 

секундарен финансиски пазар, индикаторите за пазарна вредност ретко се 
применуваат во анализа на работењето на претпријатијата, бидејќи тие се 
однесуваат за претпријатија кои котираат на берзата. А, на web-страницата 
на Македонската берза за долгорочни хартии од вредност, се објавува 
вредноста на овие индикатори за котираните компании. Независно од тоа, 
корисно е да се знае начинот на пресметка и интерпретација на индикаторите 
на пазарна вредност.

Инвеститорите купуваат акции со цел да остварат заработувачка од 
инвестираниот капитал во компаниите. Оваа добивка од инвестирањето 
во акции се состои од два дела: 1) добивка (или загуба) од продажба на 
акции по цена повисока од онаа по која се купени и 2) дивиденда. Следните 
финансиски индикатори му помагаат на аналитичарот во анализа на акциите, 
преку нивната пазарна вредност или дивидендните плаќања.

• Нето добивка по акција (Earning Per Share –EPS);
• Однос пазарна цена и добивка по акција;
• Показател за плаќање на дивидендата;
• Дивидендна стапка;
• Книговодствена вредност по акција.

Нето добивка по акција (Earning Per Share –EPS) се пресметува 
како релативен на нето добивката остварена во текот на годината и бројот 
на емитирани акции:

Овој индикатор покажува колкав дел од добивката може да се 
распредели на акционерите во вид на дивиденда или делумно да се 
акумулира, што зависи од големината на остварената добивка и политиката 
на распределба. 

Бројот на обични акции е всушност бројот на емитирани и продадени 
акции, односно бројот на акциите кои се во рацете на сопствениците. 
Овој показател ја мери успешноста на работење на претпријатието и е 
мошне значаен индикатор во инвестиционата анализа за потенцијалните 
инвеститори.

    (Earning Per Share –EPS)

            
 (Price-Earning Ratio, P/E)

     (Dividend Payout Ratio),

      (dividend yield)
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Показателот на односот на пазарната цена по акција и нето 
добивката по акција (Price-Earning Ratio, P/E) се добива со примена на 
следната формула:

Ова е важен индикатор за идните вложувачи на капитал и неговата 
поголема вредност упатува на поголеми очекувања од акционерите за 
односното претпријатие. Поголемиот однос на пазарната цена и нето 
добивката по акција укажува на иден раст на нето добивката, што значи 
дека вложувачите имаат доверба во претпријатието. Пазарната вредност 
на акцијата се добива како производ меѓу вредноста на овој индикатор и 
добивката по акција. Ако добивката по акција изнесува 50 парични единици, 
а P/E e 4, тогаш се очекува пазарната цена на акцијата на тоа претпријатие 
во иднина да се движи околу 50 x 4 = 200 парични единици.

Показателот за плаќање на диведенда (Dividend Payout Ratio), се 
добива како однос на следните големини:

Распределбата на нето добивката на дивиденда и задржана добивка 
е дел од политиката на распределба која се разликува од претпријатие до 
претпријатие. На пример, брзорастечките претпријатија целата добивка ја 
реинвестираат во претпријатието (Microsoft), додека стабилните фирми како 
General Electric голем дел од добивката ја исплаќаат на акционерите во вид 
на дивиденда.

Дивидендната стапка или приносот од дивиденда (dividend 
yield) претставува однос помеѓу дивидендата по акција и пазарната вредност 
на една акција:

Овој показател го мери процентот од пазарната вредност на акцијата кој 
се враќа годишно во форма на дивиденда и е многу значаен за акционерите 
на компанијата. Посебен интерес за вредноста на овој показател покажуваат 
сопствениците на преференцијалните акции, кои инвестираат во акции 
претежно за добивање дивиденда. Процентот на исплата на дивиденда 
варира кај различните компании и обично се движи од 5% до 8% кај старите 
развиени компании, до 0% – 3% кај младите и развојно ориентирани компании.

Книговодствената вредност по акција се добива со делење на 
сопствениот капитал со бројот на емитирани обични акции:

    (Earning Per Share –EPS)

            
 (Price-Earning Ratio, P/E)

     (Dividend Payout Ratio),

      (dividend yield)

    (Earning Per Share –EPS)

            
 (Price-Earning Ratio, P/E)

     (Dividend Payout Ratio),

      (dividend yield)

    (Earning Per Share –EPS)

            
 (Price-Earning Ratio, P/E)

     (Dividend Payout Ratio),

      (dividend yield)
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Доколку би дошло до ликвидација на претпријатието, кога се 
подмируваат доверителите, на обичните акционери би им останале акции 
во вредност на овој показател. Овој показател се користи при утврдување 
на ликвидационата вредност, која претставува реален износ кој ќе го добијат 
обичните акционери на претпријатието доколку дојде до негово затворање. 
Ако се занемарат трошоците на стечајната постапка, ова би можела да биде 
минималната вредност по акција.

Многу од експертите се согласуваат дека сметководствената 
вредност на акциите воопшто не е корисна во инвестиционата анализа. 
Ова е од причина што сметководствената вредност е базирана на 
историските трошоци, додека пазарната вредност на акциите зависи од 
предвидувањата на инвеститорите за остварување дивиденда и пораст 
на вредноста на акциите во иднина. Меѓутоа, во практиката се среќаваат 
и такви инвеститори кои ги базираат нивните инвестициони одлуки на 
сметководствената вредност на акциите. Тие ги рангираат акциите според 
показателот кој го покажува односот на пазарната вредност на акциите и 
нивната сметководствена вредност. За овие инвеститори колку е понизок 
овој показател, толку се поатрактивни акциите и самите инвеститори се 
нарекуваат „value” инвеститори, за разлика од т.н. „growth” инвеститори, кои 
се фокусираат многу повеќе на трендот на нето добивката на компанијата.

Ценовно пондериран индекс  
Ценовно пондериран индекс е аритметичка средина на тековните цени 

на хартиите од вредност.  Така дефиниран е под влијание на промените на 
цените на различните харитии од вредност кои го сочинуваат индексот. 

Пресметковно, ценовно пондериран индекс ги собира пазарните цени 
на секоја акција од индексот и потоа го дели овој збир со бројот на акции во 
индексот. Приносите на ценовно пондериран индекс може да се остварат 
преку купување на еднаков број на акции кои се застапени во индексот. 
Бидејќи индексот е ценовно пондериран, процентуалната промена на акција 
со висока цена ќе има релативно поголем ефект врз индексот во однос на 
истата таква процентуална промена на акција со помала цена. Исто така, 
како резултат на ценовното пондерирање, делителот треба да се прилагоди 
за поделбите на акциите и останатите промени во индексираното портфолио 
за да се одржи континуитетот во пресметката. 

Двата најголеми ценовно пондерирани индекси се Dow Jones Industrial 
Average (DJIA) и Nikkei Dow Jones Stock Average.

DJIA е ценовно пондериран индекс кој што користи 30 акции. 
Неодстатоците на DJIA се:

- Ограничен број на акции во индексот. 
- Искривеност надолу во пресметката на индексот. 
- Големината на компаниите кои се вклучени во индексот.
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Nikkei Dow е аритметичка средина на цените на 225 акции кои се 
тргуваат во првата секција на Токиската берза. Се пресметува на ист начин 
како и DJIA. Nikkei Dow претставува само 15% од акциите во првата секција. 

Вредносно пондериран индекс  
Вредносно пондериран индекс се пресметува преку собирање на 

вкупната вредност (тековната пазарна цена помножена со бројот на акции 
во оптек) на сите акции во индексот. Овој збир потоа се дели со сличен збир 
пресметан во почетниот период. Овој коефициент потоа се множи со 
почетната вредност на индексот (вообичеано 100). Вредносно пондерираниот 
индекс претпоставува дека се инвестира пропорционална пазарна вредност 
во секоја компанија од индексот. Главниот проблем со вредносно 
пондерираниот индекс е што фирмите со поголема пазарна капитализација 
имаат поголемо влијание на индексот во однос на фирмите со помала 
пазарна капитализација.

Во продолжение се наведени сите поголеми вредносно пондерирани 
индекси:

- Standard & Poor’s 500 (S&P 500) Index Composite претставува индекс на 
500 компании. 

- New York Stock Exchange Index ги вклучува сите акции на Њујокшка 
берза во еден од петте вредносно пондерирани индекси: индустрија, 
јавни услуги, транспорт, финансии, и композитен индекс. 

- Останати вредносно пондерирани индекси од САД меѓу кои се NASDAQ 
индексите, AMEX Market Value Index, Dow Jones Equity Market Index, 
Wilshire 5000 Equity Index, и Russel Index.

- Меѓународни вредносно пондерирани индекси во кои влегуваат Morgan 
Stanley Capital International Indexes, Dow Jones World Stock Index, и 
Salomon-Russell World Equity Index.  Индекси кои се значајни а не 
потекнуваат од САД се Financial Times Actuaries Share Index, кој што 
ги претставува акциите на Лондонската берза, и Tokyo Stock Exchange 
Price Index, што ги претставува акциите котирани на првата секција на 
Токискат берза. 
Непондерирани индекси - Непондериран индекс подеднакво ги 

третира приносите на сите акции на индексот, без разлика на нивните цени 
и пазарни вредности. Акција која има цена од 20 денари е еднакво важна 
како и акција која што има цена од 4.000 денари, и компанија со мала 
пазарна капитализација е еднакво важна како и компанија која има голема 
вредност. Процедурата која се користи за пресметка на непондериран индекс 
претпоставува дека индексираното портфолио е сочинето од ист износ на 
средства кој што се одржува во портфолиото од секоја акција на индексот. 
Во суштина се работи со процентуалните промени на цените на акциите. 
Промената на вредноста на непондерираниот индекс може да се пресмета 
на два начини: 
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1. Аритметичка средина: промена на просечната вредност на индексот 
=(∑Xi)/n, каде што Xi= повратот на секоја акција од времето t до 
времето t+1. 

2. Геометриска средина: промена на просечната вредност на индексот=

Користењето на геометриската средина во однос на аретметичката 
средина ќе резултира во пониска вредност на индексот. За потсетување, 
геометриската средина на повратите е секогаш помала од аритметичката 
средина освен доколку сите поврати се еднакви.

- Value Line (VL) Composite Average е еднакво пондериран индекс каде 
што 1.695 акции кои го сочинуваат индексот се упросечени користејќи 
геометриска средина. 

- Financial Times Ordinary Share Index е геометриска средина на 30 
поголеми акции на Лондонската берза.
Повеќето од академските истражувања користат аритметички 

упросечени еднакво пондерирани индекси.
Извор и насока на искривување 
Ценовно пондерирано искривување. Откако ценовно пондерирани-

от индекс ќе се утврди, делителот мора да се прилагодува за да ги одрази 
поделбите на акциите и промените во примерокот во тек на времето. По по-
делбата на акциите, делителот се прилагодува надолу, така што индексот е 
ист како и пред поделбата на акциите. Ова предизвикува искривување надо-
лу на индексот бидејќи големите успешни фирми настојуваат да ги поделат 
нивните акции почесто отколку компаниите со помал раст и со самото тоа ќе 
изгубат на тежина во индексот со поделбата на нивните акции. 

Вредносно пондерирано искривување. Најголемиот проблем 
со вредносно пондерираниот индекс е дека фирмите со поголема 
капитализација имаат поголемо влијание на индексот од фирмите со 
помала пазарна капитализација. Затоа, доколку компаниите со голема 
пазарна капитализација имаат исклучително поголеми приноси, голем дел 
од на пример повратот на S&P 500 индексот може да биде резултат на само 
неколку фирми.

Непондерирано (т.е. еднакво пондерирано) искривување. Како 
што беше кажано претходно, употребата на геометриската средена во 
однос на аритметичката средина предизвикува надолно искривување на 
индексот. Геометриската средина секогаш ќе биде помала во споредба 
со аритметичката средина освен доколку сите акции имаат еднаква 
процентуална промена на цените. 

  

  .

 ( . .  ) .
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Пресметка на ценовно пондерирани, вредносно пондерирани и 
непондерирани индекси 

Пример: Ценовно пондериран индекс 
Врз основа на информацијата за трите акции презентирани во табелата, 

да се пресмета повратот на ценовно пондериран и вредносно пондериран 
индекс за еден месец.

31.12.2013 31.1.2014

Цена на 
акција

Број на 
акции 

во оптек 
(000)

Вкупна 
пазарна 
вредност 

(000)

Цена на 
акција

Број на 
акции 

во оптек

Вкупна 
пазарна 
вредност 

(000)

Акција X 10 мкд 3.000 30.000 мкд 20 мкд 3.000 60.000 мкд

Акција Y 20 мкд 1.000 20.000 мкд 15 мкд 1.000 15.000 мкд

Акција Z 60 мкд 500 30.000 мкд 40 мкд 500 20.000 мкд

Вкупно 90 мкд 4.500 80.000 мкд 75 мкд 4.500 95.000 мкд

Одговор: 
Ценовно пондерираниот индекс е [(10+20+60)/3]=30 со состојба на 

31.12 и [(20+15+40)/3]=25 со состојба на 31.1. Според тоа, едномесечниот 
принос на ценовно пондерираниот индекс е: 25/30 - 1= -16,7%

Вредносно пондерираниот индекс вообичаено користи почетна (базна 
година) вредност на индексот од 100. Вкупните пазарни вредности на на ин-
дексното портфолио на 31.12. и 1.31 се 80 милиони мкд и 95 милиони мкд, 
соодветно. Врз основа на ова, вредноста на индексот на крајот на јануари е: 

Тековна вредност на индексот =                                                              x
вредноста на индексот во почетната година

Тековна вредност на индексот =                    x 100 = 118,75

Отука, процентуалниот принос на вредносно пондерираниот принос е: 

(118,75/100)-1=18,75% 

Во продолжение е даден пример на ценовно пондериран  наспроти 
вредносно пондериран индекс за да се покаже како овие два индекса се 
пресметуваат и како се разликуваат.

Пример: Ценовно пондериран наспроти вредносно пондериран индекс 
Во продолжение се дадени податоци за три фирми и пресметки за 

ценовно пондерираниот и вредносно пондерираниот индекс доколку цената 
на акцијата А се дуплира и доколку цената акцијата В се дуплира. Компанија 
Број на акции во оптек (000) Цена на акција Пазарна капитализација (000) 
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Компанија Број на акции во оптек 
(000)

Цена на акција Пазарна 
капитализација (000)

А 100 100 мкд 10.000 мкд

Б 1.000 10 мкд 10.000 мкд

В 20.000 1 мкд 20.000 мкд

Одговор: 
Ценовно пондерираниот индекс е еднаков на: 

Доколку цената на акциите на компанијата А двојно се зголеми на 200 
мкд, вредноста на индексот е:

Доколку цената на акциите на компанијата В двојно се зголеми на 2 
мкд, вредноста на индексот е: 

Доколку А се зголеми двојно, индексот расте 33,33 поени, додека 
доколку В се зголеми двојно индексот расте 0,33 поени. Отука, промените 
на вредноста на компаниите со најголема цена на акција имаат 
диспропорционално големо влијание на ценовно пондерираните индекси. 
Користејќи ја почетната пазарна капитализација во износ од 40.000.000 = 
[(100.000 x 100мкд) + (1.000.000 x 10 мкд) + (20.000.000 x 1 мкд)] и базична 
вредност на индексот 100, може исто така да се пресмета повратот на 
вредносно пондерираниот индекс.

Доколку цената на акциите на компанијата А двојно се зголеми на 100 
мкд, вредноста на индексот е: 

Доколку цената на акциите на компанијата В двојно се зголеми на 2 
мкд, вредноста на индексот е: 

Кај вредносно пондерираните индекси, повратите на акциите на 
компанијата В имаат најголемо влијание на повратот на идексот бидејќи 
пазарната капитализација на компанијата В е поголема од пазарната 
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капитализација на А и Б. Треба да се има во предвид дека вредносно 
пондерираните индекси автоматски се прилагодуваат на поделбите на акциите, 
бидејќи бројот на акциите расте, цената на секоја од акциите ќе падне со што 
вкупната пазарна вредност на акциите на фирмата останува иста.

Пример: Непондериран (еднакво пондериран) индекс. Во проделжение е 
даден приказ на вредностите на аритметичкиот и геометрискиот непондериран 
индекс за три акции, претпоставувајќи дека почетната вредност на индексот 
е 131.

Акција Почетна цена Тековна цена Промена на цена
А 12 мкд 15 мкд +25%
Б 52 мкд 48 мкд -7,7%
В 38 мкд 45 мкд +18,4%

Одговор: 
Аритметичка средина: промена на идексот =
Нова вредност на индексот = 131 x (1+0,119)=146,59 
Геометриска средина: 

промена на индексот= (1,25 x 0,923 x 1,184)^(1/3) – 1=10,96% 
Нова вредност на индексот= 131 x (1+0,1096)=145,36 
Користењето на геометриската средина во споредба со аритметичката 

средина генерира пониска вредност на непондерираните индекси. 
Главни карактеристики на индексите 
Локални акциски индекси - Dow Jones Industrial Average индексот во 

САД, Nikkei Dow Jones Stock Market Average  на јапонската берза во Токио, 
како и Македонскиот берзански индекс МБИ 10, се примери за локални-до-
машни акциски индекси. Како што веќе беше наведено двата горенаведени 
локални индекси од САД и Јапонија се ценовно пондерирани додека маке-
донскиот индекс е вредносно пондериран индекс.

Глобални акциски индекси - Глобалните акциски индекси биле 
создадени за да се надминат проблемите за споредба со користење на 
локалните акциски индекси. Овие проблеми потекнуваат од изборот на 
различни примероци, пондерирање, пресмотковни процедури во различни 
држави. Најчесто користени глобални индекси се:

- Financial Times/S&P Actuaries World индексите кои се формирани 
од 2.461 акција од 30 земји. Индексите се вредносно пондерирани и 
имаат почетна вредност од 100 од 1986 година.

- Morgan Stanley Capital International (MSCI) индексите се формирани 
од три меѓународни, 19 национални, и 38 меѓународни индекси од 
различни дејности, и сите овие индекси се вредносно пондерирани. 
Индексите се пресметуваат во САД доларии во локалната валута на 
одредена земја.

    - 

   - 

- Financial Times/S&P Actuaries World

- Morgan Stanley Capital International (MSCI)

- Dow Jones World Stock
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- Dow Jones World Stock индексот претставува 2.200 компании од 
различни делови од светот, организирани во 120 групи од различни 
дејности. Земјите се групирани во три региони (Америка, Европа/
Африка и Азија /Пацифик). Индексите се пресметуваат во локалните 
валути и во САД Долари. 

2.2.3. Серија на индикатори на пазарот на обврзници
Обврзнички пазарни индекси - Обврзничките пазарни индекси се 

релативно нови. Понатаму, формирањето на обврзничките пазарни индекси 
е потешко во споредба со акциските пазарни индекси од неколку причини: 

- Опсегот (универзумот) на обврзници е многу поширок во споредба со 
опсегот на акции.

- Опсегот на обврзници се менува постојано како резултат на издавање 
на нови емисии на обврзници, различни рочности на обврзниците, 
поради опциите за отповикување на обврзниците, и делумен откуп на 
обврзниците.

- Волатилноста на цената на обврзниците постојано се менува. 
Волатилноста на обврзниците се мери преку траењето (duration) на 
обврзниците, кое се менува и зависи од рочноста на обврзницата и 
приносот на обврзницата.

- Значајни проблеми се јавуваат и во одредувањето на цената на одделни 
обврзници во индексот поради недостаток на податоци за непрекинато 
тргување во однос на цените на тргување кои што од друга страна е 
лесно да се најдат за повеќето акции кои се тргуваат на берзите.
Обврзничките индекси припаѓаат на три основни категории:

1. Индекси на обврзници со инвестициска оценка во која што влегуваат 
оние кои што ги обезбедуваат различни инвестициски банки како што 
се Merrill Lynch, Pimco, рејтинг агенции како S&P, или провајдери на 
информации како што е Bloomberg. Корелацијата помеѓу повратот на 
обврзниците со инвестициска оценка е 0,95, како резултат на зависноста 
на повратот на обврзниците од промените на каматните стапки.

2. Индекси на високо приносни (high-yield) обврзници исто така се креираат 
од реномирани инвестициски банки од САД и Европа, рејтинг агенции, 
или провајдери на информации. Корелацијата помеѓу индексите на 
високоприносните обврзници е многу помала во однос на корелацијата 
која што постои кај индексите на обврзници со инвестициска оценка.

3. Глобални обврзнички индекси се креираат од познати и реномирани 
инвестициски банки од САД и Европа, рејтинг агенции, или провајдери 
на информации. Овие индекси ги покажуваат разликите во однос на 
остварувањата од аспект на приносот и ризикот, малата корелација 
помеѓу земји и значајното влијание на промените на валутните курсеви 
врз нивната волатилност и корелации.
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2.2.4. Композитни индикатори на акции и обврзници
Композитните акциски-обврзнички индекси се развиваат за да ги 

измерат перформансите на сите хартии од вредност во една држава. Merrill 
Lynch-Wilshire Capital Markets индексот е пример за еден од овие индекси.  

Споредба на индексите во различни временски периоди - 
Остварувањата на индексите од аспект на поврат и ризик се различни. Ова 
се објаснува со фактот дека различните индекси претставуваат различни 
класи на имот (акции наспроти обврзници). Исто така, во рамки на одредена 
класа на имот, постојат индекси за различни подкласи на имот (на пр. 
индекси за мали компании (small cap) наспроти индекси за големи компании 
(large cap)). Истражувањата покажале дека постои мала корелација 
помеѓу индексите од иста земја и помеѓу различни земји. Овие сознанија 
ја подржуваат потребата за диверзификација, како во рамки на домашниот 
пазар така и глобално. 

Корелација помеѓу глобалните пазари - Во основите на портфолио 
теоријата најважна е улогата на корелацијата на повратите на различни 
средства во портфолиото и нивната поврзаност со ризикот на портфолиото. 
Кога хартиите од вредност од различни земји се комбинираат во глобално 
инвестициско портфолио заради обезбедување на диверзификација, 
ефектите на намалување на ризикот можат да бидат значајни бидејќи 
корелацијата на повратите помеѓу хартиите од вредност од една земја или 
регион и друга земја или регион се многу малку корелирани (многу помалку 
од идеална позитивна корелација).

Како пример за ваквите корелации може да се земат во предвид 
корелациите на месечните поврати на S&P 500 со повратите на Nikkei 
индексот(како претставник на јапонските акции) и со повратите на IFC 
Emerging market акцискиот индекс каде што корелацијата изнесува 0,4. 
Корелацијата на месечните поврати на S&P 500 и оние на Financial times 
All-Share индексот (претставник на акции од Велика Британија) e на ниво 
од 0,67, додека со франкфуртскиот индекс  (FAZ) е на ниво од 0,54. За 
портфолиата на обврзници историските поврати исто така покажуваат 
корелации значително под 1.

Оттука, вака утврдените ниски корелации носат предности од аспект на 
поврат и ризик од меѓународна диверзификација во акциските и обврзничките 
портфолија и можат да бидат значајни за инвеститорите. Фактот што 
корелациите помеѓу индексите на обврзниците со инвестициска оценка се 
близу до еден укажува на тоа дека има мала корист од диверзификацијата 
од комбинирање на вложувањата во овие индекси. Диверзификацијата на 
вложувањата во индекси со обврзнички портфолија во различни делови од 
светот и во Македонија или пак диверзификација со вложувања во обврзници 
со инвестициска оценка и ниско рангирани обврзници, ќе имаат ефект на 
намалување на ризикот поради ниската корелација која постои помеѓу овие 
два вида на обврзници.
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2.3. Ризик на акционерскиот капитал и негово мерење
2.3.1. Теорија за пазарот на капитал
Теоријата за пазарот на капитал како концепт се надградува врз 

портфолио-теоријата на Markowitz. Врз основа на поставките на ваквиот 
концепт произлегува CAPM (Capital asset pricing model), модел што 
овозможува детерминирање на бараната стапка на поврат на кое и да било 
ризично средство. Покрај веќе споменатите претпоставки за конструирање 
оптимално портфолио кај теоријата на Markowitz, концептот на теоријата на 
пазарот на капитал се заснова и на неколку други претпоставки:

1. Секој инвеститор е ефикасен инвеститор ако се наоѓа на границата 
(линијата) на ефикасност. Притоа, положбата (точката) на која ќе се 
најде инвеститорот на границата ќе зависи од кривата на корисност на 
самиот инвеститор.

2. Безризична стапка на поврат.
3. Сите инвеститори имаат хомогени очекувања, поточно имаат идентични 

процени за веројатната дистрибуција на очекуваните стапки на поврат. 
4. Кај сите инвеститори временскиот хоризонт за реализирање на 

очекуваната стапка на принос е ист (еден месец, една година и слично). 
5. Сите вложувања (инвестиции) се бесконечно деливи, што значи дека 

постои можност да се купи или продаде колкав и да било дел од некое 
средство или портфолио. 

6. Елиминирање на даноците и на трошоците за трансакција при купување 
или продажба на средства. 

7. Непостоење инфлација, ниту промена во каматната стапка. Доколку 
постои инфлација, таа е целосно антиципирана. 

8. Пазарот на капитал е во рамнотежа, што би значело дека цената на 
инвестицијата (средството) е утврдена во согласност со нивото на ризик.
Во реалноста многу од претходно дадените претпоставки се нереални. 

Но, ако се тргне од претпоставка дека валидноста на една теорија не се 
оценува според валидноста на нејзините претпоставки, туку, пред сè, врз 
основа на нејзината можност да помогне во предвидување и објаснување 
на реалниот свет, ваквата теорија би се оценила за оправдана. Имено, ако 
теоријата на пазарот на капитал успева да ја објасни стапката на враќање за 
голем број видови ризични средства (и покрај тоа што теоријата може да се 
заснова и на претпоставки што не се реални), таа би претставувала теорија 
што би била валидна за оценка на стапката на враќање на средствата при 
дадено ниво на ризик.

Тргнувајќи од поставките на портфолио-теоријата на Markowitz, 
теоријата на пазарот на капитал настанува со инволвирање на концептот на 
безризично средство во економијата. Ваквата заслуга му се препишува на 
Villiam Sharpe, за што ја добил и Нобеловата награда за економија. Sharpe 
проширувајќи ја портфолио-теоријата со воведување безризично средство, 
сакал да ги утврди ефектите од комбинирањето безризично средство и 
ризичното портфолио на ефикасната граница на Markowitz, врз стапката на 
враќање и ризикот.
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Стапката на враќање на безризично средство ја претставува т.н. 
безризична стапка на враќање (Rfr). Оттука, кај теоријата на пазар на 
капитал очекуваната стапка на враќање на портфолиото се пресметува 
според начинот утврден во теоријата на портфолиото на Markowitz, со таа 
разлика што очекуваната стапка на враќање се јавува како пондерирана 
аритметичка средина од безризично средство и ризично портфолио. 

E(Rport) = wrfRfr +(1- wrf)Е(Ri)

каде:
- wrf - учество на безризично средство во вкупното портфолио;
- Rfr - безризична стапка на враќање;
- Е(Ri) - очекувана стапка на враќање на ризично портфолио i.
Бидејќи кај безризичното средство не постои неизвесност 

(варијабилност) во остварување на очекуваната стапка на враќање, неговата 
стандардна девијација (варијанса) (σrf) добива вредност нула. Оттаму 
и коваријансата Covij и коефициентот на корелација rij меѓу безризичното 
средство и ризичното портфолио добиваат нулта вредност. Тргнувајќи од 
равенството за определување на варијансата (стандардната девијација) при 
портфолио-теоријата, варијансата како мерка за ризикот при теоријата на 
пазар на капитал ќе биде детерминирана како: 

σ2  port = (1- wrf ) 2 σ2 i

а стандардната девијација: 
σ2  port = (1-  wrf ) σi

при што: 
σi - стандардна девијација на ризично портфолио i.
Од претходните равенства може да се донесат неколку констатации: 

1. Стапката на враќање на портфолиото претставува линеарна функција. 
2. Варијансата (стандардната девијација) на портфолиото ќе биде 

единствено детерминирана од ризичното портфолио, со оглед на 
тоа што безризичното средство има варијанса, односно стандардна 
девијација еднаква на 0. 

3. Стандардната девијација на портфолио кое вклучува и неризично 
средство е во линеарна зависност од стандардната девијација на 
ризичното портфолио. 
Тргнувајќи од претходно дадените констатации, се согледува дека за 

разлика од теоријата на Markowitz, при оваа теорија меѓу ризикот и стапката 
на враќање постои линеарна зависност, која графички е претставена како ли-
неарна функција (права) со почеток во безризичната стапка на поврат. Оттаму, 
линеарната функција (правата) што се јавува како тангента на ефикасната 
граница на Markowitz претставува ефикасна граница во теоријата на пазар на 
капитал (види Графикон 5 ). Во теоријата ваквата rраница (права) е позната 
како линија на пазарот на капитал (CML).
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Графикон. 5. Ефикасна граница кај теоријата на пазарот на капитал

Извор: Reilly K. F., Brown C. K., цитиран труд, стр. 246.
Линијата на пазарот на капитал ги прикажува сите можни комбинации 

меѓу приносот и ризикот при вложување во ризично портфолио и неризично 
средство. Од преференциите на инвеститорот спрема ризикот ќе зависи 
и изборот на оптимално портфолио што вклучува и неризично средство. 
Сите портфолија што лежат на оваа пазарна линија се во перфектна 
(тотална) позитивна корелација. Притоа варијабилноста на портфолијата 
ќе биде условена единствено од варијабилноста (ризичноста) на пазарното 
портфолио, кое, од своја страна, е условено од учеството на ризичното 
портфолио во вкупното портфолио.

Портфолиото што се наоѓа во тангентната точка М, се нарекува пазарно 
портфолио. Тоа е портфолио што ги содржи сите ризични средства на пазарот 
на капитал: акции, обврзници, готовина, финансиски дериватив, недвижен 
имот и слично. „Доколку постои ризично средство што не е содржано во 
ова портфолио во кое сака да инвестира секој инвеститор, за тоа средство 
нема да постои побарувачка нема да може да се вреднува." Учеството 
на ризичните средства во пазарното портфолио ќе биде сразмерно на 
учеството на нивната пазарна вредност во вкупната вредност на пазарното 
портфолио. Бидејќи пазарното портфолио ги содржи сите ризични средства, 
тоа во исто време претставува и целосно диверзифицирано портфолио, 
односно портфолио кај кое е елиминиран специфичниот ризик на одделните 
индивидуални средства содржани во портфолиото.

Пазарното портфолио во услови на еквилибриум на пазарот на 
капитал претставува портфолио во кое секој инвеститор сака да вложи, со 
оглед на тоа дека таквото портфолио претставува портфолио со највисоки 
перформанси. Но, доколку постојат инвеститори што претпочитаат повисок 
ризик во компензација за стапка на принос (портфолио во точка Е на 
Графикон 5.) повисока од таа кај пазарното портфолио, тоа можат да го 
направат на два начина:

- да инвестираат во портфолија што се на повисока позиција (точка) од 
пазарното портфолио на линијата на пазар на капитал; 

- во пазарното портфолио да се вложи дополнителна сума пари, 
која на пазарот е позајмена по безризична стапка на поврат. Тоа 
всушност значи зголемување на финансискиот левериџ, а со тоа и на 
финансискиот ризик на пазарното портфолио. 
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Во спротивно, кога станува збор за инвеститори со аверзија спрема 
ризикот, тие дел од своите слободни парични средства ги вложуваат во 
пазарното портфолио, а остатокот го пласираат на пазарот на капитал 
по безризична стапка на враќање, за да остварат помал ризик. Тоа би 
претставувале портфолијата што лежат под пазарното портфолио М на 
CML (портфолиото во точка F).

Ризикот при теоријата на пазарот на капитал - Пазарното портфолио 
претставува целосно диверзифицирано портфолио, односно портфолио кај 
кое е елиминиран несистемскиот ризик, познат уште како и специфичен ризик, 
ризик што се диверзифицира и слично. Тој претставува ризик кој е исклучиво 
врзан за конкретниот тип средство и се елиминира при диверзификација 
на портфолиото. За разлика од него, системскиот ризик, познат и како 
пазарен ризик е поврзан со варијабилноста на макроекономските варијабли 
и влијае врз сите ризични средства. Оттаму и неговото постоење при 
целосно диверзифицирано портфолио. Имено, максималниот износ до 
кој инвеститорот преку диверзификацијата може да го намали ризикот од 
вложување претставува системскиот ризик. Меѓутоа, при настапување на 
глобалниот светски пазар, поради можноста за помал степен на корелација 
на макроекономските варијабли меѓу националните економии, се јавува 
можноста да се намали овој системски ризик до системскиот ризик на 
светско ниво.

Оттука, кај теоријата на капитал релевантна мерка за ризикот на сред-
ствата претставува единствено варијабилноста на средствата во однос на 
пазарното портфолио, а која се мери преку нивната коваријанса со пазар-
ното портфолио, Covi,m. Остатокот од нивната варијабилност претставува 
несистемски или непазарен ризик, кој не е релевантен за анализа поради 
неговото неприсуство при целосно диверзифицирано портфолио. Имено, 
тоа во услови на целосно диверзифицирано портфолио би значело немож-
ност да се очекува или бара дополнителна сума пари за ваквиот тип ризик.

2.3.2. Еднофакторски модели (CAPM)
Дејството на различните фактори врз процесот на инвестирање го 

доведува во прашање остварувањето на планираниот принос што зависи од 
повеќе детерминанти, односно: видот на финансискиот пазар, карактерот и 
типот на финансиските инструменти, степенот на заштита на инвеститорите, 
развиеноста на националната економија и финансискиот пазар и низа други 
фактори. Влијанието на овие фактори е причина за појава на ризикот при 
инвестирањето којшто, поради своето значење, постојано е предмет на 
обработка на економската теорија и практика. За значењето на ризиците 
при инвестирањето говори и фактот што денес се развиени посебни теории 
и методи коишто укажуваат на начините и постапките за елиминирање или 
минимизирање на одделни ризици. 

Еден од успешните методи за елиминирање на влијанието на ризиците 
е креирањето портфолио од различни хартии од вредност. Креирањето 
портфолио на хартии од вредност подразбира купување различни видови 
хартии од вредност заради диверзификација на ризикот при инвестирањето. 
Економските теоретичари се согласуваат со тоа дека инвестирањето во 
различни видови хартии од вредност го намалува ризикот на инвестирање, 
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меѓутоа тоа не значи и негово целосно елиминрање. Диферзификацијата 
на ризикот се наметнува како ефикасен метод за постигнување максимален 
принос при минимален ризик. Меѓутоа, инвеститорот треба да поседува 
знаење дека колку е поголем бројот на хартиите од вредност, сепак тоа не 
значи секогаш и намалување на ризикот при инвестирање. 

Според економската теорија, постои определена граница или број 
на различни видови хартии од вредност во портфолиото што овозможува 
максимална диверзификација и минимален ризик при инвестирање. Тоа, 
пак, значи дека по определениот број хартии од вредност во портфолиото 
ефектот од натамошното зголемување на овој број не влијае врз 
намалувањето на ризикот да станува се помал и помал. Во таков случај 
особено е значајно инвеститорот да знае кој е оптималниот број на хартии 
од вредност што овозможуваат оптимална диверизификација и најголем 
ефект врз намалувањето на ризикот по единица хартија од вредност. 

Диверзификацијата на портфолијата со хартии од вредност е ефикасен 
метод за намалување на ризикот при инвестирање, меѓутоа постојат и 
одделни ризици што не можат да се елиминираат или незначително може да 
се намали нивното дејство со купување различни видови хартии од вредност. 
Имено, станува збор за оние ризици коишто подеднакво се релеватни за 
сите компании во определена национална економија,т.е. за сите економиии 
во регионот или светот, за сите финансиски пазари и сл. Имајќи го предвид 
ваквиот карактер на овие ризици, купувањето различни видови хартии од 
вредност не може да го намали ризикот на инвестирањето, затоа што овие 
ризици подеднакво влијаат врз сите компании во националните економии. 
Токму затоа се прави јасна дистинкција меѓу две групи ризици, и тоа: ризици 
чие дејство може да се ублажи со диверзификацијата – несистематски 
ризици и ризици чие дејство не може да се ублажи со диверзификацијата – 
систематски ризици.

Несистематски ризици се оние што можат да се елиминираат или 
ублажат со инвестирање во различни видови хартии од вредност. Со секое 
дополнително додавање хартии од вредност во портфолиото, дополнително 
се намалува ризикот на инвестирање, меѓутоа овој несистематски ризик 
никогаш во целост не може да се елиминира. Систематски ризици се оние 
што се карактеристични за сите компании во националната економија и 
подеднакво се присутни на сите финансиски пазари. Овие ризици речиси 
е невозможно да се елиминираат со диверзификацијата на портфолијата. 
Најчесто станува збор за политички фактори, економски кризи, војни 
и природни непогоди и сл. Поделбата на ризикот на инвестирање на 
систематски и несистематски има посебно место во економската портфолио 
теорија. Токму оваа поделба ја чини и основата на моделот за вреднување 
на капиталните средства (CAPM – Capital Asset Pricing Model). 

Врз поставките на теоријата на пазар на капитал се изгради 
најприменуваниот и најексплоатиран модел за вреднување на средствата 
во теоријата и праксата САРМ (Capіtal Asset Prіcіng Моdеlоt). Моделот за 
вреднување на капиталните средства (во натамошниот текст CAPM) има 
централно место во модерната портфолио теорија и особено е применлив 
при вреднување на перформансите на портфолијата на хартии од вредност. 
Заслугите за развојот на CAPM се препишуваат на William F. Sharpe (1964), 
но не треба да се занемарат Lintner (1965) и Mossin (1966). 
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Исто така, огромен е придонесот на Нобелобецот Markowitz со 
неговиот “Избор на портфолио” (Portfolio Selection, 1952, 1959), кој истакнува 
дека диверзификацијата може да го намали ризикот, но нема целосно да 
го елиминира, бидејќи приносите од хартиите од вредност се премногу 
меѓусебно корелирани. Неговиот модел претпоставува инвеститори кои 
се ризично аверзни и, кога одбираат помеѓу портфолија, тие исклучиво се 
грижат само за средната вредност и варијансата на нивниот принос во текот 
на еден период од инвестицијата. Следствено, инвеститорите одбираат 
портфолија што се “средна вредност-варијанса ефикасни” (mean-variance-
effi  cient), кои: 

1. ја минимизираат варијансата на портфолио приносот, за даден очекуван 
принос, и 

2. го максимизираат очекуваниот принос, при дадена варијанса. 
Markowitz покажа дека за инвеститорот не е важен ризикот на самата 

хартија од вредност, туку придонесот што истата го има во варијансата 
на целокупното портфолио на инвеститорот - прашање за коваријансата 
на конкретна хартија од вредност со сите останати хартии од вредност во 
неговото портфолио. Sharpe (1964) ја опишува работата на Markowitz како 
нормативна економија, каде на инвеститорите им се кажува што треба да 
направат. 

CAPM моделот, всушност, претставува надоврзување на моделот 
на Хари Марковиц, според којшто инвеститорите ризично се аверзни и не 
веруваат во целост дека диверизфикацијата може да го намали ризикот, 
зашто не може целосно да го елиминира, бидејќи приносите на хартиите од 
вредност во едно портфолио меѓусебно се поврзани. 

Според Марковиц, инвеститорите при изборот на портфолијата 
настојуваат да ја минимизираат варијансата на портфолиото за определениот 
очекуван принос и настојуват да го максимизираат очекуваниот принос при 
дадена варијанса. Овие постулати на теоријата на моделот на Марковиц се 
причината што овој модел се среќава во економската теорија како модел на 
“средна вредност – варијанса“. 

Влијанието на систематскиот и несистематскиот ризик и нивниот 
меѓусебен однос е различен за различни видови хартии од вредност. Кај 
некои хартии од вредност е поизразено дејството на несистематскиот ризик, 
а кај други хартии дејството на овој ризик е помало во однос на дејството 
на систматскиот ризик. Исто така и самото влијание на систематкиот ризик 
не е подеднакво кај сите видови хартии од вредност. Имајќи го предвид 
различното влијание на систематскиот ризик врз хартиите од вредност, се 
наметнува потребата од утврдување мерило за влијанието на систематскиот 
ризик врз портфолијата и промената на тоа влијание, како резултат на 
промената на содржината на хартиите од вредност во портфолиото. 

Врз поставките на теоријата на пазар на капитал се изгради 
најприменуваниот и најексплоатиран модел за вреднување на средствата 
во теоријата и праксата САРМ (Capіtal Asset Prіcіng Моdеlоt). Преку ваквиот 
модел се детерминира очекуваната или барана стапка на принос на кое и 
да било ризично средство, која потоа се јавува како дисконтна стапка во 
моделите за вреднување средства. Бараната стапка на добиена преку овој 
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модел потоа се споредува со проценетата стапка на принос на инвеститорот 
и врз основа на тоа се проценува дали вредноста на средството или 
портфолиото е реална, преценета или потценета и следствено на тоа се 
донесува одлука за купување, продажба или евентуално задржување на 
соодветната хартија од вредност или портфолио. 

Бета-коефициентот го има централното место во овој модел на 
вреднување на средствата. Тој претставува мерка за системскиот ризик како 
единствен релевантен ризик при диверзифицирано портфолио. Оттаму, 
неговата вредност ја имплицира ризичноста на конкретно средство во 
однос на пазарното портфолио. Бета коефициентот ја одрзува релативната 
варијабилност на приносите од определена акција, во однос на варијабилноста 
на приносите на пазарното портфолио. Бета–коефициентот е најзначајната 
импликација на CAPM методот и укажува на тоа дека постои тесна поврзаност 
меѓу очекуваниот принос од одделна акција и ризикот на таа акција.

Поточно, станува збор за пазарен или систематски ризик што не може 
да се избегне со диверзификацијата, меѓутоа има различно влијание врз 
хартиите од вредност од различните компании. Наједноставно кажано, 
пазарното портфолио подразбира портфолио коешто во себе ги инкорпорира 
сите акции со коишто се тргува на определен пазар, т.е. оние што котираат 
на берзата со јасно определено учество на секоја поединечна акција во 
вкупното портфолио. 

Бета – коефициентот ја покажува промената на приносот на пазарното 
портфолио како резултат на промената на приносот на одделна хартија 
од вредност што е дел од тоа пазарно портфолио. Кога станува забор за 
приносите на пазарното портфолио, всушност, се мисли на просечниот 
пазарен принос што се утврдува како просек од приносите коишто ги 
остваруваат одделните видови хартии од вредност, пондерирани со нивното 
учество на пазарот. Утврдувањето на просечниот пазарен принос се врши за 
да се утврди дали промената на приносот на одделна хартија од вредност е 
со поголем или помал интензитет од просечниот пазарен принос.

Од математички аспект, пак, бета – коефициентот се зема со вредност 
1(единица). Споредбено со овој коефициент сите хартии од вредност, чии 
приноси варираат со поголем интензитет од варијабилноста на просечниот 
пазарен ризик, имаат бета – коефициенти поголем од 1 (единица), а 
сите хартии од вредност, чии приноси варираат во помал интензитет од 
враијабилноста на просечниот пазарен принос имаат коефициент - бета 
помал од 1 (единица). Емпириските податоци, што се резултат на различните 
истражувања, укажуваат на тоа дека интервалот на движење на бета – 
коефицинетите на хартиите од вредност се движи во рамките на интервалот 
0,5 до 1,5. За пресметка на бета – коефицинетите на хартиите од вредносте, 
вообичаено, се земаат историските вредности на приносите на хартиите од 
вредност и просечниот пазарен принос. 

Притоа можат да се користат податоци за движењето на приносите 
на хартиите од вредност во изминатите месеци, квартали или години. Од 
друга страна, како просечен пазарен принос се земаат предвид берзанските 
индекси, коишто се познати и афирмирани на финансиските пазари. Она 
што особено е значајно за самите инвеститори е тоа што пресметаните 
коефициенти на некои хартии од вредност можат бесплатно да се најдат во 
билтените и списанијата на познатите финансиски институции, портфолио 
консултанти, специјализирани аналитички куќи, веб сајтови и сл.
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Математички, моделот го има обликот:

а ако изразот   се замени со нова променлива β (бета),  

равенството го добива обликот: 

Е(Ri) = Rfr + βi(Rm — Rfr)

Од равенството се согледува дека меѓу бараната или очекуваната 
стапка на принос и ризикот (системскиот ризик β) постои линеарна зависност, 
поради што повисок ризик ќе услови и повисока барана стапка на принос. 
Графичката презентација на ваквата зависност претставува линеарна 
функција (види Графикон 6) позната како линија на пазарот на хартии од 
вредност (Security Market Line), која ,,ги рефлектира можните комбинации 
меѓу ризикот и приносот на сите ризични средства на пазарот на капитал 
во дадено време".  Од наклонот на SML се утврдува бета-коефициентот 
(системскиот ризик) на средствата, за кој повеќе стана збор во првата глава 
од трудот. 

Графикон 6. Кривата на зависност меѓу стапката на принос и 
системскиот (бета) ризик

Извор: Brigham F. E., Ehrhardt С. M. Financial management: theory and 
practise», thirteenth edition, South-Western Cengage Learning, 2011, р.248.

Под дејство на промена на факторите на влијание настануваат и 
соодветни промени кај пазарната линија и тоа по три основи: 

- на позицијата на инвестицијата (средството) на самата линија;
- на наклонот на линијата и 
- на самата линија (паралелно движење на линијата нагоре или надолу 

во однос на почетната положба).

-
-
-
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Промената на местоположбата на индивидуалната инвестиција 
(средство) на самата линија е резултат на промената на перцепцијата на 
инвеститорот на ризикот. Промената кај фундаменталните фактори на 
ризик (бизнис, финансиски ризик и слично) или пазарниот ризик доведува 
до промена на перцепциите кај инвеститорот, а со тоа и до промена на 
позицијата на конкретното средство долж пазарната линија. На пример, 
поради зголемување на финансискиот леверип на корпорацијата се 
зголемува финансискиот ризик, со што се менуваат и перцепциите за 
дотогашното ниво на ризик и бараната стапка на принос на сопствениците 
на акции. Консеквентно на тоа доаѓа и до промена на позицијата на акциите 
на пазарната линија од подрачје со помал ризик во подрачје со просечен 
или висок ризик (види Графикон 7). Моделот за вреднување на капиталот 
најдобро се прикажува преку пазарната линија на хартии од вредност (SML). 
Пазарната линија на хартии од вредност го покажува односот меѓу стапката 
на принос на одделна акција и ризикот на истата таа акција, мерен преку 
бета коефициентот. Ако графички се прикаже пазарната линија на хартии 
од вредност, тогаш ќе се увиди дека таа има нагорен тренд, што значи 
дека колку е поголем ризикот од инвестирањето во конкретната хартија од 
вредност, толку е поголем приносот од неа. Причината за ваквиот однос меѓу 
приносот и ризикот лежи во фактот што во очекуваниот принос е вградена 
премијата за ризик, којашто е поголема, доколку ризикот од инвестирање е 
поголем, и обратно.

Графикон 7. Кривата SML во различни услови

Извор: Адаптирано од Brigham F. E. Ehrhardt C. M. “Financial management: 
Theory and practice”, thirteenth edition, South-Western Cengage Learning, 2011, 
p. 250 и 251

Промената на наклонот на пазарната линија (SML1) настанува како 
резултат на промена на ставот на инвеститорот спрема ризикот, поради што 
инвеститорот при исто ниво на ризик ќе бара повисока или пониска стапка на 
принос по единица ризик. Или, со други зборови, ваквата промена настанува 
како резултат на промена на премијата за пазарен ризик (Rm-Rfr), без промени 
во нивото на ризик. За разлика од промените кај фундаменталните фактори или 
системскиот ризик, кои влијаат само на индивидуални инвестиции (средства), 
промената во преференциите кај инвеститорите за односот принос-ризик 
влијае врз сите ризични средства на пазарот. Од прикажаниот графикон јасно 
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Графикон 7. Кривата SML во различни услови 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Адаптирано од Brigham F. E. Ehrhardt C. M. “Financial management: Theory and 
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Промената на наклонот на пазарната линија (SML1) настанува како резултат 
на промена на ставот на инвеститорот спрема ризикот, поради што инвеститорот при 
исто ниво на ризик ќе бара повисока или пониска стапка на принос по единица ризик. 
Или, со други зборови, ваквата промена настанува како резултат на промена на 
премијата за пазарен ризик (Rm-Rfr), без промени во нивото на ризик. За разлика од 
промените кај фундаменталните фактори или системскиот ризик, кои влијаат само 
на индивидуални инвестиции (средства), промената во преференциите кај 
инвеститорите за односот принос-ризик влијае врз сите ризични средства на 
пазарот. Од прикажаниот графикон јасно се гледа дека колку е поголем ризикот на 
инвестирање, толку е поголема и премијата за ризикот, интегрирана во очекуваната 
стапка на принос. Во таков случај премијата за ризикот се јавува како компензација 
за него, што го презема инвеститорот. Оттука, инвеститорите кои се подготвени да 
преземат поголем ризик при инвестирањето имаат можност да остварат поголем 
принос, главно, поради нивната подготвенот за преземање поголем ризик. Вака 
прикажаната пазарна линија на хартиите од вредност како однос меѓу ризикот 
изразен преку бета–коефициентот и приносот од инвестицијата може да се прифати 
како теоретски приказ, којшто во реалноста тешко може да се оствари. 

Под влијание на промените на безризичната реална и/или номинална стапка 
на принос доаѓа до паралелно придвижување на пазарната линија во нагорна или 
надолна линија споредено со претходната положба (SML2). Промената кај 
безризичната стапка на принос резултира од промените кај долгорочната стапка на 
растеж на економијата или состојбите на пазарот на капитал и очекуваната стапка на 
инфлација, гледано респективно. И овие промени како и претходните се одразуваат 
кај сите ризични средства. Во реалноста се јавуваат голем број фактори од 
најразлична природа што придонесуваат пазарната линија на хартиите од вредност 

SML 

Rfr1 

           
Rfr 

Стапка на 
поврат 

  
Средeн 
ризик 

Ризик 
(β) 

Низок 
ризик 

Висок 
ризик 

SML2 

SML1 



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност242

се гледа дека колку е поголем ризикот на инвестирање, толку е поголема и 
премијата за ризикот, интегрирана во очекуваната стапка на принос. Во таков 
случај премијата за ризикот се јавува како компензација за него, што го презема 
инвеститорот. Оттука, инвеститорите кои се подготвени да преземат поголем 
ризик при инвестирањето имаат можност да остварат поголем принос, главно, 
поради нивната подготвенот за преземање поголем ризик. Вака прикажаната 
пазарна линија на хартиите од вредност како однос меѓу ризикот изразен преку 
бета–коефициентот и приносот од инвестицијата може да се прифати како 
теоретски приказ, којшто во реалноста тешко може да се оствари.

Под влијание на промените на безризичната реална и/или номинална 
стапка на принос доаѓа до паралелно придвижување на пазарната линија 
во нагорна или надолна линија споредено со претходната положба (SML2). 
Промената кај безризичната стапка на принос резултира од промените кај 
долгорочната стапка на растеж на економијата или состојбите на пазарот 
на капитал и очекуваната стапка на инфлација, гледано респективно. И 
овие промени како и претходните се одразуваат кај сите ризични средства. 
Во реалноста се јавуваат голем број фактори од најразлична природа што 
придонесуваат пазарната линија на хартиите од вредност да се разликува 
од онаа којашто е дефинирана со CAPM моделот. Дејството на факторите 
врз инвестирањето предизвикува нарушувања на односите меѓу приносите 
и ризиците на хартиите од вредност, а тоа пак предизвикува и поместување 
на реалната пазарна линија на хартиите од вредност во однос на теоретската 
пазарна линија, прикажана со овој модел. При дефинирањето на пазарната 
линија на хартиите од вредност, според CAPM моделот, не се земени 
предвид одделни предуслови коишто се реалност и без нив самиот процес 
на инцвестирање на може да функционира. 

Така, на пример, процесот на тргување со хартии од вредност 
предизвиука и одделни трошоци при тргувањето, потоа за истражување 
и собирање информации, брокерски провизии и други трошоци, што 
придонесуваат да се јави разликата меѓу реалната пазарна линија на хартии 
од вредност од онаа што теоретски е прикажана со CAPM моделот. Натаму, 
со овој модел не е разграничено дали за стапка на безризична актива се 
зема стапката при користењето на заемите или стапката при давањето на 
заемите. Исто така, теоретската пазарна линија на хартии од вредност не 
може да биде иста за сите инвеститори.

Имено, инвеститорите имаат различни вкусови и стилови на тргување, 
а со тоа постигнуваат и различен однос меѓу приносот и ризикот. Тоа би 
значело дека секој инвеститор има своја линија на хартии од вредност 
што се разликува од еден до друг инвеститор, па така би се разликувала 
и од теоретската линија на овој модел. Покрај задолжителните трошоци 
на инвестирањето, не треба да се заборави дека очекуваниот принос на 
инвеститорот зависи и од даночната политика и височината на даночните 
зафаќања од неговиот принос. 

При постоење еквилибриум на пазарот на капитал, случај кога 
инвеститори располагаат со сите расположливи информации, сите средства 
или портфолија би требало да лежат на ЅМL. Тоа всушност подразбира 
средствата да имаат вредност при која нивната проценета стапка на принос 
(estimated rate of return)  е конзистентна на нивото на системски ризик и 
да постои еквивалентност меѓу проценетата очекувана и барана стапка 
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на враќање. Во спротивен случај, кога пазарот не е совршен, средствата 
би можеле да имаат преценета или потценета вредност. Имено, ако 
проценетата очекувана стапка е над бараната стапка на враќање (точка D 
во Графикон 6.), вредноста на средството би била потценета и обратно, 
преценета кога очекуваната стапка е под бараната стапка на враќање 
(точка С во Графикон 6.). Од односот меѓу овие две стапки ќе зависи и каква 
одлука ќе биде донесена. Имено, ако биде утврдена потценета вредност на 
средството пожелно е да се донесе одлука за купување, а кога вредноста е 
преценета, одлука за негова продажба.

Предности и слабости на САРМ
Голем број економисти дале критички осврт на содржината на овој 

метод, неговата примена и резултатите што тој ги дава. Една од забелешките 
на овој метод, всушност, е дефинирањето на пазарното портфолио што 
ја чини суштината и основата на овој модел за вреднување на капиталот. 
Проблемот се јавува при дефинирањето на пазарното портфолио, т.е. 
при утврдувањето на тоа кои средства треба да се исклучат од пазарното 
портфолио, но и кои средства треба да бидат вклучени во него. Во услови 
кога не може точно да се дефинира пазарното порфолио, пак, се јавува 
потреба од утврдување еквиваленти на пазарното портфолио. Меѓутоа, 
употребата на еквиваленти, наместо вистинско пазарно портфолио, би ја 
довела во прашање суштината на овој модел. 

Друга критика на CAPM методот е тоа што очекуваните идни приноси 
на акциите што имаат висок однос заработувачка/цена (Е/P) се повисоки 
од оние што се предвидени со CAPM методот, особено во случаите кога 
обичните акции се сортирани според показателот заработувачка/цена (Е/P). 
Ист е случајот и кај акциите со високи показатели на книговодствената /
пазарна вредност и долгот/сопственички капитал, чии очекувани приноси 
не се совпаѓаат со приносите според CAPM моделот. Критиките на овој 
модел одат и во таа насока што некои економисти сметаат дека постои 
слаба врска меѓу очекуваните приноси на хартиите од вредност и нивните 
бета–коефициенти. Очекуваните приноси на хартиите од вредност зависат 
од поголем број фактори што не се опфатени со бета–коефициентите.

Според одделни истражувања на најразвиените светски берзи, 
се дошло до сознание дека ценовните соодноси, коишто претставуваат 
проблем за CAPM моделот во САД, се јавуваат и во другите развиени берзи 
и помалку развиените пазари, а токму тоа ги прави слабостите на CAPM 
моделот генерални, односно не само специфични за одделни сетови. Во 
критиките од различните економисти, меѓу кои и бихејвиористите, може да 
се сретне и препораката за користење покомплексни модели за вреднување, 
затоа што CAPM моделот се заснова на неколку нереални претпоставки, 
меѓу кои и претпоставката дека инвеститорот се грижи само за средната 
вредност и варијансата на портофлиото во конкретен временски период. 

Од друга страна, според некои економисти, инвеститорите, покрај за 
средната вредност и варијансата на портфолиото, се грижат и за тоа како 
приносот на портфолиото коварира со приходот на работната сила и идните 
инвестициски активности. 
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Оттука, општ е заклучокот дека CAPM моделот за вреднување на 
капиталот има одделни слабости и во определени ситуации произведува 
контрадикторни резултати. Теоретичарите и практичарите на овој модел, со 
неговото тестирање, утврдиле одделни слабости во неговото фунцкионирање. 
Една од слабостите на овој модел е што поаѓа од претпоставката дека 
приносот на акциите зависи само од просечниот пазарен принос, односно од 
неговата разлика со безризичната стапка на принос. Ваквата претпоставка не 
може да биде прифатлива, со оглед на тоа што остварувањето на приносот 
од инвестирање зависи и од голем број други фактори. 

Друга слабост на овој модел е утврдувањето на пазарното портфолио, 
како основен елемент на методот. При утврувањето на пазарното портолио 
се јавува проблем, особено во поразвиените земји, кој индекс да се земе 
како идеално пазарно портфолио за потребите на овој модел. Различните 
индекси продуцираат различни резултати. Посебна карактеристика на овој 
модел е и недефинираноста на тоа колкав треба да биде временскиот 
период за анализата и пресметката на бета–коефициентите. Во праксата, 
во зависност од аналитичареите, се користат различни временски период 
(годишни, полугодишни, месечни пресметки итн.). Различните временски 
периоди, земени како основа за пресметка, соодветно продуцираат различни 
резултати од примената на овој модел. 

Различните резултати можат да предизвикуваат искривување на 
сликата на инвеститорот за врската меѓу приносот и ризикот, а тоа може да 
доведе до донесување погрешни одлуки при инвестирањето. Сепак, и покрај 
бројните дискусии и дилеми во врска со примената на CAPM моделот, според 
резултатите што ги дава и слабостите од неговата употреба, овој модел 
може да најде примена и да му помогне на инвеститорот при донесувањето 
одлуки да инвестира или да се воздржи од инвестирање во одделни видови 
хартии од вредност. 

Моделот особено е применлив во ситуации кога се идентификуваат 
акции со необично висок однос меѓу приносот и ризикот, потоа при 
утврдување на портфолиото на хартии од вредност според преференциите 
на инвеститорите и нивната подготвеност да преземат ризик, како и при 
утврдување на онаа стапка на принос за инвеститорот што ќе му овоможи 
компензација за ризикот којшто го презема со држењето одделни видови 
хартии од вредност во неговото портфолио. Овој модел е применлив и 
при определување на цената на акционерскиот капитал на компаниите, а 
своја примена може да најде и при донесувањето одлуки за започнување 
конкретни инвестициски проекти. 

Примената на CAPM моделот е широка, меѓутоа инвеститорите 
коишто се определуваат да донесуваат одлуки врз основа на резултатите 
добиени преку употреба на овој модел, главно, треба да ги имаат предвид 
сите негови слабости и ограничувања за да не се доведат во ситуација да 
носат нерационални инвестициски одлуки.CAPM, исто така, е корисен и 
за донесување одлуки за буџетирање и започнување нов проект во врска 
со утврдувањето на бараната стапка на принос, што треба да ја овозможи 
реализацијата на проектот. 

САРМ претставува модел за вреднување на ризичните средства, но 
и за оценка на оправданоста на конкретен тип вложување без оглед дали 
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станува збор за реално или финансиско средство. САРМ претставува концепт 
(рамка) кој овозможува да се објасни ризичноста на средствата и кој во исто 
време претставува логичен, рационален и разбирлив концепт за примена. 

Меѓутоа, валидноста на САРМ се заснова на релевантноста на нејзините 
претпоставки за кои стана збор претходнo. Со оглед дека ваквите претпоставки 
не се целосно адекватни, се доведува во прашање релевантноста на SML при 
утврдување на стапката на враќање, консеквентно на тоа и начинот на кој 
инвеститорите донесуваат одлуки за вложувања на пазарот на капитал. Тоа 
ја наметнува потребата од емпириско тестирање на неговата валидност пред 
неговата примена. Ваквото тестирање опфаќа тестирање на: 

1. Стабилноста на бета-коефициентот; 
2. Наклонот на SML.118

2.3.3. Однос помеѓу системскиот ризик и приносот
Моделот за вреднување на капиталните средства (Capital Asset Pricing 

Model) е широко применуван во апликации како што се проценување на 
трошокот на капитал за компании и евалуирање на перформансите на 
управуваните портфолија. Притоа, Моделот за вреднување на капиталните 
средства активно се користи од страна на инвеститорите за пресметување 
на стапката на поврат на нивните инвестиции која соодветствува на 
преземениот ризик.

Најзначајната импликација која произлегува од CAPM е дека 
очекуваниот принос на средство е поврзан со ризикот кој произлегува од 
поседувањето на истото средство, познат како бета коефициент. 

Инвеститорите, пред да донесат одлука за алокација на своите 
средства, треба добро да бидат запознаени со карактеристиките, ризиците 
и приносите поврзани со инвестирањето во одделни видови хартии од 
вредност. За таа цел е потребно инвеститорот да располага со навремени, 
јасни, точни и релеватни информации за емитентите на одделните хартии 
од вредност.

Пазарниот ризик произлегува од фактот дека постојат размерни 
економски и глобални опасности со кои се соочуваат сите бизниси. Во 
основа теоријата се темели на претпоставката дека: единствено реакцијата 
(сензитивноста) на стапката на принос на едно средство во однос на нивото 
на економската активност, е релевантна во проценувањето на ризикот 
на истото. Следствено на тоа, средства што се движат во иста насока со 
економската активност, на инвеститорите им нудат повисока очекувана 
стапка на принос.

Диверзификацијата на портфолијата со хартии од вредност е ефикасен 
метод за намалување на ризикот при инвестирање, меѓутоа постојат и 
одделни ризици што не можат да се елиминираат или незначително може 
да се намали нивното дејство со купување различни видови хартии од 
вредност.

118 Диана Бошковска, Акциите – инструмент на портфолио менаџментот, Скопје 2014, стр. 86
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Имајќи го предвид ваквиот карактер на овие ризици, купувањето 
различни видови хартии од вредност не може да го намали ризикот на 
инвестирањето, затоа што овие ризици подеднакво влијаат врз сите 
компании во националните економии. 

Во процесот на анализирање и пресметувањето на преземениот ризик 
од инвестирањето, инвеститорите го декомпозираат ризикот во две групи:

1.Систематски ризик;
2. Несистематски ризик.
Разликата од двата вида на ризици произлегува од тоа што, 

ефектот од несистематскиот ризик може да се ублажи преку процесот на 
диверзификација, додека, од друга страна, процесот на диверзификацијата 
не придонесува за намалување на систематските ризици.

Систематски ризици се оние што се карактеристични за сите 
компании во националната економија и подеднакво се присутни на сите 
финансиски пазари. Овие ризици речиси е невозможно да се елиминираат 
со диверзификацијата напортфолијата. Најчесто станува збор за политички 
фактори, економски кризи, војни и природни непогоди и сл.

Несистематски ризици се оние што можат да се елиминираат или 
ублажат со инвестирање во различни видови хартии од вредност. Со секое 
дополнително додавање хартии од вредност во портфолиото, дополнително 
се намалува ризикот на инвестирање, меѓутоа овој несистематски ризик 
никогаш во целост не може да се елиминира. 

Поделбата на ризикот на инвестирање на систематски и несистематски 
има посебно место во економската портфолио теорија. Токму оваа поделба 
ја чини и основата на моделот за вреднување на капиталните средства 
(CAPM – Capital Asset Pricing Model).

CAPM моделот, всушност, претставува надоврзување на моделот 
на Хари Марковиц, според којшто инвеститорите имаат различна склоност 
кон преземање ризик и не веруваат дека диверизфикацијата може целосно 
да го елиминира ризикот, со оглед на тоа што постои одреден степен 
на корелација т.е. движење во иста насока на приносите на хартиите од 
вредност, во едно портфолио. Според Марковиц, инвеститорите при 
изборот на портфолијата настојуваат да ја минимизираат варијансата 
на портфолиото за определениот очекуван принос и настојуваат да го 
максимизираат очекуваниот принос при дадена варијанса. 

Овие постулати на теоријата на моделот на Марковиц се причината 
што овој модел се среќава во економската теорија како модел на “средна 
вредност – варијанса“.

Во моделот за вреднување на капиталните средства (CAPM), бета 
коефициентот, се користи за мерење на пазарниот или систематски 
ризик т.е. ризикот којшто не може да се елиминира, преку процесот на 
диверзификација.

Притоа, според пазарните аналитичари, дури и инвеститорите кои не 
се склони да преземат ризик, односно се аверзични кон преземање ризик, 



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност 247

би инвестирале во повисоко ризични инструменти, единствено, ако приносот 
од инвестирањето го надоместува преземениот ризик. Следствено на тоа, 
може да се констатира дека повисоките приноси, кореспондираат со повисок 
степен на преземање ризик.

2.3.4. Тестирање на CAPM
Тестирање на стабилноста на бета-коефициентот - Бета-

коефициентот како мерка за ризик ја имплицира идната нестабилност на 
стапката на враќање на индивидуалните средства во однос на стапката 
на враќање на пазарот. Но, тука се наметнува прашањето колку бета-
коефициентот утврден врз основа на историски податоци може да биде 
релевантна мерка за оценка на идниот ризик. Во тој контекст релевантноста 
на бета-коефициентот е условена од стабилноста на историските бета-
коефициенти. Самиот поим „стабилност“ подразбира бета-коефициентот од 
изминатиот период да биде релевантен коефициент и за идниот период.

При емпириски истражувања на стабилноста на бета-коефициентот кај 
индивидуални хартии од вредност и кај портфолио, група автори утврдиле 
дека:

1. Бета-коефициентите на индивидуалните средства се нестабилни, 
поради што не претставуваат и добра основа за процена на идниот 
ризик;

2. Бета-коефициентот кај портфолијата од случајно избрани 10 или повеќе 
средства (акции) се стабилни и со оглед на тоа историските бета-
коефициенти на портфолијата претставуваат добра основа за процена 
на идната ризичност на портфолиото.

Врз основа на резултатите од истражувањата може да се утврди дека 
САРМ претставува концепт порелевантен за конструирање инвестиционо 
портфолио отколку за утврдување на бараната стапка на враќање (цената 
на капиталот) на вложувањата.

Тестирање на наклонот на линијата на пазарот на хартии од 
вредност (SML) 

SML ја покажува линеарната зависност меѓу стапката на враќање н 
средството и ризикот изразен преку бета-коефициентот. Истражувањата 
за релевантноста на наклонот на SML се базираат на претпоставката за 
постоење бета-коефициент еднаков на 1, односно изедначеност на бараната 
стапка на враќање на индивидуалното средство или портфолио со стапката 
на враќање на пазарот. 

Врз основа на истражувањата произлегле повеќе резултати: 

1. Постоење позитивна корелација меѓу стапката на враќање и ризикот, 
со таа разлика што наклонот на SML е помал од тој што го предвидува 
САРМ.

2. Според САРМ, специфичниот ризик е ирелевантен, но резултатите од 
тестирањето покажуваат дека двата типа ризик, системскиот (пазарниот) 
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и несистемскиот (специфичниот) ризик се во позитивна корелација со 
стапката на враќање или поточно кажано повисоката стапка на враќање 
бара и повисока компензација за пазарниот ризик како и за специфичниот 
ризик. 

3. Линеарната зависност, пред сè, е карактеристика на самиот математички 
модел, а не и потврда за валидноста на концептот на САРМ. Оттаму 
и неможноста за потврда за однесувањето на инвеститорите според 
претпоставките на овој концепт.

4.  При вклучување на обврзниците во анализата, тие не се позиционирале 
на SML, иако САРМ претставува концепт, кој треба да најде примена кај 
сите средства. 
Во прилог на претходните критики оди и студијата на Fama u French. 

Во својата студија тие ја испитувале корелацијата меѓу стапката на враќање 
на голем број акции и бета-ризикот за период од 50 години. Врз основа на 
ваквата своја студија дошле до спротивна констатација од таа кај САРМ, 
односно за непостоење корелација меѓу историските стапки на враќање и 
бета-ризикот, што резултирало од остварување исти стапки на враќање кај 
ниско и високоризичните акции.

Но, и покрај ваквите слабости или недоследности што му се 
препишуваат на овој модел, САРМ претставува најприменуван метод во 
теоријата и во праксата.119

2.3.5. Теорија на арбитражно вреднување - АРТ
Критиките и слабостите во функционирањето на моделот за ценовно 

вреднување на капиталот (CAPM) биле појдовна основа во економската 
теорија да се развијат нови модели за вреднување на капиталот што 
поаѓаат од фактот дека очекуваниот принос на хартиите од вредност зависи 
од дејството на повеќе фактори. Меѓу бројните модели за вреднување на 
капиталот особено се истакнува алтернативниот модел или т.н. теорија на 
арбитражно вреднување (АРТ модел). 

Теоријата на арбитража е развиена во средината на 70-тите години од 
20 век од страна на Stephen Ross. Оваа теорија се развила како алтернатива 
на теоријата на пазарот на капитал. Во финансиската теорија под поимот 
арбитража се подразбира „процес што овозможува остварување безризична 
добивка поради постоење различни цени за исти физички или финансиски 
средства". 

Теоријата за вреднување преку арбитража се базира на три 
претпоставки : 

1. Пазарите на капитал се перфектно конкурентни. 
2. Инвеститорите секогаш претпочитаат поголемо отколку помало 

богатство. 
3. Преку стохастички процес се генерираат стапки на принос, кои се во 

линеарна зависност од повеќе ризични фактори (индекси). 

119 Диана Бошковска, Акциите – инструмент на портфолио менаџментот, Скопје 2014, стр. 95
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Разликата меѓу АРТ моделот и моделот на CAPM e во тоа што, според 
алтернативниот модел на вреднување на капиталот очекуваната стапка на 
принос зависи од повеќе фактори. Токму затоа, теоријата на арбитражно 
вреднување спаѓа во групата повеќефакторски или мултифакторски модели. 
Според CAPM моделот за ценовно вреднување на капиталот, е потребно 
да се направи разлика меѓу дејството на факторите што го детерминираат 
систематскиот ризик и дејството на факторите што го чинат несистематскиот 
ризик.

Несистематскиот ризик, според CAPM моделот, е ризикот што 
може да се елиминира или да се сведе на минимум, преку преземање 
одделни активности или со т.н. диверзификација на портфолиото. Самата 
диверзификација, во суштина, значи купување хартии од вредност од 
различни компании, со различен рок на втасување и различен степен на 
ризичност. 

Од друга страна, систематскиот ризик е ризик што постои кај сите 
видови хартии од вредност и тој не може значително да се елиминира со 
диверизификацијата на портфолијата. Заедничко за двата модела е тоа 
што и двете теории поаѓаат од тоа дека приносот на хартии од вредност 
не зависи само од несистематскиот ризик што може да биде елиминиран 
со диферзификацијата на портфолиото, туку дека приносот на хартиите од 
вредност подеднакво зависи и од систематскиот ризик. 

За разлика од САРМ, каде приносот на хартиите од вредност, т.е. 
нивниот систематски ризик е детерминиран исклучиво од само еден фактор 
т.е. единствено релевантна мерка за ризикот е коваријансата на средството 
со пазарното портфолио, односно бета - коефициентот, при овој модел се 
зема предвид дека врз стапката на поврат на средството или портфолиото 
влијаат повеќе ризични фактори како што се: инфлација, пораст на домашен 
бруто-производ; каматна стапка; политички превирања, девизен курс, стапка 
на невработеност и слично. Различни средства реагираат различно при 
промена на еден ист фактор, па оттаму и настојувањата на овој модел да 
се детерминира влијанието на секој поединечен ризичен фактор врз секое 
средство од портфолиото. Но, специфичноста на овој модел АРМ е тоа што 
не ги специфицира видот и бројот на ризичните фактори што се опфаќаат во 
моделот за детерминирање на стапката на принос на средствата.

Иако моделот на арбитражно вреднување укажува на дејството на 
повеќе фактори што го детерминираат систематскиот ризик, како посебна 
слабост на АРТ моделот е тоа што тој не го дефинира бројот на факторите 
коишто го детерминираат систематкиот ризик, ниту пак дава опис за нивната 
природа и основните карактеристики. Теоријата за арбитражно вреднување 
ја развил Стефан Рос во 1976 година. 

Основните претпоставки врз коишто се темели моделот на Рос се: 
- приносите од хартиите од вредност можат да се опишат преку 

факторскиот модел; 
- постојат доволен број хартии од вредност за да се прошири 

карактеристичниот ризик; и
- пазарите на хартии од вредност, коишто добро функционираат, ја 

земаат предвид упорноста на арбитражните можности. 
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Оваа теорија се заснова на идејата дека приносите на хартиите од 
вредност можат да се предвидат преку користење на врската меѓу самата 
хартија од вредност и заедничките фактори на ризик на целото портфолио. 
Всушност, оваа теорија укажува на постоењето врска меѓу приносот 
на портфолиото и приносот на поединечната хартија од вредност на 
портфолиото, а таа врска може да се претстави како линеарна функција од 
многу независни макроекономски варијабили. 

Најчесто овој модел се третира како алтернатива на CAPM моделот 
за вреднување на средствата, затоа што АРТ моделот има пофлексибилни 
претпоставки. Според АРТ моделот, две идентични хартии од вредност не 
можат да се продаваат по различни цени, така што на инвеститорите им се 
остава можност за остварување на т.н. бесплатен профит. Меѓутоа, иако 
хартиите од вредност се идентични, сепак ,пазарите и креаторите на тие 
пазари се различни, имајќи ги предвид различните финансиски институции 
и различните валути. 

Суштината на АРТ моделот се наоѓа во можноста за остварување 
принос за инвеститорот, главно, преку арбитража на цените на хартиите од 
вредност. Самата арбитража значи постоење различни цени за исти хартии 
од вредност на различни пазари. 

Во таков случај инвеститорите ќе вршат продавање на хартиите од 
вредност на оној пазар каде што нивната цена е повисока, а ќе купуваат 
исти хартии од вредност на оние пазари каде што нивната цена е пониска. 
Инвеститорот, притоа, ќе оствари сигурен принос, без да изврши дополнителни 
вложувања на финансиски средства. Меѓутоа, ваквата појава трае кратко, 
затоа што се поголем број инвеститори ќе сакаат да ја искористат можноста 
за остварување сигурен профит, што доведува до голем интерес за тргување 
токму со тие хартии од вредност. По определен временски период цените на 
хартиите од вредност на пазарите на капитал ќе се вратат во рамнотежа, со 
што ќе се елиминира можноста за натамошна арбитража. 

Во денешните услови на развиеност на пазарите на капитал и 
постоењето развиени системи за информирање и протек на информации 
можноста за арбитража е сведена на минимум, така што се одвива или 
во многу кратки периоди, или воопшто не се јавува. Според овој модел, 
процесот на инвестирање се одвива преку тргување со хартии од вредност, 
при што вообичаено се врши продажба на едни и купување на други хартии 
од вредност. Најчесто, инвеститорите вршат продажба на оние хартии од 
вредност што имаат висока цена и со тие средства вршат купување на оние 
хартии од вредност коишто во моментот имаат ниска цена. Цената на хартијата 
од вредност, според овој модел, е еднаква на збирот на сите приливи што 
ќе ги обезбеди оваа хартија од вредност, дисконтирани на нивната сегашна 
вредност, главно, со користење на арбитражната стапка за вреднување.

Поимот арбитража укажува на можноста за искористување на 
различните цени на хартиите од вредност и заработување, пред се, како 
резултат на диспаритетот во цените. Арбитражата, како поим во портфолио 
теоријата, се дефинира како искористување на погрешното формирање на 
цената на хартиите од вредност на начин на којшто можат да се заработат 
неризични економски профити. Вообичаено,пак, цените на хартиите 
од вредност се рационални и кај нив не постои можност за арбитража. 
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Инвеститорите треба да бидат свесни и да го препознаат моментот кога 
ќе се случи диспаритет на цените на хартиите од вредност и ќе се остави 
простор за арбитража да се впуштат навреме во тргување. 

Периодот на арбитражно тргување обично трае многу кратко, затоа што 
инвеститорите започнуваат со поголеми тргувања коишто, подоцна, ќе ги 
вратат цените на хартиите од вредност повторно во рамнотежа. Појдовната 
основа на АРТ моделот е дејството на огромниот број фактори врз очекуваната 
стапка на принос. Секој од овие фактори има определено влијание врз стапката 
на принос, а нивната вредност е изразена преку соодветен коефициент.

Доколку вредноста на факторот, пресметана со овој модел, се движи 
во рамките на очекуваната, т.е. е еднакава или во рамките на очекуваната, 
тогаш дејството на одделниот фактор не предизвикува промени во 
очекуваната стапка на принос. Но, доколку вредноста на факторот се 
промени и излезе од границите на очекуваната вредност, тогаш ќе дојде до 
промена и отстапување меѓу реалната и очекуваната стапка на принос. 

Ако вредностите на детектираните фактори што ја детерминираат 
стапката на принос на одделна хартија од вредност се непроменети, тогаш 
и очекуваната стапка на принос ќе биде еднаква на реалната и нема да има 
никакви промени. Факторите коишто влијаат врз остварувањето на стапката 
на принос на хартиите од вредност можат да бидат од најразлична природа. 

Најчести фактори што ја детерминираат стапката на принос се: 
стапката на инфлација, каматните стапки на пазарот на пари, есконтната 
каматна стапка -утврдена од централната банка, промените во девизниот 
курс, цената на нафтата и други фактори. Секоја промена на вредноста на 
овие фактори соодветно ќе се пренесе и врз варирањето на очекуваната 
стапка на принос. Имајќи го предвид дејството на различните фактори врз 
очекуваната стапка на принос и содржината на алтернативниот модел како 
повеќефакторски модел, потребно е во основната равенка на теоријата за 
арбитражно вреднување да биде вклучено и дејството на повеќето фактори.

Засновајќи се на претходните теоретски претпоставки на АРМ, стапката 
на принос при анализа на к ризични фактори се изразува преку равенството:

Ri = Е(Ri) + bi1 δ 1+ bi2 δ2 +  ……… +    bik δk + εi

каде i = 1 до n. 

Ri - актуелна стапка на принос на средство (i) за временски период (n); 
Е(Ri) - очекувана стапка на принос на средство i кога кај сите ризични 

фактори нема промени; 
bik - промена на стапката на принос на средство i при промена на 

ризичниот фактор k; 
δk - група фактори или индекси што имаат влијание врз стапката на 

принос на сите средства; 
εi - случајна грешка; 
n- број на средства во портфолиото. 
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Заложбите на теоријата на арбитража е да му овозможи на инвеститорот 
детерминирање на т.н. арбитражно портфолио, портфолио што ќе овозможи 
зголемување на очекуваната стапка на принос на тековното портфолио, без 
притоа да се зголеми ризикот.

При детерминирањето арбитражно портфолио треба да бидат 
исполнети три услови:

1. Да не се бара дополнителна сума на капитал од инвеститорот за 
остварување повисока стапка на принос, кој услов се прикажува преку 
равенството (предвид се има портфолио од три средства): 

X3 + X3 + X3 = 0

2. Портфолиото да не е осетливо на ниту еден фактор. При постоење 
на само еден фактор на влијание ваквиот услов се прикажува преку 
равенството: 

b1Х1 + b2Х2 + b3 Х3 = 0
каде:
- Хi - учество на средство і во арбитражно портфолио; 
- b1 - варијабилност на средство і за даден фактор на влијание.

3. Портфолиото да остварува позитивна стапка на принос што се изразува 
со равенството: 

Очекувана стапка на враќање кај АРМ
Кај теоријата на арбитража очекуваната стапка на принос се утврдува 

според равенството: 

Е(Ri) = λo + λ1bi1 + λ1bi2 + ... + λkbik

каде:
- λo - очекувана стапка на принос при непостоење системски ризик; 
- λk- премија за ризик при k фактор; 
- bik - осетливоста на средство i нa k фактор.120

На пример, за средство врз чиј принос влијаат два ризична фактори 
(на пример, инфлацијата и стапката на пораст на БДП) со различен ефект, 
равенството за очекуваната стапка на враќање го добива обликот: 

Е(Ri) = λo + λ1bi1 + λ1bi2

Ако постојат две или повеќе средства, со примена на ова равенство 
ќе се утврди очекуваната стапка на враќање кај секое средство, но под 
претпоставката за постоење два ризични фактора на влијание. Повисоката 
вредност на бета-факторот ќе означува и поголема сензитивност на 
средството спрема соодветниот ризичен фактор и обратно. 

120 Осетливоста на средството спрема соодветен ризичен фактор е позната и под поимот бета-фактор.
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За да се прикаже поедноставно графички зависноста меѓу очекуваната 
стапка на враќање и ризикот при теоријата на арбитража, предвид ќе се 
земе само еден ризичен фактор ( Е(Ri) = λo + λ1bi1 ). Графикон бр. 8.121

Графикон 8. Зависноста меѓу стапката на враќање и бета-ризикот

Извор: F.W. Alexander J. G., Bailey V. J., цитиран труд, стр. 228.
По анализата на очекуваната стапка на враќање на две или повеќе 

средства потребно е да се утврди како цената на средствата влијае врз 
очекуваната стапка на враќање. Доколку биде утврдено дека вредноста на 
едно или повеќе средства е преценета, а на другото средство или средства 
е потценета, се јавува можност за арбитража. Како резултат на тоа на кратка 
позиција се продава преценетото средство, а приходите од продажбата се 
вложуваат во потценетите средства. 

Под притисок на купопродажбените трансакции доаѓа до намалување 
на цената на преценетото средство, а зголемување на цената на потценетите 
средства се додека не исчезне можноста за безризична арбитража, односно 
додека се воспостави повторно еквилибриум на пазарот, кога цената ќе биде 
утврдена според односот меѓу стапката на враќање и нивото на ризик. Во 
конкретниот случај, средството В (Графикон 8) има потценета вредност, 
со што се јавува и можност за арбитража. Тоа подразбира продажба на 
средството Ѕ на кратка позиција, а купување на средството В, на кој начин 
се формира арбитражно портфолио, кое овозможува при ист ризик (bs = bB) да се оствари повисока стапка на враќање (rB > rs), без ангажирање 
дополнителен капитал. Со купување на средството В неговата цена се 
зголемува, што доведува до намалување на неговата очекувана стапка на 
враќање, се додека таа не се алоцира долж линијата на APМ, со што ќе се 
воспостави повторно рамнотежна цена.

Во поглед на воспоставувањето рамнотежна цена на пазарот меѓу 
САРМ и АРМ постои битна разлика. Според САРМ, кога цената ќе излезе од 
рамнотежа, поголемиот број инвеститори ја менуваат структурата на своите 
портфолија, во согласност со нивните финансиски можности и преференции 
спрема ризикот. Меѓутоа, преку големиот број купопродажбени трансакции 
цените повторно ќе бидат доведени во рамнотежа. За разлика од САРМ, 
АРМ тврди дека кога се јавува арбитражна можност секој инвеститор сака 
колку што може повеќе да вложи, така што и мал број инвеститори можат 
да создадат доволно голем обем на купопродажбени трансакции кои би ја 
довеле цената во рамнотежа

121 Меѓутоа, ако во анализата се зема влијанието на два или повеќе ризични фактори, се добива платформа со 
К + 1 димензија К за бројот на ризични фактори и уште една за очекуваната стапка на враќање.

k
i k



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност254

Теоријата за арбитражно вреднување особено е атрактивна и е 
предмет на обработка на голем број економисти. Во основата на овој модел 
се наоѓа можноста за арбитража, главно, како резултат на нарушувањата 
во формирањето на цените. Во услови кога цените на хартиите од вредност 
се формирани како резултат на рационалната рамнотежа на пазарите на 
капитал, тогаш не постојат можности за арбитража. Но, во моментот на 
нарушување на рамнотежата на цените на пазарите на капитал се создаваат 
услови за арбитража, како резултат на нереалното фомирање на цените. 

Во такви услови,пак, инвеститорите се мотивирани да ги продаваат 
хартиите од вредност што имаат висока цена и да купуваат хартии од 
вредност со пониска цена, како резултат на нереалното формирање на 
цените на пазарите на капитал. Меѓутоа, ваквата појава трае кратко, пред 
сè, како последица на се поголемиот интерес за тргување со ваквите 
хартии од вредност, а таквиот притисок ќе го врати повторно во рамнотежа 
формирањето на цените на хартиите од вредност на пазарите на капитал. 
Оттука, од особено значајно за инвеститорот е навреме да ја открие можноста 
за арбитража за да го искористи моментот за остварување сигурен принос. 

И покрај тоа што овој модел има одделни предности и за некои 
економисти е попривлечен, сепак, во економската теорија и пракса повеќе 
доминира CAPM моделот. Можеби причината се наоѓа во тоа што CAPM 
моделот на сосема недвосмислен начин го презентира очекуваниот 
однос меѓу приносот и бета - коефициентот за сите хартии од вредност, 
за разлика од алтернативниот модел којшто укажува на тоа дека односот 
принос / бета важи за сите или мал број хартии од вредност. Разликата 
меѓу алтернативниот модел и CAPM моделот е и во начинот на којшто овие 
модели го објаснуваат остварувањето на очекуваниот принос. 

Според АРТ моделот, очекуваниот принос може да се оствари со 
широка диверзифиакција на портфолиото, преку купување голем број 
различни видови хартии од вредност. За разлика од овој модел, CAPM 
моделот се сведува на индетификување на пазарното портфолио што, 
всушност, при елаборањето на овој модел се увиде дека е многу тешко 
реално да се утврди. Покрај овие разлики во начинот на практицирање и 
разбирање на овие два модела, моделот на арбитражно вреднување има и 
многу функции коишто се исти како и кај CAPM моделот. Она што посебно 
се истакнува кај АРТ моделот е тоа што тој овозможува идентификување 
стапки на принос коишто можат да послужат како репер при буџетирање 
на капиталот, оценување на хартиите од вредност или оценување на 
инвестициските перформанси. 

Слично на CAPM моделот, теоријата на арбитражно вреднување прави 
разлика меѓу систематкиот ризик што не може да се диверзификува и треба 
да се компензира со определена премија за ризик и несистематскиот ризик 
што може да се елиминира со диверзификација на портфолиото. Според 
АРТ моделот, несистематскиот ризик не бара премија како компензација за 
неговото можно јавување. Една од критиките на теоријата на арбитражно 
вреднување е тоа што овој мултифакторски модел не го опишува начинот 
за утврдување на премијата како компензација за влијанието на различните 
фактори. 

За разлика од АРТ моделот, според CAPM, утврдувањето на премијата 
за ризик на протфолиото се врши со помош на варијансата на пазарот и 
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просечниот степен на аверзија кон ризикот од страна на инвеститорите. 
Имајќи ги предвид досегашните излагања и објаснувања за теоријата на 
арбитражно вреднување, а со цел да се добие една јасна, концизна и 
разбирлива претставата за карактеристиките и суштината на АРТ моделот, 
како и разултатите од неговата примена, треба добро да се запомнат и да 
се стави акцент на следниве заклучоци: 

- инвеститорите имаат можност за неризична и екстра заработувачка 
како резултат на можноста за арбитража во услови кога на пазарите 
на капитал постојат две или повеќе цени за определени хартии од 
вредност. На тој начин, секој инвеститор има можност за остварување 
сигурен профит, без дополнителни вложувања на капитал; 

- инвеститорите кои ќе ја откријат можноста за арбитража и остварување 
сигурен профит, ќе имаат голем интерес за тргување со тие хартии од 
вредност без разлика на нивната претходна или моментална аверзија 
кон ризикот. Во услови на арбитража, инвеститорите ја зголемуваат 
нивната склоност кон ризик; 

- само мал дел од инвеститорите кои први ќе ја откријат можноста за 
арбитража ќе ја искористат за остварување профит. Но, со тек на 
време ќе се јави огромен интерес за тргување со арбитражните хартии 
од вредност, а тоа ќе предизвика повторно врамнотежување на цените 
на хартиите од вредност на пазарот на капитал, односно елиминирање 
на арбитражата на хартиите од вредност; 

- во услови кога цените на пазарите на капитал на различните хартии од 
вредност не оставаат простор за арбитража и остварување неризични 
приноси за инвеститорите, тогаш се вели дека тие се поставени врз 
реална основа и се наоѓаат во пазарна рамнотежа; 

- еден од начините за елиминирање на влијанието на ризиците врз 
очекуваната стапка на принос е диферзификацијата на портфолиото. 
Според АРТ моделот, очекуваната стапка на принос зависи од 
дејството на повеќе фактори од различна природа, чие влијание е 
квантифицирано со соодветна премија на ризик. Кога во портфолиото 
има голем број хартии од вредност, при што секоја акција има мал 
удел врз вкупното портфолио, а промената на приносот на одделната 
хартија од вредност нема влијание врз промената на општата стапка 
на принос на портфолиото, тогаш за тоа портфолио се вели дека е 
добро диверзификувано портфолио; 

- во услови на постоење пазар на хартии од вредност со единечен 
фактор, доброто диферзификувано портфолио мора да го задоволи 
очекуваниот однос принос - бета коефициент. Во таков случај, односно 
кога доброто диверзификувано портфолио го задоволува овој однос, 
тогаш сите поединечни хартии од вредност во состав на портфолиото 
го задоволуваат овој однос на принос – бета коефициент; и 

- теоријата на арбитражно вреднување, во основа, е мултифакторски 
модел. Тоа значи дека, според АРТ моделот, очекуваната стапка на 
принос на портфолиото на хартии од вредност зависи и е детерминирана 
од повеќе фактори. 
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Меѓу АРМ и САРМ постојат сличности, но и разлики. - Како 
сличност се наведува фактот дека САРМ и АРМ претставуваат модели 
за одредување на стапката на враќање која се користи: за оценка на 
инвестиционите проекти, за одредување на цената на хартиите од вредност 
за оценка на успешноста на вложувањата. Втора сличност меѓу овие две 
теории претставува согласноста за релацијата (односот) меѓу очекуваниот 
принос и ризикот. Исто така, кај АРМ како и кај САРМ се разликува системски 
ризик (ризик кој се диверзифицира и за кој инвеститорот бара и соодветна 
награда, односно премија за ризик како компензација за преземениот ризик) 
и несистемски ризик (за кој нема компензација). 

Но, за разлика од САРМ, кај АРМ полесно се детерминира зависноста 
меѓу очекуваната стапка на принос и бета-ризикот. Тоа резултира од повеќе 
фактори: 

1. АРМ не се базира врз толку голем број претпоставки како САРМ, 
особено во врска со пазарното портфолио; 

2. АРМ е применлив единствено кај добро диверзифицирано портфолио 
и е полесен за тестирање, за разлика од САРМ, кој е применлив 
за сите средства и е покомплициран за тестирање. Од претходно 
кажаното, може да се констатира дека разликите во предностите и 
слабостите меѓу овие модели условуваат ниту еден од нив да не 
доминира во теоријата и праксата. 

Можностите за подлабоко проучување на теоријата за арбитражно 
вреднување се големи. Во теоријата и во праксата има голем број научници 
и економисти кои го поддржуваат овој модел, но има и такви кои укажуваат 
на слабостите при неговата примена. За обичните инвеститори е доволно 
да бидат запознати со основните карактеристики и функционирањето на 
овој модел, основните разлики меѓу теоријата за арбитражно вреднување 
– АРТ моделот и CAPM моделот за вреднување на капиталот. Овде треба 
да се истакне дека и двата модела имаат голема улога во утврдувањето на 
односот меѓу очекуваниот принос и ризикот за неговото остварување. Двата 
модела можат да му послужат на инвеститорот за избор на портфолио што 
ќе овозможува прифатлив принос според неговата подготвеност и склоност 
за преземање ризик при инвестирањето.122

2.3.6. Мултифакторски (индексни) модели
Една од поважните карактеристики, која претставува и основна слабост 

на АРМ, претставува отсуството на точно дефиниран број и вид ризични 
фактори кои треба да бидат земени предвид при анализата за процена 
на очекуваната стапка на враќање на средствата. Меѓутоа, во праксата се 
правени многу напори базирани на поставките на теоријата за арбитража 
за што е можно поточно детерминирање на релацијата принос - ризик. Врз 
основа на ваквите истражувања настануваат и поголем број мултифакторски 
модели, во кои се специфицираат ризичните фактори, според вид и број. 

122 Диана Бошковска, Акциите – инструмент на портфолио менаџментот, Скопје 2014, стр. 97
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Според ваквите модели, стапката на враќање се утврдува според 
равенството:

rit = ai + bi1 F1t + bi2 F2t + …… bik Fkt + eit

каде: 

- Fkt - вредност на ризичен фактор Fk во период t; 
- bik - осетливост на стапката на враќаље во период t во однос на 

ризичен фактор Fk;
- ai - стапка на враќање при нулта-вредност на ризичен фактор Fk; 
- eit - случајна грешка.
Разликата што се јавува меѓу проценетата очекувана и актуелна стапка 

на враќање ја претставува специфичната стапка на враќање на средството 
i, што во равенството се опфаќа под поимот случајна грешка ei. Нејзината 
вредност може да биде позитивна или негативна. Таа ќе биде позитивна 
кога вредноста на средството е потценета, а негативна ако вредноста на 
средството е преценета. 

На пример, ако стапката на пораст на БДП се зема како фактор на 
влијание (ризичен фактор), очекуваната стапка на враќање на акција А ќе 
биде утврдена на следниот начин: 

rt = a + bGDPt + et

Ако вредноста на (а) е (4%) (стапка на враќање на акцијата при 
непостоење пораст на БДП), b = 2 (осетливоста на стапката на враќање 
на акцијата на движењата на БДП) и очекуваната стапка на раст на БДП = 
5%, очекуваната стапка на враќање на акцијата А во период (t) ќе биде 14% 
(4% + 2 x 5%). Меѓутоа, ако реалната (фактичката) стапка на враќање на 
акцијата биде 15%, специфичната стапка на враќање на акцијата А (односно 
случајната грешка) ќе биде +1% (види Графикон 9.). 

Графикон 9. Зависност меѓу стапката на враќање на акција А и 
стапката на пораст на БДП

Извор: Sharpe F.W., Alexander Ј. G., Bailey V. J., цитиран труд, стр.258. 
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Ако предмет на анализа е портфолио составена од две средства и е 
под влијание на два ризични фактора, очекуваната стапка на враќање на 
портфолиото ќе биде утврдена на следниот начин:

rpt = аp + bp1F1t + bp2F2t + еpt

притоа, одделните варијабли ар, bp и ер претставуваат пондерирани средни 
вредности, а за пондер се јавува учеството на одделните средства во 
портфолиото.

Кај факторските модели, варијансата како мерка за ризик на одделните 
средства под претпоставка да се земат два ризични фактора за ќе анализа  
биде изразена како: 

σei
2 = bi1

2σ2
F1 + bi2 bj2σ2

F2 + 2bi1bpi2COV(F1,F2) + σ2
ei

а, коваријансата меѓу две средства i u j:

σij = bi1bj1σ2
F1 + bi2 bj2σ2

F2 + (bi1 bj2 + bi2 bj1) COV(F1,F2)

Откако ќе се утврди вредноста на овие три варијабли, преку примена 
на посебна математичка постапка т.н. оптимизатор се утврдува ефикасната 
граница на Markowitz. Со повлекување тангентна линија на ефикасната 
граница, која е детерминирана од безризичната стапка на враќање, ќе се 
ќе се утврди оптималното (тангентното) портфолио (што во дадениот случај 
опфаќа само две средства). 

Постојат повеќе видови факторски модели. Генерално, тие се 
класифицираат во две групи: 

1) модели кај кои се детерминира влијанието на макроекономски 
фактори и 

2) модели што опфаќаат микроекономски фактори.

Покрај предноста на овие модели, која се одгледа во можноста 
инвеститорот точно да ги утврди ризичните фактори за анализа, за основна 
слабост им се препишува слабата теоретска основаност за правилно 
детерминирање на релацијата стапка на враќање - ризик.123

Дефинирање и мерење на ризикот
Ризикот се дефинира како “хазард”, односно изложеност кон загуби 

или повреди. Така, според сваќањето на луѓето, ризикот се однесува на 
шансата дека некој неповолен настан може да се случи. При инвестирањето 
во шпекулативни хартии од вредност, но и во кои и да се хартии од вредност, 
се презема ризик со надеж дека ќе се оствари посакуваниот принос од 
инвестираните пари.92 Weston, Besley & Brigham, Essentials of Managerial 
Finance, The Dryden Press, 1998, р.182 315 Ризикот претставува отстапување 
на стварниот од очекуваниот принос.Ризикот се случува кога не може да се 
биде сигурен во врска со исходот на некоја одредена активност или настан во 
иднина. Како последица на тоа, ризикот е резултат на фактот дека активноста, 
како на пример, инвестирањето може да има повеќе исходи во иднина.

123 Диана Бошковска, Акциите – инструмент на портфолио менаџментот, Скопје 2014, стр. 103
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За да се илустрира ризикот на финансиските средства, претпоставуваме 
дека е инвестирана поголема сума пари во текот на една година. Можат 
да се купат државни обврзници кои имаат очекуван принос од 8 проценти. 
Стапката на очекуваниот принос од таквата инвестиција може да се одреди 
многу прецизно, поради тоа, што шансите дека државата нема да успее 
да го исполни ветеното се речиси незначителни, што значи дека станува 
збор за безризична инвестиција. Од друга страна, можат да се купат и 
обични акции на новоформирана компанија, која развива технологија за 
експлоатација на нафта, од некои далечни предели во Африка, со високи 
еколошки перформанси.

Технологијата е тестирана и покажала економска исплатливост, 
така што се знае каков принос можат да добијат акционерите во иднина. 
Експертите кои ги анализирале обичните акции на компанијата определиле 
дека очекуваниот долгорочен принос на таквата инвестиција е 30 проценти 
во секоја година (рок 30 години), што значи дека позитивниот принос би 
бил 900 проценти. Од друга страна, постојат можности инвестицијата да 
пропадне. Приносот кој инвеститорите можат да го очекуваат секоја година 
не може да биде прецизно определен, затоа што постојат повеќе можни 
исходи, односно станува збор за ризична инвестиција. Поради тоа што постои 
значителна опасност фактички помалку да се заработи, отколку што изнесува 
очекуваниот принос, инвеститорите ќе ги сметаат акциите како ризични. Но, 
сепак, постојат и значителни изгледи дека актуелната инвестиција ќе донесе 
повисока заработка од очекуваната. Тоа значи дека, кога се оценува ризикот 
на инвестицијата, треба да се имаат предвид двата можни исходи.

Ако се оценува инвестициониот ризик од таа перспектива, тогаш 
може да се дефинира ризикот како шанса за добивање, фактички принос 
различен од очекуваниот, што едноставно значи дека постои варијабилност 
во приносите или исходите од инвестицијата. Оттука, инвестициониот ризик 
може да се мери со варијабилноста на инвестиционите приноси. 

Инвестициониот ризик, се однесува на можноста фактичкиот принос 
да биде различен од очекуваниот, односно колку е поголема варијабилноста 
за можните исходи, толку е поризична инвестицијата.93 Како и да е, ризикот 
може да се дефинира многу прецизно.

Дистрибуција на веројатноста
Веројатноста на настанот се дефинира како шанса дека настанот ќе 

се случи. На пример, во временската прогноза може да се каже дека постои 
шанса од 40 проценти дека денес ќе врне, односно 60 проценти дека тоа 
нема да се случи. Ако сите можни исходи се прикажат, со веројатноста за 
секој настан, таквата листа се нарекува дистрибуција на веројатноста.124

Временската прогноза, може да се претстави со следната дистрибуција 
на веројатноста: Табела 1

Исход Веројатност
Врне 0,40 = 40%

Не врне 0,60 = 60%
1,00 = 100%

124 Weston, Besley & Brigham, Essentials of Managerial Finance, The Dryden Press, 1998, р.185 316
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Можните исходи се прикажани во првата колона, додека веројатноста, 
изразена во децимали и во проценти, во втората. Веројатноста мора да 
изнесува збирно 1,00 или 100%. Веројатноста може да биде определена 
и за можните исходи (приноси) на одредени инвестиции. Доколку се 
набавува обврзница, нормално е да се очекува дека ќе се добива камата 
и таа исплата значи стапка на принос на инвестицијата. Можни исходи на 
таквата инвестиција се:

(1) дека издавачот на обврзницата ќе исплаќа камата, или

(2) дека издавачот нема да успее да исплати.

Колку е поголема можноста да не успее во исплатата на каматата, 
толку е поризична обврзницата, повисок е ризикот, повисока е очекуваната 
стапка на принос, која инвеститорот ја бара за инвестирање во обврзниците. 
Доколку наместо купување обврзница се донесе одлука за купување акции, 
исто така, се очекува да се оствари принос од вложените пари. Приносот 
од акциите доаѓа како исплата на дивиденда плус капитална добивка. 
Приносот претставува во пари или проценти изразена добивка или загуба 
од инвестирање во некое средство. Во зависност од потеклото, приносот 
потекнува од два извори: од парични текови (добивка, камата, дивиденда) и 
од промената на вредноста на средството (разлика во цената на акцијата).

Главно правило во бизнис заедницата е: колку е поризична акцијата, 
што значи со поголема варијабилност на можните исплати (payoff s), толку 
повисок мора да биде очекуваниот принос, за да се донесе одлука за 
инвестирање  Јасно е дека без ризик не може да се оствари каков и да 
било принос, ниту максимизирање на вредноста на фирмата. Но тоа не 
значи дека секое вложување средства при постоење на ризик е оправдано и 
прифатливо. За инвеститорот е прифатлив оној ризик, зад кои стои можност 
за остварување на соодветен принос. Управувањето со капиталот во услови 
на ризик не се огледува во воздржување од инвестирање, туку во изнаоѓање 
оптимален однос помеѓу ризикот и приносот од вложувањето.  

На донесувањето на финансиските одлуки во услови на неизвесност 
влијаат следните фактори: 

- големината на вложувањата, 

- времето на врзување на средствата, 

- големината на очекуваниот принос од вложувањата, 

- степенот на веројатноста тој принос да се оствари.

Во поглед на субјективното сваќање на ризикот и спремноста да се 
носи со него, во теоријата се разликуваат три типа на инвеститори: аверзни, 
индиферентни и приемчиви. Аверзните инвеститори за секое зголемување 
на ризикот бараат поголем принос. Приемчивиот тип на инвеститори 
прифаќаат поголем ризик и тогаш кога се очекува помал принос, додека 
индиферентните при зголемувањето на ризикот не бараат поголем принос, 
туку се задоволуваат со дотогашниот. 
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Најголемиот број од менаџерите се аверзни кон ризикот. Да претпоставиме 
одредени можни стапки на принос (дивиденда плус капитална добивка или 
минус капитална загуба), која може да се заработи наредната година на 
инвестиција од $10,000 во акции на компанија X (произведувач и дистрибутер 
на компјутери) или во компанијата ЕСМ (електростопанство). Кај компанијата 
X продажбата на компјутери оди циклично, односно профитот на компанијата 
расте или паѓа во зависност од бизнис циклусот, а доколку конкуренцијата 
стане многу силна, компанијата може и да банкротира. ЕСМ, од друга страна, 
ја снабдува со струја економијата и домаќинствата и нема конкуренција, така 
што продажбите и профитот се релативно стабилни и предвидливи.

Дистрибуцијата на веројатноста на двете компнии е прикажана на 
следната табела. Таму се прикажани и бизнис циклусите: (1) економски бум 
со веројатност од 20 проценти, кога се исплаќаат високи приноси, дивиденди 
и се остваруваат капитални добивки; (2) нормална состојба со веројатност 
од 50 проценти и (3) рецесија, што значи ниски приноси и дивиденди, со 
шанси за капитални загуби.

Табела 1 Дистрибуција на веројатност за компаниите X и ЕСМ

Состојба на 
економијата Веројатност

Можна стапка на принос
X ЕСМ

Економски бум 0,2 110% 20%
Нормална 0,5 22% 16%
Рецесија 0,3 -600% 10%

1,0

Мерење на ризикот 
Очекуваниот принос од одредени вложувања е врзан за неизвесноста 

дека тој ќе се случи во предвидената големина. Инвеститорот очекува од 
инвестицијата определен принос, но свесен е дека постои ризик, така што 
тој сака да знае колкав е тој ризик. За таа цел се врши испитување на ризикот 
на инвестицијата.

Постојат повеќе статистички постапки, кои можат да се користат за 
мерење на ризикот кај одделни појави. За испитување на ризичноста на 
приносот на одделни инвестициони проекти се користат следните постапки: 

- мерење на распонот, 
- стандардна девијација и 
- коефициент на варијација.
Мерење на распонот претставува мерење на разликата меѓу 

оптимистичката и песимистичката оценка на приносите (разлика меѓу 
највисоката и најниската оценка на приносите). Помалиот распон меѓу 
стапките на приносот покажува дека постои помала варијабилност на 
приносот, па според тоа и помал ризик, наспроти поголемиот распон, кој 
покажува поголема варијабилност на приносот, па според тоа и постоење 
на поголем ризик. Во примерот е јасно прикажано дека распонот кај можните 
приноси на ЕСМ е далеку помал отколку кај компјутерската фирма, односно 
инвестицијата во ЕСМ е помалку ризична. 
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Очекувана стапка на принос 
Пред да ја објасниме стандардната девијација, неопходно е да се 

дефинира принос (return), очекуван принос (expected return) и баран принос 
(required return).

Приносот може да се дефинира како остварен приход од инвестицијата 
(Dt) плус промена на пазарната цена ( ), изразена како процент од почетната 
пазарна цена од инвестицијата. 

Пример. Цената на акцијата А изнесуваше $10 по акција пред 1 година. 
Акцијата моментално се тргува за $9.50, а акционерите добија $1 дивиденда. 
Кој принос е заработен во текот на минатата година?

Очекувана стапка на принос (expected rate of return-R) претставува 
принос кој инвеститорот очекува да го заработи од средството, од неговата 
цена, потенцијален раст и сл. Таа се пресметува како пондериран производ 
на можните приноси и можните исходи, каде како пондери се користат 
веројатностите. Веројатноста се дефинира како можност, изразена во 
проценти, дека одредениот настан ќе се оствари.

Табела 2  Пресметка на очекувана стапка на принос

Состојба на 
економијата Веројатност

Компанија X ЕСМ

Можен 
принос (Ri) (Pi x Ri) Можен 

принос (Ri) (Pi x Ri)

Бум 0,2 110% 22% 20% 4%
Нормална 0,5 22 11 16 8
Рецесија 0,3 -60 -18 10 3

1,00 R = 15% R = 15%

Табелата покажува како очекуваните стапки на принос се пресметуваат. 
Се множат сите можни исходи (приноси) со веројатноста дека ќе се случат и 
потоа се сумираат резултатите. Очекувана стапка на принос (R) се 
пресметува според следната формула:

каде Ri претставува можен принос, а Pi веројатноста дека настанот ќе се 
случи. Оттука, R претставува пондериран просек на можните приноси и 
веројатноста. За компанијата X, очекуваниот принос се добива на следниот 
начин: 

R = R1 P1 + R2P2 + R3P3 = 0,2 (110) + 0,5 (22) + 0,3 (-60) = 15%
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Очекуваната стапка на принос не е еднаква на збирот на можните приноси 
на компанијата X. Очекуваната стапка на принос претставува пондериран 
просечен принос кој инвеститорите ќе го добијат од компанијата X и 5%.

Баран принос (Required Return) претставува принос кој инвеститорот 
го бара за одредено средство заради неговиот ризик. Имено, потребно е 
да знаеме како да го вреднуваме ризикот за да знаеме колку дополнителен 
принос ќе бараме за прифаќање на дополнителен ризик. Оттука, 
бараниот принос е принос на инвестиција баран од инвеститорот заради 
инвестициониот ризик. 

Стандардна девијација
Ризикот се дефинира како веројатност дека остварениот принос (actual 

return) ќе биде различен од нашиот очекуван принос (expected return). Втора 
дефиниција на ризикот е несигурноста на дистрибуцијата на можните исходи.

Исто така, ризикот се дефинира како отстапување на стварниот од 
очекуваниот принос. За да се измери ширината на дистрибуцијата на можните 
приноси се пресметува стандардна девијација. Поврзувајќи ја стандардната 
девијација со одреден ризик од очекуваниот принос, во состојба сме да ја 
одредиме веројатноста на остварување на таквиот настан. Инвеститорите 
се обидуваат да ја максимизираат својата очекувана корисност, која 
претставува функција на очекуваниот принос и стандардната девијација. 
Ризикот го дефиниравме како варијабилност на приносите и истиот ќе го 
измериме со испитување на широчината на дистрибуцијата на веројатноста, 
која е поврзана со можните исходи. Широчината на дистрибуцијата на 
веројатноста покажува број варијабилности на можните исходи. Оттука, колку 
е потесна дистрибуцијата на веројатноста на очекуваните приноси, помала 
е варијабилноста - и оттука, помал е ризикот поврзан со инвестирањето. 
Согласно на тоа, ЕСМ е помалку ризична од компанијата X, затоа што 
остварените приноси се поблиску до очекуваните. 

Стандардната девијација е мерка на дисперзија на можните исходи. 
Колку е поголема стандардната девијација, толку е поголема несигурноста 
и оттука повисок е ризикот. Измерениот ризик треба да има дефинитивна 
вредност - мерка за ширината на дистрибуцијата на веројатноста. Мерка која 
најчесто се користи е стандардната девијација () – сигма. Колку е помала 
стандардната девијација, толку е потесна - посигурна дистрибуцијата 
на веројатноста и согласно на тоа е понизок ризикот на инвестицијата.  
Стандардната девијација се пресметува преку следните чекори:

1. се пресметува очекуваниот принос (R - return)
2. се одзема очекуваната стапка на принос (R) од можните стапки на принос 

(Ri), и се добива серија - низа на девијации од R: Девијација = Ri – R
3. се квадрира секоја девијација (затоа што има и негативни броеви), се 

множи резултатот со веројатноста на таквиот исход и се собира за да 
се добие варијанса на дистрибуцијата на веројатноста:

4. Се вади квадратен корен од варијансата за да се добие стандардната 
девијација:
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Табела 3 

Ri R Ri-R (Ri-R)2 Веројатност P (Ri-R)2 P

110% 15% 95 9,025 0,2 1,805

22 15 7 49 0,5 24,50

(-60) 15 -75 5,625 0,3 1,687,5

Во услови на неизвесност, очекуваниот принос од држење на хартии 
од вредност не мора и да се оствари. Ризикот може да се замисли како 
можност фактичкиот принос од држење на хартија од вредност да отстапува 
од очекуваниот принос. Колку е поголемо отстапувањето и колку е поголема 
веројатноста дека истото ќе се случи, толку и ризикот на хартијата од вредност 
е поголема. Инвеститорот најчесто прави оценка од аспект на ризик или 
веројатноста за негативен принос, оттука нашата мерка за ризик ќе ги земе 
предвид целокупното отстапување на фактичкиот од очекуваниот принос.

За да се илустрира таквата мерка, претпоставуваме дека инвеститорот 
верува дека можни едногодишни приноси од инвестирање во одредена 
хартија од вредност се прикажани во следната табела.

Табела 4

Веројатност Pi .05 .10 .20 .30 .20 .10 .05

Можен принос Ri .10 .02 .04 .03 .14 .20 .28

Како што е истакнато - дистрибуцијата на веројатноста се дефинира 
преку двата параметри: очекуван принос и стандардна девијација. 
Очекуваниот принос (R) се пресметува со следната формула:

Ri - претставува можен принос,
Pi - веројатност дека тој принос ќе се оствари и
n - вкупниот број на можности. 
Стандардната девијација изнесува:
Квадратот на стандардната девијација σ2 е познат како варијанса на 

дистрибуцијата. Варијансата претставува просечна квадратна разлика меѓу 
актуелните приноси и просечните приноси, а стандардната девијација е 
позитивен квадратен корен од варијансата. Очекуваниот принос се добива 
како производ од можниот принос и веројатноста, а во практичниот пример 
на следниот начин: 
R= -0.10 (0.05) - .02 (.10) + .04 (.20) +.09 (.30) +.14 (,20) +.20 (.10) +.28 (.05) = 9%

Стандардната девијација, во примерот, изнесува: 

σ = σ (-0.10-0.09)2 0.05 + (-0.02 - 0.09)2 0.10 + (0.04 - 0.09)2 0.20 + (0.09 
- 0.09)2 0.30 + (0.14-0.09)2 0.20 + (0.20 - 0.09)2 0.10 + (0.28 - 0.09)2 0.05]Ö2 =
[0.00703]Ö2 = 8.38% 
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Како што е истакнато - дистрибуцијата на веројатноста се дефинира преку 
двата параметри: очекуван принос и стандардна девијација. Очекуваниот принос (R) 
се пресметува со следната формула:         
  

Ri - претставува можен принос,         Pi 
- веројатност дека тој принос ќе се оствари и       
 n - вкупниот број на можности.          

Стандардната девијација изнесува:   � � ����� � ������  

Квадратот на стандардната девијација �� е познат како варијанса на 
дистрибуцијата. Варијансата претставува просечна квадратна разлика меѓу 
актуелните приноси и просечните приноси, а стандардната девијација е позитивен 
квадратен корен од варијансата. Очекуваниот принос се добива како производ од 
можниот принос и веројатноста, а во практичниот пример на следниот начин:  

R= -0.10 (0.05) - .02 (.10) + .04 (.20) +.09 (.30) +.14 (,20) +.20 (.10) +.28 (.05) = 9%  

Стандардната девијација, во примерот, изнесува:  

� = � (-0.10-0.09)2 0.05 + (-0.02 - 0.09)2 0.10 + (0.04 - 0.09)2 0.20 + (0.09 - 0.09)2 0.30 + 
(0.14-0.09)2 0.20 + (0.20 - 0.09)2 0.10 + (0.28 - 0.09)2 0.052 = 0.007032 = 8.38%  

Информации содржани во стандардната девијација  

Кога се работи за дискретна дистрибуција на веројатноста, не треба да се 
пресметува стандардна девијација за да се одреди веројатноста на специфичните 
исходи. Во претходниот пример, од Табелата се гледа која е веројатноста стварниот 
принос да биде помал од нула (веројатност 15%). Кога се работи со континуирани 
дистрибуции, постапката е посложена. Прикажувајќи ги разликите од очекуваната 
вредност во термини на стандардна девијација, во состојба сме да ја одредиме 
веројатноста фактичкиот принос да биде поголем или помал од одредениот износ. 
      

Претпоставуваме дека се работи за нормална дистрибуција, со очекуван 
принос од 9% и стандардна девијација од 8,38%, а во случајот сакаме да ја 
одредиме веројатноста фактичкиот принос да биде помал од нула. Кога 
отстапувањето од очекуваната вредност ја изразиме во стандардни девијации, се 
добива 9%/8.38% = 1,07 стандардни девијации. Од таблиците за нормална 
дистрибуција на веројатноста, се гледа дека веројатноста - стварниот принос да 
биде поголем од 1,07 стандардни девијации од средината на дистрибуцијата 
изнесува приближно 15%. Според тоа, веројатноста дека стварниот принос ќе биде 
помал или еднаков на нула изнесува 14%.         

Дисперзијата или големината на дистрибуцијата на веројатноста на можните 
приноси го одразува степенот на неизвесноста на инвеститорот. 

 Дистрибуцијата со мала стандардна девијација во однос на нејзината 
очекувана вредност покажува мала дисперзија и висок степен на извесност на 
настаните. Дистрибуција со поголема стандардна девијација во однос на оче 
куваната вредност, покажува висок степен на неизвесност во поглед на можниот 
принос од инвестициите.                    Да заклучиме: дистрибуцијата на 
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Информации содржани во стандардната девијација 
Кога се работи за дискретна дистрибуција на веројатноста, не треба 

да се пресметува стандардна девијација за да се одреди веројатноста на 
специфичните исходи. Во претходниот пример, од Табелата се гледа која 
е веројатноста стварниот принос да биде помал од нула (веројатност 15%). 
Кога се работи со континуирани дистрибуции, постапката е посложена. 
Прикажувајќи ги разликите од очекуваната вредност во термини на 
стандардна девијација, во состојба сме да ја одредиме веројатноста 
фактичкиот принос да биде поголем или помал од одредениот износ. 

Претпоставуваме дека се работи за нормална дистрибуција, со 
очекуван принос од 9% и стандардна девијација од 8,38%, а во случајот 
сакаме да ја одредиме веројатноста фактичкиот принос да биде помал 
од нула. Кога отстапувањето од очекуваната вредност ја изразиме во 
стандардни девијации, се добива 9%/8.38% = 1,07 стандардни девијации. 
Од табелите за нормална дистрибуција на веројатноста, се гледа дека 
веројатноста - стварниот принос да биде поголем од 1,07 стандардни 
девијации од средината на дистрибуцијата изнесува приближно 15%. 
Според тоа, веројатноста дека стварниот принос ќе биде помал или еднаков 
на нула изнесува 14%. 

Дисперзијата или големината на дистрибуцијата на веројатноста на 
можните приноси го одразува степенот на неизвесноста на инвеститорот.

 Дистрибуцијата со мала стандардна девијација во однос на нејзината 
очекувана вредност покажува мала дисперзија и висок степен на извесност 
на настаните. Дистрибуција со поголема стандардна девијација во однос на 
оче куваната вредност, покажува висок степен на неизвесност во поглед на 
можниот принос од инвестициите. 

Да заклучиме: дистрибуцијата на веројатноста може да се синтетизира 
во два параметри: очекуван принос и стандардна девијација. 

Коефициент на варијација 
Коефициентот на варијација е мерка на релативната дисперзија, што 

се користи за споредба на ризикот на одделни средства (вложувања) со 
различните очекувани приноси од истите. Тоа е мерка за релативноста на 
ризикот. Тој се пресметува според равенката:

Користењето на коефициентот на варијација има свое оправдување 
за мерење и споредба на ризикот на одделни вложувања кога очекуваните 
вредности на нивните приноси се различни. Конечниот избор на хартијата 
од вредност, која инвеститорот ќе ја купи зависи од неговата толеранција 
на ризикот. Она што треба да се запамти, е дека постои сооднос помеѓу 
ризикот и приносот.
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Како што веќе објаснивме, ставот кон ризикот, може да биде аверзен, 
индиферентен или приемчив. Во основа е поврзан со Еквивалентот на 
сигурноста (Certainty Equivalent - CE), кој претставува износ на пари, кој 
инвеститорот би го барал со сигурност за да биде индиферентен помеѓу 
одредениот износ и износот, кој се очекува дека ќе се добие, со ризик, 
во исто време. Кога  е поголем од очекуваниот принос, станува збор за 
приемчив инвеститор, кога се еднакви за индиферентен, а кога очекуваната 
вредност е поголема од еквивалентот на сигурноста станува збор за аверзен 
инвеститор. Повеќето индивидуи се аверзни кон ризикот. 

Пример. Имате избор: 
(1) да добиете $25,000 гарантирано или 
(2) несигурен приход од $100,000 (со 50% шанси) или $0 (со 50% 

шанси). 
Очекувана вредност од коцката е $50,000. Виe сте аверзни на ризикот 

ако изберете $25,000. Вие сте индиферентни ако не можете да се одлучите 
и приемчиви ако избравте да се коцкате за $0 или $100,000.

Пазарен ризик и приноси Просечните инвеститори се потрошувачи, 
купувачи. Тие се под влијание на пропагандата, имиџот на претпријатието 
(компанијата) и предоминантно на цената. Инвеститорите обично не ги полнат 
своите кошнички само со една инвестициска можност, туку се обидуваат 
да бидат софистицирани, кога избираат портфолио (пакет) на хартии од 
вредност. Прашањето кое се поставува пред нас е како инвеститорите ги 
избираат понудите, како на пазарот се вреднува одделно претпријатие и 
како се постигнува пазарна рамнотежа. 

Принос

Ризик
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2. АНАЛИЗА И ВРЕДНУВАЊЕ НА АКЦИИТЕ

2.4. АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ И СТОПАНСКИТЕ ГРАНКИ И   
ВРЕДНУВАЊЕ НА АКЦИИТЕ125

Kако пазарот на капитал ги формира цените? Објаснувањето како 
пазарот ги формира цените најдобро е објаснет преку примерот на аукција 
на автомобили. Претпоставка е дека колите се достапни за проверка и 
тестирање пред да започне аукцијата, а ние се одлучивме за еден автомобил, 
кој ни се допаѓа. Имаме прилика колата да ја тестираме со пробно возење 
за време на кое забележуваме дека колата испушта некои чудни звуци, 
но сепак одлучуваме дека сè уште сакаме да го купиме автомобилот. 
Одлучуваме дека 5,000 евра е фер цена за автомобилот со тоа што сме 
свесни дека ако чудните звуци се покажат како сериозен дефект, ќе мораме 
да одделиме дополнителни средства за негова поправка. 

Да претпоставиме дека уште еден потенцијален купувач го забележал 
истиот автомобил и откако спроведува тест возење на автомобилот 
забележува дека чудните звуци се резултат на неисправни кочници, кои тој 
самиот може да ги замени по нивната набавна вредност. Тој одлучува дека 
7,000 евра е фер цена за автомобилот и со таа одлука тој чека да дојде на 
ред аукцијата на тој автомобил.

- Кој ќе го купи автомобилот и по која цена?
Да претпоставиме дека ние и вториот заинтересиран за автомобилот 

сме единствените потенцијални купувачи на тој модел на автомобил.
Ние го започнуваме наддавањето со 4,000 евра, а конкурентот го 

зголемува влогот на 4,500 евра. Ние ја зголемуваме нашата понуда на 5,000 
евра, а тој возвраќа со 5,100 евра.126

Со оглед на тоа дека е надмината цената која сме подготвени да ја 
платиме за автомобилот, ние се откажуваме од понатамошно наддавање. 
Кој е заклучокот? Автомобилот е продаден на поинформираниот од двајцата 
потенцијални купувачи.

Овој едноставен пример поставува бројни прашања и заклучоци.
Прво, цената ја поставува купувачот кој е подготвен да плати највисока 

цена. Цената не е неопходно највисоката цена која може да ја постигне 
средството, но е највисоката цена која еден купувач е подготвен да ја плати.

Второ, пазарната цена ќе биде поставена од купувачот кој може да 
извлече најголема корист од средството. Купувачот кој го купил автомобилот, 
знаел дека може да го поправи дефектот лесно и на тоа да потроши малку 
пари. Поради ова, тој бил подготвен да плати повеќе за автомобилот од нас.

Истиот концепт се применува и на другите средства. На пример, дел од 
сопственост или зграда ќе биде продаден на купувач кој може да обезбеди 
негово најпродуктивно користење.

125 Проф. д-р Зоран Ивановски, Економски факултет, Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје
126 Frederick Mishkin, Financial Markets and Institutions, Pearson, 2007, стр.226
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Конечно, примерот ја покажува улогата која информацијата ја има 
врз вредувањето на едно средство. Супериорноста во информираноста за 
едно средство може да ја зголеми неговата вредност преку намалување 
на ризикот. Кога се мислиме околу купување на некоја акција, постојат 
многу променливи (непознати) во врска со идните парични текови, кои тоа 
финансиско средство ги генерира.

Купувачот кој ја има најдобрата информација за овие парични текови, 
ќе ги дисконтира со пониска каматна стапка отколку купувач кој е многу 
несигурен.

Можеме да ги примениме овие идеи на вреднувањето на хартии од 
вредност. Да претпоставиме дека размислуваме за купување на акција која во 
наредната година се очекува да исплати дивиденда од 2 долари. Пазарните 
аналитичари очекуваат компанијата да има 3% раст неограничено. Сепак, 
не сме сигурни, како за постојаноста на дивидендната исплата, така и за 
точноста на проценетата стапка на раст на компанијата.

За да се надомести оваа несигурност (ризикот), бараме инвестицијата 
да обезбеди стапка на принос од 15%.

Да претпоставиме дека, друг инвеститор, има инсајдерски информации 
за дејноста и чувствува поголема сигурност во врска со проектираните 
парични текови. Тој бара стапка на принос 12%, затоа што воочениот ризик 
од негова страна е понизок од нашиот.

Претпоставуваме дека има и трет заинтересиран инвеститор, кој од 
друга страна е добар пријател со извршниот директор на компанијата. Тој 
знае со поголема сигурност каква е иднината на компанијата и затоа има 
пониска барана стапка на принос, која изнесува 10%. 

Како ја вреднува секој од инвеститорите акцијата?
Со примена на Гордоновиот модел на вреднување на акциите, се 

добиваат следните вредности на акцијата:
Ние би платиле 16.67 долари за акцијата. Вториот инвеститор би 

платил 22.22 долари, а третиот би платил 28.57 долари. 
Ако освен наведените, нема други заинтересирани за тргување со оваа 

акција, пазарната цена ќе биде помеѓу 22.22 долари и 28.57 долари. Ако веќе 
ја поседуваме акцијата, ние би ја продале истата на третиот инвеститор. На 
овој начин можеме да видиме дека играчите на пазарот, наддавајќи се еден 
со друг, ја оформуваат пазарната цена. 

Кога се објавува нова информација за компанијата, се менуваат 
очекувањата и заедно со нив, се менува цената на акцијата на компанијата. 
Новите информации можат да предизвикаат промени во очекувањата за 
нивото на идните дивиденди или пак за ризикот кој ги следи истите.

Со оглед на тоа што учесниците на пазарот постојано добиваат 
нови информации и ги преиспитуваат своите очекувања, разумно е да се 
постојано да се менуваат и цените на акциите.

На цените на акциите влијаат и одлуките на монетарната власт. 
Гордоновиот модел на растеж може да ни помогне да го објасниме влијанието 
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на монетарната политика. Монетарната политика може да влијае на цените 
на акциите на 2 начини.

Прво, кога Централната банка ги намалува каматните стапки, приносот 
на обврзниците (како алтернативна актива во однос на акциите) се намалува 
и инвеститорите веројатно ќе прифаќаат пониска барана стапка на принос 
на своите инвестиции во акции (Ке).

Како резултат на намалувањето на бараната стапка на принос 
(дисконтната стапка), Ке ќе го намали именителот во Гордоновиот модел, 
што ќе доведе до повисока вредност на Р0 и зголемување на цените на 
акциите.

Понатаму, намалувањето на каматните стапки веројатно ќе делува 
стимулативно на економијата, па така стапката на растеж на дивидендите 
g, ќе биде повисока. 

Ова зголемување на g предизвикува именителот во Гордоновиот 
модел да се намали, што исто така, доведува до повисока Р0 и зголемување 
на цените на акциите.

Како што ќе можеме да заклучиме, влијанието на монетарната политика 
на цените на акциите е еден од клучните начини на кој монетарната политика 
влијае врз економијата во целина.

На цените на акциите силно влијаат и ненадејни настани, 
карактеризирани како системски ризици (терористички напади, природни 
катастрофи, политички настани и сл.), како и случувања во економијата 
(скандали, проневери, превземања и сл.). Така на пример, во 2001 година, 
два големи шока го потресоа пазарот на акции во САД: терористичките 
напади од 11 септември и скандалот со Енрон.

Анализите за проценување на вредноста на акциите, може и повторно 
со користење на Гордоновиот модел, да ни помогнат да разбереме како 
овие случувања влијаеа на цените на акциите. 

Терористичките напади од 11 септември дефинитивно ја покажаа каква 
е можноста тероризмот (во овој случај, насочен кон САД), да ја парализира 
цела земја и нејзината економија.

Стравувањата од терористичките напади предизвикаа надолна 
ревизија и корекција на очекуваниот раст на компаниите во САД, со што се 
намали стапката на раст на дивидендите (g) во Гордоновиот модел. Како 
резултат се добива пораст на именителот во формулата за Гордоновиот 
модел, што води до пад на Р0 и последователно на тоа, пад на цените на 
акциите.

Зголемената несигурност во економијата на САД, исто така, 
придонесува за зголемување на бараната стапка на принос на инвеститорите 
во акции. Повисока вредност на Ке, исто така, доведува до зголемување на 
именителот во формулата за Гордоновиот модел, пад на Р0 и генерален пад 
на цените на акциите.

Како што се предвидува со Гордоновиот модел, пазарот на акции 
имаше пад од 10% веднаш по 11 септември. 
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Успехот на САД против Талибанците во Авганистан и отсуството на 
идни терористички напади ги намалија стравот и несигурноста на пазарот, 
со што придонесоа опоравување на g и пад на Ке. Именителот во формулата 
на Гордоновиот модел опадна, што придонесе за опоравување на Р0 и скок 
на пазарот на акции во октомври и ноември. Како и да е, на почетокот на 
2002 година, скандалот во Енрон и разоткривањето дека многу компании 
ги преувеличувале своите заработки, предизвикаа многу инвеститори да се 
сомневаат во претходите розеви предвидувања на заработките и растот на 
дивидендите на комапниите.

Резултирачкото надолно поместување на g и растот на Ке поради 
зголемената несигурност во квалитетот на сметковоствените информации, 
доведе до зголемување на именителот во Гордоновата формула, со што за 
многу компании се намали Р0 и со тоа целиот пазар на акции доживеа пад. 

Хипотеза на ефикасни пазари
Додека теоријата за рационални очекувања беше развиена од 

страна на монетарните економисти, финансиските економисти развија 
паралелна теорија за создавање на очекувањата на финансиските пазари. 
Тоа ги донесе до заклучоци кои се исти со теоретичарите за рационални 
очекувања. Очекувањата на финансиските пазари се исти со оптималните 
предвидувања со користење на сите расположливи информации. Иако 
финансиските економисти и дадоа на теоријата друго име, хипотеза за 
ефикасни пазари, всушност теоријата е само примена на рационалните 
очекувања при вреднувањето на хартиите од вредност. 

Хипотезата за ефикасни пазари се базира на претпоставката дека 
цените на хартиите од вредност на финансиските пазари во целост ги 
одразуваат сите расположливи информации. Со други зборови, очекувањата 
на пазарот за идните цени на хартиите од вредност се рационални, што 
значи дека очекуваниот принос од хартиите од вредност ќе биде еднаков на 
оптималните предвидувања на приносот.127

Анализата на понудата и побарувачката на хартиите од вредност 
покажува дека еквилибриумот ќе се воспостави преку автоматизмот на 
делување на овие сили на пазарот, со што ќе се детерминира и приносот, а 
со тоа и очекуваниот принос. 

Тековните цени на финансиските пазари ќе бидат формирани така 
што оптималното предвидување за приносот од хартиите од вредност, 
со користење на сите расположливи информации се изедначува со 
еквилибриумот на приносот на хартиите од вредност. Финансиските 
економисти ова го објаснуваат поедноставно, дека цената на хартиите од 
вредност во целост ги рефлектира сите расположливи информации.

Да го објасниме ова преку пример: Претпоставуваме дека еквилибриум 
приносот на хартијата од вредност на компанијата “А“ е 10% на годишно 
ниво, додека нејзината тековна цена за приносот е 50%, што е многу повеќе 
од еквилибриум приносот. Во таков случај предвидуваме дека таквиот 
принос е превисок. Таквата ситуација се нарекува неискористени профитни 
можности (unexploited profi t opportunity), затоа што луѓето ќе заработуваат 

127 Frederick Mishkin, Financial Markets and Institutions, Pearson, 2007, стр.303
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повеќе отколку што се карактеристиките на таа хартија од вредност. Знаејќи 
го тоа, инвеститорите ќе ги купуваат повеќе овие хартии од вредност, со 
што ќе се менува тековната цена во однос на очекуваната идна цена. Кога 
тековната цена ќе порасне толку за да се изедначат силите на понудата и 
побарувачката, купувањето на таа хартија од вредност ќе сопре, со што ќе 
се изгубат неискористените профитни можности.

Со други зборови кажано, на ефикасни пазари, неискористените 
профитни можности ќе бидат елиминирани. 

Сепак, не секој учесник на финансиските пазари мора да биде добро 
информиран за хартијата од вредност или мора да има рационални 
очекувања за нејзината цена која ќе биде воспоставена од страна на 
ефикасните пазари. Финансиските пазари се така структуирани за да можат 
повеќе учесници да играат на него. Заради тоа што поголем број на луѓе се 
обидуваат да ги најдат и исползуваат неискористените профитни можности, 
истите набргу се елиминираат, затоа што преку тоа успешните учесници 
остваруваат профит.

Хипотезата за ефикасни пазари има смисла, заради тоа што не бара 
сите на пазарот да бидат во целост запознаени со сите хартии од вредност 
на берзите. Многу финансиски економисти одат и чекор понапред во 
хипотезата за ефикасни пазари при анализата на финансиските пазари. 
Имено, тие на познатата дефиниција за ефикасни пазари го додаваат и 
условот дека ефикасен пазар е оној на кој цените ги одразуваат вистинските 
фундаменталните вредности на хартиите од вредност (intrinsic value). 
Така, на ефикасните пазари, сите цени се секогаш точни и ги одразуваат 
фундаменталните карактеристики на пазарот, кои имаат и директно влијание 
на идните парични текови кои ги генерираат хартиите од вредност.

Посилната варијанта на пазарната ефикасност има неколку важни 
импликации на областа на финансиите. Прво, таа потенцира дека на 
ефикасните пазари на капитал, една инвестиција е добра колку и било 
која друга, заради тоа што цените на хартиите од вредност се точни. 
Второ, цените на хартиите од вредност се израз на сите расположливи 
информации за вистинската вредност на хартијата од вредност. Трето, 
цените на хартиите од вредност можат да им користат на менаџерите на 
финансиските и нефинансиските компании за да го проценат трошокот на 
капиталот точно и оттука, цените на хартиите од вредност можат да им 
помогнат да донесат коректни одлуки за специфична инвестиција. Оваа 
посилна варијанта на пазарната ефикасност претставува основа на многу 
анализи во финансиите.

Првите докази за хипотезата за ефикасни пазари беа поволни за 
докажување на валидноста на истата, но во последните години, подлабоки 
анализи на доказите покажуваат дека хипотезата можеби и не е секогаш 
точна. Доказите кои одат во прилог на пазарната ефикасност ги испитуваа 
перформансите на инвестиционите аналитичари и заедничките фондови, 
каде цените на акциите ги одразуваат сите јавно достапни информации, 
“случајниот од“ на хартиите од вредност и успехот на таканаречена техничка 
анализа. 
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Во однос на успехот на инвестиционите аналитичари и заедничките 
фондови, ние видовме дека една од импликациите на хипотезата за ефикасни 
пазари е кога се купува хартија од вредност, не може да се очекува да се 
заработи превисок принос, кој ќе биде повисок од рамнотежниот принос. Ова 
сугерира дека е невозможно да се победи пазарот. Многу анализи покажуваат 
дека инвестиционите аналитичари и фондовите го победуваат пазарот. 
Еден заеднички тест беше направен за инвестиционите аналитичари, со 
барање тие да препорачаат кои хартии од вредност треба да се купат, а од 
друга страна сосема случајно беа избрани акции од берзата. Тестот покажа 
дека инвестиционите аналитичари не беа подобри од случајниот избор. 
Фондовите, исто така, не секогаш го победуваат пазарот. Може да се случи 
тие да се подобри од пазарот во одреден период, но најчесто после тоа се 
менува состојбата.128

Заклучокот од анализата на инвестиционите советници и фондовите е 
дека ако инвестиционите советници и фондовите имале успех во минатото, 
тоа не значи дека ќе имаат успех и во иднина. Тоа би можеле да го кажеме 
и поинаку, ако некој имал среќа во минатото, не мора да значи дека ќе има 
и во иднина. 

Хипотезата за ефикасни пазари истакнува дека берзанските цени ги 
одразуваат сите јавно достапни информации. Така, ако информацијата е 
веќе јавно достапна, позитивната информација за една компанија нема да 
ја зголеми цената на акцијата, затоа што информацијата е веќе вградена во 
цената на акцијата. Позитивните информации за растот на заработките или 
за делењето на акциите нема да предизвикаат раст на берзанските цени.

Терминот “случаен од“, го објаснува движењето на варијаблите 
чие движење во иднина не можело да се предвиди. Важна импликација 
на хипотезата за ефикасни пазари е дека берзанските цени треба 
апроксимативно да го следат случајниот од, односно, дека идните промени 
на берзанските цени треба да се непредвидливи. Случајниот од, како 
заклучок на хипотезата за ефикасни пазари е најмногу споменуван во 
јавноста, односно кога луѓето зборуваат за него, мислат на хипотезата за 
ефикасни пазари.129

Финансиските економисти користат два типа на тестови за да докажат 
дека цените на хартиите од вредност имаат случаен од. Прво, тие ги 
анализираат резултатите од минатото за да видат дали измените на цените 
се поврзани со минатото и дали ова може да се користи за предвидување 
на цените во иднина. Вториот тест ги анализира податоците да види дали 
можат јавно достапните информации, а не само податоците од минатото 
да се користат за да се предвидуваат промените. Резултатите од двата 
теста генерално потврдуваат дека цените на хартиите од вредност не се 
предвидливи и имаат случаен од. Направен е и трет тест, кој покажува дека 
инсајдерските информации овозможуваат да се предвидат идните движења. 
Овој заклучок не е контрадикторен со хипотезата за ефикасни пазари, затоа 
што не станува збор за јавно достапна информација. 

128 Frederic Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, стр.336
129 Mishkin/Eakins, Financial Markets and Institutions, Pearson, 2007, стр.443
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Техничката анализа е популарна техника која се користи за 
предвидување на цените на хартиите од вредност и се базира на следењето 
на цените на хартиите од вредност во минатото за да се дијагностицираат 
одредени закономерности, како движења, трендови, циклуси. Врз основа на 
тоа се донесуваат долуки за купување или продавање на одредена хартија 
од вредност. Хипотезата за ефикасни пазари сугерира дека техничката 
анализа претставува губење на време. Наједноставно да се разбере зошто, 
е од заклучокот, дека случајниот од кој го застапува хипотезата за ефикасни 
пазари, кој пак произлегува од фактот дека цените на хартиите од вредност 
од минатото не овозможуваат да се предвиди иднината.  Оттука, техничката 
анализа која се потпира на таквите податоци не овозможува успешно да 
се предвиди иднината на промените на цените на хартиите од вредност. 
Два типа на тестови се однесуваат директно на вредноста на техничката 
анализа. Првиот прави емпириска анализа за да се вреднува успехот на 
финансискиот аналитичар, било да станува збор за фундаментална или 
техничка анализа. Резултатот е токму како што предвидува хипотезата 
за ефикасни пазари: Техничките анализи не се подобри од другите 
предвидувања, не го победуваат пазарот во просек, односно, успешните 
предвидувања во минатото не се гаранција дека ќе се постигне успех и 
во иднина.  Вториот тип на тест (првиот го направил Сидни Александер) 
се однесува на правилата на техничката анализа, во однос на тоа кога да 
се купува или продава акцијата согласно податоците. Резултатот од тие 
препораки се испитувал со вреднување на остварениот профит. Овој тест, 
исто така, ја дискредитира техничката анализа, односно докажува дека 
резултатите не се подобри од остварувањето на самиот пазар. Во теоријата 
се издиференцирани и недостаоци (аномалии), докази против хипотезата за 
ефикасни пазари.130

Аномалии
Хипотезата за ефикасни пазари има недостатоци, кои се нарекуваат 

аномалии. Една од првите аномалии, кога берзите не се ефикасни е 
наречена “ефект на мали фирми“. Многу емпириски студии покажуваат дека 
малите фирми остваруваат исклучително високи приноси, дури и кога истите 
се поризични. Ефектот на мали фирми се намалува во последните години, 
но сепак останува предизвик за хипотезата за ефикасни пазари. Различни 
теории беа развиени за да се објасни ефектот на мали фирми, со сугестии 
дека тој се должи на ребалансот на портфолиото на институционалните 
инвеститори, даночните олеснувања, малата ликвидност на акциите на 
малите фирми, големите информативни трошоци за нивно вреднување или 
несоодветното мерење на ризикот на акциите на малите фирми. 

Втора аномалија е јануарскиот ефект. Во подолг временски период, 
берзанските цени имаат повисок раст од декември до јануари, што е 
предвидливо и оттука не е во согласност со однесување познато како 
“случаен од“. Овој таканаречено јануарски ефект се намалува во последните 
години кај акциите на поголемите компании, но сè уште се случува кај 
акциите на малите компании. Некои финансиски економисти тврдат дека 
јануарскиот ефект се должи на даночните аспекти. Инвеститорите сакаат 
да ги продаваат акциите пред крајот на годината во декември, заради 
можноста да ги одбијат капиталните загуби и намалат даночните обврски. 

130 Mishkin/Eakins, Financial Markets and Institutions, Pearson, 2007, стр.448
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Потоа, кога новата година започнува во јануари, можат повторно да ги купат 
акциите, со што расте нивната цена и се создаваат ненормално високи 
приноси. Иако, ова објаснување изгледа разумно, не може да објасни зошто 
институционалните инвеститори, како приватните пензиски фондови, кои 
не се даночни обврзници не ги искористуваат високите приноси во јануари, 
со купување на акциите во декември, со што се надаваат цените и се 
елиминираат абнормалните приноси.

Последните истражувања сугерираат дека цените на акциите можат да 
реагираат пренагласено и пресилно, како резултат на објавување на нови 
информации, а од друга страна, погрешните цени се корегираат полека. 
Станува збор за третата аномалија, наречена пренагласена реакција на 
пазарот. Кога корпорациите објавуваат големи промени во заработките, 
на пример, големо намалување, акциите можат многу да паднат, а после 
почетниот преголем пад, можат да се вратат на нормално ниво дури после 
повеќе недели. Ова е во спротивност на хипотезата за ефикасни пазари, 
затоа што инвеститорите можат да остварат превисоки приноси, со купување 
на акциите веднаш после објавувањето на слабите деловни резултати на 
компаниите и нивно продавање после неколку недели, кога цената се враќа 
на нормално ниво. 

Изразена нестабилност (excessive volatility). Овој феномен кој е тесно 
поврзан со пренагласеното реагирање на пазарот, се објаснува со тоа 
што акциите покажуваат изразена нестабилност, односно флуктуациите 
на берзанските цени на акциите можат да бидат многу поголеми од 
флуктуациите на нивните фундаментални вредности. Роберт Шилер, 
од Јеил, докажа дека флуктуациите на индексот S&P 500 не може да се 
оправда со субсеквентните флуктуации на дивидендите на акциите, кои го 
сочинуваат овој индекс. Постојат бројни технички анализи кои го критикуваат 
овој резултат, но неговиот труд, заедно со истражувањата кои докажуваат 
дека се помали флуктуации на цените на акциите кога берзите се затворени, 
предизвикуваат заклучок во облик на консензус, дека цените на акциите се 
под влијание и на други фактори, а не само на фундаменталните. 

Следна аномалија се нарекува изразена спротивност (mean reversion). 
Имено, акциите кои имаат ниски приноси денес, имаат тенденција да 
имаат високи приноси во иднина и обратно. Оттука, акциите кои беа слаби 
во минатото, најверојатно е дека ќе бидат добри во иднина, затоа што 
аномалијата на изразена спротивност тврди дека се предвидливи позитивни 
промени во идните цени, со што во крајна линија се побива тврдењето дека 
акциите имаат “случаен од“. Сепак, голем број економисти тврдат дека овој 
ефект не е така изразен после Втората светска војна и моментално не е 
важен феномен. Доказите за оваа аномалија се контраверзни. 

Новите информации, не секогаш, веднаш се инкорпорирани во 
берзанската цена. Иако генерално е прифатено дека цените на акциите се 
прилагодуваат рапидно на новите информации, како што тврди хипотезата 
за ефикасни пазари, последните докази сугерираат дека берзанските цени 
не се усогласуваат веднаш со информациите за профитите. Наместо тоа, 
се случува во просек цената на акцијата да продолжи да расте, после 
извесно време од објавувањето на неочекувано висок раст на профитот и 
продолжува да паѓа, после неочекувано слабите деловни резултати. 
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Како што може да се види, дебатите за хипотезата за ефикасни 
пазари е далеку од завршена. Доказите покажуваат дека хипотезата за 
ефикасни пазари може да биде разумна стартна позиција за евалуација 
на однесувањето на финансиските пазари. Како и да е, постојат силни 
нарушувања на пазарната ефикасност, со што може да се заклучи дека 
хипотезата за ефикасни пазари не е целосна приказна, со која би се 
генерализирало однесувањето на финансиските пазари.

Хипотезата за ефикасни пазари има бројни примени во реалниот свет. 
Она е особено вредна кога се применува на прашањата кои многумина си 
го поставуваат: како да се стане богат (или барем да не се стане сиромав). 
Да претпоставиме дека инвеститорот штотуку прочитал во весник дека 
инвестиционите советници предвидуваат бум кај цените на акциите на 
нафтените компании, како резултат на намалувањето на резервите на 
нафта. Дали треба да се инвестира целокупната заштеда во тие акции?

Хипотезата за ефикасни пазари ни кажува дека кога ја купуваме 
хартијата од вредност, не можеме да очекуваме превисок принос, принос 
поголем од еквилибриум приносот. Информациите во весниците и 
публикуваните информации на инвестиционите советници се веќе достапни 
на многу пазарни учесници и се вградени во берзанските цени. Така, 
постапувањето согласно таквата информација нема да донесе ненормално 
високи приноси. Емпириските податоци покажуваат дека препораките од 
инвестиционите советници не помагаат да се остварат подобри резултати 
од пазарот во целина. Примерот со тестот на орангутанката Џолин тоа го 
покажува. Сепак, тешко е да се поверува и дека успешните инвеститории, 
повеќе години за ред имаат само среќа на берзите, и така остваруваат 
натпросечни приноси. 

Дури и кога ниту еден предвидувач не е успешен на пазарот, ќе постои 
група на постојани победници. Луѓето кои имале успех во минатото, не 
можат да гарантираат дека ќе имаат успех и во иднина. Сигурно е дека има 
и група на постојани губитници, но тие секогаш ќе се обидуваат да останат 
анонимни, за разлика од победниците.

Верзии на хипотезата за ефикасни пазари
Хипотезата за ефикасни пазари се однесува на ефикасноста на 

информациите, односно дали или не одредена информација е вградена 
или влијае на тековната цена на хартијата од вредност. Кога кажуваме 
дека одредена информација е содржана во берзанската цена, мислиме на 
тоа дали инвеститорот може да го “победи пазарот“ со користење на таа 
информација. Берзанските цени се информативно ефикасни, во смисла 
на оние информации кои не можат да се искористат за да се остварат 
ненормално високи приноси. Постојат три верзии на Хипотезата на 
ефикасни пазари, кои се базираат на различна група на информации: цена/
информација за обемот на тргувањето,јавно достпаните информации и сите 
информации (јавни и приватни).131

Првата верзија е слаба хипотеза за ефикасни пазари, според која 
тековните берзански цени целосно ги рефлектираат сите цени од минатото 

131 Frederick Mishkin, Financial Markets and Institutions, Pearson, 2007, стр.554
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и информациите за обемот на тргувањето, така што тие информации не 
можат да се искористат за да се “победи“ пазарот. Според застапниците на 
ова теорија, техничката анализа нема вредност.

Втората, средно-силна верзија на хипотезата тврди дека јавните 
информации не можат да се искористат за да се “победи“ пазарот. Јавните 
информации ги опфаќаат финансиските извештаи и компаниските изјави 
за печат и медиуми, како и информациите од минатото за движењето на 
цените и на обемот на тргување. Според ова теорија, ако берзанските цени 
се ефикасни, тогаш ниту техничката ниту фундаменталната анализа немаат 
вредност.

Третата – силна верзија на хипотезата тврди дека берзанските цени ги 
одразуваат сите информации (јавни и приватни). Доколку берзанските пазари 
беа така ефикасни, тогаш дури ни приватните (инсајдерски) информации 
немаше да имаат влијание на вредноста на хартиите од вредност.

Аргументите за слабата и за средно-силната верзија на хипотезата за 
ефиасни пазари е дека многу инвеститори ги следат сите нови информации 
на пазарот и ги користат да ги корегираат своите позиции, односно да ги 
преоценат вредностите на хартиите од вредност. Доколку цените се движат 
по одредени мостри кои се повторуваат, препознавањето на мострите со 
методите на техничка анализа ќе предизвика движење на берзанските цени 
кон нивните ефикасни вредности. 

Како што истакнавме, аномалиите се всушност докази со кои се тврди 
дека хипотезата за ефикасни пазари не е точна. 

Кога ја објаснуваме релацијата помеѓу ефикасноста на пазарите 
и аномалиите, треба да се истакнаат ограничувачките фактори за 
информативно ефикасните цени. Имено, обработката на новите информации 
има свои трошоци, а исто така, за тоа е потребно и одредено време. Цените 
кои не се ефикасни можат да опстанат и постојат ако добивките (профитите) 
од тргувањето со информациите се помали од трансакционите трошоци. 
Исто така, арбитражата често не е без ризик и оттука истата е со ограничена 
можност да обезбеди ефикасни цени. 

Постојат и причини заради кои треба да се биде и скептичен во однос 
на аномалиите, како што се остварувања на неверојатно високи приноси, 
примена на ризични стратегии и др.

Асиметрични информации и спротивна селекција 
Асиметричната информација се објаснува како недоволно знаење на 

едната страна за вклученоста на другата страна во трансакција, што може 
да влијае врз донесувањето на адекватни и прецизни одлуки на пазарот 
за финансиски производи, која води кон спротивна селекција пред да се 
случи трансакцијата и до потенцијални ризици во контекст на невраќање 
на земените кредити. На пример, менаџерите на компаниите располагаат 
со подобри информации за состојбата на бизнисот и ценовното движење 
на акциите на пазарот, отколку сопствениците на акциите. Присутноста 
на асиметрична информација води до спротивна селекција и до морален 
хазард:
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1. Спротивна селекција е проблем поврзан со асиметрични информации 
која се случува пред склучување на трансакцијата. Потенцијалните 
ризици за “лоши” кредити произлегуваат од субјекти кои најактивно 
бараат заем. Имено, субјектите (компании, физички лица) кои најмногу 
генерираат непосакуван и неповолен исход, процентуално се најмногу 
застапени во овој вид на трансакции.  На пример, голем ризик настанува 
кога заем земаат лица кои се неликвидни, бидејќи тие најчесто не го 
враќаат заемот. Бидејќи спротивната селекција ги зголемува шансите 
заемот да резултира со потенцијален кредитен ризик, кредиторите 
можат да одлучат да не даваат заеми. 

2. Морален хазардкако проблем кој потекнува од асиметрични информации, 
настанува по реализирањето на финансиската трансакција. Кредиторот 
се соочува со ризикот, позајмувачот да преземе активности кои се 
непосакувани од страна на кредиторот, бидејќи со нив се намалува 
можноста од враќање на заемот.  На пример, штом заемобарателот 
добил кредит, може да преземе високо ризични активности (кои може 
да имаат големи приноси, но исто така носат и повисок ризик). Како 
резултат на фактот што моралниот хазард ја намалува можноста дека 
заемот ќе биде исплатен, кредиторите може да одлучат дека е подобро 
да не одобруваат заеми. Моралниот хазард се однесува на спротивно 
однесување од договореното од страна на агентот (корисникот на 
заемот), со што се загрозени интересите на принципалот.
Анализата на тоа како проблемот со асимитричните информации влијае 

на економското однесување е обработена во т.н. теорија на застапување 
(agency theory) и се користи за објаснување на финансиската структура.

Проблемот на “лимон” - влијанието на “спротивна селекција”  врз 
финансиската структура  

Спротивната селекција (спротивен избор, англ. adverse selection) како 
проблем и влијанието на ефикасното функционирање на пазарот на капитал 
е опишан во познатата статија на добитникот на Нобеловата награда, Џорџ 
Акерлоф. Во текстот наречен „Пазар на лимони: Несигурност во квалитетот 
и пазарните механизми“132, се обработува пример за купување на половни 
автомобили. Потенцијалните купувачи на користени автомобили најчесто 
не се во можност да се запознаат со квалитетот на автомобилот, односно 
не можат да потврдат дали одреден автомобил е добар или ќе подлежи на 
постојани поправки (со лош квалитет), односно, купувачите се соочуваат со 
проблем наместо автомобил кој го посакуваат, да добијат “лимон”. Затоа, 
цената што купувачот ја плаќа за половниот автомобил, треба да биде цена 
за просечниот квалитет на пазарот за автомобили, односно да се одреди 
помеѓу ниската вредност на лимонот и високата вредност на добриот 
автомобил.

Сопственикот на користениот автомобил, за разлика од купувачите, 
најдобро знае што продава, односно дали станува збор за лимoн (слаб 
автомобил) или праска (добар автомобил). Ако автомобилот е лимoн 
сопственикот е среќен да го продаде по цена која купувачот е спремен да ја 

132 Georg Akerlof, “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, Quarterly Journal of 
Economics, 1970
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понуди, по цена која е просек помеѓу вредноста на “лимoнот” и вредноста на 
добра кола (всушност, по цена која е повисока од вредноста на лимонот). Но, 
ако автомобилот е добар, а купувачот ја потценил вредноста на автомобилот, 
сопственикот нема да сака да го продаде. На тој начин се јавува асиметрична 
информираност, која предизвикува неповолна, спротивна селекција.

Како резултат на спротивната селекција, мал број на добри, користени 
автомобили би биле понудени и продадени на пазарот. Нискиот, просечен 
квалитет на користени автомобили, понудени на пазарот и малцинскиот 
број на купувачи на лимонот, резултира со ниско ниво на продажба, со 
што пазарот на користени автомобили  би функционирал послабо. Кога 
купувачите на половни автомобили би се разбирале во квалитетот на колите 
колку и продавачите, тогаш купувачите би платиле полна вредност за еден 
добар половен автомобил, односно на тој начин се постигнува фер цена, со 
што на пазарот би се реализирале многубројни трансакции.

“Проблемот на лимон“ на пазарот се случува и на пазарот на хартии 
од вредност. Да претпоставиме дека одреден инвеститор, потенцијален 
купувач на хартии од вредност, сака да купи акции, но тој не може да 
процени и да направи разлика помеѓу акции од добри фирми кои очекуваат 
голем профит и акции од лоши и ризични фирми, кои очекуваат мал профит. 
Во овој случај, инвеститорот би платил просечна цена помеѓу вредноста на 
акциите на добрата фирма и вредноста на акциите на лошата фирма. На 
тој начин, акциите на добрата фирма се потценети и самиот емитент не би 
сакал да ги продаде акциите, за разлика од акциите на лошата фирма кои 
се преценети и емитентот би сакал да ги продаде, бидејќи понудената цена 
е повисока од реалната вредност на нивните акции.

Доколку инвеститорот е добро информиран за состојбата во лошата 
фирма, тој би постапил рационално, односно нема да ризикува и нема да 
купи акции и покрај тоа што лошата фирма сака да ги продаде. На тој начин, 
слично како и кај пазарот за користени автомобили, на пазарот за хартии од 
вредност, ако купувачите знаат да ги разликуваат добрите и лошите фирми, 
не би постоел проблемот на лимон. Всушност, инвеститорите ја плаќаат 
реалната вредност на акциите и обврзниците од добрите фирми, со што се 
постигнува поголем ефект во насочувањето на фондовите на штедачите кон 
инвеститорите.

Анализата за изборот на акциите важи и за изборот на обврзниците. 
Инвеститорот одлучува за купување обврзници само во случај кога 
каматата е доволно висока за да се компезира просечниот кредитен трошок 
и обидот на лошите фирми да продаваат обврници. Добро информираните 
сопственици на добрите фирми се свесни дека би плаќале повисока камата 
од реалната и донесуваат одлука да не позајмуваат на пазарот за обврзници. 
Единствено, лошите фирми би кредитирале, но заинтересирани субјекти за 
овој вид кредити не би постоеле. На овој начин и овој извор на капитал нема 
да биде искористен.

Елаборираната анализа објаснува зошто пазарните хартии од вредност 
не претставуваат примарен извор за финансирање на бизнисот. Исто така, 
делумно ја отсликува и причината поради која акциите не претставуваат 
најзначаен извор на финансирање на бизнис секторот. Присуството 
на лимоновиот проблем го прави понеефикасен пазарот за хартии од 
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вредност во амбиентот на канализирање на заштедите до инвестирорите 
и дефицитните деловни ентитети. Во услови на отсуство на асиметрични 
информации, не би постоел проблемот на лимон. 

Во случај кога купувачите се добро информирани за квалитетот на 
користените автомобили, како и продавачите на користените автомобили, 
сите вклучени актери би можеле да разликуваат добар квалитет од полош 
квалитет и купувачите ќе сакаат да понудат реална цена за користените 
автомобили со подобар квалитет. Бидејќи, сопствениците на поквалитетните, 
користени автомобили добиваат фер цена, тие се стимулирани да ги 
продаваат автомобилите на пазарот. На тој начин, на пазарот се реализираат 
многубројни трансакции со што се извршува нивната примарна функција, 
продавање на квалитетни автомобили на купувачи кои сакаат истите да ги 
купат.

Слично се случува и на пазарот за хартии од вредност. Всушност, ако 
купувачите на акции можат да разликуваат добра и лоша фирма, би биле 
заинтерсирани да го платат износот баран од страна на фирмата емитент, 
со што добрите фирми би биле главни актери на пазарот за хартии од 
вредност. Сето ова би помогнало пазарот за хартии од вредност да овозможи 
трансфер на фондови до рентабилните компании или други видови деловни 
ентитети, кои имаат најпродуктивни инвестициони можности.

Приватно производство и продажба на информации - за да се реши 
проблемот со спротивната селекција и финансиските пазари, потребно 
е да се отстрани асиметричната информација. Тоа се постигнува со 
обезбедувањето на добри, веродостојни и детални информации за 
инвеститорите (ентитети што сакаат да купуваат и продаваат на пазарот). 
Еден од начините на доставување на овој вид материјал до инвеститорите 
и заемобарателите е постоењето на приватни компании кои собираат и 
продуцираат информации за квалитетот на функционирањето на фирмите. 
Во САД постојат компании (Standard & Poor›s, Мооdy и Value Line), кои 
собираат информации за билансните позиции на фирмите и нивните 
инвестициони алтернативи и активности, ги селектираат фирмите кои се 
лоши од оние кои се добри, ги обработуваат податоците и им ги продаваат 
на поединците и на финансиските посредници, дилери и на други ентитети.

Системот на приватна обработка и продажба на информации, комплетно 
не го решава проблемот на влијанието на спротивната селекција на пазарот, 
поради т.н. проблем на “слободен јавач” (free rider). Овој проблем се состои 
од бесплатно користење на информации, за кои други инвеститори платиле. 
Проблемот на “слободен јавач” сугерира дека приватната продажба на 
информации е само делумно решение на лимоновиот проблем. Одговорот 
на констатацијата може да се објасни со следниов пример: претпоставуваме 
дека инвеститорот “Х” купува информација врз основа на која може да ги 
разграничи добрите од лоши фирми и  инвеститорот верува дека купувањето 
на информацијата е исплативо, бидејќи трошоците направени за стекнување 
на информацијата ќе бидат покриени со купување на хартии од вредност од 
добро рангирана компанија, чија акција била потценета.

Проблемот настанува кога друг инвеститор “У”, го следи примерот на 
инвеститорот “Х”, односно последователно купува исти акции, за кои користи 
бесплатна информација. Со следењето на постапката за купување на исти 
акции од страна на други инвеститори, расте побарувачката за потценетите 
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“добри” акции, со што расте цената на акциите и се доближува до нејзината 
реална вредност. Поради “слободните јавачи”, не може долго да се купуваат 
акциите за пониска вредност од нивната реална вредност. 

Инвеститорот “Х” кој првично платил за информацијата, по активирањето 
на слободните јавачи, се соочува со лимонов проблем, по што престанува 
да купува акции од добрата фирма, бидејќи акциите од потценети стануваат 
преценети и не може да генерира профит, за да си го надомести трошокот 
за купената информација, односно ќе разбере дека воопшто не би требало 
прв да ја плати информацијата. Со тоа се прави и проблем кај фирмите 
кои произведуваат и продаваат информации, односно се намалува бројот 
на субјекти кои купуваат информации. Ослабената можност на фирмите да 
профитираат од продажбата на информациите, резултира со процесирање 
на помалку информации на пазарот, со што проблемот од спротивна 
селекција останува да биде составен дел од “ефикасното” функционирање 
на пазарот за хартии од вредност.

Владина регулатива и зголемување на информации - проблемот на 
“слободен јавач” (free rider) е пречка, компаниите да произведат доволно 
информации за елиминирање на асиметричната информација која што води 
до спротивна селекција. Но, финансиските пазари можат да генерираат 
профит со помош на владината интервенција. Имено, владата може да 
произведува бесплатни информации врз основа на кои инвеститорите 
можат да ги разликуваат фирмите. Решението со себе врзува и определени 
негативности и тоа во контекст на “мешање” на владата во ослободување на 
негативни информации за фирмите, практика која може да биде политички 
комплицирана.

Втората можност (која се практикува во САД и од многу влади во 
светот) е владата да ги регулира пазарите за хартии од вредност на начин 
кој ги охрабрува фирмите да објавуваат целосни информации за нивната 
состојба, врз основа на кои инвеститорите ги разликуваат квалитетните 
фирми од ниско профитабилните фирми. Во рамките на САД, Комисијата за 
хартии од вредност (Securities and Exchange Commission − SEC) ги обврзува 
фирмите да ги почитуваат сметковотствените стандарди и принципи, како 
и да објавуваат веродостојни информации за продажбата, средствата и 
заработките. Слични регулативи постојат и во другите земји. Но, потребно 
е да се напомене, дека објавувањето на потребните информации не оди 
сегогаш во позитивен прилог, а доказ за ова е колапсот на Енрон компанијата 
и низа сметковотствени скандали во други земји (WorldCom итн.).

Имено, до 2001 корпорацијата Енрон, фирма чија специјалност е тргување 
на енергетскиот пазар изгледала спектакуларно успешна. Поседувала ¼ од 
енергетскиот пазар и била проценета на 77 милијарди долари во август 2000 
година и била рангирана на седмо место од најголемите корпорации во САД. 
Но, кон крајот на 2001 година Енрон банкротира. Во октомври 2001 година, 
Енрон пријавува ¾ загуба од 618 милиони долари, објаснувајќи дека станува 
збор за сметководствена грешка.  Комисијата за хартии од вредност ангажира 
формална истрага за работењето на Енрон, во контекст на финансиските 
трансакции со деловните партнери, водени од страна на разрешениот 
финансиски директор. Се констатирало дека компанијата Енрон била 
вклучена во сложени трансакции кои вклучувале високи износи на долгови и 
вонбилансни финансиски договори. Овие трансакции овозможиле Енрон да 



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност 281

ги прикрие финансиските потешкотии. И покрај тоа што добиле подршка од 
1.5 милијарди долари, и покрај новото финансирање од страна на JP Morgan 
Chase & Citygroup, компанијата била принудена да објави банкрот во декември 
2001 година, најголемиот банкрот во историјата на САД.

Артур Андерсон, фирмата за ревизија и сметководство на Енрон, 
која припаѓаше на групата на т.н. Големи Пет (Big Five) ревизорски фирми, 
била осудена за опструкција на правдата од страна на SEC (јуни 2002). По 
првата осуда против голема сметководствена фирма, се укинува правото 
на Андерсон да ги води сметките на фирмите−парнери. Неверојатниот, брз 
колапс на Енрон, комбиниран со објавувањето на неточни сметководствени 
информации од други јавни фирми (на пример, WorldCom) ги зголеми 
грижите за можноста сметководствените регулативи да се неадекватни за 
фирми кои се вклучени во комплексни финансиски трансакции и можноста 
сметководствените фирми да не се сигурни за точноста на нивните 
податоци. Скандалот со Ерон и другите фирми резултира со воведување 
на амандманот во законот, чија цел е спречување на ваков вид проблеми 
во иднина. Законски е формиран независен одбор од сметководители, 
забранувајќи на ревизорите да нудат консултантски услуги на нивните 
клиенти, како и зголемување на казните за криминално дело и необјавување 
на веродостојни информации и одговорност на извршните и финансиските 
шефови за нивните финансиски извештаи. Колапсот на Енрон покажа дека 
владините регулативи можат да ги намалат асиметричните проблеми, но 
не може да ги елиминираат. Менаџерите поседуваат огромни шанси да ги 
прикријат проблемите на сопствените компании, со што им се отежнува на 
инвеститорите при откривање на реалната вредност на акциите.

Проблемот со асиметрични информации кој влијае на спротивната 
селекција на финансиските пазари, помага да се објасни зошто финансиските 
пазари се најтешко регулирани сектори во економијата (петтиот сегмент). 
Владините регулативи за зголемување на информациите за инвеститорите 
е потребна со цел да се намали проблемот од спротивна селекција, кој 
влијае врз ефикасното функционирање на пазарот за хартии од вредност 
(акции и обврзници).

Владините регулативи го намалуваат проблемот со спротивна 
селекција, но истиот не го елиминираат. Имено, фирмите и покрај тоа што 
објавуваат информации за продажбата, средствата и заработките, сепак 
тие поседуваат повеќе информации во однос на инвеститорите (потребно 
е да се оцени квалитетот на фирмата, а не да се донесува одлука само врз 
основа на статистички податоци). Доказ за тоа е обидот “лошите” фирми 
да се прикажат како “добри” фирми, со цел да добијат повисоки цени за 
нивните акции. Всушност, со објавувањето на неверодостојна информација, 
се отежнува разграничуваањето и изборот на квалитетна фирма.

Финансиски посредници - приватното производство на информации и 
владината регулатива за зголемување на обемот на информациите, делумно 
го намалува проблемот на спротивна селекција во рамките на финансискиот 
пазар. Се поставува прашањето како, на кој начин финансиската структура 
во услови на асиметрични информации, овозможува и го потикнува протокот 
на слободните фондови до ентитетите кои имаат продуктивни инвестициони 
алтернативи? Одговорот е содржан во структурата на пазарот за користени 
автомобили. 
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Клучна карактеристика на пазарот за половни автомобили е тоа 
што најголем број половни автомобили не се продаваат директно од еден 
поединец на друг. Поединечното купување на половен автомобил не се 
исплати од аспект на приватна продукција на информации (стручна анализа 
само на тој автомобил), но може да се замени доколку купувачот е претплатник 
на некое стручно списание, преку кое се информира за состојбата на 
автомобилите (цени, квалитет, понуда и побарувачка и др.), како и можноста 
за поправка (делови) за истиот. Меѓутоа, читањето на списание, целосно 
не го решава проблемот на спротивна селекција, бидејќи и покрај тоа што 
автомобилот може да има добра репутација, соодветниот автомобил што 
сака некој да го продаде, може да биде лимон. Потенцијалниот купувач, 
како алтернатива, може да го однесе автомобилот кај механичар со цел 
да ја провери состојбата на користениот автомобил. Но што се случува 
ако купувачот не познава механичар на кој би можел да верува или пак е 
потребно да се плати висока провизија за проценка на автомобилот?  

Бидејќи овој вид на пречки му отежнуваат на купувачот при 
снабдувањето со доволно информации за користени автомобили, мноштво 
од половните возила не се продаваат директно од еден поединец на 
друг. Наместо тоа, автомобилите се продаваат на посредници, дилери за 
користени автомобили, кои вршат купопродажба на половни автомобили 
од еден на друг поединец. Дилерите за користени автомобили, даваат 
информации на пазарот и стануваат експерти во оценката за квалитетот 
на автомобилот, односно дали станува збор за автомобил “лимон” или за 
“праска”. Со самото сознание за состојбата на автомобилот, автомобилот се 
продава со некој вид на гаранција.

Докажано е дека поединците најчесто купуваат користени автомобили, 
поради приложената гаранција од страна на дилерот, а дилерот е во можност 
да генерира профит преку процесирање на информациите за квалитетот 
на автомобилот врз основа на кои постои можност за продажба на 
автомобилот по повисока цена од иницијалниот трошок (цена на купување). 
Со купопродажбата на автомобили за кои се обезбедени информации, 
дилерите го елиминираат т.е. го избегнуваат проблемот на “слободен јавач”- 
бесплатното користење на информации.

Исто како што дилерите на користени автомобили помагаат во 
решавањето на проблемот со спротивна селекција на пазарот за користени 
автомобили, така и финансиските посредници се јавуваат како актери на 
финансискиот пазар. Имено, финансиските посредници, како на пример 
банките, стануваат експерти во процесирање на информации за состојбата 
на фирмите, врз основа на кои ги рангираат кредитите според бонитетот 
на фирмата. Врз основа на анализата, банката стекнува средства од 
депозитарите и позајмува фондови на профитабилни деловни ентитети. 
Поради тоа што банките се во можност да позајмуваат пари на претежно 
солидни фирми, профитираат од разликата помеѓу каматата што ја 
наплаќаат од кредитобарателите и каматата што ја плаќаат на депозитарите. 
Остварениот профит го оправдува ангажирањето на банката во активноста 
на процесирање на информации.

Клучен елемент е способноста на банката да профитира од 
информациите што ги процесира, бидејќи го избегнува проблемот на 
слободно јавање во амбиентот на пласирање на приватни заеми, наместо 
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купување на хартии од вредност на отворениот пазар. Бидејќи со приватните 
заеми не се тргува, преостанатите инвеститори не можат да имаат преглед 
за активноста на банката, а самата банка може да понуди цена на заемот 
до точката од која банката нема да има компензација за информациите кои 
ги процесирала. Улогата на банката како посредник, каде што најголемо 
процентуално учество имаат нетргуваните заеми, е клучот на успехот во 
намалувањето на проблемот со асиметрични информации во рамките на 
финансискиот пазар.

Врз основа на направената анализа за проблемот поврзан со 
спротивната селекција, може да се констатира дека финансиските 
посредници, во голем дел и банките, во споредба со пазарот за хартии од 
вредност,  играат клучна улога во пласманот на фондовите до корпорациите. 
Преку анализата се објаснети причините за улогата на третиот и четвртиот 
сегмент од финансиската структура, односно зошто индиректното 
финансирање е позначајно во споредба со директното финансирање и 
зошто банките претставуваат поважен извор на надворешни фондови за 
финансирање на бизнис активностите.

Исто така, друг значаен факт, објаснет преку анализата, е клучната 
улога на банките во финансискиот систем, особено во земјите во развој. 
Имено, кога квалитетот на информацијата за дадена фирма е подобар, 
проблемот со асиметричните информации ќе биде поблаг и фирмите 
полесно ќе емитуваат хартии од вредност. Информациите за приватните 
фирми потешко се собираат во рамките на земјите во развој, во споредба 
со високо развиените земји, поради што пазарот за хартии од вредност игра 
споредна улога во однос на клучната улога на финансиските посредници, а 
особено банките. Во случај полесно да се соберат информации за дадена 
фирма, се намалува улогата на банката. Паралелно со експлозивниот 
развој на информационите технологии во последниве дваесет години, се 
намалува улогата на банките во финансискиот систем. 

Врз основа на направената анализа се објаснува и шестиот сегмент 
од финансиската структура, односно се дава одговор на прашањето зошто 
големите корпорации директно ги обезбедуваат потребните фондови 
на пазарот за хартии од вредност, наместо индиректно од банките и од 
финансиските посредници. За позната фирма, подостапни се информациите 
на пазарот и инвеститорите полесно го проценуваат квалитетот на самата 
фирма и детерминираат дали станува збор за “добра” или за “лоша” фирма. 
Со самото тоа, инвеститорите не се судруваат со проблемот поврзан со 
спротивна селекција при изборот на компанијата и се подготвени директно 
да инвестираат во нивните хартии од вредност. 

Анализата за спротивната селекција и покрај тоа што сугерира дека 
треба да има ред кај фирмите - емитенти на хартии од вредност, истакнува 
дека колку е поголема, постабилна и подобро организирана компанијата, 
толку поверојатно ќе издаде хартии од вредност со цел да прибере 
финансиски средства, аспект познат како хипотеза на хиерархија (picking 
order hypothesis). Хипотезата е објаснета во шесттиот сегмент.

Колатерал (хипотека) и нето вредност - спротивната селекција се 
јавува како проблем во функционирањето на финансискиот пазар, кога 
позајмувачот не е во состојба и можност да ги подмири договорените ануитети. 
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Колатералот се јавува како гаранција за исполнување на обврските, со што 
се намалуваат шансите за спротивна селекција. Во случај на кредитен ризик, 
односно неисполнување на обврските од страна на позајмувачот, кредиторот 
може да го продаде колатералот со што ги покрива трошоците од заемот. 
Присуството на спротивна селекција на пазарот за кредити ја оправдува 
улогата на колатералот кај должничките договори (сегмент седум).

Нето вредноста (т.н. акционерски капитал) како разлика помеѓу активата 
(средствата што ги поседува фирмата) и пасивата (обврските на фирмата), 
може да игра слична улога како и колатералот. Кога фирмата поседува нето 
вредност на повисоко ниво и превзема инвестиција која може да генерира 
негативен профит и резултира со неплаќање на ануитетите, фирмата може 
да продаде дел од акционерскиот капитал со што ги покрива трошоците од 
кредитот. Со се повисока нето вредност, помали се шансите, фирмата да не 
ги изврши своите кредитни облигации, бидејќи поседува средства со кои се 
покриваат долговите. Во рамките на ова може да се каже дека се минимални 
последиците од погрешен избор и кредиторите се поспремни да го одобрат 
бараниот кредит.

Концепти на вредност на хартиите од вредност 
Секое средство, финансиско и реално, има вредност. Клучот за успешно 

инвестирање и менаџмент на таквите средства лежи во разбирањето не 
само на тоа колкава е вредноста, туку, исто така, и на изворите на таа 
вредност. 

Секое средство може да биде вреднувано, за одредени средства 
тоа е поедноставно, кај другите се користат различни показатели, односно 
можеме да заклучиме дека вреднувањето е различно и зависи од случај до 
случај, од средство до средство. Она што сепак изненадува, не е разликата 
во техниките за вреднување, туку степенот на сличноста во основните 
принципи. 

Основна цел на квалитетното инвестирање е инвеститорот да не плати 
повеќе за средството отколку што тоа вреди. Овој постулат изгледа логичен 
и очигледен, но често се заборава и повторно се открива од секоја нова 
генерација на учесници инвеститори и аналитичари, на секој пазар. 

Постојат и такви кои се неискрени и кои тврдат дека вредноста се 
гледа само во очите на купувачот, како и тоа дека, било која цена може 
да се оправда единствено ако друг инвеститор е подготвен да ја плати таа 
цена. Ова е очигледен апсурд. Перцепциите можат да се прифатат ако 
станува збор за средство, како што е слика или скулптура, но инвестоторите 
не купуваат и не смеат да купуваат средства заради естетски или емотивни 
причини.

Финансиските средства се купуваат заради готовинските текови кои 
се очекуваат од нив. Заради тоа, перцепциите за вредноста треба да се 
потпираат на реалноста, што значи дека цената платена за било кое средство 
треба да рефлектира готовински тек, кој се очекува да биде генериран од 
тоа средство. 

На нормални пазари, пазарните хартии од вредност ниту создаваат ниту 
губат вредност. Вредноста се создава во реалните инвестициони проекти во 
кои влегуваат компаниите, како што се развој на нови производи, отворање 
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на нови продавници или создавање на нови поефикасни производствени 
методи. Финансиските транскации не се извор на вредноста, но можат да 
послужат за прилагодување на тајмингот и ризикот на паричните текови, со 
цел најдобро да одговараат на потребите на инвеститорите. 

Изразот вредност има различно значење, а во економијата се 
познати различни концепти на вредност, како што се: номинална вредност, 
книговодствена вредност, ликвидациона вредност, пазарна вредност. Кај 
хартиите од вредност се утврдува и внатрешната (стварната, фер) вредност.

Првата вредност е номиналната вредност. Номиналната вредност 
(principal value) на обврзницата е износот кој издавачот на обврзницата 
треба да го исплати на имателот на обврзницата на денот на достасување. 
Ова вредност уште се нарекува maturity value, par value, face value. Акциите, 
исто така, имаат номинална вредност. При основањето на акционерското 
друштво, основниот акционерски капитал се дели на одреден број на акции, 
при што секоја акција има номинална вредност. Збирот на тие номинални 
вредности го сочинува основниот капитал на друштвото. Речиси сите европски 
законодавства ја утврдуваат најниската номинална вредност на една акција, 
додека англиското право не предвидува најмал износ на вредноста на акцијата. 
Согласно позитивните законски процеси во Република Северна Македонија 
номиналниот износ на една акција не може да биде помал од едно евро.

Номиналната вредност се дефинира како износ по кој секоја акција 
е издадена на примарниот пазар и која доколку се помножи со бројот на 
акции го дава вкупниот акционерски капитал на друштвото заведен во 
сметководството на акционерското друштво. Оваа вредност е секогаш 
утврдена на основачкото собрание на акционерското друштво.

Другата вредност кај акциите е книговодствена вредност на акциите, 
која е пресметана од билансните податоци на акционерското друштво, како 
однос помеѓу вкупниот капитал и бројот на издадени акции. 

Книговодствената вредност е еднаква со номиналната вредност само 
за време додека акцијата се наоѓа на примарниот пазар. Од моментот кога 
со акцијата се тргува на секундарниот пазар, книговодствената вредност 
се добива како количник на капиталот на акционерското друштво во 
пресметковната вредност и вкупниот број на издадени акции во таа година. 
Книговодствената вредност (Book value) претставува: (1) за средство: 
книговодствена вредност на средството (набавна вредност на средство 
минус акумулирана амортизација) и (2) за фирмата, вкупни средства минус 
обврски и приоритетни акции (податоци од билансот на состојба), со тоа што 
вака добиената разлика се дели со бројот на обичните акции на друштвото. 
Книговодствената вредност може да се разликува од пазарната вредност на 
имотот или претпријатието. 

Третата вредност на хартиите од вредност и истовремено најважна 
е нивната пазарна вредност, која се утврдува на секундарниот пазар врз 
основа на понудата и побарувачката за одделна хартија од вредност 
(обврзница и акција). Пазарната вредност (Market Value) на хартијата од 
вредност претставува пазарна цена по која се тргува средството. Пазарната 
вредност се дефинира како цена на хартијата од вредност одредена на 
пазарот за хартии од вредност врз основа на притисокот на понудата и 
побарувачката. 
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Со обврзниците се тргува на берзите на хартии од вредност. Цената на 
обврзниците, односно курсот, се формира според понудата и побарувачката. 
Пазарната (берзанска) цена на обврзниците е различна од номиналната 
цена. Цената на обврзницата се менува во спротивна насока од промените 
на каматните стапки. Како растат каматните стапки, цените на обврзниците 
се намалуваат и спротивно. Цената на обврзницата, освен од промените на 
каматните стапки, зависи и од различните карактеристики на обврзницата, 
како што се купонот и рокот на достасување. Обврзниците можат да се 
тргуваат со премија или дисконт.  

Пазарната вредност на акциите е цена на акциите одредена на 
берзата како резултат на понудата и побарувачката за тие акции. Во 
формирањето на пазарната цена на акцијата влијаат и очекуваните добивки 
на друштвото, дивидендната политика на друштвото, законските прописи, 
успешна реализација на деловнaата стратегија и слично. Доколку некоја 
акција е прилично ликвидна и во текот на еден ден променила неколку 
пазарни цени, се зема во предвид просечната цена за таа акција. Се работи 
за пондерирана цена која се добива како просек од сите цени остварени 
во текот на еден ден. Во случаи кога се врши дополнителна емисија на 
акции на некое акционерско друштво, постои можност таа емисија да биде 
извршена по повисока цена од пазарната, со што се смета дека е остварена 
премија на емисијата. Во спротивно, се смета дека емисијата е извршена по 
дисконтна цена.

Ликвидациона вредност (Liquidation Value) претставува паричен износ 
кој може да се добие ако средствата се продаваат одделно од фирмата каде 
се користат. Тоа е вредност сосема спротивна на вредноста на фирмата при 
неограничено временско работење, односно износот за кој би се продала 
фирмата која работи континуирано. Ликвидациона вредност на акцијата 
се добива кога остатокот од остварениот приход добиен со продажбата на 
средствата на компанијата од кој се подмируваат обврските на фирмата се 
подели со бројот на обични акции.  

Проценката на вредноста на капиталот по принципот на ликвидациона 
вредност во себе ги вклучува:

1.Одредување на ликвидационата вредност на имотот;

Ликвидациона вредност претставува паричен износ на имотот кој би се 
остварил со поединечна продажба на деловите од имотот во најповолното 
сценарио во постапката за редовна ликвидација на друштвото. При 
утврдување на ликвидационата вредност на деловите на имотот треба да 
се имаат во предвид: функционалноста на имотот и можноста за нивна 
пренамена, како и додатните трошоци за нивна пренамена.

2.Утврдување на вредноста на обврските и трошоците  за постапка       
на редовна ликвидација;

При утврдување на ликвидационата вредноста на обврските и 
трошоците на постапката за редовна ликвидација се применува принципот 
на највисока вредност.

3.Утврдување на основните ликвидациони вредности на капиталот;
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Основната ликвидациона вредност на капиталот се добива како разлика  
помеѓу ликвидационата вредност на имотот и збирот на ликвидационата 
вредност на обврските и трошоците за постапка на редовна ликвидација. 
После утврдувањето на ликвидационата вредност на капиталот се составува 
биланс на состојба.

Вистинската вредност (Intrinsic Value) претставува вредност (цена) која 
хартијата од вредност треба да ја има, која се базира на сите фактори на 
вреднување, кои се елаборирани и се предмет на опсервација во докторската 
дисертација. Вистинската вредност на хартијата од вредност е нејзина 
економска вредност. Ако пазарите се доволно ефикасни и информирани, 
тековната пазарна цена на хартијата од вредност треба приближно да 
флуктуира околу нејзината вистинска вредност. 

Едно од главните прашања кај анализа на цената на акцијата е: 
како да се одреди нивната фундаментална или вистинска  вредност? Таа 
вистинска вредност е фер или внатрешна вредност. Актуелната вредност на 
акцијата е различна од пазарната вредност и од книговодствената вредност. 
Вистинската вредност вклучува и други варијабили како што се брендот, 
заштитниот знак и авторски права, кои што се тешки за пресметување и 
понекогаш не прецизно се рефлектираат на пазарната вредност. Пазарната 
капитализација е цена која инвеститорот би можел да ја  плати за компанијaта, 
а вистинската вредност  е колку компанијата вистински вреди.

Вистинската вредност на хартиите од вредност се добива преку процесот 
на вреднување, кое се врши од страна на финансиските аналитичари и кое 
претставува процес на поврзување на ризикот и приносот на средството. 
Вреднувањето се базира врз готовинските текови, кои произлегуваат 
од средството (каматите и главницата на обврзниците, дивидендите од 
акциите, добивките и др.), кои се остваруваат во определено време. При 
пресметките се користат техниките на временска вредност на парите и 
концепти на ризик-принос на средството. 

Основната логика на вреднувањето е утврдување на вистинската 
вредност и нејзина споредба со пазарната цена. Инвеститорот бара 
средства чии пазарни цени се потценети во однос на вистинската вредност. 
Како што веќе објаснивме, основната логика е да не се плати повеќе отколку 
што средството реално вреди. 

Вредноста на едно средство ја чини сегашната вредност на сите 
готовински текови, што се очекуваат да се остварат во еден релевантен 
временски период. Периодот може да трае пократко од една година, 
повеќе години или неограничено. Вистинската вредност на средството 
се определува со дисконтирање на очекуваните готовински текови, при 
што нивните вредности се враќаат на сегашна вредност, со користење на 
дисконтна стапка, соодветна на ризикот на средството (стапка на баран 
принос). Ризикот го дефинираме како можност очекуваниот принос да не 
биде остварен и истиот е изразен со дисконтната стапка. Нивото на ризик 
на определен готовински тек може значително да влијае врз вредноста на 
средството. При постоење на повисок ризик при вреднувањето се користи 
повисока дисконтна стапка. Поголемиот ризик наметнува барање од 
инвеститорите за поголем принос за средството.
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Пристапи кон вреднувањето 
Аналитичарите користат повеќе модели во пракса за да ги вреднуваат 

средствата. Некои од нив се многу едноставни, додека некои се многу 
софистицирани. Овие модели често користат различни претпоставки за 
оценка на вредноста, но делат и некои заеднички карактеристики и можат 
да се класифицираат во поширока смисла на зборот. Постојат неколку 
предности на таквата класификација, затоа што со тоа се обезбедува 
полесно да се разбере кои индивидуални модели подобро се вклопуваат 
по некоја поширока слика, зошто даваат различни резултати и кога имаат 
погрешна логика.

Генерално, постојат три пристапи кон вреднувањето. 
Првиот пристап е вреднување на дисконтирани готовински текови 

(discounted cashfl ow valuation), се однесува на вреднување на средствата, 
преку сегашна вредност на очекуваните идни готовински текови. 

Вториот пристап кон вреднувањето е релативно вреднување, ја 
проценува вредноста на средствата преку разгледување на заедничките 
варијабли кои се користат при вреднувањето на споредливи средства, 
како што се заработки, готовински текови, книговодствена вредност или 
продажба. 

Третиот пристап, таканаречено контингентно вреднување (contingent 
claim valuation), користи модели за вреднување на опции за да ја измери 
вредноста на средствата, кои имаат заеднички карактеристики. Некои од 
тие средства се финансиски инструменти со кои се тргува, како на пример, 
варанти, а со некои од тие опции не се тргува, односно истите се “прикачени“ 
на реални средства (проекти, патенти, нафтени резерви и сл.). Овие 
средства се нарекуваат реални опции.

Примената на различни пристапи резултира со значителни разлики во 
резултатите. Оттука, главна идеа е преку анализата да се објаснат причините 
за појава на таквите разлики во вреднувањата во различните модели и да 
се посочи од што зависи правилниот избор на модел за специфични цели.     

Вреднување на дисконтирани готовински текови
И покрај тоа што вреднувањето на дисконтирани готовински текови 

е еден од трите приоди кон вреднувањето и фактот што во светот главно 
се користи релативното вреднување, можеме да истакнеме дека тоа 
претставува темел на кој сите други приоди кон вреднувањето се прават. 
За да се направи точно релативното вреднување, потребно е да се знаат 
основите на вреднувањето на дисконтираните готовински текови. За да 
се применат моделите за вреднување на опциите, најчесто треба да се 
започне со вреднување на дисконтираните готовински текови. Разбирањето 
на дисконтираните готовински текови е основа на примена на останатите 
приоди во вреднувањето. 



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност 289

Основи на вреднувањето на дисконтираните готовински текови
Овој приод во основа го има правилото на сегашна вредност, според 

кое, вредноста на било кое средство претставува сегашна вредност на 
очекуваните идни готовински текови, кои средството ги генерира: 

каде,
n = животен век на средството
CFt = готовински тек за период t
r = дисконтна стапка која ја одразува ризичноста на проценетите 

готовински текови
Готовинскиот тек ќе варира од средство до средство, дивиденди кај 

акциите, купон (камата) и номинален износ (face value) кај обврзниците, како 
и готовинскиот тек после оданочување, кај реалните проекти. 

Дисконтната стапка е функција на ризичноста на проценетите парични 
текови, со повисока стапка кај поризичните и пониска стапка кај помалку 
ризичните проекти.

За вреднување на дисконтираните готовински текови може да се 
размислува во континуитет. На крајот од еден временски период се 
вреднува безкупонска обврзница, со гарантиран готовински тек во иднина. 
Дисконтирањето на таквиот готовински тек со безризична стапка, ќе ја даде 
вредноста на обврзницата. Малку подалечен временски спектар имаат 
корпоративните обврзници, каде готовинскиот тек има форма на купони и 
постои ризик. Овие обврзници можат да се вреднуваат со дисконтирање на 
очекуваните готовински текови со каматна стапка која го одразува ризикот. 

Доколку се движиме повисоко во однос на ризикот, доаѓаме до акциите, 
каде постои значителна несигурност околу очекуваните готовински текови. 
Вредноста на акциите ќе биде сегашна вредност на очекуваните готовински 
текови, дисконтирани со дисконтна стапка која ја рефлектира неизвесноста.   

Со вреднување на дисконтирани готовински текови, целта е да се 
одреди вистинската вредност (intrinsic value) на средството, врз база 
на неговите фундаменти. Што претставува вистинската цена? Заради 
недостаток од подобри дефиниции, можеме да мислиме на неа, како на 
вредност која е одредена за компанијата од сите познати аналитичари, кои 
не само што ги знаат очекуваните готовински текови за фирмата, но исто 
така, ја знаат вистинската дисконтна стапка или стапки за тие готовински 
текови и ги вреднуваат средствата многу прецизно. Колку и да изгледа 
безнадежна задачата за проценка на вистинската цена, особено кога 
се вреднуваат млади компании со значителна неизвесност во однос на 
иднината, веруваме дека проценките можат да се разликуваат од пазарната 
цена која е одредена за тие компании. Со други зборови, пазарот прави 
грешки. Се поставува прашањето дали веруваме во тоа дека пазарот е 
неефикасен? Одговорот би бил, не сосема. Додека претпоставуваме дека 
цените се движат околу вистинската вредност, проценка која се базира на 
фундаменталните показатели, исто така, претпоставуваме дека пазарната 
и вистинската цена ќе се поклопат, порано или подоцна.

n

t
tr

CFt
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Вреднување на сопствен капитал, вреднување на компании и 
вреднување на прилагодена сегашна вредност 

Постојат три главни насоки (модели) на вреднување на дисконтираните 
готовински текови. 

Првиот модел е вреднување само на акционерските удели во бизнисот. 
Вториот е вреднување на целата компанија, кое опфаќа, освен 

вреднувањето на сопственичкиот капитал и вреднување на уделите на 
другите учесници во компанијата (иматели на обврзници, приоритетни акции 
и др.). 

Трет модел е  вреднување на делови на компанија, почнувајќи од 
нејзините операции и дополнителните ефекти на вредноста на неакционерите 
и на сопствениците на долгот. 

И покрај тоа што сите три приоди ги дисконтираат очекуваните 
готовински текови на акционерскиот капитал, релевантниот готовински тек и 
дисконтните стапки се различни за секој од нив. 

Вредноста на сопствениот капитал се добива со дисконтирање на 
очекуваните готовински текови од акционерскиот капитал (Cashfl ows to 
Equity), односно резидуалниот готовински тек после исплата на сите расходи, 
потреби за реинвестирање, даночни обврски и обврски по долгови (камати, 
отплата на главница, нови издадени долгови). Како дисконтна стапка се 
користи трошокот на сопствен капитал, кој претставува барана стапка на 
принос на инвеститорите во акции на фирмата. 

Вредност на сопствен капитал = 

каде,

CF од сопствен капитал = Oчекуван готовински тек од сопствен капитал 
во период t

ke = барана стапка на принос

Моделот на дисконтирање на дивиденди е специјализиран случај за 
вреднување на акции, каде вредноста на акциите е сегашна вредност на 
очекуваните идни дивиденди. 

Вредноста на компанијата се добива со дисконтирање на очекуваните 
готовински текови на компанијата (Cash fl ows to Firm), т.е., резидуален 
готовински тек по исплата на сите оперативни раходи, реинвестирање и 
платени даноци, но пред исплата на имателите на должнички инструменти 
или на акционерите. Дисконтирање се прави со пондериран просечен 
трошок на капитал (WACC- weighted average cost of capital), кој претставува 
трошок на различните видови на финансирање користени од компанијата, 
пондерирани согласно нивното учество во вкупното финансирање на 
фирмата. 
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Вредност на фирмата = 

каде,

CF на фирмата  = Очекуван готовински тек на фирмата за период t

WACC = Пондериран просечен трошок на капитал (Weighted Average 
Cost of Capital)

Вредноста на фирмата може да се добие со вреднување на секоја 
позиција на фирмата посебно. Согласно овој приод, кој се нарекува 
прилагодена сегашна вредност(Adjusted Present Value - APV), започнуваме 
со вреднување на акционерскиот капитал на фирмата, со претпоставка 
дека истата се финансира само со сопствен капитал. Во следната фаза, 
разгледуваме додадена (или намалена) вредност со долг, имајќи ја во 
предвид сегашната вредност на даночните бенефити и готовински тек 
остварен со долг, како и очекуваните трошоци на банкротство. 

Вредност на фирма = Вредност на фирма финансирана само 
со акционерски капитал + Сегашна вредност на даночните користи +  
Очекуваните трошоци на банкротство

Во основа, овој приод може да се генерализира за да се овозможи 
дисконтирање на различните готовински текови на фирмата со различни 
стапки, согласно нивото на ризичност. 

Иако споменатите три приоди користат различни дефиниции за 
готовински текови и за дисконтните стапки, со нив ќе се добиваат конзистентни 
проценки се додека ги користат истите претпоставки при вреднувањето. 

Клучна грешка која најчесто се прави е мешањето (менувањето) на 
готовинските текови и дисконтни стапки, заради тоа што дисконтирањето 
на готовинскиот тек од сопствен капитал со трошок на сопствен капитал 
ќе даде повисоки проценки за вредноста на акциите, додека во случај на 
дисконтирани готовински текови на фирмата со трошок на сопствен капитал 
ќе се добие пониска од реалната проценка за вредноста на фирмата. 

Примена и ограничувања на DCF вреднувањето
Вреднувањето на дисконтираните готовински текови се базира 

на очекуваните идни готовински текови и дисконтни стапки. Овој приод 
е најлесен за користење кај фирми (средства) чии тековни готовински 
текови се позитивни и можат да се проценат реално за иден период и каде 
проценетото ниво на ризик може да се користи да се пресмета дисконтната 
стапка.

Колку повеќе се одалечуваме од идеални параметри, вреднувањето 
на дисконтираните готовински текови станува потешко. Во следната 
елаборација ќе ги посочиме состојбите кога вреднувањето на дисконтираните 
готовински текови може да биде проблематично и треба да се адаптира.
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1. Фирми со проблеми: Фирма која има загуба и негативни готовински 
текови или се очекува да изгуби пари во блиска иднина. За таквите 
фирми, проценката на идните готовински текови станува не само 
тешка, тука постои и реална можност за банкротство. За фирмите, 
кај кои се очекува неуспех, моделот на дисконтиран готовински тек не 
функционира добро.  

2. Циклични фирми: Приходите и готовинските текови на цикличните 
фирми ја следат состојбата во економијата – растат за време на 
економскиот просперитет и паѓаат за време на рецесиите. Доколку се 
применува вреднување на дисконтирани готовински текови кај таквите 
фирми, очекуваните идни готовински текови се обично несигурни, освен 
ако аналитичарот не превземе на себе голем ризик да го предвидува 
тајмингот и времетраењето на економските рецесии и заздравувањата. 

3. Фирми со неискористени средства: Вреднувањето на дисконтирани 
готовински текови ја рефлектира вредноста на сите средства. Ако 
фирмата има неискористени средства (кои не создаваат готовински 
текови), вредноста на тие средства нема да биде изразена во вредноста 
добиена со дисконтирање на идните очекувани идни готовински текови.    

4. Фирми со патенти или производствени опции: Фирмите често имаат 
неискористени патенти или лиценци, кои не создаваат готовински 
текови, но сепак се вредни. 

5. Фирми во процес на реструктуирање: Фирмите кои се во процес на 
реструктуирање често продаваат дел од своите средства, стекнуваат 
други средства и ја менуваат својата структура на капитал и политиката 
на дивиденди. 

6. Фирми во процес на аквизиција: Постојат барем две прашања во 
однос на аквизициите кои треба да бидат земени во предвид кога се 
користи моделот на дисконтирани готовински текови за вренување на 
таргетираните компании. Првото е дали има синергија од спојувањето 
и дали таквата вредност може да биде проценета. Тоа може да биде 
направено, иако се потребни претпоставки за синергијата и ефектите 
врз готовинските текови. Второто прашање, присутно особено кај 
насилните превземања, е ефектот на промената на менаџментот врз 
готовинските текови и ризикот. Повторно, ефектите на промените 
треба да бидат инкорпорирани во проценките на идните готовински 
текови и дисконтната стапка, а оттука во вредноста. 

7. Приватизирани фирми (најчесто во сопственост на мал број на 
акционери, фамилијарни и сл.): Најголем проблем за користење 
на модел на вреднување со дисконтирани готовински текови за 
вреднување на приватни фирми е мерењето на ризикот (користење на 
проценета дисконтна стапка), заради фактот што моделите на ризик/
принос бараат параметрите да бидат проценувани од историските 
цени при анализа на средствата. Заради фактот што со хартиите од 
вредност на таквите фирми не се тргува на берза, тоа не е можно. 
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Релативно вреднување
И покрај фактот што во нашата анализа доминира вреднувањето на 

дисконтираните готовински текови, во реалноста, повеќето вреднувања се 
релативни вреднувања. Вредноста на повеќето средства од куќа до акции, 
се базира на цените на слични средства на пазарот. 

Со релативно вреднување, вредноста на едно средство се добива преку 
вреднување на споредливи показатели и средства, стандарно користејќи 
такви варијабли како што се добивка, готовински текови, книговодствена 
вредност или приходи. Еден пример на таквиот приод е употребата на 
индустрискиот просек на коефициент цена – заработка (P/E, price-earnings 
ratio) за вреднување на фирма. Со примената на овој коефициент се 
претпоставува дека другите фирми во индустријата се споредливи со 
фирмата која се вреднува на пазарот и во просек, вреднувањето на тие 
фирми е коректно. 

Методот на релативно вреднување ги користи ценовните 
мултипликатори (price multiplies) како коефициенти на пазарните цени на 
обичните акции во однос на некои фундаментални варијабли. Најмногу 
користен коефициент е P/E. Имено, аналитичарот мора да го знае 
мултипликаторот – коефициентот на фер вредноста, кој се користи за 
споредба. Доколку актуелниот коефициент е повисок од мултипликаторот 
на фер вредноста, акцијата е преценета. Доколку актуелниот коефициент е 
понизок од мултипликаторот на фер вредноста, акцијата е потценета (или 
барем еднаква).  Главен аргумент за користење на P/E вреднувањето е 
силата на заработките, мерени со заработка по акција (EPS), која е примарна 
детерминанта на инвестиционата вредност. Сепак, постојат неколку 
проблеми при користење на P/E коефициент како алатка за вреднување. 

Имено, заработките можат да бидат негативни, што го прави 
коефициентот без значење за вреднување во такви случаеви. Волатилноста 
и учеството на заработките го прави коефициентот  P/E тежок за анализа. 
Кога се пресметува коефициентот, цената се зема како тековна берзанска 
цена, но аналитичарот мора да ја утврди EPS. Аналитичарите обично ги 
користат пресметаните (нормализирани) EPS, наместо нивна пресметка 
од најнови финанасиски извештаи на компаниите. Постојат два метода на 
нормализирање на EPS и тоа: прво, со користење на историски просек на 
EPS (за време на еден бизнис циклус) или користење на просечно ROE.

Следниот коефициент кој се користи е PEG, кој е еднаков на 
коефициентот P/E во однос на стапката на раст: 

Вреднувањето со користење на овој коефициент сугерира дека акции 
со понизок PEG коефициент се потценети во однос на акциите со повисок 
PEG коефициент.   

Друг мултипликатор со широка примена е коефициентот цена – 
книговодствена вредност (price to book value ratio), за фирмите кои се 
продаваат со дисконт во однос на книговодствената цена, споредено со 
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споредливи фирми, со што се сметаат за потценети. Добрите страни од 
примената на овој коефициент е дека книговодствената вредност е позитивна 
и кога заработките се негативни. Книговодствената вредност на акциите е 
обично постабилна од EPS и истата е соодветна мерка на нето вредноста на 
средствата. Како негативни аспекти од примената на коефициентот P/B би ги 
истакнале можните збунувачки резултати, особено кога има големи разлики 
во големината на анализираните фирми. Исто така, книговодствената цена 
е под влијание на можни сметководствени грешки или избори. 

Трета можност е коефициентот цена – продажба (price to sales), која 
се користи да се вреднуваат фирмите, со просечен коефициент цена – 
продажба, кои се користат за споредба. Како добри страни од примената на 
коефициентот P/S е дека истиот е значаен дури и кога фирмата има лоши 
финансиски резултати, како и во случаеви кога приходите од продажбата на 
фирмата не се пресеметуваат лесно. Овој коефициент не е волатилен како 
P/E, и истиот може да се користи не само кај зрели фирми, туку и кај нови 
компании. 

Иако, споменатите три коефициенти се најчесто користени, постојат и 
други анализи и варијабли, како цена – готовински тек (price to cashfl ows), 
цена – дивиденда (price to dividends) и пазарна цена на  вредноста на 
замената (market value to replacement value - Tobin›s Q), итн. 

Како и кај вреднувањето на дисконтираните готовински текови, кои 
беа со цел да се одреди внатрешната цена (intrinsic value), кај релативното 
вреднување акцентот се става на пазарните информации. Со други 
зборови, кај релативното вреднување претпоставуваме дека пазарот 
коректно ги одредува пазарните цени, гледано во просек, но прави грешки 
кога се анализираат цените на индивидуалните акции. Исто така, при 
релативното вреднување претпостaвуваме дека споредбата на варијаблите 
(коефициентите) ќе овозможи да се идентификуваат таквите грешки на 
пазарот и истите да се корегираат со време. Таква претпоставка дека 
пазарите ги корегираат сопствените грешки се користи и кај двата приоди кон 
вреднувањето (дисконтирани готовински текови и релативното вреднување). 
Сепак, корисниците на релативното вреднување тврдат дека со користење 
на споредливи коефициенти при изборот на акциите, грешките направени 
во вреднувањето на индивидуалните акции во одреден сектор полесно се 
забележуваат и побрзо се корегираат.   

Така на пример, доколку софтверска фирма се тргува со P/E 
коефициент 10, додека остатокот од секторoт се тргува по 25 пати P/E, 
јасно е дека таквата акција е потценета и дека корекцијата во правец на 
секторскиот просек ќе се случи наскоро. Застапниците на вреднувањето на 
дисконтирани готовински текови ќе го сметаат тоа како мала консолидација, 
ако целиот сектор е преценет за 50%.  

Аналитичарите и инвеститорите се бескрајно инвентивни во 
користењето на релативното вреднување. Некои ги споредуваат 
варијаблите, коефициентите помеѓу компаниите, другите ги споредуваат 
со коефициентите кои компаниите ги имале во минатото.  Иако повеќето 
релативни вреднувања се базираат на споредливи големини, постојат и 
релативни вреднувања кои користат фундаментални анализи и показатели.
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При вреднување на дисконтираните готовински текови, вредноста на 
фирмата е одредена со очекуваните готовински текови. Кога останатите 
фактори остануваат исти, повисоки готовински текови, понизок ризик и 
повисок раст ќе генерираат повисока вредност. Одредени аналитичари кои 
ги користат варијаблите ги добиваат со модел на дисконтиран готовински 
тек. Други аналитичари ги споредуваат добиените варијабли со просекот на 
дејноста (за одредено време) и прават експлицитни претпоставки за тоа како 
слични фирми се разликуваат во однос на фундаменталните параметри. 

Користење на фундаменталната анализа
Овој приод на проценка на коефициентите е еквиваленетен на 

користењето на моделите на дисконтирани готовински текови, кој се базира 
на исти информации и вреднува исти резултати. Негова основна предност 
е тоа што го покажува односот помеѓу варијаблите и карактеристиките на 
фирмата и овозможува да се анализира како се менуваат варијаблите со 
промена на карактеристиките на фирмата. Така на пример, може да се утврди 
какви се ефектите на промената на профитната маргина врз коефициентот 
цена/продажба или што ќе се случи со коефициентот P/E ако се намали 
стапката на раст, како и односот помеѓу цена/книговодствена цена  и принос 
на сопствен капитал (ROE).

Користење на споредливи големини
Многу покористен приод при користењето на варијаблите е преку 

споредбата на фирмата која се вреднува, со слични фирми кои се вреднувани 
на пазарот или во некои случаеви, како фирмата била вреднувана во 
претходните периоди. Сепак, детерминирањето на фирми за споредба 
често знае да биде тежок предизвик, така што аналитичарите користат за 
споредба и фирми кои по одредени димензии се разликуваат помеѓу себе. 
Кога ова е случај, потребно е експлицитно или имплицитно да се имаат 
во предвид разликите како што се стапка на раст, ризик или мерките на 
готовинските текови. Ова може да се прави со користење на индустриски 
просеци (наједноставно) или со пософистицирани регресивни модели. 

Секторска наспроти временска споредба 
Во повеќе случаи, аналитичарите ги вреднуваат акциите со релативни 

модели, со споредба на варијаблите на фирмите кои се тргуваат со 
варијаблите на компании кои се од ист сектор. За компании кои се позрели, 
споредбата се прави и низ време (Cross Sectional versus Time Series 
Comparisons).

Меѓусекторската споредба е кога се споредува на пример 
коефициентот P/E на компјутерска фирма со друга таква компанија, со 
што се прави релативно вреднување. Заклучоците можат да варираат 
во зависност од претпоставките за фирмите кои биле вреднувани. На 
пример, ако претпоставиме дека фирмата која ја вреднуваме е слична на 
просечната во индустријата, можеме да заклучиме дека истата е ефтина 
кога се тргува со варијабли кои се пониски од просечните варијабли. Доколку 
претпоставиме дека фирмата која ја вреднуваме е поризична од проекот 
на индустријата, можеме да заклучиме дека фирмата треба да се тргува 
пониско од другите фирми од тој сектор. Можеме да заклучиме дека не 
можат да се споредуваат фирми без да се прават претпоставки за нивните 
фундаментални карактеристики.
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Доколку анализираме фирми со подолга историја, можат да се 
споредуваат варијаблите според кои се тргува денес, со варијаблите по кои 
се тргувала во минатото. Така, компанијата Форд, може да се гледа денес како 
ефтина, затоа што се тргува со шест пати P/E, а историски се тргувала десет 
пати во однос на споменатиот коефициент. За да се направи таква споредба 
треба да се претпостави дека фирмата не ги сменила фундаменталните 
карактеристики низ време. На пример, можеме да очекуваме високата 
стапка на раст на P/E да паѓа и исто така, нејзината очекувана стапка на раст 
да паѓа, како истите со тек на време стануваат поголеми. Споредбата на 
варијаблите низ време станува покомплицирано, со промените на каматните 
стапки и на однесувањето на пазарот во целина. На пример, кога каматните 
стапки паѓаат под историските граници и целиот пазар расте, очекуваме 
повеќето компании да се тргуваат со повисоки стапки на P/E, како и повисоко 
од книговодствените вредности, отколку во изминатиот период.

Применливоста на варијаблите во пракса и нивни ограничувања
Главна карактеристика на варијаблите (коефициентите) е 

едноставноста на нивна примена. Тие можат да се користат за да се добијат 
проценки, со кои брзо се вреднуваат средства и фирми. Особено се корисни 
кога со акции на голем број на споредливи фирми се тргува на финансиските 
пазари и кога пазарот ги утврдува коректно цените. Потешко се применуваат 
кај вреднување на фирми кои се уникатни, без фирми за споредба, фирми 
со загуби или мали приходи и сл. Тргнувајќи од фактот дека нема две фирми 
кои се сосема слични во однос на ризикот и растот, самата терминологија 
“споредливи“ фирми е субјективна. Така, аналитичарот кој прави релативно 
вреднување може да користи за споредба фирми, за кој тој верува дека 
се споредливи, додека аналитичарот кој користи модел на дисконтирани 
готовински текови мора да биде поексплицитен на кои претпоставки ја 
базира финалната вредност.

Втор проблем при користењето на варијаблите на споредливи фирми 
е дека истите почиваат на грешки, заради тоа што пазарот ги потценува или 
преценува компаниите. За разлика од ова, вреднувањето на дисконтирани 
готовински текови се базира на специфични стапки на раст на фирмата и на 
готовинските текови, со што е помалку под влијание на грешките на пазарот 
при вреднувањето.

Генерално, вистинската вредност на средството (стварна, фер цена), 
на англиски (intrinsic value) е еднаква на сегашната вредност на очекуваниот 
готовински тек, дисконтиран со соодветна стапка на баран принос (required 
rate of return).

Финансискиот инвеститор избира хартии од вредност помеѓу огромниот 
број различни видови хартии од вредност и помеѓу хартиите од ист род, како 
и помеѓу држењето на својот имот во други помалку ризични нефинансиски 
имоти: недвижности, злато, девизи или готовина. За да може да изврши 
избор, тој мора да знае да ги разликува хартиите од вредност според нивната 
вредност и доходовност, па конечно и ризичност. Тој, исто така, треба да има 
план за сопствената ризична и доходовна позиција и да знае многу за сите 
видови ризици што го демнат во економијата, во поедина гранка или сектор 
од економијата или во странската земја (доколку учествува инвестиционо 
или деловно и на странски пазари). Овие стратегии вклучуваат движење 
помеѓу ризичните имоти, како што се акциите или обврзниците и помалку 
ризичните краткорочни хартии од вредност, како што се трезорските записи 
засновани на “технички”, “фундаментални” или “квантитативни” анализи.
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Редуциран на неговата главна поента, логиката на избор (или пазарниот 
тајминг) значи “купување евтино и продавање скапо”133. Но, се поставува 
прашањето како да се определи кога некоја акција е ефтина, а кога скапа? 
Скапото и ефтиното се релативни поими. Тоа што за некого е скапо, за 
друг е ефтино и тоа што некогаш било скапо, во друго време може да биде 
ефтино. Вредноста е нешто што постои во мислите на луѓето134. Одоворот 
лежи во сè уште неодговорената загатка поставена од голем број економски 
мислители: Аристотел, Адам Смит, Рикардо, Бем-Баверк, Џевонс, Парето. 
До денес, никој не го нашол одговорот. Идентификување на тоа што е високо 
или превреднувано наспроти ниско или потценето е исклучително тешка и 
комплицирана работа. Но, треба да се знае дека вредноста се разликува од 
цената. Поризичните имоти обично имаат повисоки заработки во подолги 
периоди, додека инвестирањето во помалку ризични краткорочни хартии 
може да претставува значително жртвување на вкупните заработки.

Исак Њутн, кој во 1768 година, откако прилично загубил од својот имот 
во еден од многуте берзански колапси во неговото време рекол: “Јас можам да 
го пресметам движењето на небеските тела, но не и движењето на берзата”. 

Од тогаш оваа лекција била учена (но не и научена) од најголемиот 
број активни инвеститори во целиот свет. Некои од нив на својот пример ја 
искусиле точноста на Њутновиот заклучок, дека берзата е непредвидлива 
и сурова. Некои, пак, научиле дека е неопходно да се анализира, но и да се 
активираат заштитни механизми. 

Како и да е, заклучокот е дека “пазарот” во целина е непредвидлив, но 
не и поединечните движења на пазарите на посебни хартии од вредност, 
особено доколку се развие механизам и методологија за проникнување во 
фундаменталните елементи и пазарната логика. Токму затоа и денес се врши 
проценка на поединечните хартии од вредност, затоа што тие имаат само 
ограничено спонтан тек. Најголемиот дел од влијанијата не се спонтани и 
најчесто зависат од квалитетот на активностите, плановите, организацијата 
на менаџментот на одредена компанија која емитирала хартии од вредност 
(акции или обврзници).

Можеби најприфатливо гледиште е дека вредноста на една хартија од 
вредност ја чинат сите идни приходи, кои потекнуваат од неа, се разбира 
сведени на денешни вредности. Вреднувањето на акциите зависи и вклучува 
четири основни прашања, при определувањето на нивната моментна 
позиција и потенцијата за генерирање идни готовински текови:

1. Карактеристики на акциите како финансиска хартија од вредност;

2. Финансиска и деловна иднина на издавачот на акциите;

3. Релативна проценка на одредена хартија од вредност во однос на 
другите хартии од вредност;

4. Вреднување на финансиските хартии од вредност воопшто и пазарот на 
хартии од вредност посебно.

133 Тоа е модификација на познатата максима на Baron-от Rothscild “купувај акции кога се тие ефтини, а продавај 
ги кога се скапи” (“buy stocs when they are cheap and sell them when they are dear”).

134 Arnold Bernhard, The Valuation of Listed Stocks, Financial Analysts Journal, од март-април, 1949.
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Утврдување фер пазарна цена на акции

Проценувањето на вредноста на акциите е прилично тешко, па според 
многумина и невозможно. Пред сè затоа што нивната фер пазарна цена 
зависи од односите на пазарот во целина, секторот, гранката, па и самото 
акционерско друштво. Вредноста на акцијата секој од акционерите си ја 
вреднува од свој аспект. Некој акцентот го става врз заработките (соодносот 
меѓу цена и добивка P/E), некој врз високиот, според него, бонитет, а некој 
на емотивните врски со компанијата. Сепак различните пристапи можат 
да се објаснат преку двата основни пристапа: техниките на дисконтиран 
готовински тек и техниките на релативна проценка.

Техниката на дисконтиран готовински тек ги зема предвид сегашните 
вредности на некои готовински приливи, како што се дивидендите, 
оперативните готовински текови и слободните готовински текови: 

 Сегашна вредност на дивиденди;

 Сегашна вредност на оперативен готовински тек;

 Сегашна вредност на слободен готовински тек.

Техниките на релативна проценка ја вреднуваат акцијата според 
нејзината тековна цена, во споредба со некои варијабли значајни за 
проценките (заработки, готовински текови, книговодствена вредност или 
продажбите:

 Стапка на Цена/Заработки (P/E)

 Стапка на Цена/Готовински тек (P/CF)

 Стапка на Цена/Книговодствена вредност (P/BV)

 Стапка на Цена/Продажби (P/S)

Сепак, обете техники се слични во пристапот, да речеме со 
инсистирањето врз дисконтната стапка или бараната и очекувана стапка 
на принос (заработка). Главната разлика меѓу техниките лежи во тоа, што 
секој на различен начин го поима готовинскиот тек. Инаку, нема разлики при 
формулирањето на вредноста дека таа е сегашна вредност на сите идни 
приноси.

Потенцијална тешкотија за обете валоризациони техники е 
дефинирањето на стапката на раст на готовинските текови и траењето 
на растот, како и определувањето на дисконтната стапка. Релативните 
техники се прикладни за проценка во случај, кога постои база на споредливи 
податоци (за сектори, гранки, конкуренти и тн.) и кога пазарот на кој припаѓаат 
акциите не се наоѓа во состојба на валоризациски екстрем (потценетост или 
надценетост).

Сите техники се засноваат врз основниот пристап кон проценката, 
според која генерално, стварната вредност на средството (intrinsic value) 
е еднаква на сегашната вредност (present value) на очекуваниот готовински 
тек дисконтиран со соодветна барана стапка на принос.
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Vj - Вредност на акција “ј”
n – Времетраење на имотот
CFt - Готовински тек во периодот 
k – Дисконтна стапка (ризично одредена)

Вреднување на приоритетните акции
Преференцијални (приоритетни) акции (Preferred Stock) претставуваат  

хибридна хартија од вредност (hybrid security). Тие личат на обична акција 
(common stock) – но немаат фиксен рок на достасување (no fi xed maturity). 
Технички претставуваат дел од сопствениот капитал (equity capital). Тие 
се како долг (debt), поради фактот што преференцијалните дивиденди 
се фиксни. Во случај Бордот на директори на компанијата да одлучи да 
не исплатува дивиденда, од која и да е причина, а најчесто затоа што за 
тековното работење, на компанијата и е потребна готовина, имателите на 
преференцијални акции најчесто имаат, право на кумулација, односно да 
добијат во иднина кумулирани дивиденди (без камати за доцнењата) пред 
имателите на обични акции да можат да ја добијат својата дивиденда. Никако 
не може да се случи имателите на преференцијални акции да не ја добијат 
дивидендата, а сопствениците на обични акции да ја добијат. Спротивното 
е правило. Скоро во секоја емисија на приоритетни акции се дефинира 
кумулативна клаузула која овозможува секој неплатена дивиденда да мора 
да им се исплати во целост, пред каква и да е исплата на дивидендите на 
сопствениците на обични акции. Тоа значи дека оваа хартија е релативно 
посигурна во однос на обичните акции. 

Обично се продаваат за 25 долари, 50 долари, или 100 долари по акција 
(per share). Дивидендите обично се котираат како процент од номиналната 
вредност (par value).  Пример:  Во 1988, Xerox издал 75 милиони долари, 
8.25% преференцијални акции, по цена од 50 долари по акција. Така, 4.125 
долари е фиксна, годишна дивиденда по акција.

Преференцијалните акции обично се вреднуваат како непрекинатите 
парични текови (perpetuity):

Vps - Вредност на преференцијални акции
D - дивиденда 
Kps - каматна стапка на преференцијални акции
Пример за вреднување на преференцијални акции:
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Xerox исплаќа на преференцијалните акции 4.125 долари дивиденда 
годишно. Претпоставуваме дека нашата барана стапка на принос за Xerox 
преференцијални акции е 9.5%.

Пример: Компанија А има во промет приоритетна акција во вредност 
од 100 долари со 9%, а вашиот баран принос е 14%, за вас вредноста по 
акција би била:

Очекувана стапка на принос на преференцијални акции се пресметува 
со користење на основната равенка. Само се прилагодува моделот за 
вреднување:

Сепак, потребно е да се замени сегашната вредност со пазарната 
вредност на акцијата во именителот

Пример: Ако знаеме дека цената на преференцијалната акција е 40 
долари, а дивидендата за преференцијални акции е 4.125 долари, тогаш 
очекувана стапка на принос е:

Пример. Претпоставуваме дека тековната пазарна цена по акција на 
фирмата А со 10% и номинална вредност од 100 долари изнесува 91.25 
долари. Приоритетната акција е проценета да осигурува принос од:

Вреднување на обични акции
Обичните акции (common stocks) се хартии од вредност со варијабилен 

принос (variable-income security). Дивидендите можат да растат или опаѓаат, 
во зависност од добивката. Тие претставуваат сопствен капитал или право 
на сопственост (equity or ownership). Кај издавањето на обични акции 
приоритет е тие да бидат пониски од долговите и преференцијалните акции.  
Од друга страна, тие даваат права на акционерите, како што се право 
на приход (Income Rights) – право на учество во добивката на фирмата 
(residual income), право на средствата (Asset Rights), како право на дел 
од средствата на фирмата во случај на ликвидација, право на купување 
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нови акции (Preemptive Rights), по кое акционерите можат да учествуваат 
пропорционално во нова емисија на акции, право на глас (Voting Rights) – 
право да гласаат за избор на борд на  директори.

Вреднувањето на обичните акции за еден период на држење на 
акциите ќе го објасниме на следниот пример. 

Пример: Очекуваме акцијата XYZ да донесе дивиденда од 5.50 долари 
на крајот од годината.  Цената на акцијата (stock price) се очекува да биде 
120 долари во тој момент. Ако бараната стапка на принос е 15%, колку вие 
би платиле за акцијата сега?

Пример: Заинтересираните сте за купување на обични акции на 
фирмата XYZ, која скоро исплати 2,40 долари дивиденда со очекување дека 
дивидендата ќе се исплаќа во иднина. Исто така, верувате дека ќе можете 
да ги продадете акциите во блиска иднина за 20 долари по акција. Доколку 
бараната стапка на принос е 12% годишно, кој е максималниот износ кој би 
го платиле за таа акција? Ако акцијата се продава за 24 долари дали би ја 
купиле акцијата?

Фер цената е 20 долари, ако сега се продава по 24 долари, очигледно 
е дека не би ја купиле!

Како и кај обврзницата, вредноста на обичната акција е еднаква 
на сегашната вредност на сите идни дивиденди што се очекуваат да се 
наплатат од имателот на акцијата во неограничен хоризонт на време. 

Основниот модел за вреднување на акции ја има следната форма: 

P0 - Сегашна вредност на обичната акција

Div1 - Исплатена дивиденда

r - стапка на баран принос по акција

Ова е основната равенка. Меѓутоа, со оглед на основната дефиниција на 
проценката на акциите како збир од нето сегашните вредности од бесконечно 
растечките идни ануитетни приливи, неопходно е дефинирање и на стапката 
на раст (антиципирање на растежот). Таа може да биде константна, нулта или 
диференцирана. Тоа значи дека можат да се јават три модели на вреднување: 
модел на растеж нула, модел на константен растеж и модел на променлив 
растеж. 
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Модел на растеж нула претставува специфичен случај, кој се јавува 
кога константната стапка на раст е еднаква на нула (нулта стапка на 
раст). Тоа подразбира дека имаме случај на константен, нерастечки тек на 
дивидендите. Тогаш вреднувањето на акциите се врши според формулата:
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Тоа е така затоа што Div1 = Div2 = Div (нема разлика помеѓу дивидендните 
исплати бидејќи дивидендите не растат).

Тоа значи дека вредноста на акцијата е еднаква на сегашната вредност 
на непрекинат тек на дивиденди, дисконтирани со стапката р.  Равенката 
може да се користи за пресметка на вредноста на приоритетна акција, затоа 
што истата му носи на сопственикот фиксен износ на дивиденда. 

Пример: Ако се очекува фирмата да исплатува константно годишна 
дивиденда од 250 денари, а бараната стапка на принос изнесува 12,5%, 
вредноста на акцијата изнесува:

Пример: Заинтересираните сте за купување на обични акции на 
фирмата XYZ, која скоро исплати 2,40 долари дивиденда со стапка на раст 
на дивидендите од 0%. Доколку бараната стапка на принос е 12% годишно, 
кој е максималниот износ кој би го платиле за таа акција?

Константен раст - при овој модел на константна стапка на раст се 
претпоставува дека од година во година, дивидендите ќе бидат константни, 
да речеме ќе растат со годишна стапка на раст од 15%. Тоа значи дека секоја 
година стапката на дивиденда би била за 15% повисока од исплатената 
дивиденда во претходната година (1.15%, 1.3225%, 1.5209%, 1.7490% и т.н.).

Доколку последната примена дивиденда се обележи со D0, равенката 
за пресметка на вредноста на акцијата би била следнава:

Доколку равенката се упрости се добива следнава форма:

Div1 - Последна исплатена дивиденда
r - стапка на баран принос по акција
g - константна стапка на раст на дивидендите
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Пример: Последната примена дивиденда од акцијата, D0 изнесува 250 
денари, стапка на очекуван принос r-15%, а стапката на константен растеж 
на дивидендите 6% годишно, цената на акцијата изнесува

Моделот може да се користи за вреднување на акција, не само во 
сегашно време, туку и за било кое време-t:

Пример: Последната примена дивиденда изнесува 250 денари. 
Колкава е вредноста на акцијата во петата година, ако стапката на годишен 
растеж изнесува 6%, а стапката на очекуван принос 15%.

Стапката на принос за инвеститорот може да се пресмета според 
следната равенка:

Вреднување на обични акции со променливо време
Пример: Заинтерeсирани сте за купување на обична акција на 

компанијата АБЦ, која не исплаќала дивиденди и нема да исплаќа во 
следните 3 години. Сепак, компанијата најави дека ќе исплаќа дивиденда 
од 1,5 долари за 4 години од денес. Во иднина се очекува дивидендите да 
растат 7% годишно. Ако бараната стапка на принос ви е 15% годишно, која 
е фер цената на акцијата во трета година од денес?

Колку е фер цената на акцијата денес?
Kолку е фер цената на акцијата во петата година?
Прво ја пресметуваме вредноста на акцијата во третата година:

Фер цената на акцијата денес изнесува:
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Вредноста на акцијата во петата година изнесува:

Следен чекор е да се утврди сегашна вредност на сите идни готовински 
текови:

Модел на променлив растеж. Посебен случај се јавува кога стапките 
на раст се диференцирани или во еден период имаат една вредност, а во 
друг друга вредност. Можно е да се предвиди дека една компанија ќе има 
низок раст во период, во кој се очекува да се реализира некоја инвестиција 
(да речеме три години), но по ефектуирањето на инвестицијата да се 
очекува стапките на раст и на компанијата и на дивидендите да се зголемат. 
Таквиот раст на дивидендите се очекува да резултира и со пораст на цената 
на акциите во иднина, што би се одразило и врз денешната фер цена на 
акцијата. 

Да претпоставиме дека дивидендата во наредните три години ќе 
изнесува: во првата година 100 денари, во втората година 150 денари, а во 
третата 250 денари. По третата година се очекува дивидендата да расте со 
константна стапка од 5% годишно, а бараната стапка на принос изнесува 
10% годишно. 

Вредноста на акцијата секогаш е сегашна вредност на сите идни 
дивиденди. За да се пресмета сегашната вредност прво се бара сегашна 
вредност на акцијата во третата година, а потоа на неа ќе се додадат 
сегашните вредности на дивидендите, кои ќе бидат исплатени од сега до 
третата година. Вредноста на акцијата во третата година изнесува:

Вкупната вредност на акцијата претставува збир на сегашните 
вредности на дивидендите од трите години и вредноста на акцијата во 
третата година:

Вредноста на акцијата изнесува 4.347 денари.
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Можно е да се пресмета вредноста на акцијата на друг начин:

Прво се пресметува сегашната вредност на акцијата за првиот период, 
а потоа сегашната вредност на акцијата во последната година од наредниот 
период станува основа за пресметка на сегашната вредност на готовинските 
приливи по променетата стапка на раст. Нивниот збир ја дава сегашната 
вредност на акцијата дисконтирана на денешен ден.

Пример: Вреднуваме акција на која дивидендата во следните пет 
години ќе расте по 10% годишно, а после тоа по 6%.

Ако тековната дивиденда D0  е 2 долари по акција, а бараната стапка 
на принос е 14%, можеме да ја пресметаме P:

Решение:

Година Дивиденда PVIF(14%,t)
Сегашна вредност на 

дивиденда

1 2(1.10)1=2.20 0.877 1.93

2 2(1.10)2=2.42 0.769 1.86

3 2(1.10)3=2.66 0.675 1.80

4 2(1.10)4=2.93 0.592 1.73

5 2(1.10)5=3.22 0.519 1.67
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Дивиденда на крајот од 6 година = 3.22 x (1.06)=3.41
Вредност на акцијата на крајот на 5 година:

Сегашна вредност од 42.63 на крајот од 5 година:

42.63(PVIF14%,5)= 42.63 x (0.519) = 22.13

Сегашна вредност на акцијата: 8.99+22.13 = 31.12 долари
Вреднувањето на акциите се базира врз податоците за очекуваните 

приноси (D, g) и ризикот (r). Финансиските менаџери можат со своите одлуки 
да делуваат врз врз овие варијабли, а преку тоа и на вредноста на акциите 
и на компанијата воопшто. 

Пример: Сегашната вредност на акцијата на една компанија изнесува 
1875 денари (D1=150 денари, стапка на принос на безризични вложувања 
rfr = 9%, стапка на пазарен принос, rp=13%, ризичноста на средството во 
однос на просекот на дејноста (коефициент бета, β=1,50), стапката на 
растеж на дивидендите g=7%, стапка на баран принос r=15%. Стапката на 
бараниот принос е добиена од наведените податоци преку равенката на 
моделот за вреднување на капиталните средства (CAPM):

Финансискиот менаџер донесува одлука без промена на очекуваните 
дивиденди, да го зголеми ризикот на своето средство во однос на просекот 
на дејноста на β=1,75. Под претпоставка rfr  и rp да останат непроменети, 
поради промена на β, бараниот принос r, ќе изнесува:

Со примена на равенката за пресметка на сегашната вредност на 
акцијата со константен растеж на дивидендите, се добива:

Новата сегашна вредност на акцијата е помала од претходната 
поради зголемената стапка на бараниот принос, сразмерно на зголемениот 
ризик. Таквата одлука не е во согласност со интересите на акционерите на 
фирмата.

Покрај објаснетите основни модели, ќе анализираме и други случаеви. 
Да претпоставиме дека планираме да ги чуваме акциите 2 години. Во тој 
случај основниот модел за вреднување има следен облик:

каде P2 е очекувана продажна цена на крајот од втората година.
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Пристап на мултипликатор на заработка (Гордонов модел). Од моделот 
на константен раст лесно може да се премине на проценка на вредноста 
која се базира на пристапот на мултиплицирање на заработката. 
Инвеститорите често размислуваат колку долари се спремни да платат за 
долар идна очекувана заработка. Претпоставуваме дека компанијата секоја 
година задржува константен дел од добивката, да го наречеме b. Односот 
на исплата на дивиденди (дивиденда по акција, поделена со заработка по 
акција), исто така би бил константен:

каде Е1 претставува очекувана заработка по акција во период 1. 
Равенката од константниот модел на раст може да се изрази како:

Претпоставуваме дека фирмата А, за која се очекува дека дивидендите 
во период 1 ќе изнесуваат 4 долари и дека истите растат по стапка од 6%, 
при што соодветната дисконтна стапка е 14%. Вредноста на акцијата би 
била:

Сега претпоставуваме дека истата фирма има стапка на задржување 
од 40%, а во периодот 1 очекуваната заработка е 6.67 долари, следува:

Мултипликатор на заработка се пресметува со следната равенка:

Мултипликатор _на_заработка

Во нашиот пример, 

Мултипликатор _на_заработка                                  пати

Очекуваната заработка од 6.67 долари заедно со мултипликаторот на 
заработка 7,5 и дава на акцијата вредност од 50 долари (6.67x7,5=50 долари). 
Не заборавајте дека основа за ваков алтернативен пристап за одредување 
на вредноста на акцијата е претпоставката за константна стапка на раст на 
дивидендите. 
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Цени на акции, приноси и инвестиционен хоризонт 
Анализа на вреднувањето на акции ја започнуваме со разгледување 

на паричните текови за инвеститорот, со едногодишен инвестиционен 
хоризонт. Во таков случај, ќе објасниме како цената на акцијата и приносот 
на инвеститорот од инвестицијата се поврзани. Потоа, ќе ја анализираме 
перспективата на инвеститорот со подолг инвестиционен хоризонт. На 
крај, ќе објасниме дека ако инвеститорите имаат исто верување, нивното 
вреднување на акциите нема да зависи од нивните инвестициони хоризонти. 

Два се потенцијални извори на парични текови кои произлегуваат 
од сопственоста врз акциите. Првиот, фирмата може да им исплати пари 
на акционерите во форма на дивиденда. Вториот, инвеститорот може да 
генерира пари, ако се одлучи да ја продаде акцијата на некоја идна дата. 
Вкупниот износ на пари добиен врз основа на дивиденди и од продажбата на 
акции ќе зависи од инвестициониот хоризонт на инвеститорот. Да започнеме 
со разгледување на перспективата на едногодишниот инвеститор. 

Кога инвеститорот купува акција, тој плаќа тековна пазарна цена за 
акцијата, P0. Кога тој продолжува да ја чува акцијата, му следува дивиденда 
која евентуално ја исплаќа компанијата (акционерско друштво). 
Претпоставуваме дека D1 се вкупните исплатени дивиденди на акцијата во 
рок од една година. На крајот од годината претпоставуваме дека инвеститорот 
ја продава акцијата по нова пазарна цена P1. Претпоставувајќи дека и 
дивидендите се добиваат на крајот од годината, имаме следна временска 
линија за оваа инвестиција:

Се разбира, идните дивидендни исплати и цената на акцијата на 
временската линија не се познати со сигурност. Овие вредности се базираат 
на очекувањата на инвеститорот, во време кога ја купува акцијата. Тргнувајќи 
од своите очекувања, инвеститорот ќе сака да ја плати цената денес, сè до 
ниво кога овие трансакции имаат нула NPV, односно до ниво кога тековната 
цена се изедначува со сегашната вредност на очекуваните идни дивиденди 
и продажната цена. Заради фактот што овие парични текови се ризични, не 
можеме да ги дисконтираме со користење на безризична каматна стапка. 
Наместо тоа, мораме да ги дисконтираме со трошок на сопствен капитал 
(equity cost of capital), re, за акцијата, кој претставува очекуван принос на 
другите алтернативни инвестиции кои се расположливи на пазарот, со 
еквивалентен ризик како акциите на компанијата.

Цената на акцијата (stock price) се пресметува со следната формула:

Ако тековната пазарна цена на акцијата е помала од тој износ, 
станува збор за инвестиција со позитивна NPV. Тоа значи дека се очекува 
инвеститорите да ја купуваат таквата акција, со што ќе расте цената на 
акцијата. Ако цената на акцијата го надмине тој износ, со продажбата на 
акцијата ќе се остварува позитивна NPV и цената на акцијата брзо ќе падне. 
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Дивиденден принос, капитална добивка и вкупен принос
Од формулата за цената на акцијата можеме да го изведеме следниот 

израз за вкупен принос на акциите (Total Return):

Изразот           претставува ди виденден принос (dividend yield), што

претставува очекувана годишна дивиденда на акцијата во однос на нејзината 
тековна (набавна) цена. Дивидендниот принос претставува процентуален 
принос кој инвеститорот очкенува да го заработи од исплатата на дивиденда 
од акцијата.

Вториот израз, ја покажува капиталната добивка (capital gain), којa 
инвеститорот ќе ја заработи од акцијата, која претставува разлика помеѓу 
очкуваната продажна цена и куповната цена на акцијата, P1-P0. 

Капиталната добивка ја делиме со тековната (набавната) цена на 
акцијата, за да ја изразиме капиталната добивка како процентуален принос,

така што изразот               се нарекува стапка на капитална добивка (capital 
gain rate) .

Збирот на дивидендниот принос и стапката на капитална добивка се 
нарекува вкупен принос (total return) на акцијата. Вкупниот принос претставува 
очекуван принос кој инвеститорот ќе го заработи за едногодишната 
инвестиција во акција.

Според равенката за вкупен принос произлегува дека вкупниот принос 
на акцијата треба да е еднаков на трошокот на сопствениот капитал (трошок 
на акционерски капитал – equity cost of capital).  

Со други зборови, очекуваниот вкупен принос на акцијата треба да биде 
еднаков на очекуваниот принос на други инвестиции кои се расположливи 
на пазарот со еквивалентен ризик. 

Имено, фирмата мора да им исплати на акционерите еднаков принос 
кој тие можат да го заработат од било која друга инвестиција со еднаков 
ризик. Ако акцијата нуди повисок принос од другите хартии од вредност 
со ист ризик, инвеститорите ќе ги продадат тие други хартии од вредност 
и ќе ја купат таа акција. Таа активност ќе ја повлече цената на акцијата 
нагоре, со што ќе се намали дивидендниот принос и капиталната добивка, 
се додека равенката за принос не се израмни (приносите помеѓу акциите не 
се израмнат). Ако акцијата нуди понизок очекуван принос, инвеститорите ќе 
ја продаваат акцијата и ќе ја повлечат цената надолу, сè додека повторно 
равенката не се израмни. 
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Повеќегодишни инвеститори
Равенката за цена на акцијата се однесуваше на очекуваната цена 

на акцијата за една година, P1. Да претпоставиме дека инвеститорот 
планира да ја задржи акцијата две години. Тогаш, тој ќе оствари дивиденди 
во година 1 и година 2, пред да ја продаде акцијата, како што се гледа на 
временската линија:

Цената на акцијата треба да биде еднаква на сегашната вредност на 
идните готовински текови, така што равенката ќе биде:

Равенката за цена на акцијата за едно-годишен временски хоризонт и 
равенката за цена на акции за две-годишен временски хоризонт се различни. 
Двогодишниот инвеститор го интересира дивидендата и берзанската 
цена во година 2, но тоа не се пресметува во равенката за едногодишен 
инвестиционен хоризонт. Дали ова разлика значи дека двогодишниот 
инвеститор ќе ја вреднува акцијата поинаку од едногодишниот инвеститор?

Одговор на ова прашање е: не. Иако на едногодишниот инвеститор не 
му е важна дивидендата и цената на акцијата во година 2 директно, тој сепак 
се грижи индиректно, затоа што од тоа му зависи цената по која може да ја 
продаде акцијата на крајот од годината 1. На пример, да претпоставиме 
дека инвеститорот ја продава акцијата на друг едногодишен инвеститор, со 
исти очекувања и верувања. Новиот инвеститор очекува да добие дивиденда 
и цена на крајот од година 2, така што ќе биде подготвен да плати:

Ако P1 ја замениме во равенката за пресметување на P0, кај 
едногодишниот инвеститор, ќе го добиеме истиот резултат како во равенката 
за P0 на две-годишен инвеститор:

Така, формулата за цената на акцијата за двогодишен инвеститор е 
иста како онаа за едногодишен инвеститор. 

Процесот можеме да го продолжиме за различен број на години, со 
заменување на финалната берзанска цена со вредноста која следниот 
купувач би сакал да ја плати.
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Ова нè води кон општиот модел на дисконтирање на дивиденди, каде 
хоризонтот - n е арбитрарен: 

Моделот на дисконтирање на дивиденди е изразен со равенката:

Равенката се однесува на единечен n-годишен инвеститор, кој ќе 
собере дивиденди во n – години, и потоа ќе ја продаде акцијата, или на 
серија на инвеститори, кои ќе ја чуваат акцијата пократок временски период 
и ќе ја препродадат истата. Равенката се однесува за било кој n-хоризонт. 

Така, сите инвеститори (со исти верувања) ќе ја вреднуваат исто 
акцијата, независно од нивните временски хоризонти. Колку долго тие 
планираат да ја чуваат акцијата и дали тие планираат да остварат принос во 
форма на дивиденда или капитална добивка е сосема ирелевантно. Можно 
е акцијата постојано да исплатува дивиденда и никогаш да не се продаде. 
Заради тоа, n го сметаме за бесконечно и следува:

Тоа значи, дека цената на акцијата е еднаква на сегашната вредност 
на очекуваните идни дивиденди кои ќе бидат исплатени. 

Равенката ја изразува вредноста на акцијата во однос на очекуваните 
идни дивиденди кои фирмата ќе ги исплаќа. Проценките на тие дивиденди, 
особено за далечна иднина се тешки. 

Ова е основната равенка. Меѓутоа, со оглед на основната дефиниција 
на проценката на акциите како збир од нето сегашните вредности од 
бесконечно растечките идни ануитетни приливи, неопходно е дефинирање 
и на стапката на раст (антиципирање на растежот). Таа може да биде 
константна, нулта или диференцирана. Тоа значи дека можат да се јават 
три модели на вреднување со дисконтирање на дивиденди: модел на растеж 
нула, модел на константен растеж и модел на променлив растеж. 

Пред да ги елаборираме одделно моделите на дисконтирање на 
дивиденди, да истакнеме дека овие модели ги дефинираат готовинските 
текови како дивиденди кои се очекуваат во иднина. Ова се базира на 
идеата дека, со тек на време, заработките и дивидендите на компаниите 
се конвергираат. Моделот на дисконтирање на дивиденди (DDM моделот) е 
најсоодветен за зрели и профитабилни фирми, кои не се во брзо-растечкиот 
сегмент на економијата, како и за големи диверзифицирани портфолија како 
што е S&P 500. 

Моделот е применлив за вреднување на компании со дивидендна 
историја, кај фирми чија дивиденда политика е конзистентна и зависи од 
заработките, и ја објаснува перспективата на малцинските акционери.  
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Модел на растеж нула претставува специфичен случај, кој се јавува 
кога константната стапка на раст е еднаква на нула (нулта стапка на раст). 
Тоа подразбира дека имаме случај на константен, нерастечки тек на 
дивидендите. Тогаш вреднувањето на акциите се врши според формулата:

Тоа е така затоа што Div1 = Div2 = Div (нема разлика помеѓу 
дивидендните исплати бидејќи дивидендите не растат).

Тоа значи дека вредноста на акцијата е еднаква на сегашната вредност 
на непрекинат тек на дивиденди, дисконтирани со стапката r.  Равенката 
може да се користи за пресметка на вредноста на приоритетна акција, затоа 
што истата му носи на сопственикот фиксен износ на дивиденда. 

Општа апроксимација е да се претпоставува дека на долг рок, 
дивидендите ќе растат со константна стапка. Во анализата ќе ги разгледаме 
импликациите на таа претпоставка за цените на акциите и ќе го истражиме 
соодносот помеѓу дивидендите и растот на компанијата.

Константен раст на дивидендите
Наједноставно предвидување за идните дивиденди на фирмата е дека 

тие ќе растат со константна стапка на раст, g, засекогаш. Во таков случај 
имаме следна временска линија за паричните текови на инвеститорот, кој ја 
купува акцијата и ја чува:

Очекуваните дивиденди се со константен раст засекогаш, така што 
сегашната вредност можеме да ја пресметаме со следната формула за 
цена на акцијата:

Моделот на константен раст на дивидендите е изразен со равенката:

Согласно моделот на константна стапка на растеж на дивиденди, 
вредноста на фирмата зависи од тековното ниво на дивиденди, поделено 
со трошокот на сопствен капитал (equity cost of capital – rе), прилагоден за 
стапка на растеж. 

Моделот може да се користи за вреднување на акција, не само во 
сегашно време, туку и за било кое време-t:
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Стапката на принос за инвеститорот може да се пресмета според 
следната равенка:

Доколку ги споредиме равенките, можеме да видиме дека g е еднаква на 
очекуваната стапка на капитална добивка. Со други зборови, со константен 
очекуван раст на дивидендите, очекуваната стапка на раст на цената на 
акцијата одговара на растот на дивидендите.

Гордоновиот модел на раст, како што објаснивме, претпоставува 
дека дивидендите ќе растат по константна стапка засекогаш. Вредноста на 
акцијата зависи од големината на дивидендите за еден период од денес. 
Моделот, исто така, претпоставува дека k е поголем од g. Моделот може да 
се решава и за k и за g, за да се одреди бараниот принос или стапката на 
раст соодветна на тековната пазарна цена.

Гордоновиот модел е најсоодветен за зрели и стабилни фирми. 
Лимитирачките фактори на моделот се следните:

- Вреднувањето е многу сензитивно на проценките на k и g;
- Моделот тешко се применува на акции кои не исплаќаат дивиденди;
- Непредвидливите стапки на растеж на одредени фирми, го прават 

моделот тешко применлив.
Дивиденди наспроти инвестиции и растеж
Цената на акцијата зависи од нивото на тековни дивиденди (Div1) и 

очекуваната стапка на раст (g). За да ја максимизира цената на својата 
акција, фирмата ќе настојува да ги зголеми тие две големини. Сепак, 
често фирмата се соочува со следниот сооднос: зголемениот раст бара 
инвестиции, а парите потрошени на инвестиции не можат да се користат за 
исплата на дивиденди. Можеме да го искористиме моделот на константен 
раст на дивидендите за да го анализираме тој сооднос.

Што ја детерминира стапката на раст на дивидендите на компанијата? 
Ако ја дефинираме стапката на исплата на дивиденди (dividend payout rate) 
на фирмата како дел од нејзините заработки, со кои фирмата плаќа 
дивиденди секоја година, тогаш можеме да ги прикажеме исплатените 
дивиденди по акција со следната равенка:

каде,

Така, износот на исплатени дивиденди секоја година е еднаков 
на производот помеѓу заработката по акција (EPS – earnings per share) и 
стапката на исплата на дивиденди.
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Оттука, фирмата може да ги зголеми своите дивиденди на три начини: 
прво, со зголемување на нето-добивката; второ, со зголемување на стапката 
на исплата на дивиденди или трето, со намалување на бројот на издадени 
акции. Претпоставуваме дека фирмата не издава нови и не ги откупува 
сопствените акции, така што бројот на издадени акции е фиксен, така што 
ќе го анализираме соодносот помеѓу првата и втората опција.

Фирмата може да направи две работи со својата нето добивка. Првата 
е да исплати дивиденда на акционерите, а втората да ја задржи (задржана 
заработка – retained earnings) и да ја реинвестира. Со инвестирање денес, 
фирмата може да ги зголеми своите идни дивиденди. 

За да поедноставиме, претпоставуваме дека инвестициите не се 
направени, фирмата не расте, така што тековното ниво на добивка остварена 
од фирмата останува константна. 

Ако сите порасти на идни добивки резултираат исклучиво од нови 
инвестиции направени со акумулирана добивка, тогаш:

Промена на добивка=
Нови инвестиции x Принос на нови инвестиции (ROI)

Новите инвестиции се еднакви на добивката помножена со стапката 
на задржување (retention rate) на фирмата, делот од тековната добивка на 
компанијата која таа го задржува:

Нови инвестиции = Добивка x Стапка на задржување

Доколку се замени равенката за промена на добивка во во равенката 
за нови инвестиции  и подели со добивка се добива изразот за растечката 
стапка на добивките:

Ако фирмата избере да ја задржи својата стапка на исплата на 
дивиденди константна, тогаш растот на дивиденди ќе се изедначи со растот 
на добивките:

g= Стапка на задржување x ROI

Равенката покажува дека фирмата може да ја зголеми својата стапка 
на раст со задржување на поголем дел од својата добивка. Сепак, ако 
фирмата задржи повеќе од добивката, тоа значи дека ќе може да исплаќа 
помалку во форма на дивиденди, односно ќе ги редуцира дивидендите. 

Ако фирмата сака да ја зголеми цената на својата акција, се поставува 
прашањето дали треба да ги намали дивидендите и да инвестира повеќе 
или треба да ги намали инвестициите и да ги зголеми своите дивиденди? 

Можеби на прв поглед одговорот е изненадување, но тој ќе зависи од 
профитабилноста на инвестицијата на фирмата. Да го објасниме ова преку 
пример.
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Компанија АБВ очекува EPS од 6 долари во следната година. Фирмата 
се одлучува да не ја реинвестира добивката и да расте, туку да ја исплати 
целокупната добивка како дивиденди. Тековна цена на акцијата изнесува 60 
долари.

Претпоставуваме дека компанијата АБВ може да ја намали својата 
стапка на исплата на дивиденди на 75% во блиска иднина и да ја користи 
акумулираната добивка за отворање на нови продавници. Принос на 
инвестиции (ROI) во овие продавници се очекува да биде 12%. Со 
претпоставка дека трошокот на сопствен капитал е непроменет, како новата 
политика ќе влијае на цената на акциите на компанијата АБВ?

Прво го пресеметуваме трошокот на сопствен капитал на АБВ. 
Моментално, компанијата планира да исплати дивиденди еднакви на својата 
EPS од 6 долари по акција. За цена од 60 долари, дивидендниот принос ќе 
изнесува:

Знаеме дека не се очекува раст (g = 0), така ја пресметуваме rе:

Со други зборови, за да биде оправдана цената на акцијата на 
компанијата АБВ во услови на нивна тековна политика, очекуваниот принос 
на останатите акции на пазарот, со ист ризик, мора да биде 10%.

Сега ја разгледуваме другата политика. Компанијата ја редуцира 
стапката на исплата на дивиденди на 75%, така што дивидендите во 
следната година ќе бидат:

Div = EPS x 75% = 6 долари x 75% = 4.50 долари

Компанијата ќе задржи 25% од добивката како акумулирана добивка, 
така што нејзината стапка на раст ќе се зголеми:

g= Стапка на задржување x ROI = 25% x 12% = 3%

Ако претпоставиме дека компанијата АБВ ќе продолжи да расте со таа 
стапка, цената на нејзината акција, согласно моделот на константен раст на 
дивидендите ќе биде:

Тоа значи дека цената на акциите на компанијата АБВ ќе порасте од 
60 долари на 64.29 долари ако ги намалат дивидендите и инвестираат во 
развој, заради фактот што инвестицијата има позитивна NPV. 
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Во претходниот пример ги намаливме дивидендите во корист на растот, 
со што се зголеми цената на акцијата. Сепак, тоа не е секогаш случај. Тоа ќе 
го демонстрираме со следниот пример. 

Претпоставуваме дека компанијата АБВ одлучува да ја намали стапката 
на исплата на дивиденди на 75%, за да инвестира во нови продавници кои 
ќе обезбедат ROI од 8%. Ако ни се познати веќе EPS од 6 долари и трошокот 
на капитал од 10%, што ќе се случи со цената на акцијата?

Дивидендите ќе се намалат 6 долари x 75% = 4.50 долари

Стапката на раст со новата политика ќе биде: 

g= Стапка на задржување x ROI = 25% x 8% = 2%

Новата цена на акцијата ќе биде:

Така, новата инвестиција има негативна NPV, заради што цените 
на акциите ќе паднат, ако се намалат дивидендите за да се направи нова 
инвестиција со принос од 8%.

Ако ги споредиме двата примери, заклучуваме дека ефектот на 
кратење на дивидендите на фирмата заради развојот, исклучиво зависи од 
приносот на новите инвестиции (ROI). Во првиот пример, ROI е 12% и е 
поголем од трошокот на сопствениот капитал (бараната стапка на принос 
на акционерите) кој е 10%, така што инвестицијата има позитивна NPV. Во 
вториот пример, ROI е 8%, така што инвестицијата има негативна NPV (иако 
што тоа ќе значи раст и развој на фирмата). 

Можеме да заклучиме дека, намалување на дивидендите на фирмата 
за да се зголемат инвестициите ќе ја зголеми цената на акциите единствено 
ако новата инвестиција има позитивна NPV.

Модел на променливи стапки на раст на дивидендите
Успешните млади компании често имаат многу високи почетни 

стапки на раст. За време на периодот на висок раст, не е невообичаено 
за тие компании да задржат 100% од својата добивка за вложување во 
профитабилни инвестициони опортунитети. Како компаниите созреваат, 
нивниот раст забавува до ниво типично за веќе етаблирани компании. На 
тоа ниво, нивните добивки ги надминуваат нивните инвестициони потреби и 
тие почнуваат да плаќаат дивиденди. 

Не можеме да го користиме моделот на константен раст на 
дивидендите за да ги вреднуваме акциите на таквите фирми, заради повеќе 
причини. Прво, тие фирми често не исплатуваат дивиденди кога се млади 
(нови). Второ, нивните стапки на раст се менуваат низ време се додека не 
станат зрели. Како и да е, не можеме да го користиме општиот модел на 
дисконтирање на дивиденди за таквите фирми, применувајќи константен 
модел за да ги пресметаме идните цени на акциите Pn, сè додека фирмата 
не созрее и нејзиниот очекуван раст не се стабилизира: 
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Ако се очекува фирмата да расте со долгорочна стапка g после година 
n+1, тогаш од моделот на константен раст на дивидендите следи:

Со комбинирање на моделот на основната равенка на моделот на 
дисконтирање на дивиденди се добива:

Модел на дисконтирање на дивиденди со константен долгорочен раст 
е изразен со равенката:

Двe-фазен модел на раст на дивидендите
Кога имаме две фази на раст на дивидендите се применува следната 

равенка: 

Пример: Фирмата А развила нов производ, заради што аналитичарите 
очекуваат дека дивидендите ќе растат 15% годишно во следните 5 години, а 
после тоа се очекува дека стапката на раст ќе опадне на 8% годишно, зато 
што конкуренцијата ќе лансира сличен производ. Доколку фирмата скоро 
платила 0,35 долари дивиденда, а бараната стапка на принос е 12%, која е 
вредноста на акцијата денес?

Решение:

D0=0,35

g1=15%

g2=8%

Период 1= 5

Барана стапка на принос (k)= 12%
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Вреднување на фирма со две различни стапки на раст
Моделот на дисконтирање на дивиденди со две фази на стапки на 

раст е покомплексен од Гордовиот модел. Овој модел (како и H – моделот) 
претпоставува дека по иницијалниот краткорочен раст следува стабилен 
долгорочен период на раст. Двофазниот модел претпоставува дека фирмата 
ќе оствари висока стапка на раст во следните неколку години, а потоа ќе 
следува низок раст се до вечноста.

Вредноста на акциите е сегашна вредност на дивидендите за време на 
периодот на висок раст плус сегашна вредност на резидуалната вредност 
(terminal value). Резидуалната вредност се проценува со користење на 
Гордоновиот модел или со пристап на пазарен мултиликатор. Моделот 
ќе го објасниме со пример. Компанија АБЦ скоро инвестирала во нова 
производствена линија. Пазарот реагирал силно на новиот производ, така 
што компанијата ја реинвестира целата своја добивка за да го зголеми 
производството. EPS изнесува 2 долари по акција во изминатата година и се 
очекува да расте по стапка од 20% се до крајот на година 4. Во тој момент, се 
очекува и други компании да му конкурираат на производот. Аналитичарите 
проектираат дека на крајот од година 4, фирмата ќе ги намали инвестициите 
и ќе започне да исплаќа 60% од добивката за дивиденди и растот ќе се 
намали на долгорочна стапка од 4%. Доколку трошокот на сопствен капитал 
е 8%, која е вредноста на акцијата денес?

Табела 1

0 1 2 3 4 5 6
Добивка

1.EPS 
стапка на 
раст

20% 20% 20% 20% 4% 4%

2.EPS 2% 2.40
долари

2.88 
долари

3.46 
долари

4.15
долари

4.31 
долари

4.4
долари

Дивиденди
3.Стапка на 
дивиденди 0% 0% 0% 60% 60% 60%

4.Div 2.49 
долари

2.59 
долари

2.69 
долари

Почнувајќи од 2 долари во година 0, EPS расте по 20% сè до година 4, 
а потоа растот се намалува на 4%. Стапка на исплата на дивиденди е нула 
до година 4, а потоа исплаќа 60% од добивката во дивиденди. 

Со множење на EPS со стапката на исплата на дивиденди се добиваат 
износи на идни дивиденди (линија 4). 

Од година 4, фирмата ќе има долгорорчен раст на дивидендите од 4% 
годишно. Така, го користиме моделот на константен раст на дивиденди да 
ја проектираме цената на акцијата во година 3. Ако го знаеме трошокот на 
сопствен капитал дека е 8%,
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На крај го применуваме моделот на диконтирање на дивиденди со 
вредноста од последната година – резидуална големина (terminal value):

Моделот на променлив растеж на дивидендите се јавува кога стапките 
на раст се диференцирани или во еден период имаат една вредност, а во 
друг друга вредност. Можно е да се предвиди дека една компанија ќе има 
низок раст во период, во кој се очекува да се реализира некоја инвестиција 
(да речеме три години), но по ефектуирањето на инвестицијата се очекува 
стапките на раст и на компанијата и на дивидендите да се зголемат. Таквиот 
раст на дивидендите се очекува да резултира и со пораст на цената на 
акциите во иднина, што би се одразило и врз денешната фер цена на 
акцијата. 

Да претпоставиме дека дивидендата во наредните три години ќе 
изнесува: во првата година 100 денари, во втората година 150 денари, а во 
третата 250 денари. По третата година се очекува дивидендата да расте со 
константна стапка од 5% годишно, а бараната стапка на принос изнесува 
10% годишно. 

Вредноста на акцијата секогаш е сегашна вредност на сите идни 
дивиденди. За да се пресмета сегашната вредност прво се бара сегашна 
вредност на акцијата во третата година, а потоа на неа ќе се додадат 
сегашните вредности на дивидендите, кои ќе бидат исплатени од сега до 
третата година. Вредноста на акцијата во третата годинa изнесува:

Вкупната вредност на акцијата претставува збир на сегашните 
вредности на дивидендите од трите години и вредноста на акцијата во 
третата година:

Вредноста на акцијата изнесува 4.347 денари.
Можно е да се пресмета вредноста на акцијата на друг начин:
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Прво се пресметува сегашната вредност на акцијата за првиот период, 
а потоа сегашната вредност на акцијата во последната година од наредниот 
период станува основа за пресметка на сегашната вредност на паричните 
текови по променетата стапка на раст. Нивниот збир ја дава сегашната 
вредност на акцијата дисконтирана на денешен ден.

Вреднуваме акција на која дивидендата во следните пет години ќе 
расте по 10% годишно, а после тоа по 6%.

Ако тековната дивиденда D0  е 2 долари по акција, а бараната стапка 
на принос е 14%, можеме да ја пресметаме P:

Табела 2

Година Дивиденда PVIF(14%,t)
Сегашна вредност на 

дивиденда

1 2(1.10)1=2.20 0.877 1.93
2 2(1.10)2=2.42 0.769 1.86
3 2(1.10)3=2.66 0.675 1.80
4 2(1.10)4=2.93 0.592 1.73
5 2(1.10)5=3.22 0.519 1.67

8.99

Дивиденда на крајот од 6 година = 3.22 x (1.06)=3.41
Вредност на акцијата на крајот на 5 година:

Сегашна вредност од 42.63 на крајот од 5 година:
42.63(PVIF14%,5)=42.63 x (0.519)=22.13
Сегашна вредност на акцијата: 8.99+22.13= 31.12 долари
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Три-фазен модел на раст на дивидендите
Кога имаме три фази на раст на дивидендите се применува следната 

равенка: 

Пример: Фирмата А развила нов производ, заради што аналитичарите 
очекуваат дека дивидендите ќе растат 15% годишно во следните 5 години, 
а после тоа се очекува дека стапката на раст ќе опадне на 8% годишно 
во рок од 3 години, затоа што конкуренцијата ќе лансира сличен производ. 
Доколку фирмата скоро платила 0,35 долари дивиденда, а бараната стапка 
на принос е 12%, која е вредноста на акцијата денес?

Решение:
D0=0,35
g1=15%
g2=8%
Период 1= 5 години
Транзиционен период= 3 години
Барана стапка на принос (k)= 12%

Х- модел
Овој модел претпоставува дека тековниот раст е висок, но се намалува 

по линерана стапка кон ниска стапка на раст. Кога фазата на низок раст ќе 
настапи, Х-моделот претпоставува дека ниската стапка на раст ќе остане 
засекогаш. Разлика помеѓу двата модели е како се менува стапката на раст 
од висока на ниска. Дво-фазниот модел претпоставува дека промените 
настануваат во една временска точка. Х- моделот претпоставува дека 
стапките на раст опаѓаат линеарно, од тековно (високата) стапка на раст кон 
долгорочно (стабилна) стапка на раст за време t.

Апроксимативната вредност на акционерскиот капитал на фирмата, со 
користење на Х – моделот се добива со следната равенка:

каде:
H- половина од периодот на висок раст
t – времетраење на периодот на висок раст
gs – стапка на краткорочен раст
gl – стапка на долгорочен раст
k – баран принос
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Моделот на дисконтирање на дивиденди обезбедува начин за да 
се оцени (вреднува) колку треба да платиме денес за идните заработки 
(добивки) на компанијата. Моделот го применуваат трговците на берзата, 
особено за поголемите компании присутни на пазарите на развиените 
економии. Идеата е да се купат колку може повеќе потенцијални добивки по 
пониска цена. 

Станува збор за релевантна метода ако се имаат вистинските 
претпоставки за идните добивки на компаниите. Клучот на успехот во 
примената на моделот на дисконтирање на дивиденди е да се имаат длабоки 
фундаментални истражувања, подготвени од аналитичари, кои прават 
моделирање на добивките. Трговците со акции очекуваат од аналитичарите 
да им обезбедат барем пет годишни предвидувања, за компаниите кои ги 
следат.

За помалите компании, често се користат квантитативни модели за 
принос, кои се базираат на анализата на моменталните карактеристики 
на компаниите, повеќе отколку на предвидувањата. Квантитативните 
модели опфаќаат широка лепеза на мерки за вреднување, како што се P/E, 
коефициент цена – книговодствена цена (price-to – book ratios) и селективни 
фактори на успехот, како што се ROE и моменталната цена. Потребна е 
и дополнителна анализа која ќе покаже дали тековната состојба ќе се 
рефлектира и на финансиската иднина на компанијата. 

Често се поставува прашањето дали моделот на дисконтирање на 
дивиденди може да се примени и дали го отстапува местото на другите 
типови на анализа, што ќе биде и предмет на нашата натамошна опсервација. 

Две работи го прават моделот на дисконтирање на дивиденди тежок 
за примена во пракса. Прво, потребен е голем тим на аналитичари за да се 
добијат квалитетни предвидувања за голем број на акции. Заради фактот 
што станува збор за релативна методологија за вреднување, потрeбно е 
да се има доверба во проценките направени за поголем број на компании, 
што е исклучително тешко да се направи. Второ, многу е тешко да се верува 
на резултатите на моделот на дисконтирање на дивиденди. Имено, на 
пикот на балонот (bubles) на берзата NYSE во САД, на пример, моделот на 
дисконтирање на дивиденди ги оцени акциите на технолошките компании 
како преценети. Ова претставуваше голема потешкотија за портфолио 
менаџерите, заради притисокот дека треба да се каже дека моделот не 
е добар и истиот да не се користи. Сепак, моделот на дисконтирање на 
дивиденди често ги става аналитичарите во контра-позиција во однос на 
анализата на тековните фундаментални карактеристики на компанијата. 

Ограничувања на моделот на дисконтирање на дивиденди
Моделот на дисконтирање на дивиденди ги вреднува акциите врз база 

на предвидувања за идните дивиденди кои ќе се исплатат на акционерите. 
Но, за разлика од државните хартии од вредност, кај кои приносот е сигурен, 
кај предвидувањето на идните дивиденди постои високо ниво на несигурност. 

Да разгледаме пример: Компанијата К, на почетокот на 2007 исплатила 
дивиденда од 0.72 долари по акција. Со трошок на сосптвен капитал од 
11% и очекуван раст на дивидендите од 8%, моделот на константен раст на 
дивидендите ја дава следната цена на акцијата на компанијата К:
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Со стапка на раст на дивидендите од 10%, цената на акцијата ќе 
порасте на 72 долари по акција, а со 5% на раст на дивидендите, цената ќе 
падне на 12 долари по акција. 

Како што гледаме, мала промена за претпоставениот раст на 
дивидендите води до големи промени на проценетите цени на акциите. 

Да биде проблемот потежок, исклучително е тешко да се знае која 
предвидена стапка на раст е пологична. Компанијата К имала двојно 
зголемување на исплатените дивиденди во периодот од 2003-2005, но 
добивките останале исти во последните неколку години. Како последица на 
тоа, стапките на раст се третираат како неодржливи. 

Заклучивме дека предвидените дивиденди бараат предвидување на 
добивките на компанијата, стапката на исплата на дивиденди и број на акции 
во иднина. Сепак, идните добивки ќе зависат од платените камати (што 
зависи од тоа колку ќе се задолжи компанијата), а бројот на акции и стапката 
на исплата на дивиденди ќе зависи од тоа дали компанијата користи дел од 
добивката да ги откупи сопствените акции.

Заради фактот што одлуките за задолжување и за откуп на сопствени 
акции се дискрециони одлуки на менаџментот, тие можат да се предвидат 
многу потешко отколку другите пофундаментални аспекти на паричните 
текови на компанијата. 

Во натамошната елаборација ќе анализираме две методи со кои се 
избегнуваат дел од посочените проблеми.

Модели на вреднување на вкупни исплати 
Во овој дел ќе ги анализираме двата алтернативни приоди за 

вреднување на акциите на фирмата, со кои се избегнуваат одредени 
проблеми на моделот на дисконтирање на дивиденди. Прво ќе го објасниме 
моделот на вкупните исплати (Total Payout Model), кој ни овозможува да 
го игнорираме изборот на компанијата помеѓу исплатата на дивиденди и 
откупот на сопствени акции. Потоа ќе го разгледаме моделот на дисконтирани 
слободни готовински текови (Discounted Free Cash Flow Model), кој се 
фокусира на паричните текови за сите инвеститори на компанијата, како на 
доверителите, така и на акционерите, со што ни овозможува да го избегнеме 
влијанието на одлуката за задолжување на фирмата врз добивката. 

Откуп на сопствени акции и модел на вкупни исплати 
Во нашата елаборација на моделот на дисконтирање на дивиденди, 

претпоставивме дека било каква исплата направена од фирмата кон 
акционерите има форма на дивиденди. Сепак, во последните години, поголем 
број на фирми ги заменуваат исплатите на дивиденди со откуп на сопствени 
акции (Share Repurchases). Со откупот на сопствени акции, компаниите ги 
користат парите на компанијата за да ги купат своите акции. Откупот на акции 
има две последици за моделот на дисконтирање на дивиденди. Прво, колку 
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повеќе пари користи компанијата да ги откупи акциите, помалку останува за 
да се исплатат дивиденди. Второ, со откупот на сопствени акции, фирмата 
го намалува бројот на свои акции, со што се зголемува заработката (EPS) и 
дивидендата по акција. 

Со моделот на дисконтирање на дивиденди, ја вреднувавме акцијата 
од перспектива на еден акционер, дисконтирајќи ги дивидендите кои 
акционерот ќе ги добие:

P0 = Сегашна вредност на идни дивиденди по акција
Алтернативниот метод кој е многу посигурен кога фирмата ги откупува 

сопствените акции е моделот на вкупните исплати (Total Payout Model). Овој 
модел го вреднува целокупниот сопствен капитал, а не само една акција. 
За да го направи тоа, се дисконтираат сите исплати кои фирмата ги прави 
кон акционерите, што претставува вкупен износ на дивиденди и износот 
наменет за откуп на сопствени акции. Тој износ се дели со тековниот број на 
издадени акции за да се одреди цената на акцијата:

Модел на вкупни исплати (Total Payout Model) се изразува со равенката:

Можеме да ја примениме истата симплификација која ја користевме кај 
моделот на константен растеж во моделот на вкупните исплати. Единствена 
разлика е дека дисконтираме вкупни дивиденди и откупот на сопствени 
акции и ја користиме стапката на раст на добивките (а не стапка на раст 
на EPS) кога предвидуваме растеж на вкупните исплати на фирмата. Овој 
метод е посигурен и полесно се применува кога фирмата користи откуп на 
сопствени акции.

Да го илустрираме моделот преку пример. Компанијата А има 
издадено 217 милиони акции и очекува добивка на крајот од годината од 860 
милиони долари. Компанијата планира да исплати 50% од добивката, од 
што 30% за дивиденди и 20% за откуп на сопствени акции. Ако компанијата 
очекува да има раст од 7.5% годишно и овие исплати останат константни, 
со претпoставен трошок на сопствен капитал од 10%, цената на акцијата на 
компанијата А ќе изнесува:

Вкупни исплати: 50% x 860 милиони = 430 милиони долари
Ако трошокот на сопствeн капитал е 10% и очекувана стапка на раст 

7.5%, сегашната вредност на исплатите на компанијата се пресметува:

PV (идни исплати на дивиденди и реоткуп) = 

Ова претставува вкупна вредност на сопствениот капитал на 
компанијата А (нејзина пазарна капитализација). За да пресметаме цена на 
акција:
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За да го споредиме моделот на вкупни исплати со моделот на 
дисконтирање на дивиденди, треба да се запази дека компанијата ќе исплати 
за дивиденди:

Дивиденден принос = 

Очекуван раст на EPS, дивиденди и на цените на акциите е:

Ова стапка на раст ја надминува стапката на раст на добивката од 
7.5%, заради фактот што бројот на акциите на компанијата А ќе се намалува 
заради откупот на сопствени акции. 

Модел на дисконтиран готовински тек
Анализата на дисконтирани готовински текови е клучен елемент за 

вреднување на компаниите и инвестициите. Идеата која стои зад анализата 
на дисконтираните готовински текови е едноставна. Вредноста на фирмата 
е одредена со магнитудата и времето кога се очекува генерирање на 
паричните текови. 

Критичниот елемент, кој ја детерминира апликацијата на моделот на 
дисконтиран готовински тек (discounted cash fl ow - DCF) за анализа на проект 
или вреднување на компанија, е содржан во фактот дека готовинските 
текови остварени во различно време имаат различни вредности и можат да 
бидат прецизно одредени само преку примена на временската вредност на 
парите. 

 Корените на DCF анализи не водат назад во античко време – на Старите 
Грци, кои сметаа и ги користеа концептите на проста и сложена камата. 
Современата апликација на DCF анализи потекнува од трудот на Ирвинг 
Фишер и Џоел Дин, кои ја популаризираа апликацијата на дисконтираниот 
готовински тек во капиталното буџетирање. 

Проценка на вредноста со користење на DCF анализа бара од 
аналитичарот добро разбирање на готовинските текови на компанијата или 
инвестицијата. Важни се три клучни прашања за правилно детерминирање 
на паричните текови од инвестицијата, и тоа:

1. Кои парични текови се релевантни за вреднување на проектот 
или инвестицијата?

2. Дали проценката на паричните текови е конзервативна или 
оптимистичка?

3. Која е разликата помеѓу сопственичките и проектните парични 
текови?

P

x

P
Divr

g e

P

x

P
Divr

g e

P

x

P
Divr

g e



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност326

Како прв чекор во одредувањето на вредноста на инвестицијата е 
детерминирањето на релевантните готовински текови. Тие секогаш се 
оценуваат како зголемени готовински текови (incremental cash fl ows), заради 
фактот што генерираат дополнителни парични текови за компанијата. Тие 
опфаќаат парични текови кои се создадени директно од инвестицијата, како 
и индиректните ефекти кои инвестицијата може да ги има на другите бизнис 
линии на компанијата.

Анализата на готовинските текови од фирмата (инвестицијата) ги 
користи проектираните финансиски извештаи (про-форма финансиски 
извештаи) при вреднување на фирмата или проектот.

Две фундаментални дефинициии за готовинските текови се користат 
при вреднувањето. Првиот е таканаречено equity free cash fl ow или free cash 
fl ow to equity (EFCF или FCFE) – акционерски слободен готовински тек, кој се 
однесува на паричниот тек кој е слободен за дистрибуција на имателите на 
обични акции на компанијата. Според тоа, EFCF претставува вредност која 
фирмата (проектот) им ја “носи“ на акционерите.

Втората дефиниција за паричен тек е таканаречен project free cash fl ow 
или free cash fl ow to fi rm (PFCF или FCFF) – проектен слободен готовински 
тек или слободен готовински тек на фирмата, кој опфаќа паричен тек кој 
е слободен за дистрибуција не само на акционерите на компанијата, туку 
и на кредиторите на фирмата. PFCF претставува основа за проценка на 
вредноста на компанијата (проектот) во целина. Разграничувањето помеѓу 
проценувањето на споменатите два вида на паричен тек е круцијална и 
аналитичарите мораат да ја почитуваат. 

Во дефиницијата се воведува терминот “слободен“ (free) готовински 
тек. Идеата која стои зад ова не е дека паричниот тек е слободен или со 
трошоци. Додавката “слободен“ се однесува на фактот што готовинскиот 
тек не е наменет за некоја посебна цел. Паричниот тек претставува износ на 
пари кој останува од фирмата (проектот) после исплатата на сите трошоци, 
вклучувајќи ги и дополнителните инвестиции во проектот. Тоа значи дека 
фирмата може да го користи и распределува остатокот - паричниот тек, 
за било која потреба. Оттука, EFCF претставува готови пари добиени од 
проектот кои можат да бидат дистрибуирани на акционерите (сопствениците). 
Тоа може да биде во форма на дивиденди или реоткуп на акциите. 

FCFЕ се пресметува како резидуален паричен тек после исплатата 
на оперативните расходи на компанијата и даноците, како и евентуалните 
инвестиции во објекти и опрема (капитални расходи- capex) и промените во 
нето-обртниот капитал (NWC).

Според тоа, равенката за пресметување на FCFЕ гласи:
FCFE = NET INCOME + DA – ∆NWC – CAPEX

Каде:
NET INCOME –  Нето добивка 
DA – Трошоци за амортизација
∆WC – Промени во нето обртен капитал
CAPEX – Капитални расходи
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И покрај тоа што FCFЕ концептот на паричен тек се користи, 
повеќе користен е концептот на FCFF, со кој се проценува вредноста на 
инвестиционите опортунитети во однос на расположливите парични текови од 
проектот, кои можат да бидат насочени и кон акционерите и кон кредиторите. 
Слободниот готовински тек за фирма (проектниот паричен тек) ги опфаќа и 
комбинира паричните текови кои се насочени кон сите извори на капитал на 
фирмата (кредитори, иматели на приоритетни акции и обични акции).

FCFF може да се пресмета на следниот начин: се сумираат паричните 
текови за секој од “финансиерите“ на проектот (долг и сопствен капитал), 
според формулата:

FCFF = EBIT (1-T) + DA – CAPEX - ∆NWC

или

FCFF = NOPAT + DA – ∆WC - CAPEX

Kаде:

NOPAT – Нето-оперативна добивка по оданочување

Методот на дисконтирани готовински текови (DCF) претставува начин 
на утврдување на вредноста на компанијата со пресметување на сегашната 
вредност на готовинските текови за целиот животен тек на компанијата. 

Анализата се прави преку два чекори:

1. Прво се одредува период за кој се прават експилицитни 
предвидувања на слободните готовински текови (FCF);

2. Второ, се проценува таканаречено Terminal value.
Значи, генеричкиот модел на дисконтирани готовински текови може да 

се користи за вреднување на фирмата (Value of fi rm) или за вреднување на 
акционерскиот капитал (Value of equity). 

Слободни готовински текови на фирмата се очекувани зголемени 
оперативни готовински текови на компанијата, пред да бидат земени во 
предвид финансиските трошоци на работењето (pre-debt cash fl ows).

Слободни готовински текови на акционерскиот капитал се очекувани 
зголемени оперативни готовински текови на компанијата, после одбивањето 
на финансиските трошоци на работењето (after debt cash fl ows).

За утврдување на FCFF се преметува NOPAT (Net Operating Profi t 
after Taxes) – оперативна добивка после оданочување. Заради фактот што 
даночните намалувања се користат при пресметка на WACC, финансиските 
ефекти не се опфатени во FCF.  

FCFF = EBIT (1-T) + DEP - CAPEX – ∆WC

Каде:

1. EBIT : Оперативна добивка (Earnings before interest and taxes)
2. T : Даночна стапка (Tax rate)
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3. DEP : Амортизација (Depreciation and amortization)
4. CAPEX : Капитални расходи (Capital expenditures for fi xed assets)
5. ∆WC : Промени во работниот капитал (Change in working capital)

За утврдување на FCFE прво се пресметува нето добивка после 
оданочување, а останатите елементи на равенката се исти.

FCFE = NET INCOME + (CAPEX – DEP) (1-DR) – ∆WC (1-DR)

Каде:

6. DR – показател на задолженоста (debt ratio)
Следна фаза, по детерминирањето на слободните готовински текови 

е утврдување на сегашна вредност – PV. Кај двата модели се користат 
различни дисконтни стапки. 

Kако дисконтен фактор кај моделот на FCFE се користи трошокот 
на акционерскиот капитал (Cost of equity), кој се пресметува со равенката 
на CAPM моделот. Трошокот на сопствениот капитал е еднаков на без-
ризичната стапка плус производот на бета и премијата за ризик. За без-
ризична стапка се зема хартија од вредност која нема кредитен ризик, 
нема ризик за реинвестирање и девизен ризик. Бетата зависи од типот на 
бизнисот, како и нивото на оперативен и финансиски левериџ. Премијата 
за ризик е премија за просечен ризик на инвестицијата и се утврдува како 
базична премија за вложување во акции плус премија за ризичноста на 
земјата (country risk premium).

Kако дисконтен фактор кај моделот на FCFF се користи WACC.

При утврдувањето на WACC важат истите параметри за трошокот на 
сопствен капитал, додека за трошокот на долг се користи трошок на долг 
по оданочување, кој е еднаков на збирот на без-ризична стапка и спредот, 
помножено со (1-T). Kако пондери се користат учествата на двата облика на 
финансирање (или три ако се користи и финансирање си приоритетни акции).

Предвидувањата на FCF треба да се засновани на длабоки познавања 
и можност за прецизно предвидување на движењата во индустријата 
(секторот) и за самата компанија. Предвидувањата на FCF треба да бидат 
конзистентни со стратегијата на фирмата и со трендовите на индустријата.

Очекуваниот раст кај вреднување на акционерскиот капитал со FCFE 
се димензионира како стапката на ROE или  коефициент на задржување 
(Retention ratio). 

Очекуваниот раст кај вреднување на фирмата FCFF се димензионира 
како стапка на реинвестирање или ROC (Return on capital). 

Во втората фаза на имплементацијата на DCF моделот се пресметува 
Terminal value (TV). Таа ја рефлектира сегашната вредност на сите готовински 
текови кои ќе настанат после предвидувањата на FCF.
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TV ги капитализира можностите (стапките) за долгорочен раст на 
компанијата (g). При вреднувањето се претпоставува дека фирмите во 
одреден период ќе влезат во стабилен раст, односно раст по константни 
стапки засекогаш. 

Заради фактот што станува збор за компонента со големо учество во 
вредноста на компанијата истата заслужува посебно внимание. 

Кај моделот на FCFF таа се добива како:

Мали промени во стапката на раст (g) ќе предизвика големи промени 
во TV.

Стапката на раст (g) не може да го надминува WACC.
FCF заначи треба да се проектираат до онаа точка каде се очекува 

компанијата да обезбеди одржлив долгорочен раст (зрела фаза – 
еквилибриум).

Дисконтната стапка треба да го рефлектира WACC на инвеститорите 
- како опортунитетен трошок на споредливи инвестиции. WACC треба да 
го одрази бизнис ризикот и финансискиот ризик на фирмата. WACC ја 
инкорпорира соодветната структура на капитал (начин на финансирање) 
потребна за компанијата да се развива.     

Вредноста на фирмата претставува збир на сегашната вредност на 
FCFF и на TV

Вредноста на сопствениот капитал (equity, E) претставува разлика 
помеѓу вредноста на фирмата и вредноста на долгот (debt, D):

E = V0 – D
Кај вреднувањето на акционерскиот капитал со моделот на FCFE, 

вредноста се добива со следната равенка: 

Пример за DCF метод: 
Приходи на компанијата за година 0 се 9,750, за година 1 се 10,000.
Амортизација: 1,000 годишно
CAPEX: 1,250 годишно
Хоризонт за предвидување: 5 години
Раст на приходите (продажбата)= 6% од година 1
Трошок на продадени стоки (COGS)= 55% од приходите
Општи и административни трошоци = 20% од приходите
Работен капитал = 22% од приходите
Раст на TV = 5,4%
Даночна стапка = 39%
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Табела 3
 NOPAT предвидување

Година 1 2 3 4 5

Приходи 10,000 10,600 11,236 11,910 12,625

Трошок (COGS) 5,500 5,830 6,180 6,551 6,944

Бруто профит 4,500 4,770 5,056 5,360 5,681

Општи и адм.
трошоци 2,000 2,120 2,247 2,382 2,525

Амортизација 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

ЕBIT 1,500 1,650 1,809 1,978 2,156

Данок 585 644 706 771 841

NOPAT 915 1,007 1,103 1,206 1,315

FCF предвидување

Година 1 2 3 4
NOPAT 915 1,007 1,103 1,206 1,315
+Амортизација 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
-CAPEX 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
-∆WC 55 132 140 148 157
FCF 610 625 714 808 908

Да претпоставиме дека WACC e пресметана и изнесува 10,9%.
Следува пресметка на TV:

Вредноста на фирмата V:

Година 1 2 3 4 5
Вкупни готов.

текови 610 625 714 808 18,310

Дисконтирани со 10,9%, следува дека вредноста на фирмата е 13,030.
Да резимираме. При анализата на моделот на вкупни исплати, се врши 

вреднување на сопствениот капитал на компанијата (еquity), а не на една 
акција. 

tTV
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Дисконтираниот FCF модел оди еден чекор понатаму и започнува 
со определување на вкупната вредност на фирмата (DFCFF), во однос 
на инвеститорите (акционери и доверители). Според овој модел, прво се 
проценува вредноста на претпријатието, таканаречено  “еnterprise value“ на 
фирмата:

Вредност на претпријатието = Пазарна вредност на сопствен капитал 
+ Долгови – Готовина

(Enterprise Value = Market Value of Equity + Debt – Cash)

Под поимот Enterprise value, се подразбрира вредноста на компанијата, 
која претставува збир на пазарната вредност на сопствениот капитал, на 
кој се додава износот на долговите (должнички хартии од вредност, како 
корпоративни обврзници и/или банкарски кредити), од кој се одзема износот 
на парични ликвидни средства на компанијата. Оваа вредност ја покажува 
фактичката вредност на бизнисот (на компанијата), односно трошок кој 
треба да се направи за да се превземе бизнисот. Станува збор за износ кој 
потенцијалниот инвеститор треба да го плати за да ја преземе компанијата. 

Вредноста на претпријатието претставува вредност на бизнисот, 
зголемен за долговите, а намален за износот на пари и хартии од вредност 
кои ги има фирмата. Тоа е нето трошокот за преземање на компанијата 
(нејзиниот акционерски капитал, исплата на сите долгови и поседување на 
нелевериџираниот бизнис). 

Предноста на овој модел е што овозможува да се вреднува фирмата без 
да се предвидуваат нејзините дивиденди, откупот на акции или користење 
на долговите.

За да се процени вредноста на акционерскиот капитал, ја пресметуваме 
сегашната вредност на вкупните исплати на компанијата на сопствениците 
на акции. 

Исто така, за да се процени вредноста на компанијата, се пресметува 
сегашната вредност на слободните готовински текови на фирмата, која 
фирмата ги има на располагање за да ги исплати инвеститорите (акционери 
и доверители).

Во следната фаза преку користење на методот на NPV, се пресметува 
сегашната вредност на компанијата (current enterprise value V0) преку 
пресметување на сегашната вредност на FCF на фирмата, односно преку 
моделот на дисконтирани слободни парични текови (Discounted Free Cash 
Flow- DFCF Модел), според кој:

V0 = PV (Future Free Cash Flow of Firm)

Преку пресметување на enterprise value можеме да ја процениме 
вредноста на акциите, и тоа, преку делење со вкупниот број на издадени 
акции:

V
P
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Имплементација на моделот на DFCFF
Вреднувањето со методот на дисконтирани готовински текови се 

базира на следните ставови: прв, за да едно средство (финансиско, реално) 
или компанија може да има вредност, очекуваните готовински текови треба 
да бидат позитивни за одреден временски период од животниот век на 
средството; втор, средството кое генерира готовински тек порано во својот 
животен век, ќе вреди повеќе од средството кое генерира исти готовински 
текови покасно. Сепак, можно е тие да имаат подоцна и повисоки стапки на 
раст и поголеми готовински текови.  

 DCF моделот нуди можност за избор, да се вреднува фирмата или 
само акционерскиот капитал. Вреднувањето на фирмата е вреднување на 
севкупниот бизнис на фирмата, додека кај вреднувањето на сопствениот 
капитал, се вреднува само акционерското учество во бизнисот. 

При вреднувањето на акционерскиот капитал, се анализираат 
готовинските текови од средствата на компанијата, по исплата на долговите 
и реинвестирањето на дел од добивката, што е неопходно за идниот раст 
на компанијата. При дисконтирањето и утврдување на NPV, како дисконтна 
стапка се користи само трошокот на сопствениот капитал. Добиената сегашна 
вредност е единствено вредност на акционерскиот удел во компанијата 
(бизнисот).

При вреднувањето на вредноста на фирмата, се анализираат 
готовинските текови од средствата на фирмата пред исплата на долговните 
обврски, но после реинвестирањето на фирмата во средства кои ќе 
генерираат раст. При дисконтирањето се користи и трошокот на сопствен 
капитал и трошокот на долгот, согласно нивното учество во финансирањето 
на компанијата (трошок на капиталот). Добиената сегашна вредност е 
вредност на целата фирма и претставува вредност на сите кои учествуваат 
во финансирањето на компанијата. 

Дисконтните стапки можат да бидат номинално или реално изразени, 
во зависност од тоа дали готовинските текови се номинални или реални. 
Дисконтните стапки можат да варираат и да се менуваат со тек на време.

Во следната фаза на примена на моделот се прави проценка на 
тековните заработки и готовинските текови на средствата, било во однос на 
инвеститорите во акционерски капитал (CF to Equity) или кон сите учесници 
во финансирањето на фирмата (CF to Firm).  

Потоа следува проценката на идните заработки и готовински текови 
на компанијата која се вреднува, најчесто преку проценка на очекуваната 
стапка на раст на приходите. 

Потребно е аналитичарот да процени кога фирмата ќе постигне 
стабилен раст и со кои карактеристики (ризик и готовински текови). На крај 
следува изборот на моделот на DCF.  

Проценката на сите одделни компоненти на моделот мора да биде 
објективна и сеопфатна. Во следната елаборација ќе се осврнеме на 
проценките. 
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Проценка на растот
Вредноста на фирмата претставува сегашна вредност на очекуваните 

готовински текови генерирани од страна на фирмата. Најкритичниот инпут 
при вреднувањето, особено за фирми со високи стапки на раст, е која стапка 
на раст да се користи при предвидувањето на идните приходи и заработки. 

Постојат три основни начини за проценка на растот на фирмите. 
Првиот е да се анализира растот на заработките на компанијата во минатото, 
нејзините историски стапки на раст. Овој начин може да биде корисен инпут 
кога се вреднуваат стабилни фирми, за разлика од неговата примена кај 
компании кои имаат високи стапки на раст. Историските стапки на раст 
често не можат да бидат проценети, а дури и кога можат, не можеме да се 
потпреме на нив, за проценка на очекуваните стапки на раст.

Вториот начин е да веруваме на аналитичарите на акциите, кои 
ги следаат компаниите кои користат стапки на раст при вреднувањето. 
Праксата покажува дека иако голем број на компании се следат од страна 
на аналитичарите, квалитетот на проценките на растот не е добар, особено 
ако се прави за подолг временски период. 

Потпирањето на неточни и непрецизни проценки на растот на 
компанијата можат да влијаат на грешни и неконзистентни проценки на 
вредноста на фирмата.

Третиот начин е да се проценува растот од фундаменталните 
параметри на компанијата. Растот на фирмата е одреден во крајна линија 
од тоа колку се реинвестира во нови средства и од квалитетот на тие 
инвестиции, од инвестиции кои опфаќаат и аквизиции, изградба и ширење 
на каналите за дистрибуција и зголемување на пазарните способности 
на фирмата. Преку проценката на тие инпути, аналитичарот може да ги 
одреди детерминантите на фундаменталните стапки на раст на фирмата. 
Иако детерминантите на фундаменталните стапки на раст на компаниите 
се исти, сепак нивната проценка претставува вистински предизвик, особено 
за фирмите со висок раст.

Фирмата може да вреди, ако нејзините средства можат да генерираат 
готовински тек сега или ако се очекува фирмата да обезбеди такви средства 
во иднина. Тоа значи дека средствата можеме да ги категоризираме како 
фактички (оние кои сега генерираат готовински текови) и растечки средства 
(од кои се очекуваат готовински текови во иднина). Двете категории на 
средства се составен дел на финансискиот биланс на состојба на фирмата, 
кој е различен од сметководствениот биланс на состојба (кој не ги зема во 
предвид растечките средства). 

За фирми со висок раст, сметководствениот биланс на состојба не 
придонесува многу за да се сумираат вредностите на фирмата, заради фактот 
што комплетно ја игнорираат најголемата компонента на вредноста а тоа е 
идниот раст. Проблемите се уште поизразени и поголеми кај компаниите 
кои инвестираат во истражувања, заради тоа што книговодствената 
вредност нема да ги опфати најзначајните средства на тие фирми, а тоа се 
истражувањата. 

Кога се проценува очекуваниот раст на фирмата, генерално 
започнуваме со анализа на историјата на фирмата. Прашањето кое 
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се поставува е колку често и брзо растеле операциите на фирмите во 
изминатите години – мерени преку приходите или заработките на фирмата? 
Иако растот во минатото не е секогаш добар индикатор на идниот раст, тој 
содржи информации кои можат да бидат вредни кога се прави проценка за 
иднината.

Кога е позната историјата на заработките на фирмата, проценката на 
историскиот раст изгледа на прв поглед како едноставна работа, но во пракса 
се појавуваат неколку различни проблеми. Просечните стапки на раст можат 
да бидат различни, во зависност од тоа како просекот се пресметува и дали 
се дозволува вкаматување. Проценката на стапките на раст можат да бидат 
комплицирани, особено кога фирмата бележела и негативни заработки во 
минатото или во тековниот период. 

Просечната стапка на раст може да варира, во зависност од тоа дали 
се пресметува како аритметичка или геометриска средина. Аритметичката е 
прост просек од стапки на раст од минатото, додека геометриската ги зема 
во предвид вкаматувањата кои настанале во изминатиот период.

Геометриска средина =

Во именителот на равенката се заработките пред n години. 
Геометрискиот просек е многу поточна и попрецизна мерка на 

вистинскиот раст на заработките во минатото, особено кога има влијание на 
растот од една година, врз растот во другата година. 

Двата просека (аритметички и геометриски) можат да се применат кај 
стапките на раст на приходите (продажбата). Разликите на двете стапки 
на раст имаат тенденција да бидат помали кај приходите отколку кај 
заработките. Кај фирмите кои имаат изразена волатилност на заработките 
и приходите, ограничувањата за користење на аритметичката средина се 
поголеми. 

Аритметичките стапки на раст се обично повисоки од геометриските 
просеци, и ги сметаат промените на стапките на раст како еднакви за секој 
период, а ги игнорираат и ефектите на вкаматување.

Мерењето на историскиот раст е без значење, кога постојат негативни 
стапки на раст на заработките. Процентот на промени на заработките на 
годишна основа се дефинира како:

% на промена на EPS за период

Ако EPS t-1  e негативна или нула, пресметката на стапката е невозможна, 
односно добиените резултати се без значење. Ова се надминува со 
користење на линеарна регресија или сметање на EPS во апсолутни 
вредности. 

Сепак, сите овие приоди за проценка на историските стапки на раст 
не обезбедуваат информации дали овие стапки на раст се корисни да се 
предвиди идниот раст. Не треба да се заклучи дека историските стапки 
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се без значење, кога заработките се негативни и да се игнорираат при 
предвидувањето на идните стапки на раст. Иако постојат начини за проценка 
на растот, дури и кога стапките се негативни, добиените стапки не се многу 
корисен индикатор за растот во минатото.

Следно прашање кое се поставува е колку стапките на раст во минатото 
се добар индикатор за растот во иднина? Одговорот е: не секогаш.

Стапки на раст во минатотот се корисни за предвидување на идниот 
раст, но постојат и сериозни аспекти на ова релација. Одредени истражувања 
докажале дека постојат малку докази дека брзиот раст во еден период 
продолжува со брз раст во друг период. 

Доколку растот на заработките во минатото не е релевантен индикатор 
за растот на многу фирми, тој е уште понесигурен кај малите фирми. Стапките 
на раст на малите фирми имаат тенденција да бидат повеќе волатилни од 
истите на поголемите фирми. 

Општо земено, растот на приходите е многу попредвидлив од растот 
на заработките. Ова се должи на фактот што сметководствените избори 
(техники) имаат помал ефект на приходите отколку на заработките. Заради 
тоа историскиот раст на приходите е многу покорисна бројка за предвидување 
отколку историскиот раст на заработките.

Важен фактор при предвидувањето е ефектот на големината на 
фирмата. Големината на компанијата треба да биде пондерирана во 
анализата. Полесно е фирма со помала заработка (пример 1 милион долари) 
да генерира 50% стапка на раст, отколку фирма со 100 милиони долари, 
да го направи истото. Заради фактот што е многу потешко за фирмите да 
ги задржат високите стапки на раст како стануваат поголеми, јасно е дека 
високите историски стапки на раст тешко можат да се одржат и применат за 
проекции во иднина. Ова е особено изразено кога се анализираат малите 
и растечките фирми. Иако фунадаменталните карактеристики на фирмите, 
во смисла на менаџмент, производство и пазарите можеби не се менуваат, 
тешко е да се одржат историските стапки на раст, кога фирмата ќе се зголеми 
за два или три пати. 

Појавата на негативни заработки, волатилноста на стапките на раст 
низ време и брзите промени, кои ги прават фирмите со висок раст, ги прават 
историските стапки на раст не доверлив индикатор за идниот раст на 
фирмите. Без намера да се потцени веќе изнесеното, сепак е можно да се 
инкорпорираат информациите од историскиот раст во проценките на идниот 
раст, ако се следат следните насоки:

1. Фокусирање на растот на приходите, повеќе отколку на заработките 
(помалку волатилни, и без влијание на сметководствените 
прилагодувања);

2. Наместо да се бара просечна стапка за последните неколку 
години, да се анализира стапката на раст за секоја година. Ова 
може да помогне да се обезбедат информации за растот, како 
фирмата станувала поголема со цел да се направат проекции за 
иднината;
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3. Користење на историските стапки на раст како основа за проекција 
само за блиска иднина (следната година или две), заради фактот 
што технологијата се менува многу брзо;

4. Да се земе во предвид и историскиот раст на целиот пазар, како 
и споредба со растот на фирмата.

Вториот начин на предвидување е преку користење на проценките на 
аналитичарите за раст. Аналитичарите обезбедуваат не само препораки 
за фирмите кои ги следат, туку и проценки на заработките и нивниот раст 
во иднина. Прашање кое се поставува е колку се корисни тие проценки за 
растот, особено кај вреднувањето на технолошки компании? 

Некои компании се повеќе следени од страна на аналитичарите од 
други. Причините за тоа се следни:

1. Пазарна капитализација: Фирмите со голема пазарна 
капитализација, повеќе се следат од страна на аналитичарите;

2. Институционални холдинзи: Колку е поголем процентот на акции 
во рацете на институции, толку повеќе се следи од аналитичарите. 
Тука е прашањето, кој кого следи, аналитичарите фирмата 
или спротивно? Тргнувајќи од фактот што институционалните 
инвеститори се најголеми клиенти на аналитичарите, причинско 
– последичната поврзаност е во две насоки;

3. Обем на тргување: Аналитичарите ги следат најликвидните 
акции. Тука, повторно се јавува дилемата, дали препораките за 
купување и продавање од страна на аналитичарите влијаат на 
ликвидноста на акцијата.

Постојат причини, заради кои се верува дека предвидувањата на 
растот на аналитичарите се подобри од историските. Имено, аналитичарите, 
покрај историските, можеби имаат и други информации, кои се корисни за 
предвидување на иднината. 

Аналитичарите можат да користат специфични информации за 
фирмата, кои се појавиле по последните финансиски извештаи, за да 
ја предвидуваат иднината. Таквите информации можат да влијаат на 
преоценка на очекуваните готовински текови на фирмата.

Очекуваните стапки на раст за сите фирми се под влијание на 
економските вести за движењето и растот на БДП, каматните стапки и 
инфлацијата. Аналитичарите можат да ги корегираат своите проценки 
за идниот раст врз основа на новите информации за економијата. Така, 
информациите кои покажуваат дека економијата расте со повисока стапка 
од предвиденото ќе резултираат со зголемување на предвидувањата за 
очекуваниот раст на цикличните компании.

Аналитичарите, исто така, можат да ги користат при проценката и 
информациите добиени за конкурентите, во однос на политиката на цени и 
идниот раст. Така на пример, информациите за негативна заработка за една 
фармацевтска компанија може да предизвика преоценување на заработките 
на другите фармацевтски компании.
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Понекогаш аналитичарите имаат пристап до приватни информации за 
фирмите кои ги следат, кои можат да бидат релевантни за предвидување на 
идниот раст. Квалитетните приватни информации можат да придонесат за 
значително подобри проценки на идниот раст. 

Аналитичарите ги користат и другите податоци при предвидувањата, 
како што е степенот на задржување на заработките, профитни маргини, 
показатели на обртот на средствата, кои ги вградуваат во своите 
предвидувања.

Доколку фирмите се следени од голем број на аналитичари и тие се 
подобро информирани од остатокот на пазарот, нивните предвидувања на 
растот ќе бидат подобри отколку проценките кои се базираат на историскиот 
раст или на другите јавно публикувани информации. Сепак, се поставува 
прашање дали таквите презумпции се оправдани?

Постои генерален консензус дека аналитичарите нудат подобри 
краткорочните предвидувања на заработките од моделите кои користат 
историски податоци. 

Во вреднувањето се користат повеќе долгорочните стапки на раст 
на заработките, отколку краткорочните. Постојат малку докази дека 
аналитичарите обезбедуваат супериорни предвидувања кога истото се 
однесува на период над три или пет години. Аналитичарите генерално ги 
предвидуваат заработките по акција. Кога се вреднува фирма, потребни 
се предвидувања на оперативната добивка, која треба да биде помала од 
стапката на раст на EPS. Заради тоа се прави усогласување на предвидените 
стапки на раст.

Предвидувањата на аналитичарите се сметаат за подобри од 
историските предвидувања на растот, особено за оние за кои постои 
консензус помеѓу нив. Тие можат да бидат корисни, но сепак, не треба слепо 
да се следат нивните предвидувања. Клучот на успешни вреднувања често 
лежи во откривањето на неконзистентноста помеѓу предвидувањата на 
аналитичарите во однос на растот и фундаменталните карактеристики на 
фирмата.

Најдобар начин за предвидување на стапките на раст е преку анализа 
на фундаменталните параметри на фирмата, односно нивна проекција како 
функција на тоа колку фирмата реинвестира во идниот раст и квалитетот 
на тие инвестиции. Анализата може да биде насочена кон фундаментите 
на растот на приносите на акциите, како и на истите во однос на растот на 
оперативната добивка. 

Кога се проценува готовински тек од сопствен капитал (CFE), обично 
се започнува со проекциите на нето добивката ако се вреднуваат агрегатно, 
или со вреднување на заработка по акција. 

Наједноставна релација за утврдување на растот се базира на 
стапката на задржување (retention ratio), како процент на заработките кои 
се задржуваат во фирмата и стапката на ROE на проектите на фирмата. 
Фирмите кои имаат повисоки стапки на задржување и остваруваат повисоки 
ROE имаат многу повисоки стапки на раст на заработките по акција, од 
другите кои немаат такви карактеристики. За да се утврди истото, тргнуваме 
од равенката:
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каде,
g- стапка на раст на нето добивката 
NIt – нето добивка во година t
Nit = (Книгов. Вредност на акцијаt-2 + Задржана заработкаt-1) x ROEt

Ако претпоставиме дека ROE е непроменето, следува

Каде, b е стапка на задржување.
Доколку се релаксира претпоставката дека единствен извор на 

сопствениот капитал е задржана заработка, растот на нето добивката 
може да биде различен од растот на заработките по акција. За да се 
извлече заклучокот за односот помеѓу фундаменталните параметри и нето 
добивката, потребно е да се измерат како инвестициите влијаат и тоа не 
само преку задржаната заработка. Еден начин да се добие таквата мерка 
е да се процени колку од сопствениот капитал на фирмата се реинвестира 
назад во бизнисот во облик на нето капитални расходи и инвестиции во 
работен капитал.

Реинвестиран сопствен капитал = (CAPEX – Амортизација + Промена 
на работен капитал) – (Нови долгови – Исплатени долгови)

Кога ова ќе се подели со нето добивката се добива мерка – стапка за 
реинвестирање на сопствен капитал.

Очекуваниот раст на нето добивка може да се пресмета и како:

Очекуваниот раст на нето добивка = Стапка за реинвестирање x ROE

Овој приод е подобар заради тоа што се фокусира не само на тоа колку 
ке се реинвестира, туку и во што ќе се реинвестира.   

Стапките на раст на заработките по акција и на нето добивка се под 
влијание на ROE, кое пак зависи од левериџот на фирмата. Во поширока 
смисла, зголемениот левериџ води до повисок ROE, ако ROC пред и по 
оданочување е поголем од каматната стапка на долгот по оданочување.
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Стапката на раст може да се пресмета со следната равенка:

Предност на горната равенка е што овозможува експлицитно да се 
имаат во предвид промените на левериџот и влијанието на растот.

ROE конвенционално се мери со делење на нето добивката во 
последната година со книговодствената вредност на сопствениот капитал 
од крајот на претходната година. Заради тоа, ROE го мери квалитетот и на 
старите (претходни) и новите проекти на фирмата. Како резултат на тоа што 
постарите инвестиции генерираат значаен удел на заработките, просечните 
приноси можеби не одговараат за големите фирми кои се соочуваат со 
опаѓање на ROI, како резултат на заситувањето на пазарот или влијанието 
на конкуренцијата. Со други зборови, новите проекти можат да имаат 
одложен ефект на мерените приноси. Заради тоа, за да се пресметаат 
приносите, при вреднувањето, се утврдува маргиналната ROE, како количник 
на промените на нето добивката во последната година со промените во 
книговодствената вредност на акциите во претходната година:

Фундаменталната стапка на раст се пресметува како резултат на ROE 
и стапката на задржување:

Вкупна очекувана стапка на раст

Како што растот на приходите од сопствениот капитал е детерминиран 
со реинвестирање во сопствен капитал и остварениот принос од сопствен 
капитал, така може да се поврзе растот на оперативната добивка со вкупното 
реинвестирање во фирмата и со приносот на инвестираниот капитал. 

Очекуван Раст ЕBIT = Стапка на реинвестирање x Принос на капитал
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Стапка на реинвестирање =

Принос на капитал (ROC) = 

Стапката на реинвестирање мери колку фирмата задржува од 
добивката за да генерира иден раст. Таа се мери со користење на 
последни финансиски извештаи на фирмата. Иако тоа е добро за старт, 
не мора задолжително да биде најдобра проценка на идната стапка на 
реинвестирање, особено кај фирмите кои скоро инвестирале во големи 
проекти или аквизиции. За тие фирми се препорачува просечна стапка 
на реинвестирање. За фирмите кои значително пораснале во изминатиот 
период, историската стапка на реинвестирање може да биде поголема од 
очекуваната. За такви фирми се препорачува користење на индустриски 
просеци на стапки на реинвестирање, како подобра индикација на иднината. 

Приносот на капитал се базира на приносот на фирмата од постојните 
инвестиции, додека книговодствената вредност на капиталот го мери 
инвестираниот капитал во тие инвестиции. При вреднувањето, потребно е 
да се има во предвид не само тековниот принос на капитал на фирмата, 
туку и сите трендови, како и индустрискиот просек на приносот од капитал. 
Доколку тековниот принос на капитал на фирмата е значително поголем 
од индустрискиот просек, предвидениот принос треба да се позиционира 
пониско од тековниот, за да ја отслика реалноста, која најверојатно ќе 
настане после одговорот на конкуренцијата.

Сите фирми кои заработуваат принос на капитал повисок од трошокот 
на капитал, остваруваат екстра принос. Тој е резултат на компаративните 
предности на фирмата или бариерите за влез во индустријата. Доколку 
се остварува во подолг временски период, тој е доказ за перманентна 
конкурентска предност на компанијата. 

Стапките за реинвестирање на фирмите можат да бидат и негативни 
доколку нивните амортизации се поголеми од капиталните расходи. За 
повеќето фирми, негативни стапки на реинвестирање можат да се заменат 
со просечни стапки на реинвестирање или да се користат просеците на 
индустријата. Доколку компанијата одлучила да се ликвидира со тек на 
време, преку неинвестирање и намалување на работниот капитал, треба да 
се користат негативни стапки на реинвестирање, што ќе води кон негативен 
очекуван раст и намалување на приходите на фирмата. 

Секако, најтешко сценарио за проценка на растот е кога фирмата 
губи пари и има негативен принос на капитал. Заради тоа и стапките за 
реинвестирање се негативни. За да се процени растот во тие фирми, треба 
да се тргне од билансот на успех и да се проектира раст на приходите 
(продажбата). Потоа се користи очекуваната оперативна маргина на 
фирмата, за да се предвиди оперативната добивка за следните години. 
Доколку очекуваната маргина во иднина е позитивна, оперативната добивка 
ќе биде, исто така, позитивна и ќе можат да се применат традиционалните 
приоди за вреднување. 
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Сепак, прв чекор при предвидувањето на идните готовински текови 
е предвидувањето на приходите (продажбата) во идните години, обично 
преку предвидување на стапката на раст на приходите за секоја година. 
Како и кај останатите предвидувања, потребно е да се имаат во предвид 
неколку аспекти.

Стапката на раст на приходите ќе опаѓа како растат приходите на 
фирмата. Така, ако е можно и десеткратно зголемување на приходите за 
компанија со приходи од стотина илјади денари, ова е речиси невозможно 
кај фирма со приходи во милијарди долари.

Проекцијата на растот на приходите треба да се анализира и од аспект 
на учеството на фирмата во market share. Доколку проектираните приходи 
на фирмата за десет години ќе значат 90 или 100% од пазарното учество, 
потребно е истите да се преоценат.

Претпоставките за растот на приходите и оперативните маргини треба 
да бидат конзистентни. Фирмите можат да постигнат повисоки стапки на 
раст на приходите, со користење на поагресивни ценовни стратегии, но 
тогаш повисокиот раст на приходите ќе значи и помали маргини. 

При проценувањето на растот на приходите треба да се направат 
и субјективни проценки за природата на конкуренцијата, капацитетот на 
фирмата да генерира раст и пазарните способности на фирмата. 

За вреднувањето треба да се направи и предвидување на оперативната 
маргина. Обично младите компании имаат ниски приходи и негативна 
оперативна маргина. Доколку и пораснат приходите, а оперативната 
маргина остане негативна, мали се шансите такви компании да опстанат. 
За да вредат компаниите, позитивните приходи треба да значат и позитивни 
заработки. Во моделот за вреднување, ова се “преведува“ со позитивна 
оперативна маргина во иднина. 

За предвидувањето на оперативната маргина потребно е да се 
разгледа бизнисот во кој фирмата работи. Потребно е да се утврди дали е 
можно подобрување на оперативната маргина, кое најчесто се случува во 
почетните години од работењето на фирмата, а подоцна се намалува во 
зрелите фази од работењето на компанијата. Нема сомнение дека фирмите 
сакаат и повисоки приходи и маргини, но претпоставките за нивно движење 
мораат да бидат конзистентни.

При проценката на растот на приходите треба да се имаат во предвид 
големината на пазарот, “market share”, а како основа можат да се земат 
стапките на раст од минатото. Исто така, можат да се предвидуваат стапките 
на раст, со користење на компании со слични стапки на раст на приходи.

Ставањето акцент врз квантитативните елементи, како што се принос 
на капитал и стапки на реинвестирање за профитабилните фирми, како и 
маргини, стапки на раст на приходите и коефициент продажба – капитал 
за непрофитабилните фирми, не треба да го одалечат аналитичарот и 
од големиот број на субјективни фактори, кои влијаат на растот. Тука се 
мисли, пред сè, на квалитетот на менаџментот, маркетингот на компанијата, 
можноста за партнерства со други фирми, стратешки визии и многу други. 
Прашањето е каде и како овие квалитативни фактори можат да се вградат 
во равенките – квантитативните пресметки и предвидувања на растот. 
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Квалитетот на менаџментот има значајна улога во ROC кој фирмата 
може да го оствари од новите инвестиции и нивната одржливост на подолг 
рок. Колку квалитетот на менаџментот е повисок, толку ROC може да се 
позиционира повисоко над трошокот на капитал.

Маркетинг силата на фирмата се рефлектира на оперативната маргина 
и коефициентите на обрт, кои се предвидуваат за фирмата. Брендот на 
производите на фирмата и нејзиниот систем на дистрибуција може, исто 
така, да влијае на проценките.

Реинвестирањето треба да се опфати пошироко, за да вклучува 
аквизиции, истражување и развој, инвестиции во маркетинг и дистрибуција, 
со што се добива поинаква слика за начинот на кој компанијата ќе расте. 
Ефективноста на реинвестиционите стратегии е опфатена во ROC кој се 
планира за иднина, со тоа што поефикасни компании имаат повисок принос 
на капитал. 

При предвидувањето треба да се има во предвид и силата на 
конкуренцијата и можноста за остварување на екстра приноси.

Можеме да заклучиме дека растот е клучен инпут во секое вреднување 
и постојат три начини на одредување на стапките на раст. Првиот 
кореспондира со минатото, со проценка на историските стапки на раст, 
што може да биде проблематично за компаниите со волатилни стапки на 
раст и со негативни заработки. Вториот начин е со користење на проценки 
на други аналитичари. И покрај можноста аналитичарите да располагаат 
со информации кои не се достапни на остатокот од пазарот, нема докази 
дека нивните резултати за стапките на раст се супериорни во однос на 
историските. Третиот и најдобар начин е предвидување на растот врз основа 
на фундаменталните параметри на фирмите. 

Поврзувањето на растот со фундаменталните показатели зависи 
која стапка на раст се проценува. За да се процени растот на заработките 
по акција, се следи ROE и стапка на задржување (retention rate). За да се 
процени растот на нето добивката, стапката на задржување се заменува со 
стапка на реинвестирање. За проценка на растот на оперативната добивка 
се користи ROC и стапка на реинвестирање. 

Иако модалитетите можат да бидат различни и зависат од приодот, 
постојат некои заеднички карактеристики на сите приоди. Растот и стапката 
на реинвестирање се поврзани, и проценките мораат да бидат конзистентни. 
Втората заедничка карактеристика е дека квалитетот на растот може да 
варира по фирми и најдобра мерка за квалитетот на тој раст е принос на 
инвестиции (ROI). Фирмите кои ќе остварат повисоки приноси на сопствениот 
капитал и вкупниот капитал, нема да генерираат само повисок раст, туку и 
растот ќе влијае на зголемување на нивната вредност.    

Проценка на капиталните расходи и работниот капитал 
Готовинските текови на фирмата се претсметуваат после 

инвестирањето. Две компоненти се предмет на проценка на реинвестирањето. 
Првата е нето капитални расходи (net capital expenditures), која претставува 
разлика помеѓу капиталните расходи и амортизацијата. Втората компонента 
се инвестиции во не-паричен работен капитал (non-cash working capital).
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При проценката на нето капиталните расходи, амортизацијата 
се одзема од капиталните расходи. Рационалноста на приодот е дека 
позитивните готовински текови од амортизацијата го надоместуваат делот 
од капиталните расходи, така што само нивната разлика се одзема од 
готовинските текови на фирмата. Додека информациите за капиталните 
расходи и амортизацијата се видливи во повеќето финансиски извештаи 
на фирмите, нивното предвидување може да биде тешко, од три причини. 
Првата е дека фирмите често прават големи инвестиции во една година, а 
потоа помали во другите години. Втората е дека сметководствениот опфат 
на капитални расходи не ги вклучува трошоците за истражување и развој. 
Третата е дека аквизициите не се класифицираат во сметководството како 
капитални расходи. За фирми, кои примарно растат преку аквизиции, тоа ќе 
значи потценетост на нето капиталните расходи. 

Фирмите можат да одат во одреден период со многу високи капитални 
расходи (воведување на нови производи или нови погони), после кои следат 
периоди на ниски капитални расходи. Заради тоа, кога се проценуваат 
капиталните расходи за предвидување на идните готовински текови, 
потребно е “нормализирање“ на капиталните расходи. Постојат најмалку 
два начини тоа да се направи.

Наједноставна техника на нормализирање е пресметка на просечни 
капитални расходи за одреден број на години (четири до пет). Со тоа се 
опфаќа и можноста фирмата да инвестира во нови погони секои четири-пет 
години. Ако зе земат во предвид само капиталните расходи од последната 
година, има опасност истите да се преценат или потценат. Потребно е да се 
утврдат две детермнинанти: првата е бројот на годините од историјата на 
фирмата, кои ќе се користат (ќе зависи од фирма до фирма), а втората е дали 
просечните капитални расходи ќе бидат следени со просечна амортизација 
за истиот период. Заради фактот што амортизација се реализира низ 
време, нејзината нормализација не е неопходна (освен ако не е премногу 
волатилна).

За фирми со куса историја или кои често го менуваат бизнисот, можат 
да се користат индустриски просеци за капитални расходи. Заради фактот 
што големината на фирмите е различна по индустриите, просеците се 
пресметуваат како капитални расходи во процент од приходите и вкупните 
средства. Одредени аналитичари преферираат да ги гледаат капиталните 
расходи како процент од амортизација и вадат просеци од статистиките на 
индустриите.

При проценката на капиталните расходи, не треба да се прави разлика 
помеѓу интерните инвестиции (кои обично се бележат како капитални 
расходи во извештајот за готовински текови) и екстерните инвестиции (кои 
се аквизиции). Капиталните расходи на фирмата треба да ги опфатат и 
аквизициите. Заради фактот што аквизициите не се прават често, потребно е 
да се нормализираат капиталните расходи во кои има такви ставки. Следно 
прашање кое се појавува е дали треба да се прави разлика помеѓу аквизиции 
финансирани со кеш и оние кои се финансирани со акции? Одговорот е 
негативен. Иако нема да се троши готовина, фирмата го зголемува бројот на 
издадени акции (се дилутира вредноста по акција на постојните акционери). 
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Инкорпорирање на аквизициите во нето капитални расходи и вредноста 
може да биде многу тешко, особено за фирмите кои прават големи аквизиции 
повремено. Предвидување дали некоја фирма ќе има аквизиција, колку таа 
ќе чини и дали ќе влијае на растот на компанијата е речиси невозможно. 
Можно е аквизициите и да се игнорираат. Ова доаѓа од тоа, дека ако се 
плати фер цена за аквизиција, тоа ќе значи нула – нето сегашна вредност 
на инвестицијата (аквизицијата нема влијание на вредноста, без оглед 
на синергијата). Ако се одлучиме да не ја опфаќаме аквизицијата, тогаш 
треба да се остане конзистентен и да не се проценува нејзиното влијание 
на растот. Во спротивно, ако компанијата бележела историски стапки на 
раст, како резултат на стратегија на аквизиции, а сега тоа да не се зема во 
предви, со што се преценува вредноста на компанијата. Сепак, во пракса, не 
се сите аквизиции фер вреднувани.   

Втора компонента на реинвестирањето се инвестициите во работен 
капитал. Зголемувањето на работниот капитал генерира негативен 
готовински тек. Спротивно, намалување на работниот капитал ослободува 
готовина и позитивни готовински текови.

Работниот капитал обично се дефинира како разлика помеѓу обртните 
средства и краткорочните обврски (current assets – current liabilities). За 
потребите на вреднувањето, можни се и моддификации на тоа што се 
користи како работен капитал. Вообичаено, во концепт на работен капитал 
не се користи готовината и инвестициите во хартии од вредност. Ова е 
заради тоа што готовите пари обично се инвестираат во безризични државни 
хартии од вредност, кои иако обезбедуваат понизок принос од инвестициите 
во реални инвестиции, тие сепак обезбедуваат фер принос за ризикот 
(безризична инвестиција). За разлика од побарувањата од купувачите и 
залихите, готовината носи фер приноси и затоа не треба да биде вклучена 
во мерењето на работниот капитал. Кога на фирмата за да работи нормално 
ѝ требаат поголеми износи на готовина за секојдневни операции, или за 
фирма која функционира во услови на слабо развиен банкарски систем, 
треба да се опфати во работниот капитал и готовината.

Исто така, од краткорочните обврски се одзема и делот од долгорочни 
и краткорочни кредити кои достасуваат во тековниот период. Овој дел од 
долгот се зема во предвид кога се пресметува трошокот на долг, така што, 
ако не се одземе би се пресметувал два пати. Обемот на работен капитал 
варира за фирмите од различни сектори, како и во рамките на исти сектори.

Проценката на очекуваните промени во непаричниот работен капитал 
може едноставно да се пресмета за било која година со користење на 
финансиски извештаи. Сепак, треба да се внимава, заради тоа што 
промените можат да бидат нестабилни, односно можни се големи порасти 
во одредена година, како и намалувања во следните години. За да се 
осигура дека проекциите не се резултат на невообичаена година, потребно 
е да се поврзат промените во работниот капитал со очекуваните промени во 
приходите или трошоците за продадени стоки. Може да се користи работниот 
капитал како процент од приходи, во согласност со очекуваните промени 
на приходите за секој период, за да се процени проектирана промена на 
не – паричниот работен капитал низ време. Може да се утврди работниот 
капитал како процент од приходите, со анализа на историјата на компанијата 
или преку стандардите на индустријата (секторот).
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Се поставува прашање како да се постапи кога работниот капитал е 
негативен. Кога работниот капитал се намалува, се ослободува готовината 
и се зголемува готовинскиот тек на фирмата. Доколку компанијата подобро 
менаџира со залихите и со побарувањата, може да се обезбеди намалување 
на работниот капитал, што може да биде извор за позитивен готовински тек 
во следните години. Прашање е дали тоа може да се третира како извор 
на готовински текови на подолг рок. Исто така, треба да се води сметка 
дали намалувањето на работниот капитал ќе се преслика негативно на 
растот на приходите и профитите. Отука, се препорачува, за фирмите со 
позитивен работен капитал, намалувањето на истиот да се третира само на 
краток рок. Неговата проценка треба да се прави како процент од приходите 
(продажбата). На пример, доколку работниот капитал изнесува 10% од 
приходите, а веруваме дека со негово подобро менаџирање истиот може 
да се намали до 6% од приходите, во проекциите може да се намалува 
истиот за 1% во следните четири години, до ниво од 6%, кој би се задржал 
во идниот период.

На прашањето дали работниот капитал може да биде негативен, 
одговорот е, да. Фирмите, чии што тековни обврски се поголеми од тековните 
средства имаат негативен работен капитал, што значи дека користат кредит 
како извор на капитал, посебно во случаеви кога работниот капитал се 
зголемува, како фирмата станува поголема. Ова е дел од стратегиите за 
раст на одредени компании. Иако на прв поглед ова изгледа како ценовно-
ефикасна стратегија, постојат и одредени негативности. Прво, кредитите 
не се бесплатни. Компаниите треба да одлучат дали позајмувањето 
на капитал нема алтернатива и да ги споредат трошокот на долгот со 
акруалите и трговскиот кредит. Второ, негативниот работен капитал, за 
сметководителите и рејтинг агенциите се перцепира како опасност од 
кредитен ризик. Сепак, тоа не значи дека при проценките не може да се 
предвиди негативен работен капитал, на краток рок. На долг рок, не треба 
да се предвидува дека истиот ќе станува се повеќе негативен. Во одреден 
момент промената на работниот капитал треба да се смета како нула или да 
се премине на негово зголемување. 

Можеме да заклучиме, дека кога се вреднува фирма, готовинските текови 
треба да се дисконтираат после исплатата на даноците и реинвестирањето, 
но пред исплата на долговните обврски. Реинвестирањето кое го прават 
фирмите се разгледува од два аспекта. Првиот се нето капиталните 
расходи, кои се разлика помеѓу капиталните расходи (негативен готовински 
тек) и трошоците за амортизација (позитивен готовински тек). Вториот 
аспект се однесува на инвестициите во работен капитал, главно во залихи и 
побарувања од купувачите. Зголемување на работниот капитал е негативен 
готовински тек за фирмата, и спротивно. Работниот капитал на фирмите има 
тенденција да биде волатилен и често тежок за предвидување на идните 
готовински текови. 

Пресметка на терминската вредност
Клучен аспект на овој модел (а воедно и разликата од другите модели) е 

дисконтната стапка. Тука се дисконтира FCFF кој се исплаќа и на акционерите 
и на доверителите. Оттука, користиме WACC  (Weighted Average Cost of 
Capital - пондериран просечен трошок на капиталот) – rwacc: тоа е трошок на 
капитал кој го одразува ризикот на целиот бизнис, кој е комбиниран ризик за 
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акционерскиот и долговниот капитал на фирмата). За сега ние го толкуваме 
rwacc како очекуван принос (expected return) кој фирмата мора да го плаќа на 
инвеститорите за да ги компензира за ризикот од поседувањето на акции 
или должнички инструменти. Доколку фирмата нема долгови, пондериран 
просечен трошок на капиталот е еднаков на очекуваниот принос (rwacc = re ).

Тргнувајќи од овие претпоставки, го имплементираме DFCF моделот, 
со предвидување на FCF на фирмата за одреден временски хоризонт и 
пресметка на вредноста на компанијата во последната година (terminal – 
continuation value of enterprise):

Најчесто, последната вредност се проценува со претпоставка за 
константна долгорочна стапка на растеж gFCF за FCF до годината N, така 
што: 

Долгорочната стапка на раст gFCF обично се базира на очекуваната 
долгорочна стапка на раст на приходите на фирмата. 

Постои важна врска помеѓу моделот на дисконтиран слободен паричен 
тек и NPV правилото за капитално буџетирање. Поради тоа што слободниот 
паричен тек на компанијата е еднаков на збирот на паричните текови на 
тековните и идните инвестиции на фирмата, можеме да ја интерпретираме 
enterprise value на компанијата како вкупна нето-сегашна вредност која 
фирмата ќе ја заработи со продолжување на постојните проекти и со 
иницирање на нови проекти. Оттука, нето-сегашната вредност на било 
кој индивидуален проект претставува негов допринос на вредноста на 
компанијата. За да се максимизира цената на акцијата на фирмата, треба 
да се прифатат проекти кои имаат позитивна нето-сегашна вредност. 

Многу предвидувања и проценки се потребни за да се оцени FCF од 
еден проект (при оценка на NPV на инвестиција). Исто е и за компанија. 
Имено, потребно е да се предвиди идната реализација (продажба), 
оперативни расходи, даноци, капитални расходи и др. фактори. Од друга 
страна, проценката на FCF ни дава флексибилност да инкорпорираме во 
проценката многу специфични детаљи, кои имаат значење за иднината на 
компанијата. Сепак, одредени претпоставки се поврзани со несигурности. 
Оттука, потребно е да се примени Анализа на осетливоста, за да се преведе 
несигурноста во опсег на потенцијални вредности на акцијата.
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2.5. АНАЛИЗА НА КОМПАНИИТЕ И ВРЕДНУВАЊЕ НА 
АКЦИИ135

 За да се процени вредноста на акционерскиот капитал, ја пресметуваме 
сегашната вредност на вкупните исплати на компанијата на сопствениците 
на акции. 

Исто така, за да се процени enterprise value на компанијата, се 
пресметува сегашната вредност на слободните парични текови (Free 
Cash Flow – FCF) која фирмата ги има на располагање за да ги исплати 
инвеститорите (акционери и доверители).

Слободните парични текови се добиваат преку следната пресметка:

Free Cash Flow = EBIT (1-T) + Амортизација – Капитални расходи – 
Пораст на Нето Обртниот Капитал

Free Cash Flow го мери остварениот кеш, пред да се направат било 
какви исплати на долгови или на акционерите.

Преку користење на методот на NPV (Нето сегашна вредност), ќе ја 
пресметаме сегашната вредност на компанијата (current enterprise value V0 ) со пресметување на сегашната вредност на FCF на фирмата, односно преку 
моделот на дисконтирани слободни парични текови (Discounted Free Cash 
Flow Model), според кој:

V0 = PV (Future Free Cash Flow of Firm)
Преку пресметување на enterprise value можеме да ја процениме 

вредноста на акциите, и тоа, преку делење со вкупниот број на издадени 
акции:

Имплементација на моделот
Клучен аспект на овој модел (а воедно и разликата од другите модели) е 

дисконтната стапка. Тука се дисконтира FCF кој се исплаќа и на акционерите 
и на доверителите. Оттука, користиме WACC  (Weighted Average Cost of 
Capital - пондериран просечен трошок на капиталот) – rwacc : тоа е трошок на 
капитал кој го одразува ризикот на целиот бизнис, кој е комбиниран ризик за 
акционерскиот и долговниот капитал на фирмата). За сега ние го толкуваме 
rwacc како очекуван принос (expected return) кој фирмата мора да го плаќа на 
инвеститорите за да ги компензира за ризикот од поседувањето на акции 
или должнички инструменти. Доколку фирмата нема долгови, пондериран 
просечен трошок на капиталот е еднаков на очекуваниот принос (rwacc = re ).

Тргнувајќи од овие претпоставки, го имплементираме DFCF моделот, 
со предвидување на FCF на фирмата за одреден временски хоризонт и 
пресметка на вредноста на компанијата во последната година (terminal – 
continuation value of enterprise):

135 Проф. д-р Зоран Ивановски, Економски факултет, Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје
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Најчесто, последната вредност (terminal value) се проценува со 
претпоставка за константна долгорочна стапка на растеж gFCF за FCF до 
годината N, така што: 

Долгорочната стапка на раст gFCF обично се базира на очекуваната 
долгорочна стапка на раст на приходите на фирмата. Да го објасниме ова 
преку пример:

Претпоставуваме дека компaнија А имала реализација 518 милиони 
долари во 2005. Претпоставуваме дека очекуваме реализацијата да расте 
9% во 2006, но после тоа стапката ќе забавува со раст по 1% годишно, така 
што ќе изнесува 4% во 2011. Тргнувајќи од профитабилноста на комапнијата 
во минатото, очекуваме ЕБИТ да биде 9% од реализацијата, зголемувањето 
на NWC да биде 10% од порастот на реализацијата, а капиталните расходи 
се еднакви на амортизацијата. Ако компанијата А има 100 милиони долари 
во кеш, 3 милиони долари долгови, 21 милион издадени акции, а WACC 
е 11%, бараме одговор која е вредноста за акциите на компанијата А на 
почетокот на 2006.

Го проценуваме FCF на компанијата:
Табела 4

FCF 
редвидување 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Реализација 518 564.6 609.8 652.5 691.6 726.2 755.3

Раст во однос 
на претх.год 9% 8% 7% 6% 5% 4%

ЕБИТ (9% од 
Реализација) 50.8 54.9 58.7 62.2 65.4 68.0

Минус - Данок
(37%) (18.8) (20.3) (21.7) (23.0) (24.2) (25.1)

Плус: 
Амортизација - - - - - -

Минус: 
Капитални 

расходи
- - - - - -

Минус: 
Зголемување 
NWC (10% од 
реализација)

(4.70) (4.5) (4.3) (3.9) (3.5) (2.9)

FCF 27.4 30.1 32.7 35.3 37.7 39.9

NWC = Тековни средства – Тековни обврски 
(NWC = Current Assets- Current Liabilities)

N
FCFwacc

FCF

FCFwacc

N
N xFCF

gr
g

gr
FCF

V
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Поради тоа што очекуваме FCF на компанијата А да расте по константа 
стапка после 2011, можеме да ја пресметаме terminal enterprise value:

Од ова произлегува дека current enterprise value на компанијата А е 
сегашна вредност на нејзините FCF плус terminal value:

Сега можеме да ја пресметаме вредноста на акциите:

Постои важна врска помеѓу моделот на дисконтиран слободен паричен 
тек и NPV правилото за капитално буџетирање. Поради тоа што слободниот 
паричен тек на компанијата е еднаков на збирот на паричните текови на 
тековните и идните инвестиции на фирмата, можеме да ја интерпретираме 
enterprise value на компанијата како вкупна нето-сегашна вредност која фирмата 
ќе ја заработи со продолжување на постојните проекти и со иницирање на 
нови проекти. Оттука, нето-сегашната вредност на било кој индивидуален 
проект претставува негов допринос на вредноста на компанијата (enterprise 
value). За да се максимизира цената на акцијата на фирмата, треба да се 
прифатат проекти кои имаат позитивна нето-сегашна вредност. 

Многу предвидувања и проценки се потребни за да се оцени FCF од 
еден проект (при оценка на NPV на инвестиција). Исто е и за компанија. Имено, 
потребно е да се предвиди идната реализација (продажба), оперативни 
расходи, даноци, капитални расходи и др. фактори. Од друга страна, 
проценката на FCF ни дава флексибилност да инкорпорираме во проценката 
многу специфични детаљи, кои имаат значење за иднината на компанијата. 
Сепак, одредени претпоставки се поврзани со несигурности. Оттука, потребно 
е да се примени Анализа на осетливоста (Sensitivity Analysis), за да се преведе 
несигурноста во опсег на потенцијални вредности на акцијата.

Анализа на осетливоста
Анализата на осетливоста ќе ја презентираме преку пример. Во 

претходниот пример, со компанијата А, ЕBIТ беше предвиден како 9% од 
реализацијата. Доколку компанијата успее да ги редуцира своите оперативни 
расходи и да го зголеми ЕBIТ на 10% од реализацијата, ќе анализираме како 
се проценува промената на вредноста на акциите.

Решението се состои во следното: ЕBIT ќе се зголеми за 1% од 
продажбата, споредбено со претходниот пример. Така, во првата година, 
EBIT ќе биде 1% x 564,4 милиони = 5,6 милиони повисок. После оданочување, 
ќе имаме зголемување на FCF во година 1 за (1-0.37) x 5,6 = 3,5 милиони 
долари, на вкупно 30.9 милиони (27.4+3.5). На сличен начин се добиваат 
FCF за сите години:
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Табела 5

Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FCF 30.9 33.9 36.8 39.7 42.3 44.7

Сега можеме да ја преоцениме цената на акциите. Прво ја пресметуваме 
terminal year value - V2011:

xV

milioniV

P

Нова вредност на акциите е:

Во трудот се презентирани различни методи за вреднување. Методите 
се фокусирани на добивање на различни вредности и користат различни 
варијабли. Така, вредноста на акциите е детерминирана со сегашната 
вредност на идните дивиденди. На овој начин всушност се проценува 
вистинската вредност (intrinsic value) на акциите.

Можеме да ја процениме вкупната пазарна капитализација на 
сопствениот капитал на компанијата како сегашна вредност на вкупните 
исплати на компанијата, кои опфаќаат исплата на дивиденди и реоткуп на 
акции (discounted cash fl ow).

Конечно, сегашната вредност на слободните парични текови на 
фирмата, во кои влегуваат готовината на компанијата, која може да ја 
користат и акционерите и кредиторите, ја детерминира вредноста на 
компанијата (enterprise value).

Вистина е дека математичките методи се релативно нова алатка со 
голема сила, чија примена овозможува постигнување на исклучителни 
резултати во анализа на инвестициите. Секогаш било правило во историјата 
на науката, дека пронаоѓањето на нови алатки претставува клуч за нови 
откритија. Може да се очекува дека ова правило ќе се покаже како вистинито 
и во економијата.

Сепак, мора да се потенцира фактот дека ниту еден модел (техника) не 
обезбедува конечен одговор во однос на вистинската вредност на акциите. 
Сите приоди и модели се базираат на претпоставки и предвидувања кои 
се во голема мерка несигурни за да обезбедат дефинитивна проценка на 
вредноста на фирмата.

Повеќето практичари користат комбинација на различни приоди (од кои 
дел и презентиравме во трудот) и стекнуваат самодоверба ако резултатите 
од различните методи се константни. 

xV

milioniV

P
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Вреднување базирано на споредливи фирми
До сега ги вреднувавме фирмите или нивните акции со разгледување 

на очекуваните идни парични текови, кои им следуваат на сопствениците 
на акциите. Според Законот за една цена, нивната вредност претставува 
сегашна вредност на нивните идни парични текови, заради фактот што 
сегашната вредност е износ кој инвеститорот може да го вложи во друга 
алтернатива на пазарот, за да добие ист паричен тек при исто ниво на ризик.

Втора апликација на Законот за една цена е методот на споредливи 
(method of comparables). Со овој метод не се проценува вредноста на фирмата 
преку директна оценка на паричните текови, туку се проценува вредноста 
на фирмата врз база на други, споредливи фирми или инвестиции, кои се 
очекуваат да остварат многу слични парични текови во иднина.

На пример, разгледуваме случај на нова фирма, кој е иста како 
веќе постоечка јавно поседувана компанија. Ако тие фирми генерираат 
идентични парични текови, Законот за една цена имплицира дека можеме 
да ја користиме вредноста на постојната компнија за да се одреди вредноста 
на новата фирма. 

Се разбира, идентични компании не постојат. Дури и две фирми во иста 
индустрија, кои продаваат исти производи, слични по многу аспекти, можат 
да се разликуваат по големина и обем на производство. Во следната анализа 
ќе се обидеме да ги објасниме начините за надминување на разликите за да 
можат да се користат споредливите големини за вреднување на компаниите 
со слични бизниси, како и да ги објасниме силните и слабите страни на овој 
приод. 

Разликите помеѓу фирмите, кои се должат на големината, обемот на 
производство и слично, можат да се надминат со изразување на нивните 
вредности како вредносни варијабли (valuation multiple), кои претставуваат 
вредносни коефициенти (ratio). Како аналогија, да разгледаме вреднување 
на зградите. Природна мерка за споредба ќе биде цената по квадратен 
метар на скоро продадена зграда во таа област. Така, со множење на 
квадратурата на зградата со цената по квадратен метар, може да се добие 
разумна проценка на вредноста на зградата. Ова идеа може да се примени 
и за акциите, со тоа што ќе се применат соодветни мерки.

Коефициент цена-заработка (Price – Earnings Ratio P/E). Најчесто 
користена вредносна варијабла е коефициентот цена – заработка. P/E е 
еднаков на цената на акцијата поделена со нејзината заработка по акција 
(EPS). Логиката за неговата употреба е таа, што кога инвеститорот купува 
акција, тој го купува правото на идните заработки на фирмата, а речиси е 
сигурно дека разликите ќе постојат. Отука следува, дека инвеститорот ќе 
сека да плати повеќе за акција која ветува поголеми идни заработки. Така, 
можеме да ја процениме вредноста на акцијата на фирмата со множење на 
нејзиниот тековен EPS со просечен просечен P/E коефициент на споредливи 
фирми. 

Може да се пресмета коефициентот P/E за фирма, со користење 
на претходни заработки, таканаречено trailing earnings (за претходните 12 
месеци) или на очекуваните заработки - forward earnings (за следните 12 
месеци), така што се добиваат историски P/E (trailing) и иден P/E (forward) 
респективно. 
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За вреднување, подобар е идниот P/E, заради генералниот интерес на 
инвеститорите за идните заработки. Можеме да го интерпретираме форвард 
P/E во услови на модел на дисконтирање на дивиденди или модел на вкупни 
исплати.

На пример, во случај на константен раст на дивидендите следува:

grgr
EPSDiv

EPS
P

EForwardP
ee

fcfwacc gr
EBITDAFCF

EBITDA
V

Според равенката следи дека ако две акции имаат исти исплати и стапки 
на раст на EPS, како и еквивалентен ризик (а отука и ист трошок на сопствен 
капитал), тие треба да имаат еднаков P/E. Исто така, равенката покажува 
дека фирмите и индустриите со високи стапки на раст, кои создаваат пари 
повеќе отколку нивните инвестициони потреби со што можат да задржат 
високи стапки на исплати, треба да имаат еднакви P/E показатели. 

Пример: Претпоставуваме дека фирмата Б има EPS од 1.38 долари. 
Ако просечен P/E на споредливи акции е 21.3, која е вредноста на акцијата 
на компанијата Б, со користење на P/E модел на вредносни варијабли и кои 
се претпоставките на проценката?

Проценката на акциите на компанијата Б се врши со множење на EPS 
со P/E на споредливи фирми. 

P0 = 1.38 долари x 21.3 = 29.39 долари

Ова проценка се базира на претпостваки дека компанијата Б има 
ист ризик, стапки на исплата и стапки на раст, како и компаниите со кои се 
споредува.

Исто така, честа практика е да се користат вредносни варијабли кои се 
базираат на enterprise value на компанијата. Вредноста на претпријатието 
претставува вкупна вредност на бизнисот на фирмата, а не само вредност на 
сопственичкиот капитал, користењето на enterprise value, има предности ако 
сакаме да споредуваме компании со различно ниво на левериџ.

Заради фактот што вредноста на претпријатието ја претставува целата 
вредност на фирмата пред да ги исплати долговите, за да добиеме соодветна 
варијабла, ја делиме со мерка за заработки или парични текови пред да се 
исплатат каматите. Обично, такви мерки се EBIT (оперативна добивка) или 
EBITDA (оперативна добивка минус амортизација) и слободен паричен тек. 

Заради фактот што капиталните расходи можат да варираат значајно 
од период до период (пример, компанијата има потреба од дополнителен 
капацитет и гради фабрика во една година, но после тоа може да нема 
потреба од нови проширувања повеќе години), повеќето практичари се 
потпираат на enterprise value на EBITDA варијабли. Ако се очекува FCF (free 
cash fl ow) да расте константно следува:
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Како и кај P/E варијаблата, ова вредносна варијабла е повисока за 
фирми кои имаат повисоки стапки на раст и помали потреби за капитал 
(така што слободниот паричен тек е поголем дел од EBITDA). 

Пример:
Претпоставуваме компанијата АБ има EPS од 2.30 долари и EBITDA 

од 30.7 милиони долари. Фирмата има издадено 5.4 милиони акции и долг 
од 125 милиони долари. Компанијата ББ е слична на компанијата АБ, заради 
тоа што се бави со ист бизнис, но фирмата ББ нема долгови. Ако ББ има 
P/E од 13.3 и enterprise value во EBITDA од 7.4, проценетата вредност на 
акциите на компанијата АБ со двете варијабли ќе биде:

Користејќи го P/E на компанијата ББ од 13.3, вредноста на акциите на 
компанијата АБ изнесува:

P0 = 2.30 долари x 13.3 = 30.59 долари

Со користење на enterprise value од EBITDA, можеме да ја пресметаме 
вредноста на претпријатието АБ:

V0 = 30.7 долари x 7.4 = 227.2 милиони долари

Потоа го одземаме долгот и делиме со бројот на издадени акции на 
фирмата АБ:

Заради големата разлика во левериџот помеѓу компаниите, втората 
проценка е посигурна, која се базира на вредноста на претпријатието. 

Во проценките и вреднувањето можат да се користат и други варијабли. 
Ако ја анализираме вредноста на претпријатието (enterprise value) како 
варијабла на продажбата, може да се претпоставува дека фирмата ќе ги 
задржи маргините на продажба и во иднина. Кај фирмите каде има значајно 
ниво на основни средства, коефициентот цена – книговодствена цена (price 
to book value to equity) на акциите може да се користи. Одредени коефициенти 
се карактеристични за одделни индсутрии. Така кај кабелските оператори се 
користи показате enterprise value по претплатник. 

Сепак, прикажаниот модел има ограничувања. Ако компаниите кои се 
споредуваат не се идентични, варијаблите нема да одговараат, а се разбира, 
фирмите не се идентични. Така, корисноста на овој модел ќе зависи од 
природата на разликите помеѓу фирмите и сензитивноста на варијаблите 
на тие разлики.

Во следната табела се наведени повеќе варијабли за компании од 
бизнисот со патики.

Берзански цени и варијабли за чевларска индустрија, јануари 2006

P
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Табела 6

Фирма Цена на 
акција

Пазарна 
капитализација

Enterprise 
value P/E Price/

Book

Enterprise 
value/

Продажба

Enterprise 
value/

EBITDA

Nike 84.20 21.830 20.518 16.64 3.59 1.43 8.75

Puma 312.05 5.088 4.593 14.99 5.02 2/19 9.02

Reebok 58.72 3.514 3.451 14.01 2.41 0.90 8.58

Skechers 1709 683 614 17.63 2.02 0.62 6.88

И покрај фактот што станува збор за компании кои се бават со ист бизнис, 
за кои се користат исти показатели и варијабли, приметна е дисперзија на 
вредностите и нивна варијација. Дури и за показаетeлот Enterprise value / 
EBITDA, каде е забележлива најмала варијација, не можеме да добиеме 
прецизни проценки на вредностите. 

Разликите помеѓу тие варијабли најмногу се резултат на разликите во 
очекуваните идни стапки на раст, ризик (а отука и трошокот на капитал). 
Инвеститорите на пазарите ги разбираат тие разлики, така што и акциите се 
вреднуваат согласно на тоа. Но, кога за вреднување на фирмите се користат 
варијаблите, не постои јасна насока како да се усогласат разликите, освен 
да се намали бројот на показателите.

Второ ограничување на овој модел на споредување е во тоа што тој 
обезбедува само информации за вредноста на фирмата споредена со друга 
споредлива фирма. Користењето на овие варијабли нема да ни помогне 
ако целата индустрија е преценета. Ова се случи за време на интернет 
бумот во доцните деведесети години од дваесетиот век. Заради тоа што 
многу од таквите фирми немаа позитивни парични текови, беа создадени 
нови варијабли, како на пример (број – колку пати е прочитана/отворена 
страницата). Додека таквите варијабли можат да ја споредат вредноста на 
една компанија во однос на друга, многу потешко е да се оправда берзанската 
цена на кацијата на тие компании, ако се користат реалистички проценки на 
паричните текови и дисконтирани слободни парични текови. 

Користењето на моделот на вреднување кој се базира на споредба, 
најчесто се користи како “shortcut“ на моделите на дисконтиран паричен тек. 
Наместо одделните проценки на трошоците на капитал на компаниите, како 
и на нивните идни добивки и парични текови, аналитичарите се потпираат 
на пазарните проценки на вредноста на други компании со слични идни 
движења. 
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Добрата страна на овој модел е што се базира на фактичките цени 
на реални фирми, а не на некогаш нереалните предвидувања на идните 
парични текови. 

Друга слабост на овој модел на споредба е што не ги зема во 
предвид важните разлики помеѓу фирмите. Факт дека некоја компанија има 
исклучителен менаџмент, или развила ефикасен процес на производство 
или има нов патент, се игнорира во овој модел за вреднување.

Методот на дисконтиран паричен тек има предности, затоа што 
овозможува да се инкорпорираат специфични информации за трошокот на 
капитал на фирмата или нејзиниот иден развој.

Оттука, заради фактот што основен показател за вредноста на 
една компанија е нејзината способност да генерира парични текови за 
инвеститорите, методите на дисконтиран паричен тек имаат поголем 
потенцијал и се поточни отколку користењето на моделот на споредба и 
вредносните варијабли. 

На крај, можеме да констатираме дека нема една техника која може 
да даде краен одговор за вистинската вредност на акциите. Сите приоди 
тргнуваат од одредени претпоставки или предвидувања, кои се премногу 
несигурни за да добиеме дефинитивна проценка на вредноста на фирмата. 
Повеќето практичари користат комбинација на приодите и добиваат 
самодоверба, ако резултатите се исти при примена на различни модели 
(P/E, Price/Book, EV/Sales, EV/EBITDA, Константен раст на дивиденди, 
Дисконтиран FCF и др.).
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2.6. ТЕХНИЧКА АНАЛИЗА НА АКЦИИ136

Техничката анализа претставува облик на анализа на пазарот 
на хартии од вредност заснована на проучување на цените и обемот на 
тргување. Со употреба на одговарачки методи, целта на техничката анализа 
е идентификување на ценовните трендови на пазарот на акции, фјучерси 
или валути. Со една реченица, техничката анализа е процес со кој врз 
основа на движењето на цените на акциите во минатото , се формулира 
став за идните текови.

Корените на техничката анализа може да се најдат во работата 
на Чарлс Дау и неговите заклучоци кои се однесуваат на глобалното 
однесување на пазарот, и во теоријата на Елиотовите бранови. Дау не ја 
сметал својата теорија како орудие за предвидување на движењето на 
пазарите или како водич за инвеститорите, туку како еден вид на барометар 
за општите пазарни трендови.

Под поимот методи на техничка анализа се обединуваат сите 
оние методи кои се користат во процесот на следење на цените, а со 
една единствена цел: - што е можно појасно согледување на тековите 
на случувањата. Во таа група спаѓаат разнородни, главно статистички  
методи, меѓу кои најпопуларни се: следење на трендот, употреба на 
движечки просеци, препознавање на ценовните контури, пресметување на 
индикаторите и осцилаторите како и анализа на циклусот.

Тоа што треба да се истакне е дека техничката анализа не е наука, 
барем не е во права смисла на зборот, и методите кои се користат многу често 
отстапуваат од конвенционалниот начин на нивна употреба.  Предноста 
на овие методи е во релативно едноставната употреба, со цел  за кратко 
време да дадат што појасна слика за движењето на цените и   да се избегне 
употреба на комплексни, математички засновани методи.   Причината за 
наведеново е едноставна и се огледува во динамиката на финансиските 
пазари, каде промените се случуваат во доста кратки временски рокови, 
така да брзината за донесување на одлуки е од суштинско значење.

Техничката анализа е процес на анализирање на минатите цени на 
хартиите од  вредност со цел да се предвидат можните идни цени. Тоа се 
прави преку споредба на моменталните ценовни движења со минатите. 
Техничарот може да го дефинира овој процес како факт дека историјата се 
повторува, додека останатите се задоволуваат со тврдењето дека сите ние 
треба да учиме од минатото.

Но само мал дел од техничарите можат доследно и прецизно да ги 
одредат идните ценовни движења. Како и да е, доколку не сте во можност 
прецизно да ги одредите идните цени, техничката анализа може да послужи 
како средство за редуцирање на ризикот и зголемување на профитот.

Аналогија во однос на тоа како техничката анализа може да го подобри 
вашето инвестирање претставува рулетот. Казината заработуваат на 
рулетот, но не врз основа на тоа што знаат кој број ќе биде следен, туку врз 
основа на тоа што нивните шанси се малку подобрени со додавање на „0„ и 

136 Проф. д-р Зоран Ивановски, Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје
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„00„. Слично на ова кога инвеститорот купува акција, не знае  дали нејзината 
цена ќе расте или не. Но, доколку купи акции кои што се во нагорен тренд, со 
каматни стапки кои паѓаат, тој си ги зголемува  своите шанси за создавање 
на профит. 

На 28 октомври 1997 година на њујоршката  берза беше тргувано со 
повеќе од 1,2 милијарди акции, со вкупна пазарна вредност од приближно 
50 милијарди американски долари. Тргуваните акции проценети на 25 
милијарди американски долари сега се сметаат за рутина при секојдневното 
тргување на големата табла. И ова е само дел од приказната. На NASDAQ 
пазарот бележи уште поголем обем на тргување а значителен број акции се 
продаваат и купуваат и на Американската берза и на различни регионални 
берзи низ целата земја. Професионалните аналитичари и советници за 
инвестиции учествуваат во предвидувањето на движењето на цените на 
хартиите од вредност.

Обидот точно да се предвиди идниот тек на цените на акциите, а со тоа 
и соодветното време кога да се купи или да се продаде некоја акција мора да 
се смета за едно од најупорните настојувања  на инвеститорите.  Денес има 
луѓе кои ги предвидуваат идните цени на акциите со мерење на сончевите 
дамки, гледање на фазите на месечината и слично, но најголем број од 
нив се одлучуваат за еден од двата метода: техничка или фундаментална 
анализа.

Техничката анализа е процес на анализирање на минатите цени на 
хартиите од вредност со цел да се предвидат можните идни цени. Таа се 
концентрира на тоа зошто, кога и како да се пласираат пари во акции или 
да се продаваат акции. Во секој случај техничката анализа е поприфатлива 
за инвеститорите на активното портфолио менаџерство. Инвестиционата 
политика може да биде активна или пасивна. Пасивната се однесува на 
оние инвеститори кои инвестираат во вредности и за кои е карактеристичен 
пристапот – “купи и чувај”. Активните инвеститори повеќе се насочени кон 
приходни зделки, односно кон инвестициона политика: “купи евтино - продај 
скапо”.

Генерално, постојат два начини на проценка на хартии од вредност: 
фундаментална и техничка анализа. Во што е разликата? 

Фундаменталната анализa се труди да ја пронајде „внатрешната“, т.е. 
„вистинската“ вредност на одредена хартија од вредност, независно  од 
моменталната состојба на пазарот, т.е. нејзината пазарна цена која станува 
битна во моментот на носењето на конечната одлука за купување/задржување/
продавање на хартијата од  вредност. Оттаму, доколку утврдената „вистинска 
“ вредност на акцијата е пониска од пазарната, тогаш купувањето на таа 
хартија од вредност е добра инвестиција. При тоа, фундаменталната анализа 
користи повеќе методи за проценка на  вредноста на компанијата-издавач 
на хартиите од вредност, предностите, ризиците од работењето, можностите 
за иден развој и сл. На пример, некоја хартија од вредност во моментот е 
со пазарна цена која е еднаква  или повисока од „вистинската“, но заради  
очекувањата за развој може да претставува добра инвестиција.

Техничката анализа, од друга страна, воопшто не ги зема предвид 
перформансите на издавачот, туку се базира исклучиво на пазарните 
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движења на хартиите од вредност, пред се’ на цените и истргуваните  
количини. При тоа, целта на техничката анализа е да го открие моментот  
кога да се купи и кога да се продаде, максимизирајќи ја на тој начин  
заработувачката. Техничката анализа поаѓа од претпоставката дека 
квалитетите на компанијата -издавач и на конкретната хартија од вредност, 
информациите, како и идните очекувања се веќе вградени во нејзината 
пазарна цена и дека единственото што треба да се направи  е да се 
предвиди моментот кога хартијата од вредност ја достигнува највисоката 
цена и ќе почне да се намалува (тоа е моментот кога треба да се продава) 
или пак, доколку цената оди надолу, да се предвиди моментот на најниската 
цена после која истата ќе почне да расте (тоа е моментот кога треба да се 
купува). При тоа, техничката анализа користи голем број на методи, кои се 
усовршуваат од ден на ден, но, во основата  лежат споредбите на цените и 
количините на тргувањето со одредена хартија од вредност. 

Техничката анализа ги користи теориите на психологијата на 
масите,  односно однесувањето на големи групи на луѓе, кои, во случајов, 
го сочинуваат пазарот. Интересно е да се каже дека скоро секој голем 
инвеститор кој користи техничка анализа најчесто има свои специфични  
техники со кои, доколку се покажат успешни, заработува и потоа ги објавува  
како „сигурни“ методи. Но, тука е битно да се напомене дека во многу случаи 
техничката анализа самата себе се докажува, но и побива. Имено, доколку 
сите користат иста метода која вели дека цената на одредена хартија ќе 
расте, тие ќе купуваат и цената тогаш навистина ќе расте! И обратно, се 
разбира.

Tехничката анализа претставува една од најстарите алатки за 
предвидување на цената на акциите. Историјата на техничката анализа 
може да се прегледа во записите на Чарлс Дау во списанието Вол Стрит 
Журнал во периодот меѓу 1900 година и 1920 година. Но, нејзините  основни 
концепти станаа популарни со статиите на Хамилтон во 1922 година и Реј 
во 1932 година.

Историјата на техничката анализа датира од пред стотици години. 
Може да се каже дека нејзините принципи произлегуваат од анализирањето 
на финансиските пазари во текот на тие изминати години. Најстариот познат 
метод на техничката анализа беше развиен од Хома Мунехиса во раниот 18-
ти век, кој понатаму еволуираше, односно од кој произлегоа  денеска добро 
познатите техники на свеќасти графикони.

Дау теоријата се базира на сите собрани записи од Чарлс Да у. Дау 
теоријата е формулирана од серијата на едиторијали на Вол Стрит Журнал 
авторизирани од Чарлс Х. Дау од 1900 година сè до неговата смрт во 1902 
година. Овие едиторијали ги одразуваат верувањата на Дау за тоа како 
треба да се однесува пазарот на акции и како пазарот треба да се користи 
за да се измери здравјето на бизнис опружувањето.Заради неговата смрт, 
Дау никогаше не ја публикувал неговата комплетна  теорија за пазарите, но 
неколку негови следбеници и соработници имале публицирани трудови кои 
ги прошириле едиторијалите.

Други личности кои исто така се сметаат за пионери во техничката 
анализа се Ралф Нелсон Елиот и Вилијам Делберт Ган. Тие развија  свои  
респективни техники во раниот 20 -ти век.
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Како и да е, во доцните 70-ти, со појавата на компјутерите започна и 
периодот на сè поголемо користење на методите на техничката анализа, со 
тоа што се овоможи хипотезите и индикаторите да можат да се пресметаат 
и потоа повторно да бидат тестирани со цел да се открие нивното делување.

Пред да се започне со презентација на вистинските техники и алатки 
кои се користат во техничката анализа, она што треба прво да се направи е 
да се дефинира истата, да се каже нешто за филозофските  претпоставки 
на кои таа се темели, и секако, јасно да се разграничи техничката од 
фундаменталната анализа.

Техничката анализа е процес на анализирање на минатите цени на 
хартиите од вредност со цел да се предвидат можните идни цени. Таа се 
концентрира на тоа зошто, кога и како да се пласираат пари во акции или да се 
продаваат акции. Таа определува оптимален тајминг за позиција и нејзините 
заклучоци се однесуваат на тоа, колку долго да се остане во одредена 
инвестициона зделка. Ова е значајно за одреден вид на деривативни  структури 
кои некого можат да го одведат во позиција. Во секој случај техничката анализа 
е поприфатлива за инвеститорите на активното портфолио менаџерство. 
Веќе е споменато дека инвестиционата политика и пристап може да биде 
активна или пасивна. Пасивната се однесува на оние инвеститори кои 
инвестираат во вредности и за кои е карактеристичен пристапот “купи и чувај”. 
Активните инвеститори повеќе се насочени кон приходни зделки, односно кон 
инвестициона политика: “купи евтино, продај скапо”.

Техничкиот пристап се темели на три претпоставки:

1. Пазарните движења ги земаат во предвид сите достапни 
информации;

2. Цените ги следат трендовите и 
3. Историјата се повторува;

A. Тврдењето дела пазарните движења ги земаат во предвид сите 
достапни информации е камен темелник на техничката анализа. Доколку 
значењето на оваа прва претпоставка не биде во потполност разбрано, 
тоа што следи понатаму нема да има преголема смисла. Техничарот 
верува дека сè она што може потенцијално да влијае врз цената –  
фундаментално, политички, психолошки или на било кој друг начин- веќе  
се одразува во пазарната цена. Токму заради тоа, единствено нешто што 
е потребно да се истражи е движењето на цените. Иако овој заклучoк 
може да звучи самоуверено, тешко е да се сложите доколку немате време 
за размислување во однос на неговото ви стинско значење.

Она што техничарот го тврди е дека ценовните движења се одраз 
на промените на понудата и побарувачката. Ако побарувачката ја 
надминува понудата, цената мора да порасне. Ако понудата ја  надминува  
побарувачката, цената мора да падне. Овој образец е темел на сите економски 
и фундаментални предвидувања.Техничарот го разбира овој образец на 
спротивен начин и доаѓа до заклучок дека ако цените растат заради кој било 
која специфична причина, побарувачката мора да ја  надмине понудата со 
тоа што и фундаменталните вредности ќе растат. Ако цените паднат, истото 
ќе се случи и со фундаменталните вредности. Последниот коментар во врска 
со фундаменталните вредности не би требало да звучи изненадувачки во 
контекст на техничката анализа. На крај, техничарот индиректно ги aнализира 



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност360

фундаменталните вредности. Поголем број на техничарите ќе се сложат дека 
инхерентното влијание  на понудата и побарувачката, предизвикува раст или 
пад на пазарните  вредности. Графиконите сами од себе не предизвикуваат 
раст или пад на пазарните вредности. Тие само ја одразуваат моменталната 
психолошка состојба на пазарот.

Како правило, графиконистите не ги бараат причините заради кои 
цените растат или опаѓаат. На почетокот при формирањето на ценовниот  
тренд никој не знае зошто пазарот се однесува на одреден начин. Иако  
понекогаш техничкиот пристап се чини преедноставен, логиката која   
стои позади првата претпоставка, дека пазарот ги зема во предвид сите 
достапни информации, станува сè поуверлива. Со анализа на графиконите  
кои ја прикажуваат цената како и големиот број на технички показатели, 
графиконистот му дава можност на пазарот- самиот тој да го информира во 
која насока нејверојатно ке тргне, но нема намера да го надмудри  истиот. 
Тој е свесен дека постојат причини заради кои пазарот расте или опаѓа. Но, 
тој не верува дека осознавањето на тие причини е навистина потребно во 
процесот на предвидување на цените.

Б. Концептот на трендот е апсолутно неопходен за техничкиот  
пристап. Целата смисла на прикажувањето на движењето на цени те на 
графиконите е да се идентификуваат трендовите во рана фаза на развој 
со цел тргување во насока на тие трендови. Всушност, најголем број на 
техники кои се користат во овој пристап ги следат трендовите, што значи 
дека нивната намера е да ги препознаат и следат постоечките трендови. 
Нужната последица на претпоставката дека цените се движат спрема 
трендовите е дека моменталниот тренд е поверојатно дека ќе продолжи 
отколку да се промени. Друг начин на кој  може да се донесе  истиот заклучок 
е дека моменталниот тренд кој се одвива ќе продолжи во истата насока се 
до моментот додека истиот не се промени. Целокупниот пристап во однос 
на следење на трендот е максимално да се искористи  моменталниот тренд 
сè до моментот додека истиот не се промени.

Графикон бр.1 – Моментален тренд
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В. Историјата се повторува. Голем дел од техничката анализа и 
анализата на пазарните движења се однесува на  проучување на човечката 
психологија. На пример обрасците кои се појавуваат на графиконите, 
кои се идентификувани и категоризирани во последните стотина години 
одржуваат определени слики кои постојано се појавуваат на ценовните  
графикони. Тие слики го откриваат растечкото или опаѓачкото психолошко 
расположение на пазарот. Со оглед на тоа дека тие обрасци служеле 
добро во минатото, се претпоставува дека ќе служат исто толку добро и   
во иднина. Тие се темелат на анализирањето на човечката психологија 
која нема изразена тенденција за промени. Друг начин на кој може да се 
истакне заклучок во однос на повторувањето на историјата е тоа дека 
клучот за разбирање на иднината лежи во минатото,односно иднината е 
само повторување на минатото.

Една од големите предности на техничката анализа е нејзината 
адаптибилност во однос на скоро секоја пазарна околина и временска  
димензија. Скоро и да нема област на тргување (без разлика дали станува 
збор за акции или фјучерси) каде овие принципи не се употребуваат.

Тврдењето дека графиконистот може мнoгу лесно да следи поголем 
број на пазари не е поддржано  од страна на фундаменталистите. Токму 
заради огромната количина на информации со која треба да се справат,  
повеќето од фундаменталистите преферираат да се специјализираат  
односно усовршат. Во овој случај предностите не треба да се игнорираат. 

Прво, пазарот минува низ активни и помалку активни периоди, фази во 
кои се случуваат и не се случуваат движења на истиот. Техничарот може да го 
сконцентрира неговото внимание и средства на оние пазари кои покажуваат 
силни движечки тенденции и да одбере да ги игнорира останатите. Како 
резултат на тоа, чартистот може да ги сврти неговото внимание и средства 
со цел да ја искористи променливата природа на пазарите. Понекогаш, 
пак, одредени пазари стануваат премногу привлечни и во нив се случуваат 
доста значајни трендови. Обично, после ваквите периоди следат тивки и 
релативно мирни пазарни услови, но сè додека не бидат превземени од друг 
пазар. Техничарот може слободно да одбере, додека фундаменталистот,   
особено оној кој преферира да специјализира во одредена област, ја нема 
таа можност за толкава флексибилност. Дури и ако имаат можност да  ја  
променат групата, сепак, нив би им било доста потешко за разлика од 
техничарот. Друга предност која што ја има техничарот е „големата слика“.   
Со самиот факт што ги следи сите пазари, тој има одлично познавање 
во врска со тоа што се случува генерално на истите избегнувајќи ја онаа  
ограниченост,која може да се случи заради следење на само една група на 
пазари. Исто така, заради фактот што повеќето пазари имаат внатрешни   
економски врски и реагираат на слични економски фактори, ценовните 
придвижувања можат да овозможат значајни докази во однос на идната 
насока кон која ќе се движи пазарот.

Критички осврт кон техничкиот пристап
На бројни места во литературата може да се сретне пораката: 

никогаш немојте во потполност да се потпрете на техничката анализа за 
време на донесувањето на вашите инвестициони одлуки. Многубројните 
критичари на техничката анализа тврдат дека е невозможно да се предвиди  



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност362

идното движење на цените, доколку ги користиме цените од минатото. 
Тие докажуваат дека анализата на самото тргување не пружа доволно 
податоци врз основа на кои може да се оцени способноста на компанијата 
да им  обезбеди средства на своите акционери. Но, доколку се постави 
една аналогија, кардиологот ја следи работата на срцето во минатото преку 
ЕКГ цртежот и на тој начин ги определува неговите перформанси и би 
можел да ја предвиди состојбата на пациентот во иднина, а метереолозите 
вршат предвидување на временските услови користејќи разни методи кои 
вклучуваат и модели кои се однесуваат на однесувањето на временските 
услови во минатото. А инвеститорите секојдневно се потпираат на 
проценките на овие стручњаци.

Првиот чекор во прогнозирањето на деловната економија или 
економијата во иднина се состои од присобирање на претпоставките од 
минатото. Анализата со помош на графиконите не е ништо друго, туку  
анализа на временски серии. Видовите на податоци со кои секој мора да 
продолжи понатаму да работи се единствено податоците од минатото.

Обидите да се предвидат тековите на движењето на цените на акциите 
не се секогаш успешни, бидејќи и самиот пазар е непредвидлив. Без оглед  
на многубројните настојувања да се открие тајната алхемија на берзите, 
и без ризик да се утврди степенот и насoката на промената на цените на 
акциите, цените сепак остануваат надвор од контрола.

Во секоја дискусија поврзана со техничката анализа, постојат неколку 
прашања кои се истакнуваат. Едно од прашањата кои се земаат во предвид  е 
она кое се однесува на техничката анализа како еден вид на претскажување. 
Другото прашање е поврзано со тоа дали минатите информации  поврзани 
со цените можат да се искористат за да се предвиди идната насока на истите. 
Обично критичарите истакнуваат: „Графиконите можат да ни кажат каде се 
наоѓал пазарот во минатото, но не можат да кажат како ќе се движи истиот 
во иднина“. Да се остави на страна за момент очигледниот одговор дека од 
графиконот не може да се добие никаква информација доколку не се знае 
како истиот да се прочита. Теоријата на случаен од обрнува внимание на  
прашањето дали цените воопшто се придвижуваат и искажува несигурност 
во однос на тоа дека секоја техника на предвидување  може да ја победи 
обичната “купи и продај„ стратегија.

Техничката анализа како начин на претскажување на иднината
Прашањето дали техничката анализа претставува еден вид пророштво 

изгледа дека претставува проблем за некои луѓе бидејќи истото се поставува 
премногу често. Секако дека ова е донекаде загрижувачко, но не треба на 
истото да му се придава толку голема важност. Можеби најдобриот начин за 
објаснување на ова прашање е да се извадат некои делови од текстот кој ги 
обработува недостатоците од користењето на графиконите.

а) употребата на најголемиот број на графикони уживаше голем 
публицитет во последниве неколку години. Многу трговци се прилично  
запознаени со овие шеми и многу често заеднички делуваат. Токму ова го 
создава на некој начин „пророштвото“, исто како брановите на купување 
и продавање кои се формираат како одговор на “мечкините„ и “биковите„  
шеми на пазарот.
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б) графиконите се речиси комплетно субјективни. Ниедна студија 
до сега не успеала математички да квантифицира  ниедна од нив. Тие се 
буквално во главата на нивниот набљудувач.

Овие две критики се контрадикторни една со друга и едната всушност 
ја исклучува другата. Доколку графиконите се “комплетно  субјективни„ и 
“во умот на набљудувачот„ тогаш би било многу тешко да замислиме како 
би можело сите да ги видат истите работи во исто време, што се разбира 
претставува основа на “претскажувањето„. Критичарите, пак, не можат да 
имаат сè. Тие од една страна не можат да го критикуваат картирањето 
заради неговата објективност и очигледност што резултира со тоа што сите 
би се однесувале на ист начин во исто време, а од друга страна пак, да го 
критикуваат картирањето со тоа што го сметаат премногу субјективно.

Целата вистина е таа што картирањето всушност е доста субјективно. 
Читањето на графиците претставува еден вид на уметност (иако можеби 
зборот способност би бил посоодветен). Тие никогаш не се комплетно 
“чисти„ за да може дури и искусните графиконисти да се согласат во однос на 
нивното интерпретирање. Скоро секогаш постои елемент на несогласување 
и сомнеж.

Дури и доколку сите техничари се согласат во однос на пазарните 
предвидувања, не мора да значи дека сите ќе влезат на истиот пазар во исто 
време и на ист начин. Некои од нив ќе се обидат да го предвидат  пазарниот  
сигнал и да влезат на пазарот порано. Некои ќе се одлучат да влезат токму 
во моментот кога пазарот е во состојба на достигнување на врвот, а други пак 
ќе се одлучат да преземат акција откога ќе настапи состојба на повлекување 
после состојбата на достигнување на врвот. Некои трговци се агресивни, 
некои се конзервативни. Некои заземаат долги позиции, додека останатите 
тргуват од ден за ден. Тоа значи дека можноста за сите техничари да се 
однесуваат исто во исто време е всушност доста дискутабилна, или може 
да се каже не толку возможна.

Иако ова “предвидување„ е предмет на загриженост, истото тоа 
всушност може да се корегира самостојно, односно неговата природа е 
токму таква. Со други зборови, трговците се потпираат на информациите 
кои ги добиваат од графиконите сè додека нивните  заеднички дејствувања   
не започнат да влијаат или да ги разнишуваат пазарите. Кога трговците 
ќе сфатат дека се случува токму тоа, имаат избор, или да престанат да го 
користат графиконите или да ги приспособат нивните тактики за тргување.  
На пример, тие или ќе се обидат да изреагираат пред тоа да го направат 
останатите, или ќе почекаат понатаму за поголема  конфирмација. Значи, 
заклучокот е дека претскажувањето иако претставува на некој начин  
проблем, истото има интенција за самостојно корегирање.

Треба да се запомни дека биковите и мечкините пазари се случуваат 
и одржуваат тогаш кога се прилагодени на законот на понудата и 
побарувачката. Техничарите во никој случај не би можеле да предизвикаат   
големи пазарни движења само врз основа на нивната моќ поврзана со 
купувањето и продавањето. Ако случајот беше таков, сите техничари би 
станале многу богати за многу краток временски период.

Поголема грижа од графиконистот претставува енормниот раст на 
користењето на компјутеризираните системи на тргување на пазарот на 
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фјучерси. Овие системи најчесто се тренд - следбеници во природа, што  
значи дека тие се програмирани да ги идентификуваат и тргуваат со главните  
трендови. Бидејќи пазарот на фјучерси е се уште многу мал, потенцијалот за 
овие системи да можат да направат дисторзија на краткорочните ценовни 
однесувања е во пораст. Како и да е, дури и ако се случи да дојде до некои 
вакви дисторзии, тие се обично краткорочни по природа и не предизвикуваат 
некои позначајни дестабилизации.

Гледањето на техничката анализа како можност за предвидување 
наиде на многу критики. Би било многу посоодветно истата да се етикетира  
како комплимент. И покрај се, за да може некоја техника на предвидување  
да стане толку популарна,што би почнала да влијае на одредени настани  и  
случувања, истата треба да биде премногу добра.

Искористување на минатото со цел предвидување на иднината
Друго прашање кое предизвикува загриженост е валидноста на 

користењето на минатите ценовни податоци сè со цел да се предвиди  
иднината. Зачудувачки е колку често критичарите на техничкиот пристап  
го истакнуваат ова затоа што секоја позната метода на предвидување, 
почнувајќи од временската прогноза па се до фундаменталната анализа 
комплетно се базира на истражувањата на минатите информации. Но, со 
какви други видови на информации можеме да работиме?

Во полето на статистиката се прави дистинкција меѓу дескриптивна 
статистика и индуктивна статистика. Дескриптивната статистика се 
однесува на графичкото прикажување на податоци, како што се на  пример 
податоците за цената кои се наоѓаат на стандардниот решеткаст графикон. 
Индуктивната статистика се однесува на оние генерализации, предвидувања  
или екстраполации кои се изведени токму од тие податоци.

Како што се истакнува во еден статистички текст “првиот чекор во 
предвидувањето на иднината на бизнисот или економијата се состои од 
сите минати набљудувања„. Графичката анализа е само уште еден начин  
за формирање анализа на временски серии, базирани на истражувања 
во минатото, што е токму она што се прави во сите форми на анализи на  
временски серии. Единствениот тип на податоци што секој треба да ги 
земе во пред вид се минатите податоци. Може да се процени каква ќе биде 
иднината само доколку се замислат минатите искуства во таа иднина.

Се чини дека користењето на минатите ценовни податоци со цел 
првидување на иднината во техничката анализа се базира на сигурни 
статистички методи. Доколку некој сериозно го става во прашање овој дел  
од техничкото предвидување, истиот тој треба да ја стави во прашање и 
валидноста на секоја друга форма на предвидување базирана на минати 
податоци, што ги вклучува сите економски и фундаментални анализи .

Техничката анализа и теоријата на “случаен од“
Теоријата на случаен од, развиена од страна на академската заедница, 

тврди дека промените во цените се “сериски независни„ и дека ценовната  
историја не е толку веродостоен индикатор за идниот правец кон кој ќе се 
движи цената .

Начинот на кој ќе се движи цената е случаен и непредвидлив. 
Теоријата е базирана врз ефективната пазарна хипотеза, која тврди дека 
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цените флуктуираат случајно околу нивната внатрешна, односно вистинска 
вредност. Tаа исто така го поддржува тврдењето дека најдобрата маркетинг 
стратегија која треба да се следи е едноставната“купи и чувај„ стратегија  
како спротивност на секој обид да се “победи пазарот„.

Иако постои одреден сомнеж во однос на тоа дека одредена 
количина на случајност или “врева„ постои на сите пазари, не е возможно 
да го поддржиме верувањето дека сите ценовни движења се резултат на 
случајност. Ова може да биде една од оние области каде што емпириските  
опсервации и практичните искуства се докажале како далеку поуспешни  
отколку софистицираните статистички техники,кои се сметаат за способни за 
докажување на буквално сè она што би ни дошло на памет или пак неспособни 
за побивање на истото. Би било корисно да се запамети дека  случајноста 
може да биде дефинирана само во негативна смисла, како неспособност да 
се откријат систематските шеми кои се однесуваат на  движењето на цените. 
Фактот дека многу академски граѓани не успеале да го откријат присуството 
на тие шеми, не значи и дека тие навистина не постојат.

Оваа дебата во врска со тоа дали движењето на пазарите (насоката 
кон која се движат пазарите), не е во голем интерес на пазарниот аналитичар  
или трговец кој е приморан да се соочи со вистинскиот свет каде што 
движењата н а пазарите е навистина очигледно. Како поддржувачите на  
оваа теорија го објаснуваат постоењето на овие трендови доколку цените 
се периодично независни, се мисли на тоа дека што се случило вчера, или 
изминатата недела нема никакво влијание врз тоа што би можело да се 
случи денес или утре?

На пример, дали постои стратегија за купување и продавање на 
пазарите на фјучерси во моментот кога тајмингот е толку круцијален? Дали 
треба да се задржат долгите позиции за време на мечкиниот пазар? Како  
трговците би ја знаеле разликата меѓу биков и мечкин пазар доколку цените 
се непредвидливи и немаат некој одреден правец,односно не се движат? 
Всушност, како може воопшто и да постои мечкин пазар, затоа што во тој 
случај би се предизвикало придвижување?

Не е сигурно дека статистичките докази некогаш ќе ја докажат или 
отфрлат теоријата на “случаен од“. Како и да е, идејата дека на пазарите  се 
е случајно е целосно отфрлена од техничката заедница. Доколку на пазарите 
навистина сè е случајно, тогаш не би била потребна никаква техника за 
предвидување на истите. Ова е далеку од отфрлање на  валидноста на 
техничкиот, хипотезата за ефективноста на пазарот е многу блиска до 
техничката хипотеза дека пазарот не зема во предвид се. Научниците сметаат  
дека со оглед на тоа што пазарите набрзина ги отфрлаат информациите, 
во никој случај тие не би можеле да бидат злоупотребени. Основата на 
техничкото предвидување е дека значајните пазарни информации не се  
земаат во предвид при создавањето на пазарната цена и тоа далеку пред 
таа да биде позната.

Конечно, се смета дека единственото нешто што е фер е тоа да се 
разбере дека секој процес на прв поглед изгледа случаен и непредвидлив, 
но само за оние кои што не ги разбираат правилата по кои тој процес    
функционира.
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Функционирањето на пазарот може да изгледа како нешто случaјно,  
но само за оние кои не биле во можност да ги проучат правилата на 
однесување на истиот. Илузијата за случајност постепено исчезнува, како 
што се зголемува способноста за интерпретирање на графиконите.

ТЕХНИЧКАТА АНАЛИЗА И ДАУ ТЕОРИЈАТА
Кратка историја и основни елементи на Дау теоријата
Секој обид да се утврди потекло на техничка анализа, неминовно ќе 

води до Дау теоријата. Иако е стара повеќе од 100 години, останува основа 
на она што денес го знаеме како техничка анализа.

Дау теоријата е формулирана од серијата на едиторијали на Вол  
Стрит Журнал авторизирани од Чарлс Х. Дау од 1900 година сè до неговата 
смрт во 1902 година. Овие едиторијали ги одразуваат верувањата на Дау за  
тоа како треба да се однесува пазарот на акции и како пазарот треба да се 
користи за да се измери здравјето на бизнис опружувањето.

Заради неговата смрт, Дау никогаше не ја публикувал неговата 
комплетна теорија за пазарите, но неколку негови следбеници и соработници  
имале публицирани трудови кои ги прошириле едиторијалите.

Дау верувал дека пазарот на акции како целина е веродостојна мерка 
на севкупната бизнис состојба во економијата и дека со анализа на целиот 
пазар, може сигурно да се измерат тие состојби и да се идентифицира смерот  
на главните пазарни трендови и веројатната насока на индивидуалните 
акции. Дау прво ја користел оваа теорија за да ги создаде двата индекса:  
DJIA и Dow Jones Rail  Average (денес познат како Transportation Index), кои 
оригинално биле составени од Дау за Вол Стрит Журнал. Дау ги создал 
овие индекси бидејќи чувствувал дека тие се реална рефлексија на бизнис 
состојбите внатре во рамките на економијата  бидејќи тие покривале два 
главни економски сегменти: индустрија и транспорт (железнички). Иако овие 
индекси се променија во тек на последниве 100 години, теоријата сè уште е 
применлива на актуелните пазарни индекси.

Многу од она што го знаеме денес како техничка анализа ги има 
своите корени во работата на Дау. Затоа, сите тргувачи со акции кои ја 
користат техничката анализа треба да ги знаат шесте основни начела на 
Дау теоријата, изнесени подолу.

Дау теоријата се состои од неколку основни премиси:

1. Пазарот дисконтира сé,
2. Три пазарни трендови,
3. Три фази на примарните трендови,
4. Пазарните индекси мора да се потврдат еден со друг,
5. Волуменот мора да го потврди трендот и
6. Трендот останува ефективен се дури не се јави јасна реверзија
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1.Пазарот дисконтира сè
Првата основна премиса на теоријата на Дау сугерира дека сите 

информации: минати, сегашни, па дури и идни се дисконтираат на пазарите 
и се одразуваат во цените на акциите и индексите.

Тие информации вклучуваат сè: од емоциите на инвесторите до 
инфлацијата и податоците за каматите, заедно со сè уште непотврдените  
изјави за заработувачката кои ќе ги направат компаниите откако ќе се 
затвори пазарот. Засновано на ова начело, единствената информација која 
е исклучена од ова е онаа за која не се знае, како на пример, силен земјотрес. 
Но, дури и тогаш, ризиците од таквиот настан си добиваат цена на пазарот.

Важно е да се забележи дека ова не сугерира дека учесниците 
во пазарот, или дури самиот пазар, не се сезнаечки, со способност да 
предвидат идни настани. Тоа повеќе значи дека во тек на било кој период,  
сите фактори – оние кои се случиле и оние кои се очекуваат да се случат  
– имаат цена на пазарот. Бидејќи работите се менуваат, како на пример, 
пазарните ризици, пазарот се прилагодува заедно со цените, одразувајќи ја 
новата информација.

Идејата дека пазарот дисконтира сè не е нова за техничките тргувачи  
со акции, бидејќи тоа е главната премиса на многу алатки кои се користат во 
ова поле. Според тоа, во техничката анализа, доволно е само да се погледа 
на движењето на цените, а не на другите фактори, како што е билансниот 
лист.

Како и техничката анализа и теоријата на Дау главно се фокусира на 
цената. Сепак, двете се разликуваат во тоа што теоријата на Дау се бави 
со движењето на широкиот пазар, а не толку со специфичните хартии 
од вредност. На пример, оној што ја следи теоријата на Дау ќе гледа во 
движењето на цената на главните пазарни индекси. Откако ќе стекне идеја  
за доминирачкиот тренд на пазарот, ќе донесе одлука за инвестирање.  
Ако доминирачкиот тренд е нагорен, следи дека инвесторот ќе купува 
индивидуални акции. Овде, може да биде од помош имањето на широко 
разбирање на фундаменталните фактори кои ја засегаат компанијата.

Важно е да се забележи дека додека самата теорија на Дау се фокусира  
на движењето на цената и на трендовите на индексот, имплементацијата 
може да инкорпорира и елементи на фундаменталната анализа, вклучувајќи  
ги и стратегиите ориентирани кон вредноста и основата (value  and 
fundamental oriented strategies).

Три пазарни трендови
Важен дел на теоријата на Дау е разликувањето на вкупната насока  на 

пазарот. За таа цел, се користи анализата на трендот. Пред да се навлезе 
во спецификите на трендот според теоријата на Дау, треба да се разбере 
што се тоа трендови.

Прво, важно е да се забележи дека иако пазарот има тенденција да 
се движи во една општа насока, или тренд, тоа не го прави во права линија. 
Пазарот ќе се движи нагоре до една висина или врв, потоа ќе се спушта до 
некоја ниска  вредност – долина (trough), но генерално ќе се движи во една 
насока.
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Еден нагорен тренд (графикон 2) е расцепкан на неколку делници, а 
секоја делница има свој врв и долина. За да може да се смета дека еден 
пазар е нагорен, секој нов врв во делницата мора да има повисоко ниво  
од врвот на претходата делница и секоја долина во делницата мора да е 
повисока од претходната долина на линијата.

Графикон 2 - Нагорен тренд. Може да се забележи како секој врв и 
долина се повисоки од претходните.

Надолниот тренд е исцепкан, искршен во неколку продажби, во 
секоја од нив има врвови и долини.

За да се смета дека еден тренд е надолен во термините на Дау, секоја  
долина во продажбата мора да биде пониска од претходната долина, и  
врвовите во продажбата мора да бидат пониски од врвовите во претходната 
продажба.

Дау теоријата идентифицира три тренда на пазарот:
1. Примарен
2. Секундарен и
3. Минорен

Примарниот тренд е најширокиот тренд кој трае повеќе од една  
година, додека секундарниот тренд е интермедијерен тренд кој трае од 3 
недели до 3 месеци и често е асоциран со движење спротивно од движењето 
на примарниот тренд. На крај, минорниот тренд често трае помалку од 3 
недели и е асоциран со движења внатре во интермедиерниот тренд.
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Графикон 3. Надолен тренд. Може да се забележи како секој врв / 
долина се пониски од претходниите. Овие надолни врвови / долини го 
сочинуваат надолниот тренд.

Примарен тренд: Во теоријата на Дау примарниот тренд е најголемиот 
тренд на пазарот, што го прави најважен за одредување. Тоа е затоа што 
доминирачкиот тренд е оној кој ги засега движењата во цените на акциите. 
Примарниот тренд, исто така, ќе има влијание врз секундарните  и минорните 
трендови на пазарот.

Графикон 4 - Примарен нагорен тренд со корекции. Може да се 
забележи дека не се движи право нагоре, туку долж неговиот пат има 
некои корекции.

Дау одредил дека примарниот тренд генерално трае меѓу една и три 
години, но може да варира во некои случаи. Независно од должината на  
трендот, примарниот тренд останува ефективен сè додека не се потврди  
дека започнува движење на истиот во спротивен правец. На пример, ако 
во еден нагорен тренд цената се затвора под долината на претходно  
востановеното најниско ниво, тоа може да е знак пазарот да се означи како 
понизок, а не повисок. Во примерот број 4, примарниот тренд е нагорен.  
Може да се забележи дека тој не се движи право нагоре, туку дека има некои 
корекции долж патот нагоре.
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Кога се прави преглед на трендовите, една од најтешките работи 
за одредување е колку долго ќе трае движењето на цената внатре во  
примарниот тренд пред да се јави движење во спротивен правец. Најважен  
аспект е да се идентификува насоката на тој тренд и да се тргува со него, 
а не против него се дури тежината на доказите не укаже дека се јавува 
промена на примарниот тренд.

Секундарни или интермедиерни трендови. Во теоријата на Dow, 
примарниот тренд е главната насока кон која се движи пазарот. Спротивно 
од ова, секундарниот тренд се движи во спротивна насока на примарниот  
тренд, или е корекција на примарниот тренд.

Графикон 5: Секундарен тренд во примарен нагорен тренд
Секундарниот тренд е корекција внатре во примарниот тренд

На пример, еден нагорен примарен тренд ќе биде составен од 
секундарни надолни трендови. Тоа е движење во кое има од последователно 
повисок врв до последователно пониска долина. Во примарниот надолен  
тренд, секундарниот тренд ќе има нагорно движење или делница. Тоа е 
движење од последователно пониска долина до последователно повисока 
долина.

Графиконот број пет е илустрација на секундарен тренд внатре во 
примарен нагорен тренд. Може да се забележи како краткорочните врвови 
(прикажани со хоризонталните линии) не успеваат да создадат сукцесивни  
високи врвови, сугерирајќи дека е присутен краткорочен надолен тренд.

Општо кажано, секундарниот или интермедиерниот тренд типично трае 
меѓу три недели и три месеци, додека повратниот тек на секундарниот тренд 
обично е меѓу една третина до две третини од движењето на примарниот  
тренд. На пример, ако примарниот нагорен тренд го придвижи дијаграмот 
од 10,000 на 12,500 (2,500 поени), секундарниот тренд се очекува дека ќе го 
спушти надолу за најмалку 833 поени (една третина од 2,500). Друга важна   
карактеристика на секундарниот тренд е дека неговите движења се често 
поволатилни отколку оние на примарниот тренд.
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Минорен тренд: Последниот од трите типови на тренд во теоријата 
на Дау е минорниот тренд, кој се дефинира како движење на пазарот кое 
трае помалку од 3 недели. Минорниот тренд, општо кажано, е корективно 
движење внатре во движењето на секундарниот тренд или се тоа оние 
движења кои се спротивни на правецот на секундарниот тренд.

Графикон 6. Минорен тренд

На графиконот 6 може да се забележи како минорниот тренд (сините 
линии) може да бидат нагорни додека секундарниот тренд е надолен. Сите 
движења на цените се јавуваат додека примарниот тренд останува нагорен.

Заради тоа што тој е краткотраен, и затоа што фокусот на теоријата 
на Дау е кон подолгорочните движења, минорниот тренд не е од голем 
интерес и важност за следбениците на теоријата на Дау. Но, тоа не значи 
дека е сосем нерелевантен, минорниот тренд се набљудува имајќи ја на  
ум “големата слика”, бидејќи тие краткорочни движења на цените се дел од 
примарниот и од секундарниот тренд.

Повеќето следбеници на теоријата на Дау го фокусираат нивното 
вниманието врз примарниот и секундарниот тренд, бидејќи минорните 
трендови имаат тенденција да вклучат значителна количина на “бучава”.  

Ако се става преголем фокус на минорните трендови, тоа може да 
води до неразумно, ирационално, тргување, бидејќи на тргувачите им се 
одвлекува вниманието од краткотрајна волатилност и со тоа ја губат од   
предвид “големата слика”. Просто кажано, колку е поголем периодот на 
време кој го зазема трендот, толку е поважен тој тренд.

Три фази на примарните трендови
Бидејќи највиталниот тренд кој треба да се разбере е примарниот 

тренд, тоа води во третото начело на теоријата на Дау, кое вели дека има 
три фази во секој примарен тренд:

1. Акумулациона фаза (или дистрибуциона фаза),
2. Фаза на јавна партиципација и
3. Фаза на паника (или фаза на ексцес).

Подолу, ќе бидат разгледани секоја од трите фази применети 
на биковиот и на мечкиниот пазар.
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a. Примарен нагорен тренд (биков пазар)
Акумулациона фаза: Првиот стадиум на биковиот пазар се означува 

како акумулациона фаза, што всушност претставува почеток на нагорен 
тренд. Ова, исто така, се смета за точка на која информираните инвеститори 
почнуваат да влегуваат во пазарот.

Акумулационата фаза типично доаѓа на крајот од еден надолен тренд, 
кога сè наизглед е на најниската точка. Но, ова, исто така, е време кога 
цената на пазарот е на најатрактивно ниво (бидејќи до таа точка најголемиот 
дел од лошите вести си ја имале својата цена на пазарот) и на тој начин го 
ограничува надолниот ризик и нуди примамливи вредности.

Сепак, акумулационата фаза е најтешко да се забележи, бидејќи таа 
доаѓа на крајот на едно надолно движење, што може да биде ништо повеќе 
од секундарно движење во еден примарен надолен тренд, а не почеток 
на нов нагорен тренд. Оваа фаза, исто така, се карактеризира со постојан 
пазарен песимизам, со многу инвеститори кои мислат дека работите може 
да одат само уште полошо.

Од техничка гледна точка, стартот на акумулационата фаза ќе биде 
обележен со период на консолидација на цените на пазарот. Ова се јавува 
кога надолниот тренд започнува да се израмнува, како што притисокот за 
продажба започнува да се растеретува. Во средните до доцни стадиуми на 
акумулационата фаза се гледа дека цените на пазарот започнуваат да се 
движат повисоко.

Графикон 7 - Акумулациона фаза  на примарен нагорен (биков) 
пазар

Од графиконот 7 се гледа дека најдлабокото ниво (илустрирано со 
најдесната хоризонтална линија) сугерира дека трендот се поместува и се 
користи како тригер за акумулацијата. Потврда за новиот нагорен тренд е 
кога во пазарните движења не се случуваат состојби на пониски долини и 
пониски врвови.

Фаза на партиципација на јавноста: Кога информираните инвеститори 
влегуваат на пазарот во тек на акумулационата фаза, тие тоа го прават со 
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претпоставка дека најлошото веќе поминало и дека следи заздравување. 
Кога ова ќе започне да се материјализира, новиот примарен тренд се движи  
кон она што е познато како фаза на партиципација на јавноста.

Во тек на оваа фаза, негативното чувство и песимизам започнуваат да 
избледуваат како што условите за бизнис се подобруваат, што се забележува   
со пораст на заработувачката и со силни економски показатели. Како што  
добрите вести започнуваат да навлегуваат во пазарот, така сè повеќе  
инвеститори се враќаат назад, покачувајќи ги цените.

Оваа фаза има тенденција не само да биде најдолгата, туку и со 
најголеми движења на цените. Тоа, исто така, е фаза во која најголемиот 
дел од техничките и трендовски тргувачи со акции започнуваат да заземаат   
“долги“ позиции, бидејќи новиот нагорен примарен тренд се потврдил самиот 
себе си, знак кој го чекале за да започне нивната партиципација.

Графикон 8. Фаза на партиципација на јавноста

Фаза на ексцес: Како што пазарот покажува силно движење нагоре во 
подобрените услови за бизнис и како што купувањето од страна на учесниците 
на пазарот започнува “да старее”, така започнува движење кон фазата на 
екцес. Во оваа точка, пазарот повторно е “врел” за сите инвеститори.

Графикон 9 - Фаза на ексцес
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Последната фаза на нагорниот тренд, фазата на екцес (графикон 9), 
е онаа во која “паметните пари” започнуваат повторно да се качуваат на 
своите позиции, распродавајќи им ги на оние кои сега влегуваат во пазарот.  
Во оваа точка, пазарот е обележен со, како што би кажал Алан Гринспен, 
“ирационална егзуберација„. Перцепцијата е дека сè тече одлично и дека 
следат само добри работи. Ова обично е време кога последните купувачи 
започнуваат да влегуваат во пазарот, откако првите постигнале големи  
добивки. Како јагниња пред колење, доцните влегувачи се надеваат дека 
скорешното враќање на средствата ќе продолжи. За несреќа, тие купуваат 
блиску до врвот.

Во тек на оваа фаза, многу внимание треба да се обрне врз знаците 
на слабост во трендот, како што е појавата на зацврстување на надолните  
движења. Исто така, ако нагорните движења започнат да покажуваат 
слабост, тоа треба да е вториот знак дека трендот е блиску до почетокот на 
примарен надолен тренд .

б. Примарен надолен тренд (Мечкин пазар)
Фаза на дистрибуција: Првата фаза во мечкиниот пазар, позната 

како фаза на дистрибуција, е периодот во кој информираните купувачи 
ги продаваат (дистрибуираат) нивните позиции. Тоа е спротивно од 
фазата на акумулација во тек на биковиот пазар и информираните 
купувачи сега продаваат во претрупаниот пазар, наместо да купуваат во 
прераспродадениот пазар.

Во оваа фаза, севкупното чувство продолжува да биде оптимистичко, 
со очекувања на повисоки пазарни нивоa. Тоа е, исто така, фаза во која има 
континуирано купување од последните инвеститори во пазарот, особено 
оние кои го пропуштиле големото движење, но се надеваат на слично во 
блиска иднина. Како што беше случајот во акумулационата фаза, фазата 
на дистрибуција може да биде тешко да се забележи во нејзините рани  
стадиуми. Причината за ова е што таа може да биде сметана погрешно како  
секундарен надолен тренд во примарниот нагорен тренд.

Од техничка гледна точка, фазата на дистрибуција е претставена 
преку движењето на цената која започнува да се израмнува како што се  
зголемува притисокот за продажба. Во средните до доцни стадиуми на 
оваа фаза се гледа дека цените започнуваат да паѓаат како што сè повеќе 
и повеќе инвеститори, антиципирајќи ја слабоста на пазарот, ќе ги напуштат 
своите позиции.

Новиот надолен тренд ќе се потврди кога претходниот тренд нема да 
успее да направи уште еден последователен повисок врв од последниот 
висок врв, и повисока долина од најдлабоката долина.

Фаза на партиципација на јавноста: Оваа фаза е слична на фазата на 
партиципација на јавноста која се наоѓа во примарниот нагорен тренд во тоа 
што трае најдолго и ќе го претставува најголемиот дел на движењето – во 
случајов, надолно движење.

Во тек на оваа фаза јасно е дека условите за бизнис во пазарот 
стануваат се полоши и чувството станува сè понегативно како што тече  
времето. Пазарот продолжува да ги дисконтира влошувачките услови со  
тоа што се зголемува продажбата, а купувањето прекинува.
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Ова, исто така е точка на која најголемиот број на оние кои го следат 
трендот и техничките тргувачи започнуваат да ги дампингуваат своите  
позиции и да земаат кратки позиции како што надолниот тренд се потврдува 
себе си.

Фаза на паника: Последната фаза на примарниот надолен пазар 
има тенденција да биде исполнета со пазарна паника и може да  води до 
голема распродажба во многу краток период на време. Во фазата на паника,  
пазарот е обвиткан со негативно чувство, вклучувајќи го слабиот изглед на 
компаниите, економијата и севкупниот пазар.

Во тек на оваа фаза може да се видат многу инвеститори како ги 
распродаваат нивните акции во паника. Обично, овие учесници се оние кои 
само што влегле во пазарот во тек на фазата на ексцес на претходниот 
тек на цената на акциите. Но, токму кога работите почнуваат да изгледаат  
најлошо, е кога ќе започне фазата на акумулација на примарниот нагорен  
тренд и циклусот ќе се повтори.

Пазарните индекси мора да се потврдат еден со друг
Причината за ова е во тоа што примарниот тренд, нагорен или надолен 

ја претставува севкупната насока на пазарот на акции, која во теоријата 
на  Дау е одраз на бизнис условите во економијата. Кога пазарот на акции  
работи добро или кога работи слабо, тоа секогаш се должи на лоши бизнис 
услови. Ако двата Дау индекси се во конфликт, нема јасен тренд на бизнис 
условите. Ако бизнис условите предизвикаат мајорните индекси да одат во 
спротивен смер, овој диспаритет сугерира дека ќе биде тешко да се развие 
примарниот тренд. Затоа, кога се прави обид да се потврди нов примарен 
тренд, од витална важност е повеќе  од еден индекс да покажува  слични 
сигнали во релативно мал период на време. Ако индексите се во согласност, 
тоа е знак дека бизнис условите се движат во саканата насока. Затоа 
растечките индекси, укажуваат на нов нагорен тренд.

Волуменот мора да го потврди трендот
Според теоријата на Дау, главните сигнали за купување и продавање 

се базираат врз движењето на цените во индексите. Волуменот, исто така 
се користи како секундарен индикатор кој треба да помогне да се потврди 
што сугерира движењето на цените.

Од ова начело следи дека волуменот треба да расте кога цената 
се движи во спротивен правец на трендот. На пример, кај еден нагорен 
тренд, волуменот треба да се зголеми кога цената паѓа и да падне кога 
цената расте. Причината за ова е дека нагорниот тренд покажува јачина 
кога се зголемува волуменот, бидејќи тргувачите се волни да купуваат во 
верување  дека нагорниот моментум ќе продолжи. Малиот волумен во тек  
на корективните периоди сигнализира дека повеќето од тргувачите не се  
волни да ги затворат своите позиции, бидејќи веруваат дека моментумот на 
примарниот тренд ќе продолжи.

Спротивно, ако волуменот оди наспроти трендот, тоа е знак на слабост 
на постоечкиот тренд. На пример, ако пазарот е нагорен, но волуменот е 
слаб во нагорното движење, тоа е сигнал дека купувањето започнува да 
се намалува. Ако купувачите започнат да го напуштаат пазарот, или ако 
се претворат во продавачи, има малку шанси дека пазарот ќе продолжи 
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со нагорниот тренд. Истото е вистина за пораст на волуменот при денови 
на надолен правец, што е индикација дека сè повеќе и повеќе учесници  
стануваат продавачи на пазарот. Според теоријата на Дау, кога еден тренд  
ќе се потврди со волуменот, најголемиот дел од парите на пазарот треба да 
се движи заедно со трендот, а не наспроти на него.

Трендот е ефективен се дури не се јави јасна реверзија
Причината за идентификување на еден тренд е да се одреди 

севкуниот правец на пазарот, така што тргувањето со акции може да се 
прави во насока на трендот, а не наспроти него. Како што е илустрирано во 
третото начело, трендовите се движат од нагорен кон надолен тренд, што 
го прави важно идентификувањето на транзицијата меѓу тие две насоки на 
трендот.

Во теоријата на Дау, шестото и последно начело изјавува дека трендот 
останува ефективен сè дури тежината на доказите не сугерира дека дошло  
до негова реверзија.

Тргувачите со акции чекаат да се јави јасна слика на промена на 
трендот, бидејќи целта е да не се направи забуна на вистинската промена 
во примарниот тренд со секундарен тренд или со краткотрајна корекција. 
Секундарниот тренд е движење во спротивен правец на примарниот тренд  
кое нема да продолжи. Доколку еден инвеститор сака да заземе кратка 
позиција, заклучувајќи дека распродавањето на акциите е почеток на нов 
примарен надолен тренд, тој може да напреви грешка кога ќе продолжи 
примарниот тренд.

Ако не може безбедно да се заклучи на основа на тежината на доказите 
дека трендот се променил, тогаш ќе се случи да се тргува спроти трендот. 
Како општо правило, тоа не би било мудро, бидејќи многу “изгореле“  
тргувајќи наспроти пазарот.

Специфики на Дау теоријата
Досега во текстот беа разјаснети  идеите кои стојат зад Дау теоријата, 

како и нејзините главни начела.
Во овој дел, се обработува техничкиот пристап кон Дау теоријата, како 

на пример, начинот на кој би можеле да се идентификуваат промените на 
трендот.

Цени на затворање и рангови на линија
Чарлс Дау се потпирал исклучиво на процесот на затворање и не се 

грижел за движењата на индексот во текот на денот. За да се формира 
сигнал за трендот, цената при затворање мора да го сигнализира трендoт, а 
не движењата на цената во текот на денот (intraday price movement).

Друга специфика на Дау теоријата  е идејата за линиски рангови, познати 
и како тргувачки рангови (trading ranges) во другите делови на техничката  
анализа. Овие периоди на странични патишта (или хоризонтално движење)  
на цената се гледаат како период на консолидација, и тргувачите треба да 
чекаат движењето на цената да ја прекине линијата на трендот пред да 
дојдат до заклучок кон каде е насочен пазарот. На пример, ако цената се 
движи над линијата, веројатно е дека пазарот ќе има нагорен тренд.
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Сигнали и идентификација на трендовите
Еден од тешките аспекти на имплементација на Дау теоријата е 

точната идентификација на реверзијата на трендот. Треба да се запамети,  
дека следбениците на Дау теоријата тргуваат според севкупната насока 
на пазарот, затоа од витално значење тие да можат да ја идентификуваат  
точката на која се свртува (поместува) насоката или правецот.

Една од главните техники кои се користат за да се идентификува  
промената на трендот во теоријата на Дау е анализата на врвови и долини 
(peak-and-trough). Врвот се дефинира како највисоката цена во движењето 
на  пазарот, додека најниското ниво, долината, е најниската цена на 
движењето на пазарот. Треба да се забележи, дека теоријата на Дау 
претпоставува дека пазарот не се движи во права линија, туку има врвови 
и долини, со севкупно движење на пазарот со тренд во некој правец.

Еден нагорен тренд (слика 1) во Дау теоријата е серија на 
последователни повисоки врвови и повисоки низини долини.

Слика 1. Нагорен тренд Слика 2. Надолен тренд

Надолен тренд (слика 2) е серија на последователни пониски врвови  
и пониски долини.

Шестото начело на теоријата на Дау кажува дека трендот останува 
ефективен сè дури не се јави јасен знак дека ќе се случи промена. Слично 
на првиот Њутнов закон за движење, еден предмет во движење има 
тенденција да се движи во една насока сè додека некоја сила не го прекине 
тој пат. Слично, пазарот ќе продолжи да се движи во примарниот правец 
сè дури некоја сила, како на пример промена во условите за бизнис, не е 
доволно  силна да го смени правецот на ова примарно движење.
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Слика 3. Промена на нагорен 
тренд

Слика 4. Промена на надолен 
трен

Промената на примарниот тренд се сигнализира кога пазарот не е 
способен да создаде уште еден последователен врв и долина во правецот  
на примарниот тренд (слики 3 и 4). За еден нагорен тренд, промената ќе 
биде сигнализирана со неспособноста да се достигне нов врв, следено со 
неспособност да се постигне помало понирање. Во оваа ситуација, пазарот 
поминал од период на сукцесивни повисоки врвови и долини во сукцесивно 
пониски врвови и долини, што се компонентите на надолниот примарен 
тренд.

Промена на надолен примарен тренд се јавува кога пазарот не може 
повеќе да паѓа на пониски понирања и врвови. Ова се случува кога пазарот  
востановува врв кој е повисок од претходниот врв, следено со понирање кое 
е повисоко од претходното, што се компонентите на еден нагорен тренд.

Денешна релевантност на теоријата
Има мало сомневање дека теоријата на Дау е од голема важност во 

историјата на техничката анализа. Многу од нејзините начела и идеи се база 
на многу работи кои денес ги знаеме. Некои аспекти на Дау теоријата се 
исто така инкорпорирани во други теории, како што е теоријата на бранови 
на Ралф Нелсон Елиот. Сепак, по нејзината оригинална адаптација и 
последователните ажурирања, нејзината релевантност како самостојна,   
единствена аналитичка техника, се ослабени. Причината за ова е во 
воведувањето на понапредни техники и алатки, кои делумно се изградени 
од Дау теоријата, но во голем обем ја надминуваат.

Еден од поголемите проблеми со теоријата е дека следбениците може 
да пропуштат големи добивки заради конзервативната природа на сигналот 
за реверзија на трендот. Како што беше споменато, сигналот се потврдува 
кога постои крај на последователни врвови (нагорен тренд) или долини  
(надолен тренд). Сепак, тоа што често се случува е дека додека пазарот  ги 
покаже јасните знаци за реверзија, тој веќе генерирал голема добивка.

Друг проблем со Дау теоријата е дека со тек на време економијата – и 
индексите оригинално користени од Дау – се промениле. Последователно,  
врската помеѓу нив ослабела. На пример, индустрискиот и транспортниот  
дел од економијата не се веќе доминантните делови. Технологијата, на 
пример, сега зазема значителен дел од економското производство и раст.
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Ова е важно бидејќи базата за анализирање на индексите е дека тие  
се водечки индикатори за условите за бизнис. Економијата јасно е дека 
стана посегментирана, барајќи анализа на повеќе индекси, што може во 
голема мерка да ја намали точноста и безвременоста на анализата на Дау 
теоријата. На пример, инвеститорот зема во предвид шест индекси, а притоа 
сè уште се придржува до начелото #4 на Дау теоријата: Индексите мора да 
се потврдуваат еден со друг.

Дури иако има слабости во Дау теоријата, секогаш ќе биде важна за 
техничката анализа. Идеите за тргувачки пазари и анализата на врвови  
и долини, се сретнуваат постојано во техничките пишувања и идеи. Од  
важност во Дау теоријата е и идејата за чувствување на пазарот, што 
останува карактеристика на пазарните трендови.

Дау теоријата им помага на инвеститорите да го подобрат нивното 
разбирање на пазарите, така што ќе можат да направат подобри инвестиции 
и да постигнат инвестициски успех.

Резиме и заклучоци поврзани со Дау теоријата
Дау теоријата претставува почеток на техничката анализа. 

Разбирањето на оваа теорија треба да води до подобро разбирање на  
техничката анализа и на погледот на еден аналитичар за тоа како работи 
пазарот. Од сè изнесеново, може да се рекапитулира следново:

Дау теоријата е формулирана од серија на едитеријали на Вол Стрит 
Журнал авторизирана од Чарлс Х. Дау, која го одразува верувањата на 
Дау за тоа како се однесува пазарот на акции и како пазарот треба да се 
користи за да се измери “здравјето„ на бизнис опкружувањето. Тој верувал 
дека пазарот на акции како целина е веродостојна мерка на севкупните 
услови за бизнис во една економија и дека со анализа на целокупниот 
пазар, може точно да се измерат тие услови и да се препознае правецот на 
главните  пазарни трендови и веројатниот правец на индивидуалните акции. 
Дау теоријата ја користи анализата на тренд за да одреди кон која насока 
се движи пазарот, примарните трендови се главните пазарни трендови а 
секундарните трендови се корекции на примарниот тренд.

Примарните трендови се составени од три фази. За нагорен тренд тие 
фази се: фаза на акумулација, фаза на партиципација на јавноста и фаза 
на екцес. За надолен тренд, трите фази се: фаза на дистрибуција, фаза на  
партиципација на јавноста и фаза на паника.

Пазарните индекси мора да се потврдуваат еден со друг. Со други 
зборови, голема реверзија од биков или мечкин пазар не може да биде 
сигнализирана сè додека двата индекса (одн., Дау Индустрискиот и 
Железничкиот просек) не се во согласност.

Волуменот мора да го потврди трендот. Индексите се главни сигнали 
кои укажуваат на безбедните движења на хариите од вредност, но волуменот  
се користи како секундарен индикатор кој помага да се потврди кое движење    
на цената се навестува. Трендот останува ефективен сè додека не се јави  
јасна реверзија.

Дау се потпирал исклучиво на цената при затворањето на берзата за 
да ги одреди трендовите, а не на движењето на цената во тек на денот, 
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додека рeak-and-through анализата е клучната техника која се користи за  
идентификација на трендовите во Дау теоријата.

Еден проблем со Дау теоријата е дека нејзините следбеници може да 
пропуштат големи добивки заради конзервативната природа на сигналот за 
реверзија на трендот, а другиот проблем со истата е дека со тек на време, 
се промениле и економијата и индексите кои оригинално ги користел Дау.

ТЕОРИЈАТА НА БРАНОВИ НА РАЛФ НЕЛСОН ЕЛИОТ
Историски преглед на теоријата на бранови на Ралф Нелсон Елиот
Ралф Нелсон Елиот е таткото на Теоријата на бранови, која најчесто 

ја опишуваат и нарекуваат Elliott Wave Principle. Тој е роден на 28 Јули во 
Канзас, а неговиот најголем успех го достигнал подоцна во неговиот живот и 
тоа по заобиколен пат. По долгата кариера во областа на сметководството 
и бизнисот, тој бил на некој начин приморан да се пензионира на 58 годишна 
возраст заради болест со која се здобил во периодот додека живеел во  
Централна Америка.

Додека барал нешто што би му го окупирало вниманието додека се 
заздравува, тој своето внимание целосно го посветил на анализирање на 
однесувањето на берзата.

Елиот ги анализирал годишните, месечните, неделните, дневните, 
часовните и получасовните графици и тоа покривајќи над 75 години на  
берзанско однесување. До ноември 1934 година, неговата убеденост во 
теоријата резултирала со презентирање на истата на Чарлс Ј. Колинс од 
Советот за инвестирање во Детроит. За разлика од другите системи кои 
нудеа стратегии за справување со пазарните случувања, и кои на крајот 
излегоа дека се неуспешни, приказната за теоријата на бранови на Елиот 
излезе дека е нешто сосема друго. Во 1938 година била објавена книгата 
“The Wave Principle” во која по прв пат се спомнала областа која понатаму 
е позната како Елиотовата теорија на бранови. Монографијата ја напишал 
Чарлс Ј. Колинс врз основа на оригиналното истражување на основачот на 
истата,односно Ралф Нелсон Елиот.

За време на раните 40 -ти, теоријата на бранови продолжи ла да се 
развива. Елиот ги поврзал шемите на целокупното човечко однесување со 
Фибоначи, или златниот показател, матеметички феномен одамна познат 
како еден од природно распространетите закони на формирање и развој. 
Во 1946 година, две години пред неговата смрт го напишал својот класик кој 
се однесува на теоријата на бранови со наслов “Nature’s Law - The Secret 
of the Universe”. Елиотовите идеи можеби би биле и заборавени доколку 
А.Хамилтон Болтон во 1953 не започнал да објавува додаток наречен Елиот 
Вејв во списанието Банк Кредит Аналист Bank Credit Analyst, и тоа редовно 
во следните 14 години сè до неговата смрт во 1967 година. Понатаму 
А.Ј.Фрост  A.J. Frost го презел уредувањето на додатокот па заедно со  
Роберт Прехтер вo 1978 година ја објавиле книгата Elliott Wave “Principle”.   
Прехтер направил уште еден чекор понатаму, па во 1980 година ги објавил 
оригиналните Елиотови истражувања кои не биле достапни со години, во 
книгата “The Major Work”, R.N.Elliott.
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Општо за Елиотовата теорија на бранови
Елиотовата теорија на бранови претставува детален опис за тоа како 

одредени групи на луѓе се однесуваат. Таа ги открива  масовните психолошки 
промени од песимизам до оптимизам и обратно во еден природен редослед,  
кој креира специфични шеми (мостри). Местата каде што најдобро може 
да се види како функционира оваа теорија е на финансиските пазари, 
каде што секоја психолошка промена на инвести торот се забележува, 
односно резултира, со раздвиженост на цените. Доколку сме способни да 
ги идентификуваме повторливите шеми на цените, и да сфатиме каде е 
нашата позиција во тие повторливи шеми денеска, тогаш е многу веројатно 
дека би можело да предвиди што би се случувало во иднина со истите. 
Теоријата на бранови ја проценува психологијата на инвеститорот, што 
всушност претставува  вистинското движечко тело што стои позади секоја 
берза. Кога лицата се оптимисти во врска со исходот во иднина поврзан со 
одредена ситуација на пазарот, логично е дека истите ќе ја накачат цената.

Две забелешки можат да помогнат за полесно разбирање на ова: Прво, 
гледајќи низ стотици години наназад, инвеститорите забележале дека сите 
настани што се случуваат надвор од берзите немаат некој конзистентен  
ефект врз нивниот прогрес. Истите информации кои денеска изгледа како да 
ги придвижиле пазарите во нагорна линија, утре можат да делуваат  обратно, 
односно да ги придвижат пазарите, но во обратен правец. Единствениот  
разумен заклучок што може да се изведе е дека пазарите не реагираат 
доследно на надворешните настани. Второ, со истражувањето на минатите 
графикони, може да забележи дека случувањата на пазарите континуирано   
се движат брановидно. Лицето кое е приврзаник и ја користи оваа теорија  
е лице кое е способно да ја идентификува структурата на пазарите и да 
го предвиди најверојатниот чекор што би го направиле што се базира врз 
нашата позиција во однос на тие структури. Доколку се познаваат шемите 
кои ги прават брановите, ќе може да се знае во која насока отприлика би 
се движел пазарот во иднина и (можеби и најважно) во која насока не би 
требало да се движи. Со употреба на теоријата на бранови, можат да ги 
идентификуваат можните идни чекори или акции и тоа со најмалку ризик.

Основни правила на Теоријата на бранови
Постојат три значајни елементи во теоријата на бранови и тоа: мостра 

(модел,образец), сооднос и време – наведени спрема важноста.
Мострата се однесува на моделите на бранови или формации кои  се 

најзначајниот дел од Елиотовата теорија. Анализата на соодносот е корисна  
во текот на одредувањето на точката на отстапување од моменталниот 
тренд, односно ценовните цели со мерење на врските меѓу различните 
бранови. На крај, постојат и временски врски кои можат да се користат за 
потврдување на моделите на бранови и соодносот, но некои следбеници на 
теоријата не се сметаат за толку сигурни во пазарните предвидувања.

Елиотовата теорија на бранови првобитно се применувала на 
најзначајните берзански индекси. Во својот основен облик теоријата 
истакнува дека на пазарот на акции се случува повторувачки ритам од пет 
бранови со нагорен тренд кои се проследени со три бранови од опаѓачки 
тренд. Сликата подолу прикажува еден ваков циклус. Доколку бидат 
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преброени брановите, ќе се забележи дека еден циклус се состои од осум 
бранови и тоа пет растечки и три опаѓачки. Во растечкиот дел брановите се  
означени со бројки. Брановите 1, 3, 5 се нарекуваат импулсни бранови и се 
растечки бранови, додека брановите 2 и 4 се движат во спротивна насока и 
се нарекуваат корективни бранови затоа што тие го исправуваат движењето  
на брановите 1 и 3. после овие пет бранови, започнува корекција од три 
бранови. Тие три корективни бранови се означени со букви А, В и С

Освен самиот изглед, кај брановите мора да се земе во предвид и 
степенот на моменталниот тренд на пазарот. Постојат многу различни  
степени на движење на истиот. Всушност, Елиот забележал девет различни  
степени (или големини) на трендот, од голем суперциклус кој може да трае 
и до 200 години до исклучително краток кој трае само неколку часа. Она што 
е значајно да се запомни е тоа дека основниот циклус на бранови останува 
ист без предвид на трендот кој се анализира. 

Секој бран може да се подели на неколку помали бранови кои пак исто 
така можат да се поделат на уште помали бранови. Следнава слика го 
покажува тој однос. Двата најголеми брана, бран 1 и бран 2 можат да се 
поделат на осум помали бранови кои пак можат да се поделат на други 34 
помали. Тие два најголеми бранови се само првите два брана во низа од 5 
растечки бранови. Тие 34 помали бранови можат да бидат понатаму 
поделени на дури 144 уште помали.

Броевите кои досега беа споменувани, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144 – не се само случајни броеви. Тие се дел од низата на Фибоначи која е 
математичка основа на Елиотовата теорија на бранови. Доколку се погледне 
горната слика, ќе може да се забележи една многу значајна карактеристика 
на брановите. Дали бранот ќе се подели на пет или три помали брана зависи 
од насоката на наредниот поголем бран. На пример, на сликата погоре, 
брановите (1), (3), и (5) се делат на пет помали бранови токму заради фактот 
дека бранот 1 е растечки. Со оглед на тоа што брановите (2) и (4) се движат 
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во правец кој е спротивен на трендот, истите се делат на само три бранови. 
Доколку повнимателно се разгледаат корективните бранови (а) (b) и (c) кои 
се дел од корективниот бран 2 ќе се забележи дека брановите во опаѓање 
(а) и (с) се делат на 5 помали бранови. Тоа се случува затоа што тие се 
движат во иста насока како и наредниот поголем бран 2. од друга страна, 
бранот (b) се дели на три бранови затоа што се движи ви спротивен правец 
од следниот поголем бран 2.

И повеќе од очигледно е дека за да може да се применува овој пристап, 
една од најважните работи е да се одреди дали ќе се следи моделот со три 
или пет бранови. Таа информација му кажува на некој начин на аналитичарот  
што може да очекува. На пример, завршувањето на еден од петте бранови  
по правило означува дека се појавил само дел од поголемиот бран и дека  
остатокот од моделот ќе се појави наскоро (освен ако не станува збор за 
петтиот бран од вкупно пет). Една од најзначајните работи кои треба да се 
запомнат е таа дека корекцијата никогаш не може да се случи во пет бранови. 
На пример, доколку на растечкиот пазар се забележи пад од 5 бранови, тоа 
значи дека најверојатно се појавил само првиот од трите бранови (а-b-с) 
опаѓачки тренд. На опаѓачкиот пазар, три растечки бранови би требало да 
бидат проследени со опаѓачки тренд.

Графикон бр.10 - Cubist Pharmaceuticals, Inc – опаѓачки и растечки 
тренд

Извор:http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:market_
analysis:elliott_wave_theory

Карактеристиката на секој бран е одраз на моменталната психолошка 
ситуација на пазарот. Со самото разбирање на тоа зошто и како се формираат 
брановите се овозможува успешно користење на Теоријата на бранови и 
препознавање на долунаведените карактеристики.

Врската меѓу Елиотовата теорија на бранови и Дау теоријата
Врската меѓу теоријата на бранови и Дау теоријата е и повеќе од 

очигледна земајќи ги во предвид Елиотовите идеи од пет бранови во нагорен 
тренд и трите растечки фази на Дау. Очигледно е дека Елиотовата идеја за 
три растечки бранови со две корекции се вклопува во Дау теоријата. Иако 
нема сомнеж дека дека анализата на Дау влијаела на Елиотовата, јасно 
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е дека Елиот верувал дека не само што отишол подалеку од Дау, туку и 
дека ја подобрил неговата теорија. Исто така, интересно е да се истакне 
и влијанието на морските движења на нивната теорија. Дау ги споредува 
главните, средните и малите трендови со плима, бранови и море. А Елиот, 
пак, во својата работа ги споменува плимата и осеката, а и самата теорија 
се нарекува теорија на бранови.

МОДЕЛИ НА КАРТИРАЊЕ- ЈАПОНСКИ СВЕЌИ
Историја и развој на јапонските свеќи
Еден од првите и најпознати личности во Јапонија кои ги користеле 

минатите ценовни движења за да ги предвидат идните бил легендарниот  
Хома Мунехиса. Тој заработил огромно богатство тргувајќи на пазарот на 
ориз за време на 1700-те години.

Хома уште го нарекувале и “бог на пазарот„. Тој е роден во 1724 
година во богата фамилија. Кога во 1750 година му било овозможено да  
управува со семејниот бизнис, тој започнал да тргува на пазарот на ориз 
во пристанишнот град Саката. Саката била област каде што се собирал 
и дистрибуирал оризот. И бидејќи самиот Хома доаѓа од истиот град, во   
јапонската литература поврзана со свеќниците многу лесто се среќава 
изразот “правилата на Саката„. Овој израз се однесува на никој друг туку на 
Хома Мунехиса.

Кога починал неговиот татко, тој станал одговорен за управување   со 
семејниот имот. И иако тој бил најмладиот син (а за време на тој период само 
најстариот син можел да ја наследи оваа одговорност), пазарната вештина 
која ја поседувал Хома, била пресудна за на него да му биде доделена 
таа одговорност. Со средствата, тој отишол на Јапонскиот најголем пазар, 
пазарот на ориз Доџима  во Осака и започнал да тргува.

Неговата фамилија поседувала огромен имот со ориз и скоро сите 
информации поврзани со пазарот на ориз обично им биле достапни. А 
покрај тоа, Хома ги следел годишните временски услови. Со цел да ја научи 
психологијата на инвеститорите, тој започнал да ги анализира минатите  
цени на оризот, а исто така воспоставил и сопствен комуникациски систем.  
Во претходно договорено време тој поставувал луѓе на крововите од куќите 
кои праќале сигнали со помош на знаменца. И токму овие сигнали „патувале“ 
од Осака до Саката.

После доминацијата на пазарите во Осака, Хома започнал да тргува на 
регионалниот пазар во Едо (сега Токио). Тој ја користел неговата  интуиција 
да натрупа огромно богатство. Се зборувало дека имал 100 последователни 
победнички тргувања.

Подоцна, тој станал финансиски консултант во владата и му била 
доделена почесната титула самурај. Починал во 1803 година. Неговите   
книги кои се однесуваат на пазарите (Sakata Senho и Soba Sani No Den)  
биле напишани во 1700-те години. Неговите принципи на тргување, кои се 
користеле во пазарите со ориз, еволуираа во свеќастите методологии кои се 
користат во Јапонија во овој момент.
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Интересот за јапонските свеќи
Причините заради кои Јапонските свеќници се предмет на голем 

интерес се:

1. Свеќастите графикони се флексибилни. Тоа е заради тоа што тие 
можат да се користат самостојно или во комбинација со други 
методи на техничката анализа. Значајна предност  е тоа што овие 
техники можат да бидат користени за  надополнување а не како 
замена за други технички алатки. Со ова не се прави  обид да се 
убедат ветераните - техничари дека овој систем е супериорен во 
однос на другите системи што ги користат тие. Едноставно, служи 
да се потврди тезата дека техниките на свеќастите графикони 
даваат можност за  анализи од друг аспект.

2. Техниките на свеќасти графикони не се користат толку многу 
во САД. Но, овој технички пристап ужива вековна  традиција во 
Далечниот Исток, традиција која се развила од вековните обиди 
и грешки.

3. Постојат многу живописни, сликовити термини за објаснување на 
мострите. Дали изразот “hanging – man line” (линија на висечки 
човек) би разбудил интерес кај инвеститорите? Ова е само 
еден пример како Јапонската терминологија дава своевидна 
уникатност на свеќите.

4. Јапонците најверојатно ги познаваат сите Западни методи на 
техничката анализа, а ние скоро ништо за нивните. Сега е редот 
на нас да се извлече корист од нивното знаење. Имено, Јапонците 
користат комбинација од техниките на свеќасти графикони заедно 
со Западните технички алатки. Зошто и ние да не го направиме 
истото?

5. Основната причина заради која свеќите се широко прифатени 
е што тие користени заедно со решеткастите графикони 
претставуваат навистина добитна комбинација.

Некои ограничувања поврзани со свеќастите графикони
Како и сите методи на картирање, така и свеќастите графикони се 

субјективни во однос на нивната интерпретација од страна на корисникот.  
Ова може да се каже дека претставува еден вид на ограничување. 
Поголемото искуство со графиконите во облик на свеќи може да овозможи 
оценување во однос на тоа кои графикони и варијации на истите најдобро 
функционираат. 

Овде, субјективноста не мора да се гледа како пречка. Како што се 
стекнува искуство во овие техники, така полесно ќе може да се одреди кои 
комбинации најдобро функционираат на пазарот. Ова може да обезбеди 
предност во однос на оние кои не посветиле доволно време за собирање на 
информации поврзани со пазарот.

Друго, за да може да се конструира самостоен свеќаст графикон, 
потребна е цената на затварање. Така да, ќе треба да се почека на истата  
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за понатаму да можете да се добие валиден сигнал за тргување. Но, постои 
и друга опција, а таа е да се претпостави во која насока би можела да се 
движи цената на затварање и да се формира понуда неколку минути пред 
затварањето. Исто така може да се почека до наредниот ден, односно до  
следната цена на отварање пред да се формира понудата.

Ова може да претставува проблем, но постојат многу технички системи 
на кои им е потребна цената на затварање за формирање на сигнал. 
Токму затоа, за време на последните моменти од трговската сесија, кога 
компјутерските сигнали базирани на цените на затварање влегуваат во игра  
започнува бран на активности.

Во некои прилики, може да се користат и часовните свеќасти графикони 
за да се добие сигнал отколку да се чека до затварањето. На пример, на 
дневниот графикон може да постои потенцијална биковска мостра на свеќа. 
Сепак, ќе мора да се чека до затварањето пред мострата да биде комплетна.
Доколку часовните графикони исто така покажуваат биковска состојба во 
текот на денот би можело да се препорача купување дури и пред да се случи 
затварањето.

Свеќастите графикони обезбедуваат многу корисни сигнали за 
тргување. Но, тоа не може да се каже и за ценовните таргети. Постојат 
други методи за предвидување на таргетите (на пример претходните нивоа 
на поддршка и отпор, осцилаторите и така натаму). Некои практичари на 
јапонските свеќи го остваруваат тргувањето врз основа на сигналот кој го 
дава свеќата и остануваат на таа позиција сè додека не се појави друга 
мостра која им дава сигнал да се повлечат. Јапонските свеќници треба 
секогаш да се гледаат во контекст на тоа што се случило во минатото и 
односот со други технички докази.

Овие графикони дозволуваат да се користат истите технички 
инструменти кои се користат во решеткастите графикони. Но разликата 
е таа што свеќастите графикони даваат сигнали кои не се достапни во 
другите. Тогаш, зошто воопшто и се користат решеткастите графикони?  
Во блиска иднина,свеќастите графикони би можеле да станат исто толку 
стандардни како и решеткастите. Во овој поглед се истакнува едно храбро 
предвидување: како што техничарите сè повеќе се опуштаат во однос на 
користењето на графиконите – свеќи, така потребата за користење на 
решеткасти грaфикони ќе биде сè помала и помала. Свеќите овозможуваат 
уникатна перспектива на пазарите.

Конструирање на Јапонските свеќи
Споредбата меѓу решеткастиот графикон и графиконот во облик 

на јапонски свеќи е многу лесно воочлива. Графиконот 12 претставува 
решеткаст графикон, додека графиконот 13 е пример за јапонски свеќи.

На вториот графикон, може да се забележи дека промената на цените 
е претставена на доста интересен начин со сите тие отскокнувања со тоа 
што и самиот графикон изгледа визуелно интересен.
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Графикон бр.12 - Дневен решеткаст графикон

Графикон бр.13 - Дневен графикон во облик на Јапонски свеќи

Бидејќи Јапонските свеќи се нови западните техничари го користат 
решеткастиот графикон како илустрација за тоа како правилно треба да се 
нацртаат истите.

Слика бр. 22 - Конструкција на јапонски свеќи
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За да може да се конструира еден решеткаст графикон, потребни се 
следниве информации: вертикалната линија на решеткастиот графикон го 
претставува дневниот распон на цените,од најниска до највисока (high and 
low). Хоризонталната линија која се наоѓа од левата страна на вертикалната  
ја претставува цената на отварање (open), додека пак хоризонталната  
линија која се наоѓа од десната страна на вертикалната ја претставува 
цената на затварање (close).

Истите информации што се користат за конструирање на решеткастиот 
графикон можат да се користат и за конструирање на Јапонските свеќи, но 
сепак може да се забележи дека формите се доста различни. Самото име  
„свеќи“ го добиле токму заради нивната форма (изгледаат како еден вид 
свеќа со фитил). Правоаголниот дел ја преставува разликата меѓу дневните 
цени на отварање и затварање и се нарекува тело. Телото може да биде 
или бело или црно.

Белото тело значи дека цената на затварање е повисока од цената 
на отварање, но тоа може да биде и во друга боја. На пример, Јапонците  
користат црвена боја за да ја прикажат горенаведената ситуација.

Од друга страна, црното тело значи дека цената на затварање е пониска 
од цената на отварање, друга боја која може да се користи е зелената.

Слика бр. 23 Црно и бело тело на Јапонски свеќи

Тенките линии над и под телото се нарекуваат сенки (или некаде 
фитил). Овие сенки ги претставуваат ценовните екстреми. Сенката која се 
наоѓа над правоаголното тело се нарекува горна сенка, додека сенката која 
се наоѓа под телото се нарекува долна сенка. Според ова, највисокиот дел 
од сенката го претставува врвот на распонот, а најнискиот дел од сенката го 
претставува дното на распонот на цената.

Јапонците, со телото го претставуваат есенцијалното ценовно 
движење. Сенките обично се сметаат за споредни ценовни флуктуации. 
Доколку свеќата нема горна сенка се нарекува shaven head. И обратно, 
доколку свеќата нема долна сенка се нарекува shaven bottom.

Различните комбинации на тело и сенка имаат различни значења. 
Деновите кога разликата меѓу цената на отварање и затварање е голема се 
нарекуваат долги денови, додека во деновите кога разликата меѓу цената на 
оварање и затварање е мала се нарекуваат кратки денови.

Јин и јанг линиите се дел од Кинеската терминологија кои се однесуваат 
на линиите во графиконите-свеќи. Линијата јин е друго име за црна свеќа а 
јанг е еквивалентно со белата свеќа. Во Јапонија, црната свеќа се нарекува 
ин-сен. Додека пак белата свеќа се нарекува јо-сен. Јапонците ставаат голем  
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акцент на врската помеѓу отварањето и затварањето затоа што тие се две 
најзначајни психолошки точки во денот на тргување. Јапонците имаат изрека 
која што вели: “првиот час од утрото е кормило, водич на целиот  ден„. Така 
и почетокот на тргувањето е кормило на преостанатата сесија на тргување. 
Тоа претставува прв знак во однос на тоа како ќе се движи пазарот во текот 
на денот. Тоа е период кога сите новости, вести и гласини се исфилтрирани 
и потоа соединети во еден стадиум од денот.

Колку е понетрпелив трговецот, толку порано сака да започне со 
тргувањето. Така што, на отварањето, оние со заземени кратки позиции 
може да форсираат да побараат засолниште, оние со долги позиции може 
да бидат упорни во купувањето, на хеџерите можеби ќе им треба заземање 
на нова или да ја избегнат претходната позиција, и така натаму.

Аналогијата поврзана со тргување на берзата и водење битка е 
следнава: отварањето овозможува поглед на борбеното поле порано од сите 
други и провизорна индикација на пријателски наклонетите и  противничките 
трупи. Во некој период, крупните трговци можат да се обидат да го придвижат 
пазарот со погубување на голем број на купи или продај наредби. Јапонците 
го нарекуваат ова утрински напад.

Друга значајна ценовна точка е онаа на затварање. Во моментот 
кога пазарот се затвара може да се очекува голема емотивна поврзаност,  
што и за техничарите цената на затварање претставува значајна точка. 
Многу компјутерски системи за тргување се базираат токму на цените на 
затварање. Доколку на пазарот се случи голема продажба или купување во 
рамките или блиску до цената на затварање, со интенција да се влијае врз 
истата, тогаш Јапонците оваа ситуација ја нарекуваат вечерен напад.

Терминологија и чувствителноста на пазарот
Единствениот начин на кој би можело да се измери емотивната 

компонента на пазарот е преку техничкиот начин. Како факт се спомнуваат  
имињата кои се даваат на Јапонските свеќници. Овие називи претставуваат  
шаренолик механизам кој се користи за да се опише чувствителноста на 
пазарот во моментот на формирање на мострите (шаблоните). Самите    
изрази „hanging man” и „dark - cloud cover” нè доведуваат до заклучок дека 
пазарот се наоѓа во емотивно здрава состојба. Овие два изрази се всушност 
еден дел од мечкините шаблони и нивните имиња јасно ја откриваат 
“болникавата„ состојба на пазарот.

Иако емоционалната состојба на пазарот не мора да биде во здрава 
состојба во моментот кога се формираат овие шаблони, тоа не ја исклучува 
можноста дека пазарот посторно ќе застане на здрави нозе. Фактот е дека 
со појавата на шаблонот “висечки човек„, оние кои заземале долги позиции 
треба да преземат заштитни мерки, или пак, во зависност од генералниот 
тренд и други фактори, да биде иницирано заземање на нови кратки позиции.

Во понатамошниот дел од текстот се среќаваат многу нови имиња 
кои се поврзани со Јапонските свеќници и кои на некој начин го прават 
картирањето поинтересно. Без да знаете како овие мостри изгледаат 
или како делуваат на пазарот, дали мислите дека само со слушањето на  
нивните имиња ќе може да донесете заклучок дали пазарот е биков или 
мечкин? Секако, “вечерната звезда„ која се појавува пред да настапи мрак,  
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звучи како мечкин сигнал-тоа и е! “Утринската  звезда„ од друга страна,  
претставува биков знак, бидејќи истата се појавува пред да изгрее сонцето 
односно пред да зазори .

Променливи обрасци

Техничарите обрнуваат многу големо внимание на тоа кои информации 
можат да ги добијат од движењето на цените, затоа што секое придвижување 
може да резултира со промена на расположението на пазарот или пак со 
промена на трендот. Променливите мостри се тие технички информации.

Точно е дека терминот “променива мостра„ е можеби несоодветен. 
Слушајќи го тој термин можете да си помислите дека се работи за одреден 
тренд кој нагло завршува и потоа истиот се менува во нов тренд. Оваа 
ситуација се случува навистина многу ретко. Промените во трендот 
обично се случуваат многу бавно, во фази, паралелно со менувањето на 
психологијата.

Препознавајќи го моментот кога ќе се појави променлив образец може 
да биде многу вредна способност. Променливите индикатори претставуваат 
пазарен начин за обезбедување на сигнал на патот кој гласи “внимание - во  
процес е промена на трендот„. Со други зборови, во тек е трансформација 
на пазарната психологија. Постојат многу начини на кои може да се тргува 
со помош на овие променливи индикатори.

Значаен принцип е да се заземе нова позиција (базирана на сигналот 
за промена) во моментот кога сигналот е во правец на главниот тренд. При 
појава на променлив образец во биков пазар, мечкиниот сигнал во никој 
случај не гарантира успешна кратка продажба. Причината е во главниот 
тренд - тој е сè уште во нагорна фаза. Но, во секој случај, ќе сигнализира 
ликвидација на долгите продажби. Доколку во оваа ситуација  преовладувал  
надолен тренд, тогаш истиот образец би можел да се искористи за кратки 
продажби.
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ИСПИТНА ОБЛАСТ:

Обврзници
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3. ОБВРЗНИЦИ

3.1. ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ137

3.1.1. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОЛЖНИЧКИТЕ ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ 138

На финансиските пазари, најчест начин за обезбедување нови 
парични средства е со издавање должнички инструмент, обврзница, што 
всушност претставува договорна согласност од страна на заемобарателот 
да му исплаќа на сопственикот на инструментот утврдена сума на пари во 
редовни интервали (камата и исплата на главнината) до одреден датум 
(до датумот за исплата), кога се прави финалната исплата. Доспеаност за 
наплата на должничкиот инструмент е бројот на години (временски рок) до 
датумот на престанок на важење на инструментот. Должничкиот инструмент 
е краткорочен доколку неговата наплата е за помалку од една година, 
а долгорочен доколку неговата наплата е за десет години или подолго. 
Должничките инструменти чија доспеаност за наплата е помеѓу една и 
десет години се нарекуваат среднорочни (во македонското законодавство 
овие инструменти се третираат како долгорочни). Големината на пазарот на 
обврзници е значително поголема од пазарот на акции.

Порано, обврзниците се продаваа со купони што сопствениците на 
обврзниците ги сечеа и ги праќаа по пошта на фирмата, за да им биде 
исплатена каматата. Овие обврзници беа наречени обврзници на дoносител, 
бидејќи исплатите се вршеа на оној кој физички ја поседуваше обврзницата. 
Федералната даночна управа на САД не го одобруваше ваквиот метод на 
исплата, бидејќи на овој начин беше тешко да се следи приходот од каматите. 
Обврзниците на дoносителот беа заменети со регистрирани обврзници 
(обврзници на име), кои немаа купони. Сега сопственикот мора да се 
регистрира во фирмата за да му биде исплатена каматата. И покрај фактот 
што обврзниците на доносител со купони веќе не се користат, каматата што 
се исплаќа на обврзниците сè уште се нарекува купонска каматна исплата 
и каматната стапка на обврзниците се нарекува купонска каматна стапка.  

Каматна стапка - Обврзницата е обрска по долг со која сопственикот 
прима надомест во форма на каматни плаќања. Овие каматни плаќања 
вообичаено се исплаќаат на шест или на 12 месеци. Каматната стапка, или 
купонската исплата, за повеќето долгорочни заеми се утврдува во моментот 
на издавањето на заемот. Ако обврзница од 1.000 долари се издава со купон 
од 10 проценти, компанијата продолжува со исплата од 100 долари годишно 
без разлика на тоа како се променуваат каматните стапки. 

Некои долгорочни обврзници имаат променлива каматна стапка. 
Овие обврзници вршат каматни плаќања што се поврзани со некои мерила 
за тековни пазарни стапки. На пр. стапката годишно се приспособува до 

137 Едукатор на ова подрачје е Проф. Д-р Биљана Ангелова
138 Користена литература од автори Bodi, Kejn, Markus: Инвестиции, издавач Табернакул, 2010, преводи од 

Владата на РМ на литература која се предава на 500 -тенајпрестижни универзитети
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тековната стапка на едногодишна државна обврзница плус 2 процентни 
поени. Ако стапката на  едногодишна државна обврзница на денот на 
усогласување е 4% тогаш купонската стапка на обврзницата во следниот 
период ќе биде 6%. На ваков начин овие обврзници постојано плаќаат 
приближни тековни каматни стапки.

Обврзниците со променлива стапка често се поврзани со стапката 
со која меѓународните банки зајмат меѓу себе, која е познато како London 
Interbank Off ered Rate или LIBOR. Обврзниците со променливи каматни 
стапки ги штитат нивните сопственици од каматен ризик, а нивниот најголем 
ризик е поврзан со промената на финансиската состојба на издавачот. При 
опаѓање на финансиската состојба на издавачот инвеститорите ќе бараат 
повисока премија на принос што ќе ја намали цената на обврзницата. 

Понекогаш се издаваат обврзници без купон што се нарекуваат и 
обврзници со нулта купон. Овие обврзници се издаваат со голем дисконт 
и на долг рок, на десет или повеќе години, и се погодни за остварување 
долгорочни инвестициски цели. На инвеститорите им даваат можност за 
значителен пораст на износот што го вложиле. Затоа што немаат исплата 
на купонска камата нивната вредност е базирана само на тековната цена 
споредена со номиналата, па пазарната цена на овие обврзници расте 
побрзо од цената на другите обврзници кога каматните стапки паѓаат, и 
обратно.

Довтасување е должината на времето што треба да помине до 
целосната исплата на обврзницата на нивните сопственици. Датата на 
втасување е одредена при издавањето на обврзницата. Независно колкаво е 
времетрењето на обврзницата, издавачот ја извршува обврската во однос на 
исплтата на главницата кога обврзницата ќе ја достигне датата на втасаност. 
Според рокот на втасување, обврзниците можат да бидат краткорочни, 
среднорочни и долгорочни. Вообичаено, обврзница што втасува во рок од 
една до три години е краткорочна. Среднорочните обврзници втасуваат во 
период од четити до десет години, а долгорочните на рок подолг од десет 
години. Според македонското законодавство, краткорочните обврзници 
втасуваат во рок од една година, а долгорочни се оние со рок подолг од 
една година. 

Не сите обврзници го достигнуваат нивниот рок на втасување, како 
на пример откупливите обврзници кои му дозволуваат на издавачот да 
изврши исплата на главницата пред рокот на втасување. Одредбата за 
отповикување е утврдена во документите што ги објаснуваат условите и 
роковите на обврзниците,  проспектот за обврзницата (или во документот за 
емисија) и договорот за обврзницата  (indenture). Во нив ќе бидат објаснето 
кога обврзницата може да биде исплатена пред рокот на втасување и по 
која цена ќе биде исплатена. Вообичаено, обврзниците не можат да бидат 
орповикани пред да помине одреден период на време. 

Времетраење на обврзница е должината на времето помеѓу 
плаќањата на издавачот на обврзницата односно е мерка за тоа колку 
долго во години е потребно за цената за купување на обврзницата да биде 
вратен преку нејзините внатрешни готовински приливи.  На пример, ако 
плаќањата се направени на сопствениците на обврзниците секој месец, 
тогаш обврзницата би имала времетраење од еден месец. Во некои случаи 
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обврзниците ќе бидат структурирани така што времетраењето помеѓу 
плаќањата ќе биде различно. Оваа мерка е важна за инвеститорите затоа 
што обврзниците со подолго времетраење се поризични и имаат поголема 
ценовна променливост отколку обврзниците со пократко времетраење.

Кај сите обврзници времетраењето е пократко од довтасаноста, освен 
кај обврзниците со купон нула, затоа што сите исплати по оваа обврзница се 
примаат на рокот на втасување.

Цена - Цените на обврзниците можат да бидат изразени како 
премија, дисконт или номинала. Ако цената на обврзницата е поголема од 
номиналната вредност таа се продава со премија затоа што купонската 
каматна стапка е повисока од пазарната камата. Ако цената на обврзницата 
е помала од номиналната вредност таа се продава со дисконт затоа што 
купонската каматна стапка е пониска од пазарната камата. Кога инвеститор  
пресметува цена на обврзницата ја пресметува максималната цена што е 
спремен да ја плати за обврзницата во земајќи ја предвид купонската камата 
на обврзницата во однос на просечната камата што би ја примил на пазарот 
на обврзници.

Приказ 1- Прикажување на котација на цени на обврзници

Извор:http://www.pimco.com/EN/Education/Pages/Everythingyouneedtok
nowaboutbonds.aspx 

Цена за купување на обврзница на секундарен пазар
Во текот на периодот од издавање до достасувањето на обврзниците 

тие можат слободно да се пренесуваат помеѓу инвеститорите. Каматната 
стапка е компензација за позајмените пари, а овие пари се однесуваат 
на главнината. Износот на главнината се плаќа назад на сопственикот на 
обврзницата на денот на достасувањето на обврзницата. Оној што ја поседува 
обврзницата во време на рокот на достасувањето, тој ќе ја прими и исплатата 
на обврзницата. Ако обврзницата е продадена на пазарот пред рокот на 
достасување продавачот ќе ја прими пазарната цена на обврзницата. При 
тоа се поставува прашањето на сопственоста на каматното плаќање, затоа 
што само сопственикот на обврзницата може да го прими плаќањето по 
основ на купонот, но инвеститорот кој ја продал обврзницата треба да биде 
компензиран за периодот на време во кој ја поседувал обврзницата. Со други 
зборови, претходниот сопственик мора да добие исплата на насобраната 
камата пред продажбата на обврзницата. На пример инвеститор А купил 
обврзница на примарниот пазар со номинала од 1.000 долари со купон 5% 
полугодишно. Тој одлучува да ја продаде обврзницата после 90 дена на 

Face Value: Price Quoted As: Market Price: The Bond is Trading at:

$1,000 100 $1,000 Par

$1,000 102 $1,020 A premium to par

$1,000 97 $970 A discount to par

$5,000 99 $4,950 A discount to par
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инвеститор Б. Износот што ќе го плати Б е тековната цена за обврзницата 
плус насобраната камата што претставува регуларно плаќање усогласено 
за време што инвеститорот А ја поседувал обврзницата. Во овој случај, 
купонските плаќања изнесуваат долари за цела година (1.000 долари*0,05) 
а инвеститорот А ја држел обврзницата 90 дена што претставува 24,66% 
од годината (90/365), па така насобраната камата ќе биде 12,33 долари (50 
долари*24,66%). Инвеститорот Б ќе треба да му ја плати пазарната цена на 
обврзницата на А плус 12,33 долари за насобраната камата.

Читање финансиски извештаи за обврзници 
Цените при кои можете да тргувате со обврзници се прикажуваат 

секојдневно во рамките на финансискиот печат. Дијаграм 2 е извадок од 
страницата со цени на обврзници во рамките на The Wall Street Journal и ги 
прикажува цените на обврзници и на записи, кои се емитирани од страна 
на Министерството за финансии на САД. (Меница е обврзница со рок на 
исплата пократок од 10 години од моментот на издавање). Податокот за 
обврзницата со 6,5 проценти камата и со рок на исплата во 2005 година е 
подвлечен. Буквата н покажува дека станува збор за запис.  

Дијаграм 1- Готовински текови кон инвеститорот, во рамките на 
обврзницата со 6,5 проценти купон и со рок на исплата во 2005 година

Извор: Преземено од Brealey, Myers, Marcus, исто 
Слика 1 - Показатели за државни обврзници, објавени во The Wall 

Street Journal, 16 мај, 2002 година

Извор: Преземено од Brealey, Myers, Marcus, исто 
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Цените на обврзниците, обично, се наведени како процент од 
номиналната вредност (над и под номиналната вредност од 100 проценти). 
Цената на понудата е цената што инвеститорите ја добиваат во случај ако 
ја продадат обврзницата на дилер. Исто како што и дилерот со половни 
автомобили заработува од продажба на автомобили по повисоки цени 
од цените по кои ги набавил истите автомобили, исто така, и дилерот со 
обврзници треба да наплати стапка меѓу износот на понудената и на 
побараната цена.

Цени и приноси на обврзници 
Приносот е клучен коцепт при инвестирање во обврзници, затоа што 

ја покажува стапката на принос од инвестицијата. Приносот не е фиксен, 
како што е каматната стапка што се исплаќа за обврзницата, затоа што го 
изразува менувањето на висината на каматните стапки на пазарот. Има 
повеќе начини за мерење на приносот од обврзница, но најкорисни мерки за 
инвеститорите се тековен принос и принос до доспевање 

Тековен принос е годишен принос на износот што е платен за 
обврзница, независно од нејзиниот рок на втасување. Ако купите обврзница 
по номинала, тековен принос е еднаков на купонската каматна стапка. 
Така, тековен принос на обврзница по номинала што плаќа 6% камата е 
6%. Меѓутоа, ако пазарната цена на обврзницата е поголема или помала 
од номиналата, тековниот принос ќе биде различен од купонската каматна 
стапка. Од датата кога обврзницата е издадена до денот кога достасува 
нејзината цена на пазарот ќе се менува зависно од посебни услови и 
од општите пазарни услови, вклучително тековните каматни стапки, 
кредитниот рејтинг и други фактори. Заради овие промени вредноста на 
обврзницата ќе биде повисока или пониска од номиналната вредност ако 
биде продадени пред рокот на довтасување. Генерално, кога каматните 
стапки паѓаат, растат цените на издадените обврзници со повисоки каматни 
стапки и обратно. На пример, обврзница од 1.000 долари издадена со 8%, 
ако пазарната каматна стапка порасне на 9% во тек на време, ќе се очекува 
цената на обврзницата да падне на околу 888 долари така што приносот 
до доспевање ќе соодветствува на пазарниот принос од 9% (80 долари/888 
долари = 9,00%). Ако пазарната каматна стапка падне на 7%, цената на 
обврзницата ќе порасне на околу 1.142 долари за да одговара на пазарниот 
принос од 7% (80 долари/1.142 долари = 7.00%).

Принос до достасување е позначаен затоа што го покажува вкупниот 
принос што ќе го прими сопственик на обврзница до достасувањето на 
обврзницата. Тој овозможува и споредување на обврзници со различен рок 
на втасување и купнски каматни стапки. Тој ги вклучува сите камати што 
ќе бидат платени плус капитална добивка што ќе биде реализирана (ако 
се купи обврзница по цена пониска од номиналната вредност) или минус 
капитална загуба (ако се купи обврзница по цена повисока од номиналната 
вредност) 

Баран принос е каматна стапка што обврзницата треба да ја понуди 
за да го привлече инвеститорот да ја купи. Вообичаено бараната стапка на 
принос на обврзница е иста или поголема со тековната каматна стапка. 
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Цената на обврзница е збир од сегашните вредности на сите идни 
очекувани исплати на купони плус сегашната вредност на номиналата при 
довтасување. Пресметката се базира на дисконтирање на познатите идни 
готовински приливи. За да се пресмета сегашната вредност на обврзницата 
што е базирано на  претпоставка дека секое примање пари е реинвестирано 
со иста каматна стапка по која е примена исплатата треба да се знае 
каматната стапка што ќе ја заработи идната вредност, а таа каматна стапка 
е бараниот принос.Формулата за пресметување на цената на обврзница, 
која ја користи формулата за базична сегашна вредност е:

C = купонско плаќање n = број на плаќања i = каматна стапка или 
баран принос M = номинална вредност

Следот на купонските плаќања што ќе се примат во иднина се однесува 
на редовен ануитет, што е серија од фиксни плаќања што се вршат на 
одредени интервали низ одреден период на време. Првото плаќање на 
ануитет настанува во првиот интервал од времето во кое обврзницата била 
купена. Пресметката претпоставува дека тоа време е сегашност. 

Пример: Во дијаграм 5-1 се прикажани готовинските текови добиени 
од страна на инвеститорот во државни обврзници од 6,5 проценти. Колку 
би биле подготвени да платите за ваквите готовински текови? Вредноста 
на една хартија од вредност е сегашната вредност на готовинските текови, 
што ќе ги примат нејзините сопственици. За да се пресмета оваа вредност, 
треба да се дисконтира секоја идна исплата за каматната стапка, која 
инвеститорите очекуваат да ја заработат од своите обврзници. 

Оваа обврзница од 6,5 проценти не е единствената издадена од 
Министерството за финансии, со рок на достасување во 2005 година. Речиси 
идентични обврзници со еднаков рок на достасување нудеа каматна стапка 
од околу 3,9 проценти. Па, така, ако обврзниците од 6,5 проценти нуделе 
понизок принос од 3,9 проценти, никој не би сакал да ги задржи во своја 
сопственост. 

Подеднакво, ако нуделе повисок принос, сите би побрзале да ги 
продадат своите обврзници со цел да купат обврзници од 6,5 проценти. 
Со други зборови, ако инвеститорите биле во тесно, обврзниците од 6,5 
проценти би морале да ја  понудат истата каматна стапка од 3,9 проценти, 
како и сличните државни обврзници. Стапката од 3,9 проценти може да 
се земе предвид како минималната прифатлива стапка на заработка за 
средствата вложени во обврзницата. Тоа е стапката што инвеститорите 
може да ја заработат со вложување на своите средства во слични хартии од 
вредност место во посочената обврзница. 

Правиме пресметка на  сегашната вредност на обврзницата од 
6,5 проценти со рок на достасување во 2005 година, со дисконтирање на 
готовинските текови  при стапка од 3,9 проценти: 

SV= 65$ / (1+r) + 65$ / (1+r)2 + 1.065$ / (1+r)3 = 
65$ / (1.039) + 65$ / (1.039) 2 + 1.065$ / (1.039)3 = 1.072,29$
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Цените на обврзниците, обично, се изразуваат како процент од нивната 
номинална вредност. Според тоа, можеме да кажеме дека нашата државна 
обврзница од 6,5 проценти вреди 107,229 проценти од номиналната вредност 
и нејзината цена, обично, би била одредена како 1.072,29. 

Купонските исплати за обврзницата претставуваат ануитет, со други 
зборови, сопственикот на оваа државна обврзница од 6,5 проценти добива 
повеќекратна низа од каматни исплати во вредност од 65 долари, за секоја 
година од вкупно три. Со достасувањето на рокот за исплата сопственикот 
на обврзницата добива исплата на номиналата во вредност од 1.000 долари. 
Оттука, можете да ја употребите формулата за ануитет за вреднување на 
купонска исплата и потоа да ја додадете сегашната вредност на финалната 
исплата од номиналната вредност: 
SV = SV (купон) + SV (номинална вредност) = (камата * ануитетна стапка) 

+ (номинална вредност * дисконтна стапка) 

 65$ * (1 / ,039 - 1 / ,039 (1,039)3) + 1.000 * 1 / 1,0393 = 180,72$ + 891,57$ = 
1.072,29$

Ако треба да ја одредите вредноста на обврзница со подолг рок на 
достасување, обично најлесниот начин е прво да се вреднуваат каматните 
исплати како ануитет и потоа да се додаде тековната вредност на финалната 
исплата. 

За обврзниците, чијашто цена е еднаква на нивната номинална вредност, 
одговорот е лесен. Стапката на заработка, всушност, е стапката на купонската 
камата. Последново може да се провери ако се претстави готовинскиот тек за 
инвестицијата: 

Приказ 2 - Стапка на заработка на обврзница купена по номинала

Платено за 
обврзница

Години на плаќање Стапка на 
заработка1 2 3

1000 долари 10 долари 10 долари 1000 долари 10%

Извор: Преземено од Brealey, Myers, Marcus
Забележете дека секоја година заработувате по 10 проценти на вашите 

пари (100 долари / 1.000 долари). Во последната година, исто така, ви се враќа 
и оригиналната инвестиција во вредност од 1.000 долари. Според тоа, вашата 
вкупна заработка е 10 проценти, исто колку и стапката на купонската камата. 

Мерка на заработка, која би водела сметка и  за тековниот принос и за 
промената во вредноста на обврзницата во текот на нејзиното доспевање се 
нарекува принос до довтасување. 

Приносот до достасување е дефиниран како дисконтна стапка, која 
ја изедначува сегашната вредност на исплатите од обврзницата со нејзината 
цена. Приносот до достасување е мерка за вкупната заработка од обврзницата, 
вклучувајќи го и купонскиот принос и капиталната добивка. Ако еден инвеститор 
ја купи обврзницата денес и ја чува во своја сопственост сè до нејзиното 
достасување, неговата заработка ќе биде приносот до достасување. 
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Дали постои поврзаност меѓу приносот до достасувањето и стапката 
на заработка од обврзницата во текот на даден период? Одговорот на 
ова прашање е "да": Ако приносот до довтасување од обврзницата остане 
непроменет во текот на еден инвестициски период, стапката на заработка 
ќе биде еднаква на таквиот принос. Кога каматните стапки остануваат 
непроменети, цената на обврзницата се менува со време, така што вкупната 
заработка од обврзницата е еднаква со приносот до достасување. Ако дојде 
до зголемување на приносот до достасување, стапката на заработка во 
текот на периодот ќе има помала вредност од таа на приносот. Ако приносот 
се намали, стапката на заработка ќе биде со повисока вредност од таа на 
приносот.

Принос до отповикување - покажува колкав принос ќе се заработи 
од чување на обврзница до нејзината дата на отповикување. Овој принос 
е важечки само ако обврзницата се отповика пред датата на стасување. 
Пресметката на овој принос е базирана на купонската камата, должината 
на периодот до датата на отповикување и пазарната цена на обврзницата.  

Соодносот помеѓу тековниот принос, приносот до стасување и приносот 
до отповикување е: 

1. Ако обврзницата е продадена под номинала нејзиниот принос до 
стасување ќе биде поголем од нејзиниот тековен принос, кој пак 
ќе биде поголем од купонската стапка.

2. Ако обврзницата е продадена над номинала нејзината купонска 
стапка ќе биде поголема од тековниот принос, кој ќе биде поголем 
од нејзиниот принос достасување.

3. Ако обврзницата е продадена по номинала нејзиниот принос 
до стасување ќе биде еднаков со нејзиниот тековен принос и со 
купонската стапка.

Други карактеристики на обврзниците 
Клаузула за повлекување (отповикување) на обврзниците. Повеќето 

корпоративни договори вклучуваат и клаузула за повлекување на 
обврзниците, која вели дека емитентот има право да го принуди сопственикот 
да му ја продаде обврзницата. Клаузулата за повлекување на обврзницата 
вообичаено изискува период на чекање, помеѓу времето на првичното 
издавање на обврзницата и времето кога може да биде повлечена. Цената 
која им се плаќа на сопствениците на обврзницата вообичаено се поставува 
на номиналната цена или малку повисоко (вообичаено со едногодишна 
камата). На пример, со 10% купонска стапка, обврзницата од 1000 долари 
може да има цена на повлекување од 1100. Доколку каматната стапка 
се намали, цената на обврзницата ќе се зголеми. Доколку каматната 
стапка доволно падне, цената ќе се зголеми над цената на повлекување и 
фирмата ќе ја повлече обврзницата. Бидејќи провизиите за повлекување 
ставаат лимит на износот кој сопствениците на обврзниците можат да го 
заработат од порастот на цената на обврзницата, на инвеститорите не им 
се допаѓаат клаузулите за повлекување на обврзниците.

Втора причина зошто емитентите на обврзници вклучуваат клаузула за 
повлекување на обврзниците е за да си овозможат да ги откупат сопствените 
обврзници во согласност со условите на амортизацискиот фонд. 
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Амортизациски фонд е услов во договорот на обврзницата дека фирмата 
ќе исплаќа дел од обврзницата секоја година. Оваа одредба е поволна за 
сопствениците на обврзницата, бидејќи ја намалува можноста од неплаќање 
кога емисијата ќе достаса. Бидејќи одредбата за амортизацискиот фонд 
ја прави емисијата поатрактивна, фирмата може да ја намали каматната 
стапка на обврзницата.

Трета причина зошто фирмите вообичаено издаваат само обврзници 
со клаузула за повлекување е затоа што можеби ќе мораат да повлечат 
емисија на обврзници доколку договорите од таа емисија ја ограничуваат 
фирмата од некои активност за која фирмата смета дека е од најдобар 
интерес за сопствениците на обврзниците. Да претпоставиме дека фирмата 
треба да позајми дополнителни средства за да ги прошири своите складишта. 
Доколку обврзницата на фирмата носи ограничување за зголемување на 
долг, фирмата ќе мора да ги повлече постоечките обврзници пред да издаде 
нови или да земе кредит за да го изгради новиот магацин. На крајот, фирмата 
може да избере да ги побара обврзниците доколку сака да ја измени својата 
капитална структура. Фирма пред доспевање која има вишок на проток на 
готовина, може да сака да го намали својот долг доколку се достапни неколку 
атрактивни можности за инвестирање. Бидејќи сопствениците на обврзници 
генерално не ги сакаат клаузулите за повлекување на обврзниците, овие 
обврзници мора да имаат повисокa заработка од споредливите обврзници 
без клаузули за повлекување. И покрај нивната висока цена, фирмите сепак 
издаваат обврзници со клаузула за повлекување заради флексибилноста 
која оваа карактеристика им ја овозможува.

Подреденост - Одредени долгови се потчинети. Во случај на 
неизвршување на финансиски обврски потчинетиот доверител доаѓа 
на ред за исплата по главните кредитори на компанијата. Потчинетиот 
доверител има мало побарување и ќе биде исплатен откако сите главни 
кредитори ќе бидат исплатени. Кога зајмите пари на компанија, можете 
да претпоставите дека имате главно побарување, освен ако долговниот 
договор не вели поинаку. Сепак, ова не ве става секогаш на првите редови 
бидејќи компанијата може да има заштедено средства со кои ќе се погрижи 
за другите свои заемодавци. Со тоа доаѓаме до следната класификација.

Обезбедување - Кога компаниите земаат заем, тие може да назначат 
средства како обеазбедување на заемот. Ваквите средства се нарекуваат 
залог и со тоа се смета дека долгот е осигурен. Во случај на неисполнување 
на обврските на исплата, осигурениот заемодавец има првостепено право 
на залогот; неосигурените заемодавци имаат општо право на останатиот 
дел од средствата на компанијата, но во поглед на залогот имаат само 
второстепено побарување. 

Рестриктивни договори - Финансиските менаџери на корпорациите 
се вработуваат, отпуштаат и компензираат по налог на бордот на 
директори, кој ги претставува акционерите на корпорацијата. Ваквото 
уредување подразбира дека менаџерите ќе бидат повеќе заинтересирани 
за заштитата на акционерите одошто се заинтересирани за заштитата на 
сопствениците на обврзниците. Ова треба да го разберете како пример 
на проблемот за морална опасност. Менаџерите може да не ги употребат 
средствата од обврзниците онака како што би сакале сопствениците на 
обврзниците. Бидејќи сопствениците на обврзниците не можат да бараат 
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заштита од менаџерите кога фирмата има проблеми, мора да вклучат 
правила и рестрикции за менаџерите, создадени да ги заштитат интересите 
на сопствениците на обврзниците. Овие правила и рестрикции се наречени 
рестриктивни договори и вообичаено ја ограничуваат количината на 
дивиденда што фирмата може да ја исплати и способноста на фирмата да 
издаде дополнителен долг. Може да бидат ограничени и други финансиски 
политики, како на пример учество на фирмата во соединување на фирми. 
Рестриктивните договори се вклучени во договорот на обврзницата. 
Вообичаено, каматната стапка е пониска доколку има повеќе рестрикции 
за менаџментот преку рестриктивните договори, бидејќи инвеститорите 
ваквите обврзници ги сметаат за посигурни.

Конвертибилна обврзница - му овозможува на нејзиниот сопственик 
да ја замени за претходно одреден број обични акции. Соодносот на 
конверзија го дава бројот на акции за кој може да биде разменета една 
обврзница. Конвертибилна обврзница издадена со номинална вредност од 
1.000 долари може да се конвертира во 40 акции.Тековната цена на акциите 
е 20 долари по акција, така што опцијата за конвертирање не е исплатлива. 
Ако цената на акциите се зголеми на 30 долари, секоја обврзница може да 
се конвертира за акции со вредност од 1.200 долари. Пазарната вредност на 
конверзијата е тековната вредност на акциите за која можат да се разменат 
обврзниците. За цена на акција од 20 долари, на пример, вредноста на 
коверзијата е 800 долари.

Премијата за конверзија - е вишок на вредноста на обврзниците 
над нејзината вредност при конверзија. Ако обврзницата се продаде 
за 950 долари, нејзината премија ќе биде 150 долари. Сопственикот на 
конвертибилна обврзница се надева дека цената на акциите на компанијата 
нагло ќе се покачи, така што обврзницата би можела да биде конвертирана 
остварувајќи притоа голем профит. Но, ако акциите опаднат, не постои 
обврска за конвертирање: доверителот си останува токму тоа, доверител. Не 
е изненадувачки што инвеститорите ја вреднуваат ваквата опција за чување 
на обврзницата или за разменување за акции и поради тоа конвертибилната 
обврзница се продава по повисока цена отколку споредлива обврзница 
што не е конвертибилна. Конвертибилната обврзница е слична на пакет од 
обврзница и варант. Но, постои многу важна разлика: кога сопствениците 
на конвертибилна обврзница сакаат да го искористат правото за купување 
акции, тие не плаќаат во готово - само ја заменуваат обврзницата за акции. 

Обврзници со право на барање предвремена исплата - Ако една 
компанија се најде во финансиски тешкотии, доверителите би сакале да 
си ги повратат парите пред работите да се влошат. Поради тоа, постојат 
обврзници што им овозможуваат на инвеститорите да бараат предвремена 
исплата. Не е потребно да се каже дека компаниите што запаѓаат во тешкотии 
воопшто не го ценат ваквото дополнително оптоварување. 

Обврзници пут - му даваат на неговиот сопственик опција за 
продолжување на датумот на нивното довтасување. Ако купонската стапка 
на обврзницата го надмине тековниот пазарен принос, сопствениците на 
обврзниците ќе изберат да го продолжат финансискиот живот на обврзницата. 
Ако купонската стапка на обврзницата е премногу ниска, сопственикот на 
обврзницата ќе ја побара главницата за да може да ја инвестира по тековен 
принос. Пример за емисија на обврзници во форма на приказ на условите за 
емисијата на обврзници од Heinz, земена од Moody’s Industrial Journal.
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Приказ 3 - Карактеристики на емисија на обврзница од Heinz

Извор: Преземено од Brealey, Myers, Marcus. (2008). Fundamentals of 
Corporate Finance. The McGraw-Hill/Irwin 

Купонот изнесува 6,375%. Според тоа 
секоја обврзница остварува годишна 
каматна исплата од 
0,6375 * 1,000=63,75%

3. Рејтингот на обврзницата според 
Moody е А, третиот по висина рејтинг 
на квалитет

Рејтинг А

4. Heinz е овластена за издавање (и има 
неисплатени) обврзници во вреднос од 
250$ милиони

ОВЛАСТУВАЊЕ 250.000.000$
НЕИСПЛАТЕНИ 250.000.000$

5. Обврзницата била издадена во јули 
1998 година и ќе биде исплатена во 
јули 2028 година.

ИЗДАДЕНИ 10 јули 1998 година
ДОСТАВУВАЊЕ 15 јули 2028 година

6. Каматата се исплаќа на интервал од 
6 месеци

на 15 јануари и 15 јули
КАМАТА J&J 15

7. Назначен е довереник за да се грижи 
за интересите на доверителите.

ДОВЕРЕНИК
First National Bank of Chicago

8. Обврзниците се регистрирани. 
регистраторот води документација за 
сопствениците на обврзниците

АМОРТИЗИРАНОСТ
Целосно регистрирани 1.000$ со 
натамошни интегрални именители. 
Подложни на трансфер и размена без 
натамошен манипулативен трошок.

9. Обврзницата може да се купи во 
поединечни парчиња од по 1,000$

ПРЕДВРЕМЕН ОТКУП
Обврзниците не може да бидат 
откупени пред доставување.

10. За разлика од некои емисии на 
обврзници, емисијата на Heinz не 
и дава опција на компанијата да ги 
отповика (т.е. поткупи) обврзниците по 
наведени цени пред
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Коментар
Обврзницата е неосигурана 6,375% 
обврзници од H.J. Heinz, со рок на 
достасување 2028 година нивното 
достасување. Исто така, Heinz не 
вложува пари во фонд за исплата на 
долгови, со кои потоа би се откупиле 
обврзниците  

Опис на обврзницата

Обврзниците не се осигурани, т.е., 
никакви средства се немаат зачувано 
со цел да се заштитат доверителите 
во случај на неисплаќање. 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
Неосигурени. Се едначат со 
другиот најсигурен и непотчинет 
долг на компанијата. Компанијата 
или која било нејзина филијала 
нема да заложи како сигурност за 
настанатиот долг никаква хипотека, 
закуп, каматна сигурност или право 
на обврска за ниедна акција или 
каков било друг долг на која било 
филијала... без притоа ефективно 
да прикаже дека обврзниците ќе 
бидат еднакво осигурани и оценливи 
со таквата задолженост, освен ако 
таквиот осигурен долг не надмине 
10% од консолидираните нето-
средства. 

Сепак, ако Heinz чува средства за 
заштита на кои било други доверители, 
обврзниците ќе биде, исто така, 
осигурана на основа на ваквите 
средства. Ова е познато како клаузула 
на негативен залог. 

ПОНУДЕНИ 
250.000.000$ за 99,549 плус 
нараснатата камата (приход за 
компанијата 98,674) преку Goldman, 
Sachs % Co., J.P.Morgan & Co., 
Warburg Dillon Read LLC 

Обврзниците беа продадени по цена 
од 99,549% од номиналната вредност. 
По одземањето на исплатата на 
потписниците компанијата доби 
968,74$ по обврзница. Обврзниците 
може да бидат откупени од наведените 
потписници. 

Иновации на пазарот на долг 
Компаниите и нивните советници не се задржуваат само на познатите 

видови долг, туку постојано креираат и нудат на продажба нов вид на долг. 
Еве неколку примери за невообичаени обврзници. 

Индексирани обврзници - Понекогаш доверителите ги поврзуваат 
исплатите од своите обврзници со цената на конкретна стока. На пример, 
Мексико, кој е еден од големите производители на нафта, има издадено 
обврзници во вредност од милијарди долари, кои нудат дополнителна исплата 
ако цените на нафтата се покачат. Според мексиканското размислување, 
обврзниците поврзани со нафтата го намалуваат својот ризик. Ако цената 
на нафтата е висока, може да се дозволат повисоки исплати за обврзниците. 
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Ако цената на нафтата е ниска, и каматните исплати ќе бидат помали. 
Доверителите добиваат повисока каматна стапка, но притоа преземаат  дел 
од ризикот на компанијата. 

Секјуритизирани обврзници (Обврзници обезбедени со средства-
актива) - Рок ѕвездата David Bowie добива авторски хонорар од многубројни 
успешни албуми како што се The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Diamond 
Dogs. Но, место да чека да го добие ваквиот авторски хонорар, Bowie се 
реши дека сака да ги добие парите однапред. Решението беше во тоа да се 
издадат обврзници во вредност од 55 милиони долари со рок на достасување 
од 10 години и да се заштедат идните авторски приходи од албумите на 
пејачот со цел да се исплатат издадените обврзници. Ваквите обврзници 
се познати како обврзници поддржани со средства; зајмувачот заштедува 
група средства и приходот од таквите средства потоа се употребуваат за 
исплата на долгот. Обврзниците на Bowie се необичен пример за хартија 
од вредност поддржана од средства, но кредити за хипотеки на домови и 
кредитни картички во вредност од милијарди долари се обработуваат секоја 
година и се препродаваат како обврзници поддржани од средства. 

Флотациски обврзници-обврзници со обратни флексибилни 
каматни стапки - Овие се слични со обврзниците со променливи каматни 
стапки, само што купонската  стапка на овие обврзници се намалува кога 
се зголемуваат пазарните каматни стапки. Ваквите бврзници се поризични 
од обичните обврзници. Кога каматните стапки се во пораст, цените на 
сите обврзници опаѓаат, но цените на флотациските обврзници доживуваат 
двоен пад бидејќи купонските исплати од обврзниците опаѓаат паралелно 
со порастот на дисконтните стапки. Инвеститорите во овие обврзници имаат 
двојна корист кога каматнте стапки се намалуваат. 

Обврзници при елементарна непогода - Некои компании издаваат 
обврзници со кои го пренесуваат на пазарите на капитал ризикот од 
катастрофа што би го погодила негативно нивното работење. За преземениот 
ризик купонските каматни стапки на овие обврзници се повисоки од 
каматите на другите обврзници. Во случај да се реализира катастрофата 
која е наведена во условите за емисијата на обврзницата, сопствениците 
на обврзниците ќе се откажат од сите или од дел од својата инвестиција. 
Поимот катастрофа се дефинира со поврзување на одреден критериум, 
на пр. степени според Рихтерова скала за јачина на земјотрес, брзина на 
ураган во милји, километри сл.

Конвертибилни хартии од вредност - Веќе видовме дека компаниите 
имаат опција за отплаќање на обврзниците пред достасување. Исто така, 
постојат случаи во кои и инвеститорите имаат опција, деривативна  хартија 
од вредност. Таков случај е кога постои варант, што не претставува ништо 
друго освен опција. Компаниите често издаваат обврзници и варанти во 
пакет.

Варант Macaw Bill сака да изврши емисија на обврзници, која би можела 
да вклучи одредени варанти (полномоштва) како „крем“. Секој варант би 
ви дозволувал да купите една акција од Macaw по цена од 50 долари во 
секое време во текот на следните 5 години. Ако акциите од Macaw покажат 
добри резултати, ваквата опција ќе се покаже како многу вредна. На пример, 
ако цената на акциите на крајот од 5 години изнесува 80 долари, тогаш на 
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компанијата и плаќате 50 долари, а за возврат добивате акција, чијашто 
вредност е 80 долари. Се разбира, вложувањето во полномоштва има свои 
опасности. Ако цената на акциите од Macaw не успее да се покачи над 50 
долари, тогаш полномоштвата ќе истечат неискористени.

3.1.2. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИСПЛАТАТА НА ОБВРЗНИЦИТЕ 
Корпоративните обврзници се разликуваат според видот на залогот 

кој ја осигурува обврзницата и според редот по кој обврзницата се исплаќа 
доколку фирмата не ги исплати договорените обврски.  

Хипотекарни (oсигурени) обврзници - Осигурени обврзници се 
обврзници со врзан залог. Хипотекарните обврзници се употребуваат за 
финансирање на одреден проект. На пример, една зграда може да е залог за 
обврзници издадени за нејзината изградба. Во случај фирмата да не успее 
да ги изврши исплатите како што е ветено, сопствениците на хипотекарните 
обврзници имаат право да го ликвидираат имотот што е заложен за да бидат 
исплатени. Бидејќи овие обврзници имаат конкретна сопственост дадена како 
залог, тие се помалку ризични од споредливите обврзници без осигурување. 
Заради тоа, имаат пониска каматна стапка.  

Обврзници осигурени со опрема - Toa се обврзници осигурени со 
мерлив подвижен имот, како голема опрема или авиони. Вообичаено, 
залогот за овие обврзници полесно се продава од реалниот имот како 
залог на хипотекарните обврзници. Како и во случајот на хипотекарните 
обврзници, присуството на залог го намалува ризикот на обврзниците и со 
тоа се намалува нивната каматна стапка.  

Неосигурени обврзници - Облигации (debentures) се долгорочни, 
неосигурени обврзници кои се поткрепени само со генералната 
кредитоспособност на емитентот. Не се дава одреден залог за отплата на 
долгот. Во случај на неисплаќање, сопствениците на обврзниците мора да одат 
на суд за да ги добијат средствата. Дадениот залог на останатите должници 
не им е достапен на сопствениците на облигациите. Облигациите вообичаено 
имаат и договор во кој се наведени условите на обврзницата и одговорностите 
на менаџментот. Договорот приложен со облигацијата се нарекува договор 
за доверба при издавање (indenture). Облигациите имаат понизок приоритет 
од осигурените обврзници доколку фирмата не ги исплати обврските. Како 
резултат на ова, ќе имаат повисока каматна стапка од инаку споредливите 
осигурени обврзници. Подредените облигации се слични на облигациите, 
но имаат понизок приоритет. Тоа значи дека во случај на неисплаќање, 
подредените облигации се исплаќаат откако неподредените сопственици на 
обврзници се целосно исплатени. Заради ова, сопствениците на подредени 
облигации имаат голем ризик од загуба. Обврзници со променлива стапка 
(можат да бидат осигурени или неосигурени) се финансиска иновација 
поттикната од зголемената варијабилност на каматните стапки во 1980-тите 
и 1990-тите. Каматната стапка на овие хартии од вредност е поврзана со 
друга каматна стапка, како каматната стапка на државните обврзници и се 
прилагодува периодично. Каматната стапка на обврзниците се менува со 
време, како што се менуваат пазарните стапки.  
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Обврзници со висок ризик (junk bonds, безвредни обврзници)
- Oбврзницитe се вреднуваат од компании т.н. рејтинг агенции, според 
нивниот ризик од неисплата. Овие компании ги проучуваат финансиските 
карактеристики на емитентот и прават проценка за можноста од неисплата. 
Обврзница со степен ААА има највисок можeн рејтинг. Обврзница со рејтинг 
Ваа според Moody или над него или стандарден и лош рејтинг ВВВ се смета 
за инвестициски рејтинг. Обврзниците оценети под ова ниво вообичаено се 
сметаат за несигурни (табела 5.2). Несигурните обврзници се сметаат за 
обврзници со висок ризик. Пред крајот на 1970-тите, примарните емисии на 
обврзниците со несигурен степен беа многу ретки; скоро сите нови емисии 
на обврзници се состоеја од обврзници со инвестициска оценка. Сепак, 
кога компаниите се соочија со финансиски тешкотии, рејтингот на нивните 
обврзници падна. Сопствениците на ваквите деградирани обврзници увидоа 
дека истите тешко се продаваат, бидејќи не постоеше добро развиен 
секундарен пазар. Беше лесно да се разбере зошто инвеститорите имаат 
сомнежи за ваквите хартии од вредност, бидејќи вообичаено беа неосигурени. 

Пазарот на обврзници со висок ризик се опорави по падот од 1990 
година и сега продолжува да им овозможува на фирмите со средна големина 
да добиваат финансирање што инаку можеби не би им било достапно заради 
релативно високиот ризик. 

Приказ 4 - Рејтинг на обврзниците 

S&P Moody Дефиниција  

Aaa AAA Највисок рејтинг; способноста да се исплатат камата и 
главнина е многу силна 

Aa AA Голема веројатност дека каматата и главнината ќе бидат 
исплатени 

A A
Силна способност за исплаќање, но, сепак, постои 
одредена осетливост кон промени во економските 
околности 

Baa BBB Соодветен капацитет за исплаќање; поголема осетливост 
кон промените во економските околности 

Ba BB Значителна несигурност околу способноста за исплаќање 

B B Опцијата за исплаќање на каматата и на главнината во 
текот на подолг период е несигурна 

Caa Ca CCC CC
Обврзниците што спаѓаат во групата на Caa/CCC или Ca/
CC може веќе да доцнат со исплаќањето или пак, се во 
опасност од неизбежно доцнење во исплатата 

C C Мали шанси за исплаќање на каматата или на главнината 
од долгот 

Извор: Преземено од Brealey, Myers, Marcus, стр. 249 
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Финансиски гаранции за обврзниците - Финансиски послабите 
емитенти на хартии од вредност често купуваат финансиски гаранции 
за да го намалат ризикот на своите обврзници. Финансиската гаранција 
осигурува дека на кредиторот (купувачот на обврзницата) ќе му биде 
исплатена главнината и каматата во случај емитентот да не може да 
ја исполни обврската. Големите добро познати осигурителни компании 
издаваат полиси за осигурување за поддршка на емисиите на обврзници. 
Со ваквата финансиска гаранција, купувачите на обврзници повеќе не треба 
да се загрижени за финансиското здравје на емитентот на обврзницата. 
Наместо тоа, тие се заинтересирани само за силата на гарантот. Всушност, 
кредитниот рејтинг на гарантот е заменет за кредитниот рејтинг на емитентот. 
Така, намалувањето на ризикот ја намалува каматната стапка барана од 
купувачите на обврзниците. 

Се разбира, емитентите мора да ѝ платат хонорар на осигурителната 
компанија за гаранцијата. Финансиските гаранции имаат смисла само кога 
трошокот на осигурување е помал од каматната стапка која резултира. 
Финансиските гаранции во САД беа развиени во почетокот на 1970-тите, за 
да ги осигурат општинските обврзници. Од неодамна нивната употреба се 
прошири за покривање на најразлични корпоративни обврзници. Последните 
години, 40% до 50% од сите нови општински обврзници во САД имаат 
осигурување. 

3.1.3. СТРУКТУРА НА ПАЗАРОТ НА ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ

Примарни и секундарни пазари - Примарен пазар е финансиски пазар 
на кој ново издадените хартии од вредност, како обврзниците и акциите, се 
продаваат на првите купувачи од страна на корпорациите или владините 
агенции кои позајмуваат средства. Секундарен пазар е финансиски пазар на 
кој претходно издадените хартии од вредност можат да бидат препродадени, 
односно тргувани. Примарните пазари за хартии од вредност не и се многу 
познати на јавноста бидејќи oвa продажба на хартии од вредност најчесто 
се случува зад затворени врати. Битна финансиска институција која помага 
во првичната продажба на хартии од вредност на примарните пазари е 
инвестициската банка. Тоа го прави со осигурување na откупот на хартиите 
од вредност: ја гарантира цената на хартиите од вредност на одредена 
компанијата, ги откупува од нив, најчесто со дисконт и потоа ги продава на 
јавноста преку берза. Двете најголеми берзи во САД се Њујоршката берза 
и NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation 
System), на кои се тргуваат претходно издадените хартии од вредност. Tиe 
се најдобрите примери за секундарни пазари и покрај тоа што пазарите на 
обврзници, на кои претходно издадените обврзници од големите корпорации 
и владата на САД се купуваат и продаваат, всушност имаат поголем обем 
на тргување. Други примери за секундарни пазари се девизните пазари и 
терминските пазари (берзите на деривативите - опции, фјучерси, свопови). 
Брокерите и дилерите со хартии од вредност се многу важни за доброто 
функционирање на секундарните пазари. Брокери се посредници, агенти на 
инвеститорите кои ги поврзуваат купувачите и продавачите на хартии од 
вредност; дилерите ги поврзуваат купувачите и продавачите со купување 
или продавање на хартии од вредност по наведена цена (делуваат како 
организатори на пазарот за одредена акција).  
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Кога поединец купува хартии од вредност на секундарен пазар, лицето 
кое ги продава добива пари во замена за нив, но корпорацијата која ги има 
издадено овие хартии од вредност не стекнува нови средства. Компаниите 
стекнува нови средства само кога нејзините хартии од вредност прв пат 
се продаваат на примарниот пазар. Сепак, секундарните пазари имаат 
две битни функции. Прво, тие ја олеснуваат и забрзуваат продажбата на 
овие финансиски инструменти за подигање готовина, односно ги прават 
финансиските инструменти ликвидни. Зголемената ликвидност на овие 
инструменти потоа ги прави попожелни за купување, а со тоа на фирмата кој 
ги издава и се олеснува продажбата на примарниот пазар. Инвеститорите 
кои купуваат хартии од вредност на примарниот пазар, на фирмата којa ги 
издава нема да ѝ платат поголема цена од онаа која сметаат дека ќе биде 
формирана на секундарниот пазар. Колку е повисока цената на Учесници 
на пазарите на капитал Примарни емитенти на хартии од вредност на 
капиталните пазари се федералните и локалните власти и корпорациите. 
Федералната власт издава долгорочни обврзници и обврзници за 
финансирање на националниот долг.

 Државните и општинските власти исто така издаваат долгорочни 
обврзници и обврзници за финансирање на капитални проекти, како изградба 
на училишта, болници, патишта. Владите никогаш не издаваат акции, 
бидејќи не можат да го продадат правото на сопственост. Корпорациите 
издаваат обврзници и акции. Една од најтешките одлуки со која се соочуваат 
фирмите е дали треба да го финансираат сопствениот раст со долг или 
со сопствен капитал. Распределбата на капиталот на фирмата меѓу долгот 
и сопствениот капитал е нејзината капитална структура. Корпорациите 
може да влезат на капиталните пазари бидејќи немаат доволно капитал за 
да ги финансираат сопствените можности за инвестирање. Или, фирмите 
може да изберат да влезат на капиталните пазари затоа што сакаат да го 
зачуваат сопствениот капитал и да го заштитат од неочекувани потреби. 
Во обата случаи, расположливоста на капиталните пазари кои ефикасно 
функционираат е клучна за бизнис секторот. Најголемите купувачи на 
хартии од вредност на капиталниот пазар се домаќинствата. Многу често, 
поединците и домаќинствата депонираат средства во финансиските 
институции (инвестициски и пензиски фондови), кои ги користат овие 
средства за купување на инструменти на капиталниот пазар, како обврзници 
и акции. Трговија на пазарите на капитал.

Трговијата на пазарите на капитал се случува на примарниот или 
на секундарниот пазар. На примарниот пазар се појавуваат новите 
емисии на акции и обврзници. Инвестициските фондови, корпорациите и 
индивидуалните инвеститори можат да ги купуваат хартиите од вредност 
што се нудат на примарниот пазар. Со трансакцијата на примарниот пазар 
емитентот на хартијата од вредност го добива приходот од продажбата. Кога 
фирмите за прв пат продаваат хартии од вредност, таа емисија е прва јавна 
понуда (Initial  Public Off ering - IPO). Наредните продажби на новите акции 
или обврзници на фирмата се едноставно примарни пазарни трансакции 
(наспроти првичната, иницијалната). 

Јавен наспроти приватен пласман - Јавно издадените обврзници се 
продаваат на секој што е заинтересиран да купи и штом еднаш се издадени, 
може слободно да бидат тргувани во рамките на пазарите на хартии од 
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вредност. Во рамките на приватен пласман, емисијата директно се продава 
на мал број банки, осигурителни куќи или друг вид инвестициски институции. 
Обврзниците од приватен пласман не може да бидат препродавани на 
поединци во САД, туку само на други квалификувани институционални 
инвеститори. Сепак, постои растечко активно тргување меѓу ваквите 
инвеститори. 

Пазарите на капитал имаат добро развиени секундарни пазари. На 
секундарниот пазар, односно берзата, се случува продажбата на претходно 
издадените хартии од вредност. Секундарниот пазар е битен затоа што 
повеќето инвеститори планираат да ги продадат долгорочните обврзници 
пред нивната доспеаност и евентуално да ги продадат и акциите кои ги 
поседуваат. Постојат два вида на берзи на секундарниот пазар за капитални 
хартии од вредност: организирани берзи и неформални (вон берзата), т.н. 
пазар преку шалтер. Додека повеќето трансакции на пазарот на пари се 
извршуваат преку телефон, повеќето трансакции на пазарите на капитал, 
по обем се случуваат на организираните берзи. Организираната берза 
има зграда, со посебна просторија, во која хартиите од вредност (акциите, 
обврзниците, опциите и фјучерс договори) се тргуваат. Правилата на берзата 
го регулираат тргувањето за да се осигури ефикасно и законско работење 
на берзата; одборот на берзата константно ги разгледува овие правила за 
да се осигури конкурентно тргување; членките на берзата (брокерските куќи 
и банки) се должни да ги почитуваат правилата на берзата за тргување, 
етичкиот кодекс на однесување; котираните фирми мораат да ги почитуваат 
правилата за котација, редовно да објавуваат ценовно чуствителни 
информации за своето работење и да доставуваат финансиски извештаи 
до берзата и да ги објавуваат во јавноста. 

3.2. РИЗИЦИ ОД ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ОБВРЗНИЦИ139

Обврзниците се една од најпопуларните долгорочни алтернативи на 
инвестирање во акции. Обврзниците се помалку ризични од акциите бидејќи 
имаат повисок приоритет на исплата. Ова значи дека кога фирмата има 
проблем со исполнувањето на обврските, сопствениците на обврзници 
добиваат исплата пред акционерите. Покрај ова, доколку фирмата мора 
да се ликвидира, сопствениците на обврзници мора да бидат исплатени 
пред акционерите. Дури и здравите фирми со доволен готовински прилив 
за исплата на сопствениците на обврзници и на акционерите често имаат 
многу непостојани цени на акциите. Ваквата непостојаност плаши многу 
од инвеститорите на берзата. Обврзниците се најпопуларна алтернатива. 
Тие нудат релативна сигурност и сигурна исплата на готовина, што ги прави 
идеални за пензионираните инвеститори и за оние кои сакаат да живеат од 
своите инвестиции.

Многу инвеститори мислат дека обврзниците претставуваат 
инвестиција со многу низок ризик, бидејќи готовинскиот прилив е релативно 
сигурен. Вистина е дека високо оценетите обврзници ретко не ги исполнуваат 
обврските; сепак инвеститорите во обврзници се соочуваат со флуктуации 
во цената, заради движењата на каматните стапки на пазарот.  

139 Едукатор на ова подрачје го подготви Проф. Д-р Биљана Ангелова 
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3.2.1. КАМАТЕН РИЗИК 
Иако обврзниците се посигурни хартии од вредност од акциите, ризикот 

на каматна стапка влијае подиректно на вредноста на обврзниците отколку 
на акциите. Кога растат каматните стапки цените на обврзниците паѓаат 
и обратно.  Објаснувањето за ова спротивно движење е дека при раст на 
каматите се намалува опортунитетниот трошок за држење обврзници затоа 
што инвеститорите можат да остварат поголем принос ако инвестираат во 
друга хартија од вредност. Во услови на намалување или пораст на каматните 
стапки ако инвеститорот треба да ја продаде обврзницата пред рокот на 
достасување, тој ќе оствари поголема или помала вредност од продажбата. 
На пр. инвеститор кој купил 10-годишна обврзница со номинала од 1,000 
долари и со купонска стапка од 4%, а пазарната камата пораснала на 6% 
и сака да ја продаде неговата обврзница ќе треба да им конкурира на ново 
издадените обврзници со повисока камата. Обврзниците со повисок купон 
ја намалуваат атрактивноста на постарите обврзници со пониска каматана 
стапка. Намалената побарувачка ја намалува цената на старите обврзници 
на секундарниот пазар, што ќе доведе до продажба на овие обврзници 
по пониска цена односно можеби ќе бидат продадени по пониска цена од 
онаа по која се купени.  Од овие причини, каматниот ризик всушност се 
однесува на пазарен ризик. Но, сите обврзници не се под еднакво влијание 
на варијабилните каматни стапки. 

Колку е подолг рокот на достасување на обврзницата, толку е поголем 
степенот на ценовна променливост, што не ги погодува оние што ја чуваат 
обврзницата до достасувањето затоа што на таа дата ќе ја примат исплата 
на номиналната вредност. Обврзницата со рок на достасување од 30 години 
е многу почувствителна на флуктуацијата во каматната стапка отколку 
обврзницата со рок на достасување од три години. Последново не треба да 
ве изненади. Ако купите обврзница со рок на достасување од три години, кога 
каматната стапка е 6,5 проценти и потоа стапките се покачат, ќе останете 
со лошо склучена зделка - штотуку ги имате дадено на заем вашите пари 
при пониска каматна стапка, отколку кога би се стрпиле и почекале подобри 
услови. Како и да е, замислете колку полоша би можела да биде ситуацијата 
ако заемот место за три години е за период од 30 години. Колку што периодот 
на заем е подолг, толку повеќе принос сте загубиле со прифаќањето на тоа 
што се покажало како ниска купонска стапка. Се разбира, постои и спротивна 
страна на ваквиот ефект. Кога каматните стапки опаѓаат, подолгорочната 
обврзница резултира со поголемо покачување на цената. 

Kаматни стапки на долгорочните државни обврзници Долгорочните 
државни обврзници имаат ниски каматни стапки бидејќи немаат ризик од 
неплаќање. На краткорочните стапки повеќе влијае тековната стапка на 
инфлација. Инвеститорите во долгорочни хартии од вредност очекуваат 
екстремно високите или ниски каматни стапки да се вратат на понормални 
нивоа, па затоа долгорочните стапки вообичаено не се менуваат толку како 
краткорочните стапки. 
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Приказ 5 - Каматна стапка на долгорочни државни обврзници и 
стапка на инфлација, 1973 година - 2006 година

Извор: Преземено од Brealey, Myers, Marcus, исто 

3.2.2. РИЗИК НА КРИВАТА НА ПРИНОС 
Се однесува на веројатноста дека кривата на принос ќе се движи на 

начин што ќе влијае а вредноста на обврзницата поврзана со каматната 
стапка. Кривата на принос, позната како временска структура на каматните 
стапки, е графикон што ги прикажува приносите на слични по квалитет 
обврзници во однос на нивните довтасувања, рангирани од најкратките кон 
најдолгите. Секој инвеститор во обврзници е изложен на ризикот на крива на 
принос. Кога кривата е позитивна, но станува пострма покажувајќи дека се 
очекува повисока идна инфлација (и заради тоа повисока каматна стапка). 
Надолна крива означува очекување на пониска инфлација (и каматни 
стапки) во иднина. Рамната крива покажува несигурност на инвеститорите 
во однос на идниот економски раст. Како резултат, инвеститорите имаат 
ризик од крива на принос – ризик дека портфолиото нема да се промени 
како што е планирано кога кривата на принос се менува. 

3.2.3 РИЗИК НА ОТПОВИКУВАЊЕ И ПРЕДВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ 
Откупливите обврзници се тргуваат по „принос до откуп„ што значи дека 

цената на обврзницата е пресметана под претпоставка дека обврзницата ќе 
биде откупена. Ако каматните стапки пораснат пред крајот на периодот во 
кој обврзницата не може да се откупува можноста за откуп станува помалку 
веројатна. Ако каматните стапки паднат можноста за откуп на обврзницата 
станува пореална. Ризиците од држење на вакви обврзници се состојат во 
следното:

1. Не може да се планира или предвиди приливот на пари од 
обврзницата заради предвремениот откуп што може да се случи. 

2. Ризикот од реинвестирање е друга слабост на овие обврзници.
Ако обврзницата биде откупена пред рокот, инвеститорот во 
обврзницата нема да може да ги инвестира примените пари со иста 
каматна стапка туку со пониска камата.

3. Ценовен притисок. Ако се намалуваат каматните стапки и тоа ќе 
води кон откуп на обврзницата се зголемува ценовниот притисок 
на оваа обврзница, за разлика од неоткупливите обврзници кои во 
таква пазарна ситуација ќе има расте пазарната цена. 
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3.2.4. РИЗИК НА РЕИНВЕСТИРАЊЕ
Ризик кога треба да се реинвестираат примените исплати по основ на 

држење обврзница по пониска каматна стапка од каматата со која претходно 
биле инвестирани средствата. Овој ризик е особено изразен кога каматата 
паѓа, а отповикливите обврзници се извршени од издавачот. Во таква ситуација 
сопственикот на обврзницата добива готовина што не може да ја реинвестира 
по слична камата на онаа што ја добивал за откупената обврзница. Ризикот 
од реинвестирање може да има најголем обратен ефект на приносот од 
инвестицијата на поединците во тек на времето. Откупливите обврзници 
даваат повисок принос на обврзниците отколку приносот на обврзниците што 
не се откупливи за да компензира од ризикот од реинвестирање.

3.2.5. КРЕДИТЕН РИЗИК 
Способноста на издавачот на обврзницата да ги врши каматните 

исплати и исплатата на главницата е најголема грижа за инвеститорите во 
обврзници. Мерка за оценување на ризикот од неплаќање на обврзницата е 
кредитниот рејтинг на издавачот. Кредитниот рејтинг е утврден од кредитни 
агенции, како што се Moody’s и Standard & Poor’s Corporation.

Обврзниците кои имаат помал изглед да не извршат плаќање добиваат 
повисок рејтинг што вообичаено носи понизок принос, додека обврзниците 
кои има опасност да не бидат исплатени добиваат понизок рејтинг, заради 
што тие даваат повисок принос. Кога издавачот на обврзницата не може да ги 
изврши плаќањата по обврзницата, инвеститорите во тие обврзници нема да 
ја добијат главницата од обврзницата што ја купиле. Меѓутоа, инвеститорите 
не  претрпуваат загуба само заради неможноста на издавачот да ја исплати 
обврзницата. Ако кредитните агенции во меѓувреме го намалат кредитниот 
рејтинг на издавачот на обврзницата или пазарот има перцепција дека тоа 
може да се случи, цената на обврзницата ќе падне. Кредитните агенции 
можат да го променат рејтингот на издавачот заради различни причини: 
промена на условите во индустријата во која работи издавачот, промена на 
финансиската или конкурентската позиција на издавачот и сè она што може 
да влијае на способноста на издавачот да ги исполни финансиските обврски.

3.2.6. РИЗИК НА ЛИКВИДНОСТ
Државните обврзници имаат висока ликвидност затоа што скоро 

секогаш има купувачи за нив. Сите корпоративните обврзници немаат 
висока ликвидност што наметнува ризик дека инвеститор во таква обврзница 
нема да може да ја продаде брзо и по посакувана цена  обврзницата што ја 
поседува затоа што пазарот за таа обврзница е слаб и нема многу купувачи и 
продавачи за неа. Слабиот интерес за одредена обврзница може да доведе 
до значителна променливост на цената и да има спротивно влијание на 
вкупниот принос за инвеститорот (ако ја продава). Слично како и кај акциите 
на неликвиден пазар, инвеститорот ќе мора да ја продаде по многу пониска 
цена обврзницата од онаа што очекувал да ја постигне. Во најлош случај 
инвеститорот може да претрпи загуба од продажбата на таква обврзница 
која нема достаточна ликвидност на пазарот. Ризикот на ликвидност е 
повисок за некои класи обврзници и пазари на обврзници. Така, пазарите 
во развој имаат помала ликвидност од ликвидноста на развиените пазари.  
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Обврзниците со повисок кредитен рејтинг вообичаено се поликвидни затоа 
што повеќе инвеститори сакаат да ги имаат дури и во време на пазарен 
стрес кога инвеститорите имаат поголема аверзија на ризик. Валутата 
на која се деноминирани обврзниците исто така влијае на ликвидноста. 
Обврзници што се деноминирани во главните светски валути (долари и 
јени) можат да привлечат повеќе странски инвеститори. Причината е што со 
овие валути вообичаено повеќе се тргува интернационално и обврзниците 
деноминирани во овие валути имаат поактивни секундарни пазари. Обратно. 
Обврзници деноминирани во валути од пазарите во развој имаат повисок 
ризик на ликвидност.

3.2.7. ДЕВИЗЕН РИЗИК 
Инвестиција во обврзници деноминирани во валута различна од 

валутата на домашната земја има девизен ризик што е можност за загуба 
заради флуктуација на курсевите на валутата во која е деноминирана 
обврзницата и валутата на земјата во која живее инвеститорот. Девизниот 
ризик може да ја претвори добивката од странската инвестиција во загуба 
и обратно.

3.2.8. ИНФЛАТОРЕН ИЛИ РИЗИК НА КУПОВНА МОЌ 
Кога инвеститор купува обврзница главно очекува да прима принос, 

фиксен или варијабилен, за време на траење на обврзницата или додека 
ја има обврзницата. Но што се случува ако трошоците на живеење и 
инфлацијата се зголемат драстично и по побрза стапка од приходот од 
инвестирање? Кога тоа се случува, неговата куповна моќ ќе се намали и може 
стапката на принос да биде негативна (во однос на стапката на инфлација). 
Практично прикажано, ако инвеститор добива стапка на принос од 3% на 
обврзница, инфлацијата расте на 4% после купувањето на обврзницата, 
вистинската стапка на принос на инвеститорот ќе биде -1%.

3.2.9. РИЗИК НА ВОЛАТИЛНОСТ 
Овој ризик се однесува на тоа колку вредноста на инвестираните 

средства се менува нагоре и надоле во зависност од движењето на цените 
на пазарите на капитал. Секоја инвестиција има одредено ниво на ризик 
од волатилност. Вредноста на инвестициите во хартии од вредност не се 
зголемува по права линија во тек на периодот  на држење на инвестицијата 
туку таа се движи нагоре и надоле во различни точки на време.

3.2.10. РИЗИК ОД НАСТАНИ (ПОЛИТИЧКИ, РЕГУЛАТОРЕН,  
ПРИРОДЕН, ПРЕЗЕМАЊЕ)

Ризик дека одредени настани преземени од компанијата издавач или 
настани што се случуваат во индустријата, во земјата на издавачот или 
природни настани можат да влијаат на неможноста на компанијата на време 
да врши плаќање на каматата и да ја изврши исплатата на обврзницата. Тоа 
може да биде лошото менаџирање со компанијата, промени во менаџментот 
пропуст во предвидување на промените на пазарот, растечки трошоци на 
суровините, регулативата, нови конкуренти и сл. Настани кои неповолно 
влијаат на целата индустрија ќе имаат сеопфатен ефект на сите обврзници 
во секторот.
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3.3. ВИДОВИ И КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБВРЗНИЦИТЕ140

Поим и основни типови обврзници
Обврзниците се нарекуваат финансиски инструменти, т.е. хартии од 

вредност со фиксен доход (Fixed Income Instruments). Тоа се хартии од 
вредност кои на инвеститорите им “ветуваат” исплата на фиксно утврден 
каматен доход во редовни временски интервали во текот на рокот на 
достасување, кој доход се нарекува купонска камата. Висината на купонската 
камата се одредува врз основа на купонската каматна стапка, која е фиксен 
процент од номиналната вредност, односно главницата на обврзницата. 
При тоа, и главницата е фиксно одредена вредност (со исклучок на 
индексираните обврзници, за кои ќе стане збор подолу). 

На пример, инвеститорот купува денес, т.е. на денот на нејзиното 
издавање, обврзница која има купонска каматна стапка од 5%, номиналната 
вредност од 1000 ден. и рок на достасување од 3 години. Купувајќи ја оваа 
обврзница, инвеститорот се стекнал со следново побарување кон издавачот 
на обврзницата: да му биде исплатена купонска камата од 50 ден. (5% од 
1000 ден.) на крајот од секоја од трите години од рокот на достасување и 
плус, на крајот од третата година, да му биде исплатена главницата, односно 
номиналната вредност на обврзницата од 1000 ден. 

Можно е самата купонска камата да варира, во случаи кога се работи 
за обврзници со флексибилна, т.е. променлива каматна стапка. Но и во 
тој случај се работи за инструмент со фиксен доход, бидејќи е фиксно 
специфицирана формулата според која се одредува купонската камата. На 
пример, купонската каматна стапка може да биде дефинирана на следниов 
начин: LIBOR + 2 процентни поени. Иако стапката LIBOR постојано 
флуктуира, а со тоа флуктуира и купонската каматна стапка, сепак и овде 
постои фиксност, во смисла на фиксната формула која се користи за 
одредување на купонската камата. 

Од аспект на издавачот, обврзниците се должнички хартии од вредност. 
Тоа значи дека за износот на пари добиени од емисијата на обврзницата 
издавачот на обврзницата се задолжил, односно има обврска да го врати 
тој посебен вид на заем на имателите на обврзниците, преку исплата на 
редовни купонски камати и преку исплата на главницата, т.е. номиналната 
вредност на обврзницата. 

Од аспект на издавачот на обврзниците, постојат три основни типа на 
обврзници: државни, општински и корпорациски. 

Државните обврзници ги издава централната државна власт, т.е. 
министерството за финансии на една земја. Обврските по издадените 
обврзници централната државна власт ги покрива од своите фискални 
приходи, кои таа ги обезбедува од наплата на даноци и други јавни давачки. 

Општинските обврзници се обврзници кои ги издаваат локалните 
државни власти. Во земји каде има повеќе степени на државната власт 

140 Овој материјале подготвен од страна на проф. д-р Владимир  Филиповски, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“, Економски факултет Скопје и проф. д-р Александар Наумовски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Економски факултет Скопје.
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(на пример во САД – сојузни држави, или во Германија – федерални 
покраини), оваа група на обврзници би се однесувала на издавачи кои се од 
супцентралните нивоа на државна власт, а не само од општините. Обврските 
по издадените обврзници локалната (односно супцентралната) власт ги 
покрива од своите фискалните приходи, но вообичаено е дека постои и 
некоја форма на гаранција, т.е. поддршка од страна на централната власт 
за овие обврски на локалните власти. 

Корпорациските обврзници се обврзници кои ги издаваат корпорациите, 
т.е акционерските друштва од приватниот сектор. Обврските по издадените 
обврзници корпорациите генерално ги покриваат од своите деловни 
приходи, иако понекогаш исплатата на обврзниците се врзува на некој 
конкретен деловен потфат, или инвестиционен проект. Кај некои видови 
корпорациски обврзници, како гаранција за исплатата на обврските по основа 
на обврзниците се користи залогот на подвижен и недвижен имот, па дури и 
финансиски имот, кои се во посед на компанијата-емитент на обврзницата.

Обврзниците се должнички хартии од вредност со кои емитентот 
(државата или корпорациите) денес прибираат пари од инвеститорите во 
замена за идни готовински плаќања. Кај купонската обврзница емитентот 
има обврска да му исплаќа на инвеститорот редовни годишни или полугодишни 
исплати на купони на одредени датуми, а на денот на доспевањето емитентот 
му ја исплаќа и номиналната вредност на инвеститорот. Плаќањата се 
наречени купонски бидејќи во минатото кога обврзниците биле во вид на 
хартии, инвеститорот го приложувал купонот на емитентот на денот за 
исплата и на тој начин ја добивал купонската камата која му следувала, за 
разлика од денес кога обврзниците се во дематеријализирана форма, но 
сепак, се задржало традиционалното име. За илустрација ќе земеме еден 
наједноставен пример каде денес емитентот издал обврзница со номинална 
вредност од 1.000 денари со рок на достасување од 10 години со купонска 
камата од 8%. Сопственикот на обврзницата има право на купонска камата 
од 8% од 1.000 денари или 80 денари годишно на крајот на секоја година 
во следните 10 години. Во некои земји, како на пример во САД, купонската 
камата се исплаќа полугодишно при што сопственикот би добивал половина 
од 80 денари, односно по 40 денари на крајот на секој семестар. На крајот 
на 10-тата година, емитентот на сопственикот ќе му го исплати последниот 
купон заедно со номиналната вредност од 1.000, односно ќе му исплати 
1.080 (кај годишните купони) или 1.040 денари (кај полугодишните купони). 
Во договорот за обврзници помеѓу емитентот и инвеститорот се наведени 
основните елементи на купонската обврзница: купонската стапка, датумот 
на достасување и номиналната вредност, која најчесто изнесува 1.000. 
Обврзницата може да се продаде по цена повисока или пониска од 
номиналната вредност за што ќе стане збор подолу.

Емитентот може да издаде и обврзница без купон, која затоа е наречена 
безкупонска обврзница. Кај бескупонската обврзница, емитентот не исплаќа 
купонски камати, туку ја исплаќа само главнината (номиналната вредност) 
еднократно, на денот на достасување на обврзницата. Бескупонските 
обврзници се издаваат по цена значително пониска од нејзината номинална 
вредност. Заработката за инвеститорот во бескупонска обврзница доаѓа од 
разликата помеѓу цената која ја платил за неа и номиналната вредност која 
емитентот ќе му ја плати на крајот на периодот.
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Обврзници со флексибилна каматна стапка
Кај овие обврзници каматната стапка не е фиксна како во примерите 

погоре, туку се врши приспособување на купонската каматна стапка согласно 
пазарните движења на каматните стапки. Купонската стапка кај овие 
обврзници е поврзана со тековната каматна стапка најчесто на државните 
обврзници, а понекогаш е поврзана со некоја меѓународна референта 
каматна стапка, како што се: LIBOR или EURIBOR. Купонската стапка кај 
обврзниците со флексибилна каматна стапка се дефинира како: референтна 
каматна стапка плус одреден број процентни поени над таа стапка. 

Така, ако купонската каматна стапка на обврзницата е дефинирана како: 
+2 процентни поени во однос на каматната стапка на државните обврзници, 
а државните обврзници во моментот на приспособувањето носат 3%, тогаш 
купонската каматна стапка за исплата на оваа обврзница ќе изнесува 5%. 

Меѓународни обврзници
Меѓународните обврзници можат да бидат странски и еврообврзници. 

Странските обврзници се издаваат од емитент кој е од земја која е различна 
од земјата каде се продаваат тие обврзници, а се деноминирани во валута 
на земјата во која се продаваат. Пример, фирма со седиште во Белгија 
издава обврзници во САД кои се деноминирани во САД, и затоа претставува 
странска обврзница. Во жаргонот на пазарите на обврзници тие се познати 
со различни имиња врз основа на земјите во кои се продаваат. Така, 
странски обврзници кои се продаваат во САД се наречени јенки обврзници. 
Без разлика на земјата на емитентот, тие се издаваат според регулативата 
на САД и се регистрирани кај комисијата за хартии од вредност на САД. 
Обврзници самурај се обврзници кои се издадени од нејапонски емитенти 
деноминирани во јапонски јени кои се продадени во Јапонија. Странски 
обврзници деноминирани во британски фунти и продадени во Велика 
Британија се наречени булдог обврзници.

За разлика од странските, еврообврзниците се оние кои се издаваат во 
валута на една земја, а се продадени на пазар во друга земја. Така, тоа би биле 
на пример обврзници деноминирани во САД долари, а се продадени надвор 
од САД (не само во Европа). Тие не се под регулатива на јурисдикацијата на 
САД. Други примери би биле, обврзници деноминирани во јапонски јени, а се 
продаваат надвор од Јапонија. Обврзници евростерлинг се еврообврзници 
деноминирани во фунти кои се продаваат надвор од Велика Британија итн.

Основни видови ризици при инвестирањето во обврзници
Како и кај секој вид финансиски инвестиции, и кај инвестирањето во 

обврзници, инвеститорите се соочуваат со одредени ризици. Големината 
на тие ризици влијае при одредувањето на бараната стапка на принос, т.е. 
на стапката на принос што инвеститорите ја бараат како компензација за 
прифаќање на ризикот преку инвестирање во одредена обврзница. 

Како основни видови ризици кај обврзниците се посочуваат: каматниот 
ризик, инфлацискиот ризик или ризик на куповната моќ, финансискиот (или 
кредитен) ризик и ликвидносниот ризик. Кај специфични видови на обврзници 
(на пример, отповикливи обврзници) постојат и други ризици поврзани со 
нивните специфични карактеристики.  
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Каматен ризик. Промените на пазарните каматни стапки е главниот 
извор на ризик кај обврзниците, бидејќи флуктуациите на каматните стапки 
предизвикуваат флуктуации на пазарните цени на обврзниците. И тоа, кога 
каматните стапки растат, пазарните цени на обврзниците опаѓаат; и обратно. 
Каматниот ризик кај обврзниците е истовремено и пазарен ризик, бидејќи тој 
го погодува целиот пазар на обврзници, т.е ги погодува сите обврзници на 
пазарот – и државните, и општинските и корпорациските. 

Инфлациски ризик или ризик на куповната моќ. Инфлацијата влијае врз 
куповната моќ на доходот кој инвеститорот го обезбедува од поседување на 
обврзницата. Кога стапката на инфлација е ниска и стабилна, приносите на 
обврзниците обезбедуваат соодветна компензација за губењето на куповната 
моќ на доходите поради инфлацијата. Но кога стапката на инфлација се 
забрзува и достигнува повисоки бројки, тогаш приносите од обврзниците, 
а пред сè фиксните купонски каматни стапки, не можат да држат чекор со 
губењето на куповната моќ на доходите од обврзниците предизвикано од 
инфлацијата.

Финансиски или кредитен ризик. Ова е ризик од можноста издавачот на 
обврзницата да западне во финансиски тешкотии и да не биде во можност 
навремено и во целост да ги исполни достасаните обврски по основа на 
обврзниците кон имателите на обврзниците. Поради ова, ваквиот ризик 
се сретнува и под името Default Risk - ризик од неможност да се исполнат 
достасаните финансиски обврски. Кога издавачот на обврзницата има 
проблеми да обезбеди соодветно ниво на ликвидност и солвентност, тогаш 
се доведува во прашање неговата способност редовно да ги сервисира 
обврските кон имателите на обврзниците што ги издал. Ваквиот тип на ризик 
е посебно релевантен на пазарот на корпорациски и општински обврзници. 

Ликвидносен ризик. Ликвидносниот ризик е поврзан со тоа дали за 
одредена обврзница постои доволно длабок и доволно ликвиден пазар 
на кој може лесно да се трансактира со таа обврзница. Односно дали на 
пазарот постојано се присутни купувачи и продавачи, во доволен број и со 
доволно фондови, кои се заинтересирани да тргуваат со таа обврзница. Ако 
е тоа така, значи дека се работи за обврзница со ликвиден пазар, односно 
високо ликвидна обврзница, со која може да се склучи трансакција без 
долго чекање и по цена која нема значајно да отстапува од пазарната цена 
која преовладува тековно на пазарот. Во обратна ситуација, кога постои 
неликвиден и плиток пазар, таквата обврзница носи висок ликвидносен 
ризик, а инвеститорите бараат дополнителен принос за да инвестираат во 
таква обврзница, што ја намалува нејзината пазарна цена.  

3.4. ВРЕДНУВАЊЕ НА ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
Фундаменталната вредност на обврзницата
Фундаменталната вредност на една обврзница се одредува како 

сегашна вредност на идниот тек на готовински приливи кои инвеститорот ги 
очекува од  поседувањето на таа обврзница. Притоа, како готовински тек се 
јавуваат купонските камати и главнината, т.е. номиналната вредност, која 
може да се отплаќа во рати или како еднократна исплата на крајот од рокот 
на достасување. Во натамошниот текст, ќе претпоставиме дека главнината 
се исплаќа на крајот на рокот на достасување како еднократна исплата.
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Фундаменталната вредност на обврзницата можеме да ја сфатиме 
како дисконтирана сегашна вредност на готовинскиот тек од обврзницата. 
Тоа можеме да го претставиме со следната равенка:

каде што:
VF – фундаментална вредност на обврзницата;
Pm – пазарна вредност на обврзницата;
Ct - купонска камата во периодот t;
y - дисконтна стапка соодветна ризикот, т.е. стапка на принос до 

достасување;
n – рок на достасување на обврзницата;
Pn – номинална вредност на обврзницата.
Пример 1: Да се одреди фундаменталната (пазарната) вредност на 

обврзница со рок на доставување од 2 години, номинална вредност 1000 
долари, купонска каматна стапка од  3% и стапка на принос до достасување 
од 5%.

Збирот на сегашните вредности на двете купонски камати, односно     
изразот                               може да се замени со 30*AF2;5%, каде што AF2;5% е

ануитетен фактор за 2 периоди и 5% каматна стапка. Изразот  

може да се замени со 1000*DF2;5%, каде што DF2;5%, е дисконтен фактор за 2 
периоди и 5% каматна стапка. Оттука, фундаменталната (пазарната) вредност 
на горната обврзница може да се пресмета и со помош на следниов израз: 

Пример 2: Да се одреди пазарната вредност на обврзница со рок на 
доставување од 20 години, номинална вредност 1000 долари, купонска 
каматна стапка од  8% и стапка на принос до достасување од 14%.
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Пример 3: Да се одреди пазарната вредност на обврзница со рок на 
доставување од 20 години, номинална вредност 1.000 долари, купонска 
каматна стапка од 8% и стапка на принос до достасување од 4%.

Двата последни примери погоре илустрираат дека помеѓу цената на 
обврзницата и дисконтанта стапка постои обратно пропорционален однос, 
при што кога дисконтната стапка расте тогаш цената на обврзницата паѓа, а 
кога дисконтанта стапка паѓа тогаш цената на обврзницата расте. Всушност, 
станува збор за истата обврзница, но бараната стапка на принос по која се 
врши дисконтирање е различна. Разликата во големината на дисконтната 
стапка може да биде резултат на различните барања на два различни 
инвеститори во поглед на идните ризици и други фактори кои влијаат на 
аверзијата кон ризикот на инвеститорот.

Уште повеќе што и во двата случаи дисконтната стапка е различна од 
купонската каматна стапка. Во примерот 1, дисконтна стапка (која подолу ќе 
ја дефинираме како стапка на принос до достасување) е 14% и е повисока 
од купонската стапка од 8%, а цената на обврзницата од 602,65 долари 
е помала од номиналната од 1.000 долари. Во овој случај велиме дека 
обврзницата се продава со дисконт од номиналната вредност. Во примерот 
2, каде дисконтата стапка (стапка на принос до достасување) е 4% и e помала 
од купонската стапка од 8%, нејзината цена изнесува 1.543, 6 долари и е 
повисока од номиналната вредност од 1.000 долари. Во овој случај велиме 
дека обврзницата се продава со премија. Кога дисконтата стапка (стапка 
на принос до достасување) е еднаква на купонската каматна стапка, тогаш 
обврзницата се продава по нејзината номинална вредност.

Со приближување кон нивниот датум на достасување цените на 
обврзниците со дисконт и со премија конвергираат кон нивната номинална 
вредност. На денот на достасувањето на обврзницата, нејзината пазарна 
вредност/цена е еднаква на нејзината номинална вредност.

Обврзници со полугодишна исплата на камата
Веќе беше споменато дека во САД, но и во други земји, обврзниците 

вообичаено се со полугодишна исплата на камата. Во ваквиот случај се 
применува истиот модел за вреднување со соодветни модификации: износот 
на каматата се дели со два, дисконтната стапка се дели до два, а бројот на 
периодите до достасување се множи со два.
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Така, за обврзницата од примерот 2, доколку исплатата на каматата е 
семестрална, тогаш:

Pn 1.000$; n=20 х 2 = 40; C% 8% / 24%; y = 14% / 2 = 7%.

Pm (4%´1.000) AF40, 7%1.000 DF40, 7%

Pm = 40*13, 3317 +1.000* 0, 0667 = 600, 05$

Гледаме дека се јави мала разлика во вредноста во споредба со 
годишната исплата на купоните.

Стапки на принос кај обврзници
При анализата на обврзниците важно е да се употребат индикатори 

кои ќе дадат информација за тоа колкав принос остваруваат инвеститорите 
од инвестирањето во обврзниците. Затоа, во практиката на инвестирањето 
се користат неколку типови на стапки на принос, кои од различен аспект 
покажуваат во колкава мера обврзниците ја зголемуваат вредноста на 
богатството на инвеститорите. 

1. Номиналната стапка на принос (Nominal Yiled) е, всушност, 
купонската каматна стапка. Оваа стапка на принос има некое значење 
само во ретки случаи кога обврзниците се тргуваат по цена еднаква 
на нивната номинална вредност. Имплицитно, тоа би била таква 
нереална ситуација кога ризиците, кои влијаат врз цените и приносите 
на обврзниците, се сведени на минимум (т.е. се безначајни). При други 
непроменети услови, обврзницата со повисока купонска каматна 
стапка е поатрактивна за инвестирање во споредба со обврзница со 
пониска купонска каматна стапка.

2. Тековна стапка на принос (Current Yiled) е сооднос меѓу купонската 
камата и тековната пазарна цена на обврзницата. При други 
непроменети услови, за инвеститорите е поатрактивна обврзница со 
повисока тековна стапка на принос.

CY = Ct / Pc

каде што:
CY - тековна стапка на принос
Ct - купонска камата
Pc - пазарна цена на обврзницата
Пример, обврзница со номинална вредност од 1000 евра и купонска 

каматна стапка од 5%, денес се продава по пазарна цена од 910 евра. 
Тековната стапка на принос ќе изнесува: 

CY = 50/910 = 0,055

и за да се изрази во проценти: 0,055 * 100 = 5,5%
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3. Стапка на принос во периодот на поседување (Holding Period 
Return) е стапка на принос која инвеститорот ефективно ја остварил 
во текот на одреден (изминат) временски период. Токму во тоа е 
и разликата на оваа стапка на принос во однос на останатите – се 
работи за “еџ пост” пресметка на фактички остварен принос. 
Инаку, стапката на принос во текот на периодот на поседување 

претставува сооднос помеѓу две големини: 
- остварениот принос во текот на периодот, кој може да биде во форма 

на добиена купонска камата и во форма на капитална добивка (или 
загуба) и 

- пазарната цена на обврзницата на почетокот на периодот на 
поседување. 
Стапка на принос во периодот на поседување може да се пресмета 

според следниов модел: 

HPR – стапка на принос во периодот на поседување;

Ct – купонска камата;

Pt – пазарна цена на крајот на периодот на поседување;

P0 – пазарна цена на почетокот на периодот на 
поседување.

Кога Pt > P0, тогаш инвеститорот остварил капитална добивка, а кога 
Pt < P0, инвеститорот остварил капитална загуба во рамките на периодот на 
поседување.

На пример, инвеститорот денес купува тригодишна обврзница со 
купонска каматна стапка од 6% и номинална вредност од 1000 ден., чија 
пазарна цена изнесува 900 ден. 

Во текот на една година од денес, инвеститорот добил една купонска 
камата, а на крајот од таа иста година, обврзницата на пазарот вреди 930 ден. 
Значи, доколку периодот на поседување е една година, тогаш инвеститорот 
ја остварил следната стапка на принос во текот на периодот на поседување 
(HPR):

HPR = (930 – 900 + 60) / 900 = 0, 10 * 100 = 10% 

4. Стапка на принос до доставување (Yield to Maturity) е стапка која 
ја изедначува пазарната вредност на обврзницата со сегашната 
вредност на идните готовински приливи кои се очекуваат од 
поседувањето на обврзницата. Таа е барана стапка на принос од 
страна на инвеститорите, која е сразмерна на степенот на ризичност 
на конкретната обврзница. 
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Пример: тригодишна обврзница, со купонска каматна стапка од 7% и 
номинална вредност од 1000 ден. денес (при издавањето) се продава по 
цена од 840 ден. Колку изнесува стапката на принос до достасување на оваа 
обврзница?

y =13, 9%
Оттука,

Методолошки гледано, y претставува интерна стапка на принос (IRR, 
Internal Rate of Return), која ја изедначува сегашната вредност на идниот 
готовински прилив од обврзницата со нејзината денешна пазарна цена, 
т.е. вредност. Тоа е и функцијата во програмата Excel, која се користи при 
пресметката на стапката на принос до достасување.

Што значи оваа стапка од 13, 9%? Тоа е просечна годишна стапка на 
принос што би ја остварил инвеститорот под следните претпоставки:

1. Доколку ја купи денес по пазарна цена од 900 ден;
2. Доколку ја поседува до крајот на денот на достасување и
3. Доколку ги реинвестира добиените купонски камати по стапка од 13, 9%.

Соодносот помеѓу стапката на принос до достасување (y) и купонската 
каматна стапка (C%) е поврзан со соодносот помеѓу пазарната вредност, т.е 
цена на обврзницата и нејзината номинална вредност. Кога у > C% , тогаш: 
Pm < Pn, што значи дека обврзницата се продава со дисконт од номиналната 
вредност. Обратно, кога у < C%, тогаш: Pm > Pn, што значи дека обврзницата 
се продава со премија над номиналната вредност. 

Следи пример како може да се пресмета стапката на принос до 
достасување преку методот на итеративна проценка. 

Пример: Колкава е стапката на приносот до доставување на обврзница 
со номинална вредност од 1000 долари, рок на доставување 50 периоди, 
пазарна вредност од 750 долари и купонска каматна стапка од 6%?
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Постои и т.н. апроксимативна стапка на принос до достасување, (APY, 
approximate yield), која овозможува прилично поедноставен метод на 
пресметка на приносот до достасување. Апроксимативната стапка се 
пресметува со следнава формула:

APY - апроксимативна стапка на принос до достасување;
C - купонска камата;
n - број на периоди до достасување на обврзницата;
Pn - номинална вредност на обврзницата;
Pm - пазарна вредност, т.е. цена на обврзницата.

Пример: Ако една 25-годишна обврзница со купонска камата од 12% се 
продава на пазарот за 750 долари, колку апроксимативно би изнесувала 
нејзината стапка на принос до достасување? (Номинална вредност е 1000 
долари).

Индексирани обврзници
Растот на општото ниво на цени ги намалува стапките на принос, така 

што колку е поголема стапката на инфлација толку е помал реалниот принос за 
инвеститорите, па дури и негативен доколку стапката на инфлација е поголема 
од стапката на принос. Токму заради тоа емитентот со цел да му обезбеди 
загарантиран принос на инвеститорите издаваат индексирани обврзници кои 
носат плаќања кои се поврзани со генералниот индекс на цени или со цената на 
одредена стока (како што е со движењето на цената на нафтата во Мексико). 
Номиналната вредност на овие обврзници се движи согласно со движењето на 
стапката на инфлација, а со тоа и купонската камата, па и крајната исплата на 
номиналната вредност ќе се движи согласно со промената на стапката на 
инфлација.

За илустрација да земеме една ново издадена тригодишна обврзница со 
номинална вредност од 1.000 денари, која носи годишна купонска камата со стапка 
од 5%. Следнава табела ги дава движењето на купонските исплати и исплатата 
на номиналната вредност согласно со стапката на инфлација:
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Табела 1: Инфлациски индексирани обврзници

Година Инфлација за 
годината

Номинална 
вредност 

(зголемена за 
инфлацијата)

Купонска исплата: 
5% од номинална 

вредност

Отплаќање 
на главнина

Вкупно 
плаќање

0 - 1.000,00 - - -

1 3% 1.030,00 51,50 0 51,50

2 1% 1.040,30 52,02 0 52,02

3 2% 1.061,11 53,06 1061,11 1.114,16

Номиналната вредност на обврзницата се корегира за стапката на 
инфлација. 

На пример, за првата година, номиналната вредност ќе изнесува: 

1000,00*(1+0,03) = 1030,00 денари

а за втората година, номиналната вредност ќе биде:

1030,00*(1+0,01) = 1040,30 денари

Купонската камата за првата година ќе биде:

1030,00*5/100 = 51,5 денари

А за втората година, купонската камата ќе биде:

1040,30*5/100 = 52,02 денари

Отплата на главницата во третата година ќе биде еднаква на 
корегираната номинална вредност корегирана за инфлацијата: во примерот, 
во третата година, номиналната вредност корегирана за инфлацијата 
достигнува вредност од 1061,11 денари.

Номиналната стапка на остварениот принос за првата година се 
пресметува на следниов начин:

Реалната стапка на остварениот принос за првата година се пресметува 
на следниов начин:

Забележливо е дека реалната големина на остварениот принос во 
секоја од годините останува фиксна и му овозможува гарантирана купонска 
исплата од 5% во секоја од годините.
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Бруто и нето пазарна цена на обврзница
Моделот за одредување на вредноста на обврзницата преку 

дисконтирање на готовинските текови кои се очекуваат од неа, претпоставува 
дека вреднувањето се врши на денот кога е исплатена купонската камата 
и дека до следната камата останува точно уште една година (или еден 
семестар). Меѓутоа, во практиката се јавува проблем при одредувањето на 
вредноста на обврзницата во случај кога денот кога се пресметува вредноста 
не се совпаѓа со денот кога се исплатува купонската камата. 

Во таков случај, продавачот на обврзницата би барал надомест, т.е. 
дел од првата наредна купонска камата: Тој дел од каматата треба да 
биде сразмерен на периодот од денот на последната исплатена камата до 
денот кога ќе ја продаде обврзницата. Оттука, цената по која ефективно 
ќе се склучи купопродажната трансакција ќе содржи “акумулирана камата”, 
т.е. купонска камата која се однесува за периодот во кој продавачот бил 
ефективно сопственик на обврзницата. 

Практично, ова значи дека кај обврзниците имаме две цени: бруто 
цена и нето цена. Бруто цената е збир на нето цената и акумулираната 
(т.е. пресметаната) камата за периодот од денот на исплата на последната 
купонска камата до денот кога се врши вреднување на обврзницата141. 
Самата купопродажна трансакција се извршува по бруто цената, додека 
котирањето на обврзницата на берзанската (пазарната) листа се врши по 
нето цената. 

Да го претставиме ова со еден пример. 
Пример: Номиналната вредност на обврзницата е 100 фунти, 

годишната купонска каматна стапка е C% = 10%, а нето пазарната цена е 102 
фунти. Од денот на последната исплата на купонска камата до денес 
изминале 89 дена. Колкава би била цената по која сопственикот би ја продал 
оваа обврзница? 

n – број на денови од последна купонска исплата до тековен ден.
Безкупонски обврзници
Безкупонските обврзници (Zero-coupon Bonds) се издаваат без да се 

утврди купонска каматна стапка. При нивното издавање, цената по која се 
продава обврзницата обично е значително помала од нејзината номинална 
вредност. Вредноста на безкупонската обврзница претставува сегашна 
вредност на номиналната вредност, дисконтирана за онолку периоди колку 
што остануваат до денот на достасување на обврзницата.  

Краткорочните државни ХВ (трезорските записи) се типичен пример за 
безкупонски должнички хартии од вредност. Кај долгорочните државни ХВ, 
безкупонски обврзници се креираат преку претворање на секој поединечен 

141 Инаку, во жаргонот на пазарните професионалци, нето цената се нарекува „чиста цена“ (clean price), додека 
бруто цената се нарекува „нечиста цена“ (dirty price).
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очекуван готовински прилив од обврзницата (секој купон и главницата) во 
посебна, самостојна хартија од вредност. 

Безкупонските обвзници се атрактивни за инвеститорите на кои им 
е значаен даночниот аспект на доходите кои ги остваруваат од своите 
финансиски инвестиции (инвеститори со високи маргинални даночни 
стапки). Имено, кај овие обврзници, инвеститорот формално не остварува 
каматен доход. Меѓутоа, во даночната практика на САД, се смета дека 
годишната апрецијација на цената на безкупонската обврзница е, всушност, 
имплицитен каматен доход, па оттука, тој се смета како оданочлив доход.  

Имено, безкупонските обврзници иницијално се издаваат со голем 
дисконт од номиналната вредност. Поради тоа, инвеститорите имаат 
можност да остварат значителни капитални добивки: бидејќи на крајот на 
рокот на достасување се исплаќа номиналната вредност, големата разлика 
меѓу иницијалната и финалната цена на обврзницата, создава можност за 
значителна апрецијација на цената во текот на рокот на достасување на 
обврзницата. 

Општиот модел за одредување на вредноста на безкупонска обврзница 
е следниот:

од каде што може да се види дека стапката на принос до достасување може 
да се одреди на следниот начин:

Пример 1: Една безкупонска обврзница има номинална вредност Pn = 
$1000 и рок на достасување од една година. Колкава стапка на принос би 
остварил потенцијалниот инвеститор доколку денес таа се продава по цена 
од 909, 09 долари?

Пример 2: Една безкупонска обврзница има номинална вредност Pn = 
1000 долари и рок на достасување од три години. Колкава стапка на принос 
би остварил потенцијалниот инвеститор, доколку денес оваа обврзница се 
продава по цена од 790.8 долари?
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Пример 3: Една безкупонска обврзница има номинална вредност Pn = 
1000 евра и рок на достасување од три години. Колкава е пазарната цена на 
оваа обврзница, доколку нејзината стапка на принос до достасување 
изнесува 5,4%?

Времетраење на обврзници
Кај обврзниците постои разлика меѓу номинален рок на достасување 

и рокот во рамките на кој ефективно се враќа иницијалната инвестиција во 
обврзницата. Ваквата разлика произлегува од фактот дека имателот на 
обврзницата во текот на рокот на достасување добива купонски камати кои 
може соодветно да ги реинвестира. 

Со цел да се земе во предвид овој факт, при анализата и вреднувањето 
на обврзниците се користи концептот на времетрање D (Duration). 
Времетраењето, исто така, е еден вид синтетичка мерка за чувствителноста, 
сензитивноста на пазарната цена на обврзницата во однос на промените на 
пазарните каматни стапки. 

каде што:
Ct - поединечен готовински тек кој имателот ќе го оствари во периодот t;
PV(Ct) - сегашна вредност на готовинскиот тек Ct ;
Pm - пазарна цена (вредност);
t - број на периоди после кој ќе се оствари поединечниот готовински 

прилив;
n - рок на достасување на обврзницата.
Ако се работи, на пример, за тригодишна купонска обврзница, 

времетраењето би се пресметало на следниов начин:

D – времетраење на обврзницата;
C1, C2, C3, – купонски камати во првата, втората, третата година, 

соодветно;
Pn – номинална вредност на обврзницата;
Pm –пазарна цена осносно пазарна вреност на обврзицата;
t1 = 1 – број на периоди до добивање на првата купонска камата;
t2 = 2 – број на периоди до добивање на втората купонска камата;
t3 = 3 – број на периоди до добивање на третата купонска камата и 

номиналната вредност.
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Пример: Обврзница со номинална вредност од $1000, рок на 
достасување 2 години, годишна купонска каматна стапка 10%, има стапка на 
принос до доставување од 14%. Колку ќе изнесува времетраењето на оваа 
обврзница?

Друга обврзница е со купонската каматна стапка 7% и стапката на 
принос до доспевање од 9%. Колку ќе биде времетраењето на обврзницата?

Од моделот може да се види дека времетраењето е просечно 
пондерирано време потребно за ефективно враќање на инвестицијата 
во обврзницата. Притоа, како пондери се земаат сегашната вредност на 
купонските камати и главнината, а при тоа секоја од нив ставена во однос со 
тековната пазарна цена на обврзницата. Колку е пократко времетраењето, 
толку побрзо се враќа иницијалната инвестиција направена при купувањето 
на обврзницата. А побрзото враќање на инвестицијата значи дека 
инвеститорот е помалку изложен на ризикот од промените на каматните 
стапки. Обратно, подолго времетраење значи поголема изложеност на 
ризикот од промените на каматните стапки.

Во однос на одредувањето на очекуваната промена на пазарната цена 
на обврзницата при дадена промена на каматните стапки (т.е. приносите), 
времетраењето се употребува во рамките на следниот модел:

при што:
ΔPm- апсолутна промена на пазарната цена на обврзницата

MD - модифицирано времетраење 

Δy- промена на стапката на принос до достасување изразена во
процентни или базични поени (како децимален број).
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Пример: Ако се очекува пораст на каматните стапки за 100 базични 
поени*, да се пресмета колкава ќе биде промената на пазарната цена кај 
секоја од претходните 2 обврзници (од претходниот пример)

(* 100 базични поени се 1 процентен поен)

Кај оваа обврзница доколку дојде до пораст на каматните стапки за 1 
процентен поен, тогаш пазарната цена ќе се намали за 15.60 долари.

Овој пример покажува дека иако двете обврзници имаат еднаков 
рок на достасување, промената на цената е поголема кај обврзницата 
со подолго времетрање. Тоа покажува дека показателот времетраење 
претставува индикатор за степенот на реагирање на пазарната цена на 
обврзницата при дадена промена на пазарните каматни стапки. А тоа 
значи дека времетраењето е мерило за изложеноста на обврзницата на 
каматниот ризик, т.е на ризикот од промена на каматните стапки на пазарот. 
Кога пазарните каматни стапки ќе пораснат, тоа ќе доведе до опаѓање на 
пазарните цени на обврзниците. Обратно, кога пазарните каматни стапки ќе 
опаднат, тоа ќе доведе до пораст на пазарните цени на обврзниците. 

Обврзниците кои имаат подолго времетраење се повеќе изложени 
на каматниот ризик. Обратно, обврзниците со пократко времетраење се 
помалку изложени на каматниот ризик. Во контекст на ова, кога инвеститорот 
очекува дека во наредниот период пазарните каматни стапки ќе опаѓаат, 
за него поатрактивни ќе станат оние обврзници кои имаат подолго 
времетраење, бидејќи кај нив позитивната реакција на пазарната цена ќе 
биде посилно изразена отколку кај обврзниците со пократко времетраење. 
Обратно, кога инвеститорот очекува дека во наредниот период пазарните 
каматни стапки ќе пораснат,  за него поатрактивни ќе бидат обврзниците со 
пократко времетраење, бидејќи кај тие обврзници, негативната промена на 
пазарните цени ќе биде помалку изразена во споредба со обврзниците со 
подолго времетраење.  

Времетраењето како концепт се применува при менаџментот со 
портфолио на обврзници и тоа особено кај институционалните инвеститори. 
Во рамките на овој менаџмент, времетраењето има три главни употреби:

1. Со помош на времетраењето може да се квантифицира очекуваната 
промена на пазарната цена на обврзницата, под претпоставка дека 
е дадена очекуваната промена на пазарните каматни стапки.

2. Со помош на времетраењето може да се пресмета збирното 
времетраење на едно портфолио од обврзници: времетраењето 
на портфолиото на обврзници ќе претставува пондерирана средна 
големина од времетраењата на поединечните обврзници. При тоа, 
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како пондери се користат учествата на поединечните обврзници 
во вкупната вредност на конкретното портфолио на обврзници. На 
пример, да претпоставиме дека еден инвестициски фонд кој инвестира 
во обврзници, т.е. обврзнички инвестициски фонд, инвестирал во 
три различни обврзници: А, В и С. При тоа, обврзницата А учествува 
со 50% во вредноста на вкупното обврзничко портфолио, додека 
обврзниците В и С учествуваат со 30% и 20% респективно. Тоа 
значи дека пондерите за релативното учество на трите обврзници 
ќе изнесуваат: 0,5; 0,3 и 0,2, респективно. Понатаму, показателот 
времетраење е утврден за овие три обврзници и истиот изнесува: 
за А = 4,50 години, за В = 7,20 години и за С = 8,60 години. 
Времетраењето на целокупното портфолио од овие три обврзници 
ќе изнесува:

DP = 0, 5*DA + 0, 3*DB + 0, 2*DC =

0,5*4,50 + 0,3*7,20 + 0,2*8,60 = 6,13 години

3. Значи, збирното времетраење за целото портфолио од три обврзници 
изнесува 6,13 години. Доколку менаџерот на ова портфолио очекува 
да се случи значаен пораст на пазарните каматни стапки во идниот 
период, тој би направил ребалансирање на портфолиото во насока 
на намалување на збирното времетраење на портфолиото. Обратно 
би се случило доколку очекувањата се дека пазарните каматни стапки 
ќе се намалат во иднина – тогаш менаџерот би го ребалансирал 
портфолиото во насока на зголемување на времетраењето на 
вкупното портфолио. 

4. Со помош на времетраењето може да се изврши имунизација 
од каматниот ризик, во контекст на менаџментот со активата или 
обврските на одредени финансиски институции. Ова значи дека 
вредноста на одредено портфолио на обврзници може целосно да 
се заштити од евентуалната промена на пазарните каматни стапки 
(т.е. да се гарантира одредена стапка на принос во рамките на 
дефиниран инвестиционен хоризонт).

Каматна чувствителност на обврзниците
Промените на пазарните каматни стапки се претставува дека се 

причина која ги загрижува инвеститорите кои поседуваат обврзници што 
носат фиксна камата. Со оглед дека цената на обврзницата расте кога 
каматната стапка опаѓа, може на прв поглед да се заклучи дека тие би го 
посакувале тоа сценарио, што навистина е така. Но, чувствителноста на 
обврзницата на промените на каматните стапки зависи од големината на 
нејзиниот купон, од должината на периодот на достасување и од нејзиниот 
принос до достасување пред на настане промената на каматните стапки.

Можат да се извлечат следните заклучоци за чувствителноста на 
цената на обврзницата како резултат на промените на пазарната каматната 
стапка, а кои предизвикуваат промени во иста насока на стапката на приносот 
до достасување на обврзницата:



Прирачник за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност 431

1. Помеѓу цената на обврзницата и приносот постои обратно 
пропорционален однос: кога приносите се зголемуваат цената се 
намалува, а кога приносите се намалуваат цената расте.

2. Зголемувањето на пазарните каматни стапки за одреден број 
процентни поени ќе доведе до помало намалување на цената на 
обврзницата, отколку што намалувањето на пазарните каматни 
стапки за истиот број процентни поени ќе доведе до зголемување на 
цената. На пример, една едногодишна бескупонска обврзница има 
стапка напринос до достасување од 10%, што значи пазарната цена 
и е 909,1 денари: 1000/(1+0,10) = 909,1.Доколку стапката на принос 
до достасување порасне за 5 процентни поени, пазарната цена ќе 
се намали за 39,5 денари: 1000/(1+0,15) =869,6. Доколку стапката на 
принос до достасување се намали за 5 процентни поени, пазарната 
цена ќе се зголеми за 43,3 денари: 1000/(1+0,05 =952,4.

3. Цените на долгорочните обврзници се почувствителни на промените 
во каматните стапки отколку цените на краткорочните обврзници. 
Од две обврзници со иста купонска каматна стапка, иста номинална 
вредност и иста стапка на принос до достасување, обврзницата 
со подолг рок на достасување ќе има подолго времетраење, а тоа 
значи дека нејзината цена ќе биде почувствителна на промените на 
пазарните каматни стапки.

4. Цените на обврзниците со понизок купон се почувствителни на 
промените во каматните стапки отколку цените на обврзниците 
со висок купон. Од две обврзници со иста номинална вредност, 
ист рок на достасување и иста стапка на принос до достасување, 
обврзницата со помала купонска камата ќе има подолго 
времетраење и со тоа е поизложена на каматен ризик, бидејќи 
помали се купоните што можат да се реинвестираат, а со 
тоа е потребно подолго време за поврат на инвестицијата во 
обврзницата.

5. Чувствителноста на цената на обврзницата на промените во 
пазарните каматни стапки е повисока за обврзниците кои имаат 
пониска стапка на принос до достасување во периодот пред 
промената на каматните стапки. Тоа значи дека една иста апсолутна 
промена на приносот до достасување од, на пример, 1 процентен 
поен, ќе значи поголема релативна промена за обврзница со принос 
до достасување од 3% (промена од 1/3) отколку за обврзница со 
принос до достасување од 6% (промена од 1/6). Оттука, од две 
обврзници со ист рок на достасување, иста купонска каматна стапка и 
иста номинална вредност, обврзницата со пониска стапка на принос 
до достасување ќе има подолго времетраење, бидејќи стапката за 
реинвестирање на купонските камати е пониска и со тоа ќе ѝ треба 
подолго време за поврат на инвестицијата во обврзницата.  
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Терминска (рочна) структура на каматните стапки и крива на 
приносот 

Во практиката лесно е забележливо дека стапките на принос до 
доставување се различни за обврзници кои се идентични по сите други 
карактеристики, а се разликуваат само по рокот на доставување. Ваквите 
разлики најлесно може да се забележат при споредбата на државни 
безкупонски обврзници. Тие се емитираат од еден ист емитент, кај нив 
речиси не постои кредитен ризик (ризик од инсолвентност), така што 
доколку постојат разлики во стапките на принос тие би биле поврзани само 
со разликите во рокот до достасување. 

За да се прикаже ваквата разлика во приносите во зависност од 
роковите на достасување, се користи т.н. крива на принос (yield curve). 
Оваа крива претставува графикон кој ја покажува зависноста на стапката на 
принос до достасување од рокот на достасување кај државните обврзници. 
На хоризонталната оска на графиконот се дадени различните рокови на 
достасување на државните обврзници на една земја, а на вертикалната 
оска се дадени стапките на принос до достасување кои одговараат, т.е. 
соодветствуваат на тие различни рокови на достасување. 

Во практиката е можно постоење на 4 основни форми на кривата на 
принос. 

Растечка крива принос – тоа е ситуација кога подолгорочните државни 
обврзници имаат повисоки стапки на принос до достасување отколку 
пократкорочните државни обврзници. Ова е најчеста форма на крива на 
принос во праксата, иако во последните години, кои се карактеризираат со 
генерално ниски нивоа на каматните стапки во развиените земји, доаѓа до 
значително израмнување на кривите на принос.

Кога кривата на принос е растечка, спредот (разликата) помеѓу 
приносот до достасување, на пример,  на 10-годишни и на 2-годишни 
државни обврзници е позитивен.

Опаѓачка (инверзна) крива на принос - тоа е ситуација кога 
подолгорочните државни обврзници имаат пониски стапки на принос до 
достасување отколку пократкорочните државни обврзници. Ова е прилично 
ретка форма на кривата на принос во практиката. Кога кривата на принос е 
опаѓачка, спредот (разликата) помеѓу приносот до достасување, на пример, 
на 10-годишни и на 2-годишни државни обврзници е негативен. Тоа може да 
значи дека пазарните учесници очекуваат дека во идниот период ќе дојде 
до намалување на пазарните каматни стапки во однос на стапките кои се 
во моментот. Ако ова е последица на очекувањата дека во идниот период 
ќе се намалуваат стапките на инфлација, а тоа да се поврзе со очекувано 
забавување на економската активност и опаѓање на побарувачката за 
кредити, тогаш појавата на опаѓачка крива на принос може да се толкува (а 
во практиката на САД така често и се толкува)  како сигнал за идна рецесија 
во економијата.

Израмнета крива на принос – кога долгорочните и краткорочните 
пазарни стапки на принос се скоро идентични. Кога централната банка 
почнува интензивно да купува подолгорочни државни обврзници на 
секундарниот пазар, тоа предизвикува намалување на долгорочните стапки 
на принос и истите можат многу да се приближат до краткорочните стапки. 
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Комбинирана крива на принос – тоа е случај кога кривата на принос во 
еден дел е растечка, а во друг дел е опаѓачка. Ова би била ситуација кога 
во различни рочни сегменти од кривата на приносот има различни соодноси 
помеѓу побарувачката и понудата за обврзници со различни рокови на 
достасување. 

- растечка крива - растечка крива

Во овој контекст се поставува прашањето зошто се разликуваат 
стапките на принос кај државните обврзници со различни рокови на 
достасување. Постојат неколку теории кои даваат одговор на ова прашање, 
а тоа се теории кои ја објаснуваат формата на кривата на принос. 

Термински каматни стапки и кривата на приносот
Кривата на принос може да се разгледува како инструмент за 

предвидување на идното движење на каматните стапки. Имено, стапките на 
принос до достасување, пред сè на безкупонските обврзници со различни 
рокови на достасување, содржат одредена информација за идните движења 
на каматните стапки, бидејќи тие ја изразуваат просечната едногодишна 
стапка која би важела за секој од различните рокови на достасување. Со 
тоа, тие имплицитно содржат во себе информација за “идните” краткорочни, 
т.е. едногодишни стапки на принос.

Да претпоставиме дека инвеститорите очекуваат дека каматните 
стапки на безкупонските едногодишни државни обврзници во идните години 
ќе бидат следните:

- рамна крива на приносот - комбинирана крива на принос
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Табела 1. – Очекувани краткорочни стапки на принос за идните 
три години

година каматна стапка (%)
0 (тековна) 8

1 10
2 11
3 11

Доколку се дадени вакви очекувања за каматните стапки, тогаш 
пазарната вредност на едногодишна безкупонска обврзница која достасува 
после една година од денес ќе изнесува:

Pm = $1000/(1+0,08) = $925,93

Пазарната вредност на двегодишна безкупонска државна обврзница 
би се одредила на следниот начин:

Pm = $1000/(1+0,08)(1+0,10) = $841,75

Откако на ваков начин се одредени пазарните вредности на државните 
обврзници со различни рокови на достасување, може да се пресметаат и 
соодветните стапки на принос до достасување. На пример, кај двегодишната 
обврзница, приносот до достасување би изнесувал:

$841,75 = $1000/(1 + y2)2, односно  y2 = 8,995%

додека за тригодишната обврзница тој би изнесувал142:

$758,33 = $1000/(1 + y3)3, односно  y3 = 9,660%

Практично, се покажува дека стапката на принос е единствена 
просечна стапка која се употребува за дисконтирање на готовинските текови 
од обврзниците, наместо за секој едногодишен период да се применува 
различна дисконтна стапка. Во случајот на нашата двегодишна обврзница, 
стапката на принос од 8,995% е геометриска средна големина од очекуваните 
едногодишни стапки во првата и втората година:

y2 = [(1,08)*(1,10)]1/2 – 1 = 0,08995*100 = 8,995%

Термински (имплицитни) каматни стапки. Котациите на пазарот на 
обврзници ги покажуваат цените на обврзниците и соодветните стапки на 
принос до достасување. Меѓутоа, постои потреба да се прават проценки за 
идните краткорочни стапки кои се очекува да важат во идните години. За таа 
цел можат да се користат приносите на безкупонските државни обврзници, 
бидејќи во нив имплицитно се содржани информации за идните стапки. на 
пример, ако треба да се процени која ќе биде едногодишната стапка која 
ќе преовладува на пазарот во третата година од денес, истата може да 
се процени со користење на приносот до достасување за двегодишна и 

142 Пазарната вредност на тригодишната безкупонска обврзница е одредена според следната релација:  
1000/(1, 08 x 1,10 x 1,11) = $758, 33.
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за тригодишна обврзница кои денес важат на пазарот на обврзници. Или, 
поинаку изразено, со помош на промптните (спот) стапки на принос за рокови 
на достасување од две и три години (у2 и у3), може да се одреди терминската 
(имплицитна) стапка на принос за третата година од денес (f3). Како општа 
формула за искажување на ваквите релации може да се користи следната:

(1+ fn) = (1+yn)n/(1+yn-1)n-1

Во нашиот пример, примената на претходната формула ќе доведе до 
следната терминска каматна стапка за третата година:

f3 = (1,09660)3/(1,08995)2 – 1 = 0,1100 односно 11%.

Во примерот гледаме дека терминската стапка за третата година е 
еднаква на очекуваната едногодишна стапка за истата година (види Табела 
1.). Тоа би било така во еден посебен случај - доколку постои извесност (во 
смисла на перфектна информација за идното движење на каматните стапки). 
Но, во стварноста тоа најчесто не е случај, бидејќи постои одреден степен на 
неизвесност за идните каматни стапки. Во такви случаи, терминската стапка 
може да отстапува од очекуваната краткорочна стапка. Имено, кога постои 
неизвесност, фактичката каматна стапка која ќе преовладува во некоја идна 
година може да биде помала или поголема од онаа која денес се очекува 
дека ќе изнесува во таа идна година. За ваквата неизвесност инвеститорите 
бараат премија за ризик, т.е. дополнителен принос. Да претпоставиме во 
нашиот пример дека поради променети преференции на инвеститорите тие 
преферираат пократкорочни инвестициони хоризонти, па за да инвестираат 
во подолгорочни обврзници бараат дополнителна компензација. Во тој 
случај, цената на долгорочните обврзници би се намалила; во нашиот 
пример, цената на двегодишната обврзница може да падне на 819 долари, 
а соодветно на тоа, приносот до достасување ќе порасне на 10,5%. Тогаш 
терминската стапка за втората година ќе изнесува:

f2 = (1,105)2/(1,08) – 1 = 0,13 односно 13%.

Разликата помеѓу очекуваната краткорочна стапка во втората година 
Е(r2) и терминската стапка за истата година f2, по својата природа ќе 
претставува еден вид премија за ликвидност што ја бараат инвеститорите. 
Во овој случај, премијата за ликвидност изнесува  13% - 10% = 3%. 

Обратно, доколку очекуваната краткорочна стапка во втората година е 
поголема од терминската стапка за истата година, тогаш тоа би имплицирало 
негативна премија за ликвидност, односно дека инвеститорите генерално 
имаат подолгорочни инвестициони хоризонти и дека е потребно премија за 
да ги индуцира да инвестираат во краткорочни обврзници. 

Теории за терминската структура на каматните стапки. Постојат главно 
три теоретски објаснувања за формата на кривата на приносот:

1. Теорија поврзана со очекувањата – според оваа теорија, 
долгорочните каматни стапки зависат од очекувањата на 
инвеститорите за  краткорочните каматни стапки кои ќе важат во 
идните периоди. При тоа, терминските (имплицитните)  стапки се 
еднакви на очекуваните краткорочни стапки, односно: Е(rn) = fn. Во 
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ваков случај, на пример приносот до достасување на двегодишна 
обврзница ќе биде еднаков на: 

а. (1+y2)2 = (1+ r1)*(1+Е(r2)) = (1+ r1)*(1+f2)

2. Импликација на оваа теорија е дека доколку кривата на принос 
на растечка, тоа сигнализира дека инвеститорите очекуваат дека 
каматните стапки во иднина ќе пораснат.

3. Теорија за преференција кон ликвидноста – инвеститорите 
претпочитаат пократок во однос на подолг инвестиционен хоризонт, 
бидејќи на пократок рок нивните инвестиции се помалку изложени 
на каматен ризик и се поликвидни. Затоа инвеститорите бараат, 
а емитентите на обврзниците се подготвени да понудат извесна 
премија за да ги привлечат инвесторите за инвестирање на подолги 
обврзници. Поради ваквата премија, имплицитните (термински) 
стапки се повисоки од очекуваните краткорочни стапки. Односно, 

fn = Е(rn) + премија за ликвидност

4. Теорија поврзана со сегментација на пазарот – според оваа теорија 
за секој поединечен рок на достасување се формира посебен 
пазарен сегмент. На секој од овие сегменти пазарните цени на 
обврзниците се формираат според понудата и побарувачката на 
конкретниот сегмент.

5. Теорија за т.н. преферирано престојувалиште на инвеститорите 
– според која различни инвеститори имаат различни потреби 
за ликвидност и различни инвестициони хоризонти. Поради тоа 
секој инвеститор избира одреден префериран сегмент од пазарот 
на обврзници на кој инвестира. При непроменети индивидуални 
преференции, за да го промени преферираниот сегмент, на 
инвеститорот треба да му биде понудена значајно повисока стапка 
на принос.

a. Секоја од овие теории открива некој од можните фактори кои 
влијаат врз нивото и промените во терминската структура на 
каматните стапки. Во различни временски периоди, различни 
се факторите со доминантно влијание. Во практиката, 
релативно најчест случај е случајот на растечка крива 
на приносот, но, таквата крива може да биде со различен 
наклон, т.е. со различен распон помеѓу краткорочните и 
долгорочните стапки на принос. 
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3.5. МЕРЕЊЕ НА КАМАТЕН РИЗИК
Кредитен ризик (ризик од неплаќање) кај обврзниците
Идните купонски исплати, како и исплатата на главнината (т.е. 

номиналната вредност), се само ветување од страна на емитентот, чија 
реализација пак зависи од неговата идна финансиска состојба. Освен 
државните обврзници на големите и економски моќни економии, кои може 
да се третираат за безризични, сите останати (на економски помалку 
моќните), како и обврзниците на претпријатијата, носат одреден ризик од 
неплаќање. Ова се нарекува кредитен ризик, со кој се соочени имателите 
на обврзниците. Кредитниот ризик произлегува од можноста емитентот на 
обврзницата во идниот период да се најде во финансиски тешкотии кои ќе го 
доведат во прашање исполнувањето на доспеаните финансиски обврски по 
основ на издадените обврзници и го проценуваат специјализирани кредит 
рејтинг агенции како што се: Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch.

Највисокиот рејтинг ги опфаќа должниците кои се „исклучително 
јаки емитенти за кои не е веројатно дека ќе паднат во неисполнување на 
договорените обврски“, најнискиот рејтинг може да ги содржи должниците 
кои „имаат значителна веројатност дека ќе паднат во неисполнување“. 
Најнискиот рејтинг (неисполнување) може и натаму да се расчлени во 
зависност од износот кој би се очекувало да биде надоместен од компанијата 
која паднала во неисполнување и сл. Кредитниот рејтинг се изразува со 
букви како во табелата подолу.

Табела 3. Кредитен рејтинг на издавачот на обврзниците (според 
Standard & Poor’s)

И
нв

ес
ти

ци
ск

и
ре

јти
нг

AAA Исклучително силeн капацитет да ги исполни финансиските обврски.
Највисок рејтинг.

AA Многу силен капацитет да ги исполни финансиските обврски.

A Силен капацитет да ги исполни финансиските обврски, но со мала 
подложност на негативни економски услови и промени во околности.

BBB Соодветен капацитет да ги исполни финансиските обврски, но поголема
подложност на негативни економски услови.

BBB- Се смета за најнизок инвестициски ранг од страна на учесниците на 
пазарот.

Ш
пе

ку
ла

ти
ве

н 
ре

јти
нг

BB+ Се смета за највисок шпекулативен рејтинг од учесниците на пазарот.

BB Помалку ранливи на краток рок, но се соочува со големи неизвесности при
негативни деловни, финансиски и економски услови.

B Повеќе ранливи на неповолни деловни, финансиски и економски услови, но во 
моментов има капацитет да ги исполни финансиските обврски.

CCC Во моментов ранливи и зависни од поволни деловни, финансиски и 
економски услови да се исполнат финансиските обврски.

CC Во моментов многу ранливи.

C Стечајна постапка е поднесена или слични дејства, но исплатите на 
финансиските обврски се остваруваат.

D Плаќање на финансиските обврски не се остварува.
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Кредитниот рејтинг во распонот од највисокиот ААА до ВВВ - се 
нарекува инвестициски рејтинг, што укажува на обврзници со солиден 
квалитет од аспект на веројатноста инвеститорите да ги реализираат своите 
побарувања по основ на обврзниците. Во тие рамки, ААА е највисокиот т.е. 
најсолидниот кредитен рејтинг, а како се оди кон ВВВ - рејтингот постепено 
се намалува, што укажува на постепено зголемување на кредитниот ризик. 

Кредитниот рејтинг во распонот ВВ до D се нарекува шпекулативен 
рејтинг. Движењето од рејтингот ВВ кон В па кон ССС и сè до рејтингот D, 
укажува на емитенти кои се со сè послаба финансиска ситуација, односно 
претставуваат сè повисок кредитен ризик за имателите на обврзниците. 
Кредитниот рејтинг  D е најслаб кредитен рејтинг и тој укажува на емитент 
кај кој ризикот дека нема воопшто да ги исполни обврските кон имателите на 
обврзниците е екстремно висок.  

Во контекст на кредитниот ризик, треба да се укаже на врската помеѓу 
висината на кредитниот рејтинг, висината на кредитниот ризик и висината 
на бараната стапка на принос од инвеститорите, т.е. стапката на принос до 
достасување. Имено, колку е повисок кредитниот рејтинг, толку е понизок 
кредитниот ризик, и оттука, толку е пониска бараната стапка на принос. На 
пример, да претпоставиме дека две компании од иста земја, М и Н, издале 
корпорациски обврзници. Обврзницата на компанија М има кредитен рејтинг 
од АА, додека обврзницата на компанијата Н има кредитен рејтинг ВВ. Тоа 
би значело дека обврзницата на компанијата Н носи повисок ризик отколку 
обврзницата на компанијата М. А оттука, инвеститорите ќе бараат повисока 
стапка на принос за обврзницата на Н, за да се компензираат за повисокиот 
кредитен ризик на таа обврзница.


