2020

Квартален Извештај

АПРИЛ– ЈУНИ 2020

Содржина
Резиме .................................................................................................................................................. 3
I.

БЕРЗАНСКИ ДВИЖЕЊА И УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ................. 5
1.1.

Секундарен пазар ................................................................................................................ 5

1.2.

Учество на домашни и на странски инвеститори во вкупниот промет .....................21

1.3.

Македонски Берзански Индекс – МБИ10 ......................................................................23

1.4.

Индекс на обврзници – ОМБ ...........................................................................................26

1.5.

Брокерски куќи и овластени банки кои работат со хартии од вредност ..................27

1.5.1. Број на реализирани трансакции .................................................................................29

II.

1.6.

Тргување на странски пазари ..........................................................................................30

1.7.

Друштва за управување со инвестициски фондови .....................................................33

1.8.

Акционерски друштва со посебни обврски за известување ......................................49

1.9.

Транспарентност на акционерските друштва ...............................................................50

ПОНУДА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ ........................................................................................53
2.1.

Издавање на акции (приватни и јавни понуди) ............................................................53

III. РЕГУЛАТОРНА РАМКА И ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА .............................................................................55
3.1. Законска регулатива ..............................................................................................................55
3.2. Подзаконски акти...................................................................................................................55
3.2.2.

Интерни акти ..................................................................................................................57

3.3. Усогласување со ЕУ регулативата........................................................................................57
3.4. Развој на административниот и на институционалниот капацитет согласно ЕУ
стандардите ...................................................................................................................................57
3.4.2. Стратешки план на внатрешната ревизија на Комисијата (2020-2022) .....................57
3.5.Соработка со државни органи и асоцијации во Република Северна Македонија ......58
3.6. Меѓународна соработка .......................................................................................................58
IV. КОНТРОЛА НА ПАЗАРОТ И ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ .............................................................60
4.1. Согласности, одобренија и дозволи на овластени учесници на пазарот на хартии од
вредност .........................................................................................................................................60
4.2 Супервизија на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и на други
субјекти ...........................................................................................................................................61
4.3. Заштита на права на инвеститори .......................................................................................61
4.4 Изречени мерки од страна на КХВРСМ ...............................................................................61
1|С т р а н а

Квартален извештај – Април-Јуни 2020

4.5. Комисија за одлучување по прекршок при КХВРСМ........................................................61
V.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЕДУКАЦИЈА ..........................................................................................62
5.1 .Односи со јавноста ................................................................................................................62
5.2. Обуки за брокери, инвестициски советници, корпоративни секретари, обуки за
потенцијални инвеститори и сертификациона програма за портфолио менаџери ..........62
5.3. Едукација .................................................................................................................................63
5.4. Општествена одговорност ....................................................................................................65

2|С т р а н а

Квартален извештај – Април-Јуни 2020

Резиме
Неизвесноста за тоа уште колку долго ќе трае корона кризата, несомнено ја наметнува потребата од
постојано следење и ревидирање на макроекономските проекции за 2020 година, предизвикува
променлива економска активност на домашните субјекти пред се на извозно ориентираните компании,
ги продлабочува негативните ефекти кај друштвата од најпогодените сектори, креира ново
инвеститорско однесување на пазарот на капитал и аналогно на тоа, создаде променливи трендови и
пазарни карактеристики во вториот квартал.
Имено, како што се претпоставуваше влијанието на COVID-19 врз економијата во глобални рамки се
разви во можеби една од поголемите економски кризи кои ги познава светот, која значително е
поголема и од глобалната финансиска криза пред една декада.
Немањето (сеуште) одговор на прашањето дали врвот на пандемијата и на владините мерки на земјите
за спречување на ширењето на корона вирусот се постигнати во вториот квартал, ја исклучува во овој
момент и претпоставката дали во следниот квартал можно е да се очекува подобрување на ситуацијата.
Проекцијата на економската активност во Република Северна Македонија тесно се поврзува и со
согледувањата за значајно влошување на меѓународното економско опкружување, кое доведува до пад
на надворешната трговска размена на земјата во првото шестомесечје од 2020 година. Ова секако
соодветствува со посериозниот прекин на глобалниот синџир на снабдување, главно настанат во Q2, што
се прелева врз домашната економија преку намалување на извозната побарувачка на производите и на
услугите од одредени индустриски гранки и сектори.
Домашниот реален сектор се карактеризира со пад на извозот на стоки и услуги, и неизбежно присутната
појава на економските импликации врз домашната економија од спроведувањето на мерките за
спречување на ширење на корона вирусот во земјата, се одразија и врз услужниот сектор, пред се,
транспортот, угостителството, туризмот...
Генерираната клима на несигурност и непредвидливост, предизвикува домино ефект и влијае на
состојбите на пазарот на хартии од вредност, директно, но и индиректно преку расположливиот доход
на инвеститорите (физички и правни лица) наменет за инвестициската активност на пазарот на хартии
од вредност. Ефектите од корона кризата врз економијата, а потоа пресликани и на пазарот на хартии
од вредност во овој квартален период, како да ги исцртуваат и контурите на основното сценарио кое
најблиску ги опишува состојбите на Македонскиот пазар на хартии од вредност во сите негови значајни
аспекти:
 Тренд на зголемување на пазарната капитализација на сите хартии од вредност на Македонска
берза АД Скопје на крајот на Q2 2020 година за 13,05% во однос на Q1 2020, но и понатаму со
вредност под претпандемиското ниво за 2,04% (Q4 2019);
 Главниот берзански индекс МБИ10 на последниот трговски ден од вториот квартал од 2020 година
споредуван со достигнатата вредност во првиот квартал од 2020 бележи раст од 13.62%, но сеуште
овој позитивен тренд не ја надминува вредноста на последниот ден на тргување на претходната
година, односно е помал за 11.45%. Ваквата динамика се должи на падот на цените на речиси сите
акции коишто го сочинуваат МБИ-10 индексот;
 Вкупниот промет реализиран на домашен пазар изнесува≈27.27 милиони евра што претставува
значително намалување од 59.7% во споредба со претходниот квартал, додека во однос на Q2
2019 регистриран е пад од 13% што се поврзува со либерализираниот режим за тргување на
резиденти на странски пазари на хартии од вредност, но и со актуелните ефекти на корона кризата
на страната на побарувачката;
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И во вториот квартал, трендот на учество на резиденти на странски пазари на хартии од вредност
продолжува да расте при што е реализиран промет во износ ≈17.48 милиони € што претставува
зголемување за 74.13% во однос на првото тримесечје;
 Забележливо е намаленото присуство на странски инвеститори и на куповна и на продажна
страна, па така тргувањето на Македонска берза АД Скопје најчесто се одвива помеѓу домашни
физички лица кои учествуваат во просек од 57% до 58% во вкупното тргување во првите шест
месеци од 2020 година, додека втори по учество се домашните правни лица кое се движи во
просек од 37% до 39% во првите шест месеци од 2020 година;
 Бројот на реализирани трансакции на Македонската Берза АД Скопје за вториот квартал од 2020
година упатува на намалување од 37.46% во однос на првиот квартал оваа година, што е во
корелација со евидентираниот пад на вкупниот промет.
 Нето вредноста на средствата на инвестициските фондови со кои управувале друштвата за
управување на 30 јуни 2020 година изнесувала 9.404.543.337,27 денари, што е зголемување од
23% во однос на вредностa постигната на 31 март 2020 година, како и зголемување од 9% во
однос на нето вредноста на 31 декември 2019 година. Имајќи предвид дека во првиот квартал
бевме сведоци на голема (здравствена и економска) неизвесност која силно влијаеше на сите
светски пазари и предизвика силна волатилност и во средствата под управување во отворените
инвестициски фондови, во вториот квартал е евидентно стабилизирање и раст на домашната
фондовска индустрија. Имено, растот на повеќето светски берзи позитивно влијаеше на
домашните инвеститори да ги вложат своите средства во домашните акциски фондови, како и на
стабилизирање на приливот на средства во паричните фондови. Последователно, во Јуни е
забележана и историски највисока сума на средства под управување која изнесуваше 10,4
милијарди денари.
 789 објави од страна на котираните друштва преку СЕИ-НЕТ системот што покажува зголемена
транспарентност на компаниите споредбено со Q1 кога има 464. Ваквиот пораст на објави во овој
период од годината е очекуван, бидејќи во второто тримесечје акционерските друштва
традиционално ги свикуваат годишните собранија на акционери. За овој квартал новина се
објавите за проценка на менаџментот за влијанието на прогласената пандемија на COVID -19 врз
работењето на друштвото во Q1 2020 и потенциjалните ефекти врз идното работење кое
друштвата го направија по препорака на Комисијата.
 115 објави од страна на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат
во Регистарот на Комисијата што е повеќе од три пати во однос на првиот квартал од 2020 година,
кога беа регистрирани само 35 објави.
 Одобрени се три емисии на акции за однапред познати купувачи со вкупна вредност од 30,782,603
евра, што претставува повеќекратно зголемување во однос на вредноста на двете одобрени
емисии во првиот квартал од 2020 година, кога изнесуваше 2,400,100 евра.
Ова се само некои од показателите кои го исцртуваат пазарот на хартии од вредност во вториот квартал,
останува во духот на инвеститорскиот пристап “почeкај и види“ да согледаме како овој неекономски шок
, ќе продолжи да го засилува или ослабнува својот интензитет. Антиципирањето на ефектите (колку што
е возможно) и справувањето со досегашните последици од корона кризата, е императив за Комисијата
за хартии од вредност да продожи да одржува конкурентен, сигурен и стабилен пазар на хартии од
вредност.

Mr.Sc. Nora Aliti,
Претседател
Комисијата за хартии од вредност на
Република Северна Македонија
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I.

БЕРЗАНСКИ ДВИЖЕЊА И УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ

1.1. Секундарен пазар
На крајот од вториот квартал од 2020 година на Официјалниот пазар беа котирани
акции на 100 компании, додека на крајот од вториот квартал од 2019 година, бројот на
котирани друштва изнесуваше 103. Трите друштва се декотирани заради поведена стечајна
постапка. Пазарна капитализација на ден 30.06.2020 година беше 168,594,489,405 денари.
Пазарната капитализација на акционерските друштва со посебни обврски за известување
на истиот датум изнесуваше 4,14 милијарди, со што вкупната пазарна капитализација на
компаниите на берзата, без слободниот пазар изнесува 172,74 милијарди денари, што
претставува нагорно поместување од 11% споредбено со претходниот квартал, односно
пад од 7% во однос на четвртиот квартал 2019. Пазарната капитализација на обврзниците
на ден 30.06.2020 година изнесуваше 12,55 милијарди денари, додека на ден 31.03.2020
изнесуваше 7,434,117,191. Ова зголемување од 69% се должи на начинот на пресметување
на пазарната капитализација. особено на котираните државни обврзници. Имено, доколку
со одредена хартија од вредност која е котирана на берзата не се тргува тогаш за истата не
постои пазарна цена и таа не се вклучува во пресметката за вкупната пазарна
капитализација.
Пазарна
капитализација по
пазарни сегменти

2020
Q2

2019
Q1

Q4

% на промена
Q2 vs Q1

Q2 vs Q4

Берзанска котација

168,594,489,405

152,256,177,213

181,279,391,212

11%

-7%

АДПОИ

4,142,042,315

4,142,042,315

4,142,042,315

0%

0%

Обврзници

12,552,203,683

7,434,117,191

3,724,334,677

69%

237%

Други ХоВ1

313,102,125

313,009,550

313,009,550

0%

0%

185,601,837,528

164,145,346,269

189,458,777,754

13%

-2%

Вкупно

Вредноста на индексот МБИ10 на последниот трговски ден од вториот квартал од 2020
година бележи раст од 7.72% во однос на истиот период од 2019 година, додека во
споредба со првиот квартал од 2020 растот е позначителен и изнесува 13.62%. На
полугодишна основа, берзанскиот индекс МБИ-10 на крајот од полугодието е помал за
11.45% во однос на последниот ден на тргување на претходната година. Ваквото
поместување на МБИ-10 во вториот квартал се поврзува со падот на цените на речиси сите
акции коишто го сочинуваат МБИ-10 индексот.

1

Други хартии од вредност се перпетуалните обврзници издадени од Универзална Инвестициона Банка
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Во вториот квартал 2020 година, вкупниот промет со хартии од вредност
реализиран на домашен пазар изнесуваше 1,677,288,590.95 денари (≈27.27 милиони евра)
што претставува значително намалување од 59.7% во споредба со претходниот квартал,
додека во однос на Q2 2019 регистриран е пад од 13%. Највисок негативен придонес во
остварениот пад на прометот на квартална основа има прометот преку блок трансакции,
што во извештајниот квартал, во споредба со претходниот квартал е со пад од 90%.

Милиони денари

Реализиран промет по квартали
5,000

-60%

4,000
1,455

35%

3,000

-13%

2,000
624

247

36%

1,000
1,130

66%

147

2,708

65%

1,691

1,531

91%

0
Q1

Q2

Q1

2019

Q2
2020

Вредност

Вредност - блок

Имено, прометот реализиран преку блок трансакции во Q2 2020 учествува со околу
9% во вкупниот квартален промет за разлика од Q1 2020 кога учествуваше со 35%2.
Податоците за учеството на прометот преку блок трансакции во кварталниот промет во
истите квартали минатата година покажуваат слична слика (13% во Q2 2019 и 36% во Q1
2019).
Иако кварталниот пад на вкупниот промет во најголем дел се објаснува со падот на
прометот преку блок трансакции, сепак влијание има и падот од 43% на прометот преку
класични трансакции. Така, и доколку се изолира ефектот од прометот преку блок
трансакции во Q1 2020 (присутен особено во март 2020 година3), се забележуваат негативни
поместувања кај месечната динамика во Q2 2020.
Милиони денари

Реализиран промет по месеци
3,000

1,301

2,000

1,000

0

83

30

71
1,484

499

725

Јануари

Февруари
Q1 2020

726

Март

Вредност

Април

Вредност - блок

48

69

428

377

Мај

Јуни

Q2 2020

2

Во месец март 2020 година, е реализирана блок трансакција во вредност од 1,075,550,016 денари (74% од вредноста на сите блок трансакции во Q1 2020)
преку која Граве осигурување стана мнозински сопственик на Еуролинк осигурување.
3 Прометот преку блок трансакции во март 2020 година пред се е детерминиран од реализираната блок трансакција во вредност од 1,075 ,550,016 денари
(83% од вредноста на сите блок трансакции во месец март) преку која Граве осигурување стана мнозински сопственик на Еуролинк осигурување.
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Додека прометот преку класични трансакции на месечна основа во Q1 2020
продолжи да расте, тој во Q2 2020 се движеше во спротивна насока (прикажана во
графиконот подолу).
Месечна процентуална промена на прометот (без блокови)- 2020 година
150%

104.8%

100%
50%

45.4%
-51.1%

1.1%

0%

-41.0%

-12.1%

-50%
-100%
Јануари

Февруари

Март

Април

Мај

Јуни

Во рамки на изминатиот шестмесечен период, во основа, може да се изолираат три,
релативно куси потпериоди, односно фази во пазарните трендови, коишто имаа различни
ефекти и последици во спроведувањето на регулаторната и на контролната функција на
КХВ.
Имено, првиот потпериод се однесува на периодот први јануари – 25 февруари 2020 година
којшто е одбележан со солидни пазарни перформанси.
Стабилните пазарни показатели беа нарушени кон крајот на февруари и го означија
почетокот на „втората фаза “. Па така, вториот потпериод го покрива периодот 26.02.2020 4
година до пред крајот на април односно 21.04.2020 5 година што во основа се совпаѓа со
периодот на појавата на корона во Р.С.Македонија. Оваа фаза се карактеризира со
тргување во паника, ценовни шокови и нагласена здравствена и економска неизвесност,
изгледи кои имплицитно ја наметнаа потребата на проширување на контролните
механизми. Во вакви услови дојде до влошување на куповната и на продажната
нерамнотежа, со што притисоците за пад на цените беа големи. Во овој потпериод, кој по
денови на тргување претставува 31% од шестмесечието оваа година, реализиран е 54% од
вкупниот шестмесечен промет (класично тргување), со дневен просек на промет од 57.63
милиони денари, проследен со силни осцилации во дневното движење на цените и збирен
пад на индексот од 18%. Овие фактори придонесоа, од 17 март до 26 март да се пристапи
кон затегнување за 50% на ценовните ограничувања при тргувањето (статички и динамички
лимити) и тоа : статичките лимити кои претходно изнесуваа +/- 10% во новите измени во
правилата изнесуваа +/- 5% за хартиите од вредност кои се во режим на континуирано
тргување, додека динамичките лимити кои претходно изнесуваа +/- 3% по промената
изнесуваа +/- 1.5%. Дополнително, Комисијата за хартии од вредност, на 16 Март 2020
година даде согласност автоматското времено прекинување на тргувањето со сите хартии
од вредност да се воведе во Правилата за тргување. Автоматското времено прекинување
на тргувањето со сите хартии од вредност, односно на ниво на цел пазар (кога индексот
4
5

Регистриран првиот случај на корона во земјата
Два трговски дена после прв ден кога за прв пат беа регистрирани над 100 нови случаеви на заразени лица од коронавирус
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МБИ10 ќе се промени повеќе од 70% од важечките статички лимити), е системско решение
во тргувањето со хартии од вредност во посебни околности, која е редовна пракса на
берзите на светско ниво, а со кое се овозможува поголем временски простор за соодветна
реакција на инвеститорите при поизразени флуктуации на индексот МБИ10. Истото во текот
на вториот потпериод беше активирано пет пати. Исто така, Комисијата како регулатор на
22 април, 2020 ги повика компаниите, освен навремените известувања на СЕИ Нет да ги
обjавуваат и проценките на менаџментот за влиjанието на моменталната ситуација врз
работењето на компанијата во првиот квартал, како и врз идното финансиско работење.
Од 100 котирани друштва, 92 објавија проценка на менаџментот за влијанието на
прогласената пандемија на COVID -19 врз работењето на друштвото во Q12020 и
потенциjалните ефекти врз идното работење.
Третиот потпериод е од крајот на април, односно 22.04.2020 година до пред крајот на јуни,
односно 30.06.2020 година и се одликува со пазарен пристап на ‘’почекај и види’, кој во
најголем дел е одраз на апсорбирање на паниката предизвикана од корона кризата во
вториот потпериод, но веројатно е и реакција на неизвесниот пролонгиран предизборен
амбиент, на понатамошната здравствена и економска неизвесност, како и на завршениот
период на носење на одлуки за распределба на добивката.
Податоци за овие три потпериоди се дадени во продолжение.
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Движење на берзанскиот промет при класичното тргување со акции и обврзници по денови (без јавни
берзански аукции и блокови)

Во третиот период по дневен промет отскокнува 15 мај 2020, меѓутоа вкупниот дневен промет е резултат на истргувана државна обврзница
– РС. Македонија - државна обврзница DO2019/04-0234 во износ од 101,000,000.00 ден или 85% од дневниот промет, додека дневиот промет со
акции изнесува 17,466,448.00 денари

Потпериод

Класично
тргување (ден)

% учество промет

дневен
просек (ден)

денови на
тргување

% учество
денови на
тргување

% на
промена
МБИ 10

Прв потпериод (01.01.2020-25.02.2020)
Втор потпериод (26.02.2020-21.04.2020)

880,261,139.11
2,189,962,333.67

22%
54%

23,790,841.60
57,630,587.73

37
38

30%
31%

5.6%
-18%

Трет потпериод (22.04.2020-30.06.2020)

1,001,980,692.95

25%

21,318,738.15

47

39%

2.4%
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Движење на МБИ 10-Трет потпериод

Во графиконите подолу се претставени податоци од аспект на вкупно реализираниот
промет на месечна основа и неговото процентуално учество во вкупниот квартален промет
за Q1 и Q2 2019 и 2020 година.

67%
100%

27%
28%

19%

100%
45%

14%

19%
57%
100%

57%

100%

17%

26%
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30.06.2020

26.06.2020

22.06.2020

18.06.2020

24.06.2020

16.06.2020

12.06.2020

10.06.2020

08.06.2020

03.06.2020

01.06.2020

-

28.05.2020

1,000

-

26.05.2020

1,000

3,000

21.05.2020

2,000

1,000

4,020.29

19.05.2020

2,000

15.05.2020

3,000

2,000

13.05.2020

3,000

4,116.66
3,949.54

11.05.2020

4,000

07.05.2020

4,000

05.05.2020

5,000

4,000

30.04.2020

6,000

5,000

4,903.75

4,645.17

28.04.2020

6,000 4,747.74

5,000

22.04.2020

6,000

Движење на МБИ 10-Втор потпериод

24.04.2020

Движење на МБИ 10 -Прв потпериод

Од друга страна, полугодишните резултати во 2020 година укажуваат на зголемување
на вкупниот промет за 57% (или за околу 34.43 мил.€) во споредба со истиот период
минатата година. Полугодишниот раст на прометот произлегува од зголемената вредност
на тргување и со блок трансакции и преку класични трансакции, каде второто има најголем
придонес и е двигател на растот. Имено, прометот преку класичното тргување на
полугодишно ниво бележи пораст од 110%.

Период

Акции

Обврзници

Класично
тргување

Јавни
берзански
аукции

Вредност - блок

Вредноствкупно

01.01.-30.06.2020

3,816,053,772.00

234,232,641.06

4,072,204,165.73

166,283,545.00

1,601,934,278.00

5,840,421,988.73

01.01.- 30.06.2019

1,703,458,352.00

223,498,356.17

1,938,401,123.12

912,706,696.00

871,569,596.00

3,722,677,415.12

% полугодишна
промена

+124%

+5%

+110%

-82%

+84%

+57%

Милиони денари

Реализиран промет - полугодишна компарација
7,000
+57%

6,000

5,000
4,000

+110%

+124%

3,000
2,000

+84%
+82%

1,000
+5%

0
Акции

Обврзници

Класично тргување Јавни берзански
аукции

01.01.2020-30.06.2020

Вредност - блок

Вредност- вкупно

01.01.2019-30.06.2019

Во првото шестомесечје од 2020 година во споредба со истиот период претходната
година, прометот остварен од класично тргување со акции бележи пораст од 124%,
прометот остварен од класично тргување со обврзници бележи пораст од 5%, додека
прометот остварен од блок трансакции бележи зголемување од 84%.
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Вкупниот број на склучени трансакции и вкупниот број на истргувана количина на
хартии од вредност во вториот квартал изнесува 5,677, односно 525,561 респективно што
во однос на првиот квартал претставува надолно поместување од 37%, односно 52%
соодветно. Падот на вкупно реализираните трансакции соодветствува со падот на прометот
реализиран на домашен пазар, но со позабавено темпо. Учеството на бројот на блок
трансакциите во вкупниот број на реализирани трансакции во вториот квартал 2020 година
се задржа на скоро исто ниво, како и во претходниот квартал. Имено, од вкупно
реализираните 5,677 трансакции во Q2 2020, 0.41% или 23 трансакции се блок трансакции ,
додека 99.6% или 5,654 се класични трансакции.
Реализирани трансакции
41 -37%

23

38

41

9,036
5,654

4,804

4,216

Q1

Q2

Q1

2019

Милиони денари

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

Количина на истргувани хартии од вредност
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

-52%
1.66

1.09

Q1

Q2

Q2

Блок трансакции

2019
Q2

Q1

0.53

Q1

2019

2020

Нормални трансакции

4.76

Q2
2020

Вкупно количина

Полугодишен

2020
Q2

Q1

Полугодишен

Количина

1,155,748

4,716,813

5,872,561

1,012,782

478,622

1,491,404

Вредност

1,130,133,163

1,691,027,871

2,821,161,033

2,707,820,117

1,530,667,594

4,238,487,711

Класични
трансакции
Количина - блок

4,216

4,804

9,020

9,036

5,654

14,690

502,732

44,262

546,994

79,909

46,939

126,848

Вредност - блок

624,258,752

247,310,844

871,569,596

1,455,313,281

146,620,997

1,601,934,278

Блок трансакции

41

38

79

41

23

64

Вкупно количина

1,658,480

4,761,075

6,419,555

1,092,691

525,561

1,618,252

Вкупно Вредност

1,754,391,915

1,938,338,715

3,692,730,629

4,163,133,398

1,677,288,591

5,840,421,989

Вкупно трансакции

4,257

4,842

9,099

9,077

5,677

14,754

Како што може да се види и во табелата подолу, падот на истргуваната количина на
хартии од вредност во вториот квартал во 2020 година во најголем дел се должи на
кварталниот пад на количината на државни обврзници истргувани на официјален пазар.
Имено, во првиот квартал истргувани се 381,237 обврзници -денационализација и 2,432
државни обврзници, додека во вториот квартал овој сооднос е 50,489 обврзници денационализација и 17,978 државни обврзници.
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Количина по пазарни сегменти

2020

Пазарен сегмент
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Берзанска котација - обични акции
Берзанска котација - приоритетни акции
Берзанска котација - обврзници 6
Берзанска котација - други хартии од вредност
Задолжителна котација - обични акции
Задолжителна котација - приоритетни акции
Вкупно Официјален пазар
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Вкупно Редовен пазар
Јавна понуда на обврзници
Јавна понуда на акции
Вкупно Јавна понуда на хв
ВКУПНО

Q1

Q2

Квартална промена во %

156,079
363,529
75
383,669
0
155,520
640
1,059,512

94,003
233,719
0
68,467
350
100,824
120
497,483

-40%
-36%
-100%
-82%

31,679
31,679
1,500
0
1,500
1,092,691

22,623
22,623
0
5,455
5,455
525,561

-29%
-29%
-100%

Q1-Q2
-62,076
-129,810
-75
-315,202
350
-54,696
-520
-562,029

-35%
-81%
-53%

-9,056
-9,056
-1,500
5,455
3,955
-567,130

264%
-52%

Во табелите дадени подолу се презентирани детални статистички податоци за
реализираните трансакции на секундарниот пазар на Македонска берза за првите два
квартала од 2019 година и од 2020 година.
Распределба на прометот реализиран на домашен пазар во 2020 година
Февруари
Март
ВКУПНО (Q1)
Април
Мај

Промет

Јануари

Јуни

ВКУПНО (Q2)

Класично тргување

498,623,924

632,283,863

1,484,434,935

2,615,342,722

651,991,388

428,308,573

376,561,482

1,456,861,443

Акции

489,864,160

631,185,938

1,446,736,000

2,567,786,098

650,253,090

304,997,127

293,017,457

1,248,267,674

8,759,764

1,097,925

37,698,935

47,556,624

1,738,298

123,311,446

61,626,272

186,676,017

Обврзници
Други ХВ

-

-

-

-

-

-

21,917,753

21,917,753

83,297,000

70,658,860

1,301,357,421

1,455,313,281

29,673,271

47,737,316

69,210,410

146,620,997

-

-

-

-

73,806,150

-

-

73,806,150

-

92,477,395

-

92,477,395

-

-

-

-

ВКУПНО

581,920,924

795,420,118

2,785,792,356

4,163,133,398

755,470,809

476,045,889

445,771,892

1,677,288,591

Промет

Јануари

Јуни

ВКУПНО (Q2)

Класично тргување

257,475,051

272,811,020

292,372,091

822,658,162

353,279,188

430,773,410

331,690,362

1,115,742,960

Акции

252,860,997

256,552,280

266,828,391

776,241,668

316,235,104

418,556,889

192,424,691

927,216,684

4,614,054

16,258,740

14,099,285

34,972,079

37,044,084

12,216,521

139,265,671

188,526,276

Други ХоВ
Блок трансакции

201,888,437

26,754,994

11,444,415
395,615,321

11,444,415
624,258,752

105,575,214

99,449,850

42,285,780

247,310,844

Јавни берзански
аукции
Јавна понуда на ХоВ

29,946,786
-

-

307,475,000

307,475,000

-

-

-

-

Вкупно

489,310,274

299,566,014

995,462,412

1,784,338,700

458,854,402

1,105,508,170

373,976,142

1,938,338,714

Блок трансакции
Јавни берзански
аукции
Јавна понуда на ХВ

Обврзници

Распределба на прометот реализиран на домашен пазар во 2019 година
Февруари
Март
ВКУПНО (Q1)
Април
Мај

29,946,786

575,284,910

575,284,910

6

Во првиот квартал истргувани се 381,237 обврзници -денационализација и 2,432 државни обврзници додека во вториот квартал овој
сооднос е 50,489 обврзници -денационализација и 17,978 државни обврзници
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Класичното тргување има највисоко учество (86.9%) во вкупниот промет остварен во
вториот квартал 2020 година, што претставува зголемување за 24.1 процентни поени во
однос на првиот квартал. Споредбената анализа на податоците, покажува дека најголемо
учество (74.4%) во вкупниот промет има прометот со акции, со присутен благ нагорен
квартален тренд.
% учество во вкупниот промет- квартална компарација
100%

90%
80%

86.9%

74.4%

70%
61.7% 62.8%

60%

54.8%

57.6%

57.5%

56.8%
51.4%

47.8%

50%

43.5%

42.4%

40%

46.1%

37.5%

35.0%

35.0%
29.7%

30%

18.9%

20%
12.8%

11.1%

10%

9.7%

8.7%
5.0%

4.9%

4.4%

2.2%

1.1%

2.0%

2.0%

0.8%

0%

Q2

Q1

Q4

Q3

2020

Акции

Обврзници

Q2

Q1

2019

Класично тргување

Јавни берзански аукции+ јавна понуда на хв

Вредност - блок

% на учество во вкупен промет -2020
Јануари
Февруари
Март
Q1 2020
Април
Мај
Јуни
Q2 2020
Вкупно (Q1+Q2)
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Акции
84%
79%
52%
62%
86%
64%
66%
74%
65%

Обврзници

Класично тргување
2%
0%
1%
1%
0%
26%
14%
11%
4%

Вредност - блок
86%
79%
53%
63%
86%
90%
84%
87%
70%

14%
9%
47%
35%
4%
10%
16%
9%
27%
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Во првиот и во вториот квартал 2020 година, забележливо е позначително
зголемување на вкупниот промет, во споредба со истите квартали минатата година.
Зголемувањето првенствено се должи на поизразената динамика на прометот со акции,
како главна хартија од вредност со која се тргува на нашиот пазар.
Динамика на месечна и квартална промена на промет -2020 vs 2019
Акции
Обврзници
Класично тргување
Јануари
94%
90%
94%
Февруари
146%
-93%
132%
Март
442%
167%
408%
Q1 2020
231%
36%
218%
Април
106%
-95%
85%
Мај
-27%
909%
-1%
Јуни
52%
-56%
14%
Q2 2020
35%
-1%
31%
Вкупно (Q1+Q2)
124%
5%
110%

Вредност
19%
166%
180%
133%
65%
-57%
19%
-13%
57%

Од друга страна, споредбените податоци помеѓу Q2 и Q1 2020 година, покажуваат
негативни поместувања. Пораст на прометот е забележан единствено кај тргувањето со
обврзници.
% квартална промена -Q2 vs Q1 2020
Акции

Q2
% на промена во
однос на Q1
Q1

Обврзници

Класично
тргување

Јавни берзански
аукции + јавна
понуда на хв

Вредност блок

Вредност вкупно

1,248,267,674
-51.4%

186,676,017
292.5%

1,456,861,444
-44.3%

73,806,150
-20.2%

146,620,997
-89.9%

1,677,288,591
-59.7%

2,567,786,098

47,556,624

2,615,342,722

92,477,395

1,455,313,281

4,163,133,398

Сепак, не треба да се занемарат и некои релативно неповолни карактеристики на овој
пораст, коишто претставуваат неконзистентен материјал за тргување. Така, растот од
292.5% исклучително отпаѓа на истргувани државни обврзници.
Во табелата подолу е даден преглед на тргување со обврзници во двата квартали од 2020 година.
Хартија од вредност

Q2 2020
Количина

Вредност

Вкупно трансакции

Р. Македонија -државна обврзница

17,978.00

183,599,720.00

69.00

Р. Македонија -денационализација

50,489.00

3,076,297.28

14.00

68,467.00

186,676,017.28

83.00

2,432.00
381,237.00
383,669.00

24,320,000.00
23,236,623.78
47,556,623.78

28.00
63.00
91.00

Вкупно
Q1 2020
Р. Македонија -државна обврзница
Р. Македонија -денационализација
Вкупно
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Во табелите подолу е прикажана структурата на прометот според различни пазарни
сегменти и според начинот на реализација на трансакциите за двата квартали од 2020
година. Слично како претходниот квартал и во извештајниот период, најголемо учество во
вкупниот промет има официјалниот пазар, каде 92% од прометот е реализиран преку
класични трансакции, а 8% преку блок трансакции. Како и во Q1 така и во Q2, најголем дел
од прометот на редовен пазар се реализира преку блок трансакции.
Q2 2020
Пазарен сегмент

Вредност

Официјален пазар
Редовен пазар
Јавна понуда на хв
Вкупно

% на учество

1,452,517,488.95
4,343,955.00
73,806,150.00
1,530,667,593.95

92%
22%
100%
91%

Вредност - блок

% на учество

131,592,901.00
15,028,096.00
146,620,997.00

8%
78%
0%
9%

Вкупно Вредност

% на учество

1,584,110,389.95
19,372,051.00
73,806,150.00
1,677,288,590.95

94%
1%
4%
100%

Q1 2020
Пазарен сегмент
Официјален пазар
Редовен пазар
Јавна понуда на хв
Вкупно

Вредност
2,593,536,630.78
21,806,091.00
92,477,395.00
2,707,820,116.78

% на учество
87%
2%
100%
65%

Вредност - блок
375,764,265.00
1,079,549,016.00
1,455,313,281.00

% на учество
13%
98%
0%
35%

Вкупно Вредност
2,969,300,895.78
1,101,355,107.00
92,477,395.00
4,163,133,397.78

% на учество
71%
26%
2%
100%

Во графиконите подолу претставена е илустрација на прометот по пазарни сегменти и
подсегменти, како и начинот на реализација на трансакциите за Q1 и Q2 2020 година.
Промет по пазарни сегменти Q2-2020
Вкупно Вредност
Вкупно Јавна понуда на хв
Јавна понуда на акции
Вкупно Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Вкупно Официјален пазар
Задолжителна котација - приоритетни акции
Задолжителна котација - обични акции
Берзанска котација - други хартии од вредност
Берзанска котација - обврзници
Берзанска котација - обични акции
Супер котација - обични акции

0

1,000

2,000

Вредност -Нормални трансакции

3,000

Вредност - блок

4,000

5,000

Милиони денари

Промет по пазарни сегменти-Q1 2020
Вкупно Вредност
Вкупно Јавна понуда на хв
Јавна понуда на обврзници
Вкупно Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Вкупно Официјален пазар
Задолжителна котација - приоритетни акции
Задолжителна котација - обични акции
Берзанска котација - обврзници
Берзанска котација - приоритетни акции
Берзанска котација - обични акции
Супер котација - обични акции

-

1,000

2,000

Вредност -Нормални трансакции
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3,000

Вредност - блок

4,000

5,000

Милиони денари
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Во продолжение е даден преглед на 10-те друштва со чии акции е остварен најголем
промет на официјалниот пазар (без блок трансакции) во Q1 и Q2 2020 година, нивното
процентуално учество во вкупниот промет реализиран на официјален пазар, како и
споредбена промена на пазарната капитализација на овие издавачи по квартали, како и во
однос на пазарната капитализација постигната на ден 31.12.2019 година.
Преглед за Q2 2020
Издавач

ХВ

Комерцијална банка

Количина

Вредност

% учество во вкупен
промет

Класични
трансакции

% учество во вкупно
класични трансакции

Број на ден. на
тргување

KMB

84,627

515,524,728

41%

2,090

38%

60

Алкалоид Скопје

ALK

19,024

220,817,732

18%

873

16%

58

Макпетрол Скопје

MPT

2,279

143,822,564

12%

581

10%

51

Гранит Скопје

GRNT

127,727

123,979,967

10%

645

12%

58

НЛБ Банка АД Скопје

TNB

5,580

87,471,566

7%

260

5%

51

Стопанска банка Скопје

STB

34,980

37,537,469

3%

243

4%

43

Универзална
Инвестициона Банка
ТТК Банка АД Скопје

UNI

15,598

30,836,383

2%

133

2%

28

TTK

10,655

13,817,398

1%

119

2%

36

Македонијатурист Скопје

MTUR

2,308

10,789,747

1%

65

1%

26

ОКТА Скопје

OKTA

2,465

8,719,188

1%

117

2%

40

Вкупно топ 10

305,243

1,193,316,742

96%

5,126

92%

/

Останати

95,111

50,606,977

4%

425

8%

/

Вкупно официјален пазар

400,354

1,243,923,719

100%

5,551

100%

60

Топ 10 најтргувани акции во Q2 2020 на официјалниот пазар. Забелешка: Прометот прикажан во табелата
е промет со акции преку класични трансакции (без блокови); Вкупен број на денови на тргување во Q2 = 60

Преглед за Q1 2020
Хартија од вредност

ХВ

Количина

Комерцијална банка

Вредност

% учество во
вкупен промет

Класични
трансакции

% учество во вкупно класични
трансакции

Број на ден. на
тргување

KMB

136,587

919,920,401

36%

2,654

30%

62

Алкалоид Скопје

ALK

46,763

533,354,287

21%

1,658

19%

62

Макпетрол Скопје

MPT

4,447

295,253,670

12%

1,068

12%

60

НЛБ Банка АД Скопје

TNB

16,776

285,377,468

11%

712

8%

56

GRNT

148,130

155,501,639

6%

825

9%

61

ТТК Банка АД Скопје

TTK

52,166

77,177,247

3%

352

4%

49

Стопанска банка Скопје

STB

44,558

48,989,791

2%

301

3%

52

Реплек Скопје

REPL

398

32,736,430

1%

89

1%

14

Гранит Скопје

SBT

10,533

30,749,716

1%

165

2%

16

MTUR

5,430

28,164,896

1%

95

1%

34

Вкупно топ 10

465,788

2,407,225,545

95%

7,919

89%

/

Останати

136,630

137,623,469

5%

941

11%

/

Вкупно официјален пазар

602,418

2,544,849,014

100%

8,860

100%

62

Стопанска банка Битола
Македонијатурист Скопје

Топ 10 најтргувани акции во Q1 2020 на официјалниот пазар. Забелешка: Прометот прикажан во табелата
е промет со акции преку класични трансакции (без блокови) ; Вкупен број на денови на тргување во Q1 = 62
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Вкупниот промет реализиран со 10-те најтргувани акции на официјален пазар (без
блокови) во вториот квартал 2020 година изнесува 1,193 милиони денари (≈ 19.4 милиони
€) и претставува 96% од вкупниот квартален промет остварен на официјален пазар, односно
71% од вкупниот промет реализиран на сите пазари (1,677 милиони денари или ≈ 27.3
милиони евра). Овој промет е реализиран преку 5,126 класични трансакции, што
претставува 92% од вкупните класични трансакции на официјален пазар. Овие 5,126-те
класични трансакции со 10-те најтргувани акции на официјален пазар претставуваат дури
90% од вкупниот број на трансакции (вкупно 5,677 трансакции- блок и класични
трансакции) реализирани во вториот квартал 2020 година.
Во периодот април-јуни од 2020 година, на официјалиот пазар, најтргувани беа акциите
издадени од Комерцијална банка АД Скопје , со вкупен промет од 515,524,728 денари (≈8.3
милиони €), потоа следат акциите издадени од Алкалоид АД Скопје со вкупен промет од
220.82 милиони денари (≈3.6 милиони €), па акциите на Макпетрол АД Скопје со вкупен
промет од 143.82 милиони денари (≈2.4 милиони €) и на крајот акциите на Гранит Скопје
со вкупен квартален промет од 123.97 милиони денари (≈2.01 милиони €).
Топ три најтргувани акции на официјалниот пазар во Q2 остануваат акциите на
Комерцијална, Алкалоид и на Макпетрол. Доминацијата на трите акции дополнително ја
потврдува и високата збирна концентрација на прометот со овие три акции, која во Q2
достигна учество од 71% во вкупниот квартален промет на официјален пазар и во споредба
со Q1 2020 година, бележи зголемување за 2 процентни поени.
Истовремено, и учеството на прометот на топ 10 најтргувани акции на официјалниот пазар
остана скоро непроменето и во извештајниот период (96% во Q2 2020 / 95% во Q1 2020).
Исто така, речиси нема промена ниту во учеството на топ 4 најтргувани акции во прометот
на официјалниот пазар, па така во извештајниот квартал прометот со нив е зголемен за
скромен 1 процентен поен во однос на претходниот квартал. Она што треба да се
потенцира е дека има промена во составот на топ 4 акции. Имено, во вториот квартал 2020
година, прометот со акциите на Гранит Скопје го зазема четвртото место за сметка на
прометот со акциите на НЛБ Банка АД Скопје.
Дополнително, податоците прикажани во графиконите подолу покажуваат дека и покрај
намалениот промет со акциите на Комерцијална банка АД Скопје во апсолутен износ, во Q2
2020 е регистриран раст на неговото учество во вкупниот промет од 5 процентни поени во
однос на Q1 2020, додека, пак, процентот на учество на прометот со акциите на НЛБ Банка
се намали за 5 процентни поени.
Показателите за процентот на учество во вкупниот промет на официјален пазар на
останатите акции не упатуваат на позначителни отстапувања во однос на податоците за Q1
2020.
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% на учество на топ 10 акции во вкупниот квартален промет (без обврзници и блок трансакции) Q2 2020

1

41.4%

0%

10%

20%
KMB

ALK

17.8%

30%
MPT

40%
GRNT

11.6%

50%

TNB

STB

60%
UNI

10.0%

70%

TTK

MTUR

7.0% 3.0%

80%
OKTA

90%

100%

Останати

% на учество на топ 10 акции во вкупниот квартален промет (без обврзници и блок трансакции) Q1 2020

1

36.1%
0%

10%

21.0%

20%
KMB
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40%
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REPL
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70%
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80%

MTUR

90%
Останати

Квартален извештај – Април-Јуни 2020

100%

30.12.2019
03.01.2020
09.01.2020
13.01.2020
15.01.2020
17.01.2020
21.01.2020
23.01.2020
27.01.2020
29.01.2020
31.01.2020
04.02.2020
06.02.2020
10.02.2020
12.02.2020
14.02.2020
18.02.2020
20.02.2020
24.02.2020
26.02.2020
28.02.2020
03.03.2020
05.03.2020
09.03.2020
11.03.2020
13.03.2020
17.03.2020
19.03.2020
23.03.2020
25.03.2020
27.03.2020
31.03.2020
02.04.2020
06.04.2020
08.04.2020
10.04.2020
14.04.2020
16.04.2020
22.04.2020
24.04.2020
28.04.2020
30.04.2020
05.05.2020
07.05.2020
11.05.2020
13.05.2020
15.05.2020
19.05.2020
21.05.2020
26.05.2020
28.05.2020
01.06.2020
03.06.2020
08.06.2020
10.06.2020
12.06.2020
16.06.2020
18.06.2020
22.06.2020
24.06.2020
26.06.2020
30.06.2020
30.12.2019
03.01.2020
09.01.2020
13.01.2020
15.01.2020
17.01.2020
21.01.2020
23.01.2020
27.01.2020
29.01.2020
31.01.2020
04.02.2020
06.02.2020
10.02.2020
12.02.2020
14.02.2020
18.02.2020
20.02.2020
24.02.2020
26.02.2020
28.02.2020
03.03.2020
05.03.2020
09.03.2020
11.03.2020
13.03.2020
17.03.2020
19.03.2020
23.03.2020
25.03.2020
27.03.2020
31.03.2020
02.04.2020
06.04.2020
08.04.2020
10.04.2020
14.04.2020
16.04.2020
22.04.2020
24.04.2020
28.04.2020
30.04.2020
05.05.2020
07.05.2020
11.05.2020
13.05.2020
15.05.2020
19.05.2020
21.05.2020
26.05.2020
28.05.2020
01.06.2020
03.06.2020
08.06.2020
10.06.2020
12.06.2020
16.06.2020
18.06.2020
22.06.2020
24.06.2020
26.06.2020
30.06.2020

30.12.2019
03.01.2020
09.01.2020
13.01.2020
15.01.2020
17.01.2020
21.01.2020
23.01.2020
27.01.2020
29.01.2020
31.01.2020
04.02.2020
06.02.2020
10.02.2020
12.02.2020
14.02.2020
18.02.2020
20.02.2020
24.02.2020
26.02.2020
28.02.2020
03.03.2020
05.03.2020
09.03.2020
11.03.2020
13.03.2020
17.03.2020
19.03.2020
23.03.2020
25.03.2020
27.03.2020
31.03.2020
02.04.2020
06.04.2020
08.04.2020
10.04.2020
14.04.2020
16.04.2020
22.04.2020
24.04.2020
28.04.2020
30.04.2020
05.05.2020
07.05.2020
11.05.2020
13.05.2020
15.05.2020
19.05.2020
21.05.2020
26.05.2020
28.05.2020
01.06.2020
03.06.2020
08.06.2020
10.06.2020
12.06.2020
16.06.2020
18.06.2020
22.06.2020
24.06.2020
26.06.2020
30.06.2020

Во графиконите подолу се прикажани движењата на цените во денари од
последниот ден на тргување во 2019 (30.12.2019) до 30.06.2020 заедно со највисоката и со
најниската постигната просечна цена на трите најтргувани акции на официјален пазар во
извештајниот период.
Движење на цената на акцијата -KMB

16,000

12,000

14,000

10,000

8,000

14,000

90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
6,648.00
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7,705.71

6,000

4,000
5,115.79

2,000

Мак.

11,900.13

Мак.

Мак.
Мин.

8,000

Мин.

Мин.

5,801.18

-

Просечна цена

Движење на цената на акцијата - ALK

16,000

13,366.09

12,000
11,905.05

10,000

6,000
8,405.68

4,000

2,000

-

Просечна цена

Движење на цената на акцијата -MPT

80,035.18

76,003.00

43,531.49

65,000.00

Просечна цена
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Податоците за пазарната капитализација на десетте најтргувани акции на
официјален пазар во Q2 2020, покажуваат раст од околу 14% во однос на пазарната
капитализација постигната на последниот ден на тргување во Q1 2020, што делумно го
неутрализиираат падот од околу 22% регистриран во првиот квартал во споредба со
последниот квартал од претходната година. Па така, пазарната капитализација на десетте
најтргувани хартии од вредност на ден 30.06.2020 на Македонска берза АД Скопје бележи
пад од околу 11% во однос на постигнатата на последниот ден на тргување од 2019 година.
Издавач

ХВ

Пазарна капитализација
Q2 2020

Q1 2020

% на квартална промена
Q4 2019

Q2 vs Q1 2020

Q1 2020 vs Q4 2019

Q2 2020 vs Q4 2019

Комерцијална
банка Скопје

KMB

13,221,277,899.06

13,736,233,087.71

15,151,237,416.00

-3.75%

-9.3%

Алкалоид Скопје

ALK

17,040,329,032.65

13,890,565,188.50

17,033,286,775.89

22.68%

-18.5%

0.04%

Макпетрол Скопје

MPT

7,304,830,000.00

5,674,887,548.62

8,748,960,052.58

28.72%

-35.1%

-16.51%

Гранит Скопје
НЛБ Банка АД
Скопје
Стопанска банка
Скопје
Универзална
Инвестициона
Банка
ТТК Банка АД
Скопје
Македонијатурист
Скопје
ОКТА Скопје

GRNT
TNB

2,859,759,124.70
13,664,976,000.00

2,429,029,214.22
11,852,658,558.00

3,459,261,201.33
14,693,410,634.37

17.73%
15.29%

-29.8%
-19.3%

-17.33%
-7.00%

STB

18,333,189,000.00

15,468,846,471.00

20,980,152,288.00

18.52%

-26.3%

-12.62%

UNI

1,124,733,220.00

1,029,185,495.00

1,337,105,783.39

9.28%

-23.0%

-15.88%

TTK

1,062,228,960.00

1,058,597,408.00

1,414,671,081.60

0.34%

-25.2%

-24.91%

MTUR

2,026,066,560.00

1,989,886,800.00

2,546,250,104.34

1.82%

-21.9%

-20.43%

OKTA

Вкупно топ 10

-12.74%

2,792,988,000.00

2,539,080,000.00

4,062,528,000.00

10.00%

-37.5%

-31.25%

79,430,377,796.41

69,668,969,771.05

89,426,863,337.50

14.01%

-22.1%

-11.18%

Анализирано по издавачи, најголем раст бележат акциите на Макпетрол, чија пазарна
капитализација на последниот ден на тргувањето во вториот квартал 2020 година е за
28.72% повисока, како и акциите на Алкалоид чија пазарна капитализација бележи раст од
22.68%, споредбено со нивната вредност постигната на крајот на првиот квартал 2020
година. Меѓутоа, во споредба со Q4 2019 , со исклучок на акциите на Алкалоид ( каде што
се забележува дека пазарната капитализација е скоро изедначена со постигнатата на
последниот ден на тргување од 2019 година, односно е за 0.4% повисока) , кај сите останати
топ-10 акции е регистриран пад кој се движи во распон од -7.00% до -31.25%.

Пазарна капитализација на топ 10 најтргувани акции во Q2 2020

% на квартална промена на пазарната капитализаија

Милиони денари

25,000
40%
28.72%

30%

20,000

22.68%
17.73%

20%

18.52%

15.29%

10.00%

9.28%

15,000

10%

0.34%

0.04%

1.82%

0%
10,000

-10%

-20%

5,000

-3.75%

-7.00%
-12.62%

-12.74%

-16.51%

-17.33%

-15.88%
-20.43%

-30%

-

-24.91%
-31.25%

-40%
KMB

ALK

MPT GRNT TNB

Q2 2020
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Q1 2020

STB

UNI

Q4 2019

TTK MTUR OKTA

KMB

ALK

MPT

GRNT

Q2 vs Q1 2020

TNB

STB

UNI

TTK

MTUR OKTA

Q2 2020 vs Q4 2019
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1.2. Учество на домашни и на странски инвеститори во вкупниот промет
Врз основа на статистички податоци од Централниот депозитар за хартии од
вредност АД Скопје, кои ги публикува Берзата, учеството на домашните и на странските
инвеститори во вкупниот промет на Берзата на последниот ден на тргување од периодот
01.01.2020-31.03.2020 година и во периодот 01.04.2020-30.06.2020 година било следно:

Инвеститори
Странски физички лица
Странски правни лица
Вкупно странски
Домашни физички лица
Домашни правни лица
Вкупно домашни

Купување (% на учество)
0.17%
0.70%
0.87%
53.02%
46.10%
99.12%

Продавање (% на учество)
1.35%
1.96%
3.31%
63.73%
32.96%
96.69%

Учество на странските и домашните инвеститори во вкупниот промет на Берзата
Инвеститори
Купување (% на учество)
Продавање (% на учество)
Странски физички лица
1.26%
Странски правни лица
0.43%
Вкупно странски
1.69%
Домашни физички лица
51.39%
Домашни правни лица
46.99%
Вкупно домашни
98.38%

1.56%
6.02%
7.58%
64.05%
28.37%
92.42%

Податоците за вториот квартал упатуваат на поголемо учество во вкупниот промет
на домашните инвеститори и на куповната и на продажната страна, меѓутоа видливо е и
дека учеството на странските инвеститори е поголемо на продажна страна. Воедно,
забележливо е дека е поголемо учеството во вкупниот промет на странските правни лица
во вториот квартал, споредено со странските физички лица. Сепак, може да се забележи
дека во споредба со првиот квартал, во периодот од 01.04.2020-30.06.2020 година е
намален бројот на странски инвеститори и на куповна и на продажна страна.
Од табелите погоре може да се нотира дека тргувањето на Македонска берза АД
Скопје најчесто се одвива помеѓу домашни физички лица кои учествуваат во просек од 57%
до 58% во вкупното тргување во првите шест месеци од 2020 година, додека втори по
учество се домашните правни лица кое се движи во просек од 37% до 39% во првите шест
месеци од 2020 година.
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Табелата подолу, пак го прикажува доминантното учество на правни во однос на
физички лица кај инвеститорите од странство, на официјалниот пазар на Берзата за вториот
квартал.
Странски правни лица
Месец

Април

Мај

Јуни

Странски физички лица
Април

Вкупно странски инвеститори

Мај

Јуни

Април

Мај

Јуни

Акции

34.89%

34.83%

34.82%

1.19%

1.18%

1.18%

36.08%

36.01%

36.01%

Обврзници за
денационализација

0.12%

0.12%

0.18%

0.05%

0.05%

0.06%

0.17%

0.17%

0.24%

Континуирани
државни
обврзници
Вкупно Официјален
пазар

0.00%

0.00%

0.06%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.06%

33.71%

33.65%

19.05%

1.15%

1.14%

0.65%

34.86%

34.79%

19.70%

Разликата во процентот на учество на странските инвеститори во вкупниот промет на
Официјалниот пазар во јуни во споредба со април и мај се должи на приемот за тргување
на Официјалниот пазар на 153 емисии на државни континуирани обврзници, кои се
вклучуваат со цела главнина, а само во една емисија има учество на странски инвеститори.
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1.3. Македонски Берзански Индекс – МБИ10
Вредноста на МБИ-10 на последниот ден на тргување во вториот квартал 2020
година (30.06.2020 година) изнесува 4,116.66 индексни поени и бележи раст од 13.62% во
однос на последниот ден на тргување во првиот квартал 2020 година.
Највисока вредност на МБИ10 во периодот 01.04.2020-30.06.2020 година е
постигната на 30.04.2020 година кога изнесувал 4,463.98 индексни поени, додека најниска
вредност на индексот е забележана на 02.04.2020 година, со 3,509.60 индексни поени.
На полугодишна основа, берзанскиот индекс МБИ-10 на крајот од полугодието е
помал за 11.45% во однос на последниот ден на тргување на претходната година. Ваквото
поместување на МБИ-10 во вториот квартал се поврзува со падот на цените на речиси сите
акции коишто го сочинуваат МБИ-10 индексот. Исклучок се акциите на Алкалоид, коишто
бележат многу благ раст и се скоро на истото ниво од 31.12.2019 (просечната цена на
30.06.2020 изнесувала 11,905.05 ден додека на 31.12.2019 изнесувала 11,900.13 ден)

Движење на индексот МБИ-10 во периодот 30.12.2019-30.06.2020 година
31.12.2019-30.03.2020

31.12.2019-30.03.2020

6,000
+13.62%

4,648.89
4,463.98

5,000

4,000

4,116.66

3,000

3,509.60
3,623.23

2,000
-11.45%

1,000

30.12.2019
03.01.2020
09.01.2020
13.01.2020
15.01.2020
17.01.2020
21.01.2020
23.01.2020
27.01.2020
29.01.2020
31.01.2020
04.02.2020
06.02.2020
10.02.2020
12.02.2020
14.02.2020
18.02.2020
20.02.2020
24.02.2020
26.02.2020
28.02.2020
03.03.2020
05.03.2020
09.03.2020
11.03.2020
13.03.2020
17.03.2020
19.03.2020
23.03.2020
25.03.2020
27.03.2020
31.03.2020
02.04.2020
06.04.2020
08.04.2020
10.04.2020
14.04.2020
16.04.2020
22.04.2020
24.04.2020
28.04.2020
30.04.2020
05.05.2020
07.05.2020
11.05.2020
13.05.2020
15.05.2020
19.05.2020
21.05.2020
26.05.2020
28.05.2020
01.06.2020
03.06.2020
08.06.2020
10.06.2020
12.06.2020
16.06.2020
18.06.2020
22.06.2020
24.06.2020
26.06.2020
30.06.2020

-
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Анализирано според месечната динамика од почетокот на годината, заради
исклучително високите ценовни осцилации, таа се карактеризираше со високи позитивни
и негативни амплитуди со диференцирање на три карактеристични периода: јануарифевруари, март-април кога месечниот раст односно пад во едниот месец се
неутрализираше со скоро идентичен процент на пад ,односно раст во другиот месец, како
и периодот мај-јуни кој означува патека на негативни движења на индексот.
% на месечна промена на вредноста на МБИ 10
30%

23.20%

20%
5.44%

10%
0%
-10%

-4.66%

-4.50%

-3.43%

Мај

Јуни

-20%
-30%

-22.47%

Јануари

Февруари

Март

Април

Подолу се презентираат податоци за пазарната капитализација за Q1 и Q2 2020
година како и за Q4 2019 на акционерски друштва чии акции се елементи на индексот
МБИ10.
Динамиката на промените на пазарната капитализација на акциите кои се елементи
на МБИ 10 која е директно зависна од движењата на индексот последователно се
карактеризираше со слично темпо на динамиката на индексот.

Пазарна капитализација
Тикер

∆ на пазарната капитализација

Хартија од вредност
30.06.2020

31.03.2020

31.12.2019

30.06.2020-31.03.2020

30.06.2020-31.12.2019

Алкалоид Скопје

17,040,329,033

13,890,565,189

17,033,286,776

22.68%

0.04%

GRNT
KMB

Гранит Скопје
Комерцијална банка Скопје

2,859,759,125
13,221,277,899

2,429,029,214
13,736,233,088

3,459,261,201
15,151,237,416

17.73%
-3.75%

-17.33%
-12.74%

MPT

Макпетрол Скопје

7,304,830,000

5,674,887,549

8,748,960,053

28.72%

-16.51%

Македонијатурист Скопје

2,026,066,560

1,989,886,800

2,546,250,104

1.82%

-20.43%

STB

Стопанска банка Скопје

18,333,189,000

15,468,846,471

20,980,152,288

18.52%

-12.62%

TTK

ТТК Банка АД Скопје

1,062,228,960

1,058,597,408

1,414,671,082

0.34%

-24.91%

TEL

29,986,995,874

25,764,339,227

30,668,409,600

16.39%

-2.22%

SBT

Македонски Телеком
Скопје
Стопанска банка АД Битола

1,016,782,606

899,247,100

1,212,028,700

13.07%

-16.11%

TNB

НЛБ Банка АД Скопје

13,664,976,000

11,852,658,558

14,693,410,634

15.29%

-7.00%

106,516,435,05

92,764,290,603

115,907,667,854

14.82%

-8.10%

ALK

MTUR

Вкупно
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Q2 2020
Тикер

Вкупен промет
(ден)

Обем

Q1 2020

Бр. на
трансакции

Број на
ден. на
тргување

Вкупен промет
(ден)

Бр. на
трансакции

Обем

Број на ден.
на тргување

ALК

249,013,267

21,483

878

58

566,793,417

50,093

1,663

62

GRNT

123,979,967

127,727

645

58

157,701,639

150,130

826

61

KMB

565,675,258

94,003

2,096

60

1,066,994,711

156,079

2,663

62

MPT

147,114,280

2,352

582

51

323,956,670

4,822

1,071

60

MTUR

13,475,767

2,842

66

26

31,195,346

5,964

96

34

STB

37,537,469

34,980

243

43

48,989,791

44,558

301

52

TTK

23,227,398

18,783

121

36

95,396,247

63,246

356

49

TEL

6,669,033

21,358

70

32

15,232,291

51,291

133

38

SBT

5,647,572

2,164

54

23

84,532,881

28,888

167

39

TNB

105,884,066

6,705

262

51

335,860,668

19,628

718

56

1,278,224,077

332,397

5,017

60

2,726,653,661

574,699

7,994

62

Вкупно

Податоците прикажани во табелата се по сите пазарни сегменти и сите видови трансакции

На регионалните берзи движењето на берзанските индекси упатуваат на
поместувања во слична насока. Гледано според динамиката на квартална основа, по падот
на берзите во првиот квартал, вредноста на анализираните регионални берзански индекси,
вклучително и МБИ-10, се придвижија во нагорна насока и во распон од 4.61% до 15.91%,
но и натаму се со вредност под претпандемиското ниво.
Вредност на регионалните индекси

% промена

30.12.2019
926.10

31.03.2020
733.15

30.06.2020
849.82

31.03.2020/30.12.2019
-20.83%

30.06/31.03.2020
15.91%

30.06.2020/30.12.2019
-8.24%

BELEX 15

801.69

636.53

665.85

-20.60%

4.61%

-16.94%

CROBEX

SBITOP

2,017.43

1,480.51

1,621.55

-26.61%

9.53%

-19.62%

SOFIX

568.14

419.35

453.26

-26.19%

8.09%

-20.22%

MBI10

4,648.89

3,623.23

4,116.66

-22.06%

13.62%

-11.45%

% Промена 30.06.2020/30.12.2019
0%

SBITOP

BELEX 15

CROBEX

SOFIX

MBI10

-5%

-10%

-8.2%
-11.5%

-15%

-20%

-16.9%

-19.6%

-20.2%

-25%
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1.4. Индекс на обврзници – ОМБ
Вредноста на ОМБ на последниот ден на тргување од вториот квартал (30.06.2020
година) изнесува 132.91 индексни поени. На овој датум вредноста на ОМБ е за 0.15%
помала од неговата вредност на последниот ден на тргување од првиот квартал (31.03.2020
година, додека е на исто ниво со вредноста на индексот постигната на последниот ден на
тргување во 2019 (30.12.2019 година).
Највисока вредност на ОМБ во вториот квартал е постигната на 01.04.2020 година
кога изнесувал 133,11 индексни поени, додека најниска вредност за истиот период е
постигната на 17.06.2020 година кога изнесувал 132.7 индексни поени. Индексот ОМБ го
сочинуваат должничките хартии од вредност за денационализација, од десеттата до
осумнаесеттата емисија.

Движење на индексот ОМБ

31.12.2019-31.03.2020

133.2

01.04.2020-30.06.2020
133.11

133.1
132.91

133

132.91

132.9
132.8
132.7
132.7

132.6
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26.06.2020

23.06.2020

18.06.2020

15.06.2020

10.06.2020

04.06.2020

01.06.2020

27.05.2020

21.05.2020

18.05.2020

13.05.2020

08.05.2020

05.05.2020

29.04.2020

24.04.2020

21.04.2020

14.04.2020

09.04.2020

06.04.2020

01.04.2020

27.03.2020

24.03.2020

19.03.2020

16.03.2020

11.03.2020

06.03.2020

03.03.2020

27.02.2020

24.02.2020

19.02.2020

14.02.2020

11.02.2020

06.02.2020

03.02.2020

29.01.2020

24.01.2020

21.01.2020

16.01.2020

13.01.2020

08.01.2020

132.4

30.12.2019

132.5
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1.5. Брокерски куќи и овластени банки кои работат со хартии од вредност
Во Република Северна Македонија во вториот квартал на 2020 година како учесници
и членки на Македонската Берза АД Скопје, активно функционираа 11 правни лица, од кои
5 се брокерски куќи, а 6 се Банки кои имаат посебни оддели за работа со хартии од
вредност. Бројот на пазарни учесници не е променет во однос првиот квартал од 2020
година.
Во вториот квартал од 2020 година на Македонската Берза АД Скопје е остварен вкупен
промет од 3,354,577,181.90 денари 7 , што во однос на првиот квартал од 2020 година кога
бил остварен промет од 8.326.266.795,56 денари, претставува намалување од 59.71%.
Од анализираниот промет по брокерски куќи во вториот квартал од 2020 година, може да
се согледа дека, најголемо учество во прометот има Илирика Инвестментс АД Скопје со
28,34 %. Еурохаус АД Скопје со 20.37 % се качува на второто место од третото во првиот
квартал, а по неа следат Комерцијална Банка АД Скопје со 17.98 % која во претходниот
квартал го држеше првото место, и НЛБ Банка АД Скопје со 11.01 % од вкупниот остварен
промет, со што и во овој квартал го задржува истото место во редоследот на членки по
процент на учество во вкупниот промет.
Реализиран промет
Членка
Илирика Инвестментс АД
Скопје
Комерцијална банка АД Скопје
Еурохаус АД Скопје
НЛБ Банка АД Скопје
Инвестброкер АД Скопје
Иново Брокер АД Скопје
Стопанска банка АД Скопје
ТТК Банка Скопје
Еуростандард Банка АД Скопје
Шпаркасебанка АД Скопје
Фершпед Брокер АД Скопје

Q2 2020
Членка

IL
KB
EH
TN
MI
IN
SB
TK
ES
SP
FR
Вкупно

Вредност

Q1 2020
% на учество

Вредност

% на
промена
% на учество

Q2 vs Q1 2020

950,619,287.63

28.34%

1,551,681,246.04

18.64%

-38.74%

603,000,094.05
683,352,526.91
369,475,631.90
202,398,574.00
117,904,139.40
79,785,053.27
171,730,200.74
63,034,450.00
76,341,604.00
36,935,620.00
3,354,577,181.90

17.98%
20.37%
11.01%
6.03%
3.51%
2.38%
5.12%
1.88%
2.28%
1.10%
100.00%

3,376,565,227.38
1,025,106,272.78
661,023,230.22
400,694,303.00
235,422,361.93
190,731,809.58
543,311,839.52
134,673,067.00
116,086,745.11
90,970,693.00
8,326,266,795.56

40.55%
12.31%
7.94%
4.81%
2.83%
2.29%
6.53%
1.62%
1.39%
1.09%
100.00%

-82.14%
-33.34%
-44.11%
-49.49%
-49.92%
-58.17%
-68.39%
-53.19%
-34.24%
-59.40%
-59.71%

Анализата по одделни членки покажа дека концентрацијата на прометот (77.7% во Q2
2020, 79.4% во Q1 2020) кај истите четири членки останува на високо ниво. Потоа,
разградувањето на податоците за одделните сегменти од вкупниот промет (класично
тргување и блокови) по членки, покажува дека редоследот во ранг-листата на членки по
промет преку класично тргување (Илирика Инвестментс, Еурохаус, Комерцијална банка и
НЛБ Банка) во овој квартал останува непроменета во однос на претходниот квартал.

7 Кај сите трансакции се применува двојно

пресметување (и при купување и при продавање), со цел да се опфати учеството на брокерските куќи во прометот
и при вкрстените трансакции. Двојното пресметување на прометот не се применува кај јавните берзански аукции, бидејќи берзата се јавува од продажна
страна.
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% на учество по одделни сегменти- класично vs блок
120%

100%

4.20%

80%

6.76%
7.61%

60%

19.63%

40%

18.69%

5.12%

5.12%

5.10%

16.87%
1.83%

6.03%
11.01%

6.03%
11.01%

7.17%
10.47%

37.96%

20.37%

20.37%

15.11%

17.98%

17.98%

23.34%

28.34%

28.34%

25.14%

% Вредност- Вкупно

% Класично тргување

% Вредност - блок

19.95%

20%

31.13%
14.87%

0%
% Класично тргување

% Вредност - блок
Q2 2020
IL

KB

EH

Q1 2020
TN

MI

IN

SB

TK

ES

SP

FR

Од аспект на вкупен промет, трендот на намалување во вториот квартал е присутен кај сите
брокерски куќи без исклучок.
Најголем процент на намалување во овој квартал во однос на претходниот има кај
Комерцијална банка АД Скопје од 82.14% што е најмногу последица на падот на прометот
преку блок трансакции, додека намалувањето кај Еурохаус АД Скопје е најниско и изнесува
33.34%.
Q2 2020
Членка
IL

Класично
тргување
907,020,487.63

Вредност блок
43,598,800.00

KB

544,487,742.05

58,512,352.00

EH
TN
MI

572,025,076.91
221,863,331.90
197,026,534.00

111,327,450.00
5,372,040.00

Вредност Други хв

236,498,860.00

-

ВредностВкупно
1,551,681,246.04

-

603,000,094.05

1,221,085,195.38

2,155,480,032.00

-

3,376,565,227.38

147,612,300.00 8
-

683,352,526.91
369,475,631.90
202,398,574.00

790,402,962.78
547,860,610.22
374,954,583.00

234,703,310.00
113,162,620.00
25,739,720.00

-

1,025,106,272.78
661,023,230.22
400,694,303.00

IN

117,904,139.40

-

-

117,904,139.40

185,942,361.93

49,480,000.00

-

235,422,361.93

79,785,053.27

-

-

79,785,053.27

190,731,809.58

-

-

190,731,809.58

TK

122,273,520.74

49,456,680.00

-

171,730,200.74

266,933,049.52

91,424,000.00

184,954,790.009

543,311,839.52

ES

52,672,450.00

10,362,000.00

-

63,034,450.00

134,673,067.00

-

-

134,673,067.00

SP

61,728,932.00

14,612,672.00

-

76,341,604.00

116,086,745.11

-

-

116,086,745.11

FR

36,935,620.00

-

-

36,935,620.00

86,832,673.00

4,138,020.00

-

90,970,693.00

2,913,722,887.90

293,241,994.00

147,612,300.00

3,354,577,181.90

5,230,685,443.56

2,910,626,562.00

184,954,790.00

8,326,266,795.56

Членка
IL
KB
EH
TN
MI
IN
SB
TK
ES
SP
FR
Вкупно

9

Класично
тргување
1,315,182,386.04

Вредност - блок

-

ВредностВкупно
950,619,287.63

SB

Вкупно

8

Q1 2020

Вредност Други хв

Класично тргување
-31.03%
-55.41%
-27.63%
-59.50%
-47.45%
-36.59%
-58.17%
-54.19%
-60.89%
-46.83%
-57.46%
-44.30%

% на квартална промена (Q2 2020/Q1 2020)
Вредност - блок
Вредност - Други хв
-81.56%
-97.29%
-52.57%
-100.00%
-79.13%
-100.00%
-45.90%
-100.00%
100.00%
100.00%
-100.00%
-89.93%
-20.19%

Вредност- Вкупно

Агроплод АД Ресен - јавна понуда на II-ра емисија на обични акции во износ од 73,806,150.00 (2*73,806,150.00 = 147,612,300.00)
ТТК банка АД Скопје - јавна понуда за запишување на II-ра емисија на обврзници во износ од 92,477,395.00 (2* 92,477,395.00 = 184,954,790.00)
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-38.74%
-82.14%
-33.34%
-44.11%
-49.49%
-49.92%
-58.17%
-68.39%
-53.19%
-34.24%
-59.40%
-59.71%

Во графиконот подолу се дадени податоци за показателот за соодносот меѓу прометот
преку класичното тргување и блок трансакциите којшто покажува одделно по членка во
колкав обем, односно со колкав процент во вкупниот промет учествува прометот преку
класичното тргување и блок трансакциите.
Структура на промет по членки Q2-2020
100%

10%

5%

29%

3%

16%

16%

Структура на промет по членки Q1-2020
19%

100%
15%

80%

64%

23%

17%

6%

21%

0%

60%

60%
95%

40%

90%

97%

100%

100%
84%

100%

94%

40%

81%

71%

0%

100%

100%

ES

SP

5%

17%

100%

84%

0%
34%

80%

40%

85%

77%

83%

95%

79%

60%
49%

20%

20%

36%

0%

0%
IL

KB

EH

TN

MI

IN

SB

TK

ES

SP

FR

% на учество Вредност - Други хв
% на учество Вредност - блок
% на учество Класично тргување

IL

KB

EH

TN

MI

IN

SB

TK

% на учество Вредност - Други хв
% на учество Вредност - блок
% на учество Класично тргување

1.5.1. Број на реализирани трансакции
Анализата на бројот на реализирани трансакции на Македонската Берза АД Скопје
за вториот квартал од 2020 година упатува на намалување од 37.46% во однос на првиот
квартал оваа година, што е во корелација со евидентираниот пад на вкупниот промет. Од
вкупно 11.354 трансакции 10 реализирани трансакции во овој период, 4.245 или 37.39% има
реализирано брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје. Втора по број на
реализирани трансакции е Комерцијална Банка АД Скопје со реализирани 1.717
трансакции што претставува 15.12% од вкупно реализираните трансакции, а по неа следи
Еурохаус АД Скопје со 1.431 трансакции, односно 12,60%. Поединечното учество на
останатите брокерски куќи во реализираните трансакции е под 10%.
Членка
Илирика Инвестментс АД Скопје
Комерцијална банка АД Скопје
Еурохаус АД Скопје
НЛБ Банка АД Скопје
Инвестброкер АД Скопје
Иново Брокер АД Скопје
Стопанска банка АД Скопје
ТТК Банка Скопје
Еуростандард Банка АД Скопје
Шпаркасебанка АД Скопје
Фершпед Брокер АД Скопје

Вкупно

Q2 2020
Бр. на трансакции
% на учество
4,245
37.39%
1,717
15.12%
1,431
12.60%
1,075
9.47%
683
6.02%
596
5.25%
533
4.69%
419
3.69%
259
2.28%
232
2.04%
164
1.44%
11,354
100.00%

Q1 2020
Бр. на трансакции
% на учество
4,620
25.45%
3812
21.00%
2350
12.94%
2030
11.18%
1309
7.21%
1059
5.83%
873
4.81%
981
5.40%
430
2.37%
378
2.08%
312
1.72%
18,154
100.00%

% Квартална промена

-8.12%
-54.96%
-39.11%
-47.04%
-47.82%
-43.72%
-38.95%
-57.29%
-39.77%
-38.62%
-47.44%
-37.46%

10

Бројот на трансакции е добиен како збир на трансакциите на секоја членка, со цел да се опфатат и вкрстените трансакции. Двојн ото пресметување на
бројот на трансакции не се применува кај јавните берзански аукции, бидејќи берзата се јавува од продажна страна.
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FR

1.6. Тргување на странски пазари
Во вториот квартал од 2020 година на странски пазари е реализиран промет во износ
од 1,075,090,842.00 денари (≈17.48 милиони €). Во однос на првиот квартал кога прометот
на странски пазари беше 617,419,284.00 денари (≈10.04 милиони €), забележано е
зголемување за 74.13%.
Во вториот квартал, прометот реализиран на странски пазари прикажан по месеци
и квартали може да се види на следниот графикон. Видно од наведеното, може да се
заклучи дека во овој квартал во април е евидентиран најголем промет во ова тримесечје,
односно 396,551,240.00 денари или на овој месец отпаѓаат 36.89 % од вкупниот промет во
овој квартал.
Реализиран промет на
странски пазари
Април
Мај
Јуни
Вкупно Q2 2020
Јануари
Февруари
Март
Вкупно Q1 2020

% на учество

396,551,240.00
301,748,934.00
376,790,668.00
1,075,090,842.00
163,471,236.00
177,193,126.00
276,754,922.00
617,419,284.00

% на промена во однос на
претходниот месец/квартал

36.89%
28.07%
35.05%
100.00%
26.48%
28.70%
44.82%
100.00%

30.21%
-31.42%
19.92%
74.13%
22.03%11
7.74%
35.97%
30.52%12

Прометот реализиран на странски пазари преку домашни овластени правни лица во
однос на вкупниот промет реализиран на домашен и на странски пазари (Q2 2020:
2,752,379,433.25) учествува со 39.06%, односно во разгледуваниот период бележи
зголемување од 29.5 процентни поени наспроти претходниот период. Во вториот квартал
започна тренд на постојано намалување на берзанскиот домашен промет, зголемена
воздржаност на потенцијалните инвеститори, како и тенденција на одлив на вложувањата
на странски пазари.
Реализиран промет
Странски пазари
Април
Мај
Јуни
Q2 2020
Јануари
Февруари
Март
Q1 2020

11
12

396,551,240.00
301,748,934.00
376,790,668.00
1,075,090,842.00
163,471,236.00
177,193,126.00
276,754,922.00
617,419,284.00

Домашен пазар

% на учество
Вкупно-сите пазари

755,470,810.00
476,045,889.00
445,771,892.00
1,677,288,591.00
581,920,924.00
795,420,118.00
2,785,792,356.00
5,840,421,989.00

1,152,022,050.00
777,794,823.00
822,562,560.00
2,752,379,433.00
745,392,160.00
972,613,244.00
3,062,547,278.00
6,457,841,273.00

Странски
пазари
34.42%
38.80%
45.81%
39.06%
21.93%
18.22%
9.04%
9.56%

Домашен
пазар
65.58%
61.20%
54.19%
60.94%
78.07%
81.78%
90.96%
90.44%

Прометот реализиран на странски пазари во декември 2019 изнесува 127,446,273 денари
Прометот реализиран на странски пазари во Q4 2019 изнесува 473,040,985 денари
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Промет на странски пазари

7,000
6,000
5,000
4,000

90%

3,000

Милиони денари

Милиони денари

Промет по пазари
7,000
6,000
5,000
4,000

+74%

3,000
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Прометот реализиран на странски пазари и во овој квартал како и досега се
реализира преку три (3) банки, овластени учесници на пазарот на капитал: Шпаркасе Банка
Македонија АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје и Комерцијална Банка АД Скопје. Во овој
квартал најголемо учество во реализираниот промет на странски пазари продолжува и
понатаму да има Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје со 45.44% од вкупниот промет,
односно 488,510,004.00 денари .
По неа следи Комерцијална Банка АД Скопје која во овој квартал бележи реализиран
промет од 392,705,431.00 денари на странски пазари, што претставува 36.53%, а како трета
е НЛБ Банка АД Скопје која во прометот на странски пазари учествува со 18.03%.
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Тенденцијата на зголемување на прометот е присутен кај сите три банки кои
тргуваат на странски пазари. Најголемо процентуално зголемување во вториот квартал во
однос на првиот квартал евидентира НЛБ Банка АД Скопје со 154.92%, по неа следи
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје со 64.80%, а трета по ред е Комерцијална Банка АД
Скопје кај која е забележано зголемување на прометот во вториот квартал во однос на
првиот за 60.33%.
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1.7. Друштва за управување со инвестициски фондови
Во првите шест месеци од 2020 година во Република Северна Македонија работеа
вкупно 5 друштва за управување со инвестициски фондови кои управуваат со 16 отворени
инвестициски фондови. Нето вредноста на средствата на инвестициските фондови со кои
управувале друштвата за управување на 30 јуни 2020 година изнесувала 9.404.543.337,27
денари, што претставува зголемување од 23% во однос на истата вредност на 31 март 2020
година, како и зголемување од 9% во однос на нето вредноста на 31 декември 2019 година.
Подолу е прикажана месечната динамика на вкупната нето вредност на средствата
со кои управуваат отворените инвестициски фондови од 31.12.2019 до 30.06.2020 година,
со состојба на крајот од секој месец, која во овој период имаше променлив карактер.

Нето вредност на средствата на инвестициските фондови
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Ваквото нагорно поместување од 9% (околу 776,7 милиони денари, односно 12,6
милиони евра) на вкупната нето вредност на средствата на инвестициските фондови на ден
30.06.2020 година, споредбено со 31.12.2019 година, главно е детерминирано од растот од
скоро 28% на нето вредноста на инвестициските фондови со кои управува ДУИФ Генерали
Инвестментс АД Скопје, како и растот од 16.6% на нето вредноста на инвестициските
фондови со кои управува ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје. Продлабочената анализа на
отворените инвестициски фондови во рамки на овие друштва укажува дека растот кај ДУИФ
Генерали Инвестментс АД Скопје е пред се генериран од импресивниот раст на нето
вредноста на ОИФ Генерали Топ Брендови, која на 30.06.2020 година се зголемила за 71%
во однос на истата од 31.12.2019 година, како и нето вредноста на ОИФ Генерали Кеш
Депозит, чија нето вредност за истиот период се зголемила за 25%. Во рамки на ДУИФ ВФП
Фонд Менаџмент, растот е под влијание на порастот на нето вредноста на ОИФ ВФП 100%
Бонд од 26%, како и порастот на ОИФ ВФП Премиум Инвест од 23%.
Компаративниот преглед на нето вредноста на фондовите за периодот од
31.12.2019-30.06.2020 година, по поединечни друштва за управување со инвестициски
фондови, покажува дека од останатите друштва, поместување во нагорна линија има и кај
ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент, додека вкупната нето вредност на средствата на
фондовите со кои управуваат ДУИФ Иново Статус и ДУИФ КБ Публикум Инвест се намалила
за 5,90%, односно 0,30% респективно.
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Милиони денари

Нето вредност на средствата на инвестициските фондови по ДУИФ за периодот 31.12.2019-30.06.2020
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Во графиконот прикажан подолу е претставено процентуалното учество на секое од
друштвата, односно на отворените инвестициски фондови со кои тие управуваат, во
вкупната вредност на сите отворени инвестициски фондови за првите шест месеци од 2020
година, со состојба на последниот ден од секој месец . Притоа, може да се забележи дека
поединечните друштва, со минимални отстапки, го задржуваат истото учество во вкупната
нето вредност на сите отворени фондови, на месечно ниво.
Имено, со најголем процент од нето вредноста на отворените инвестициски
фондови континуирано управува ДУИФ КБ Публикум Инвест, чие учество се движи помеѓу
49% и 55%, потоа следи ДУИФ ВФП Фонд Менаџмент со учество кое се движи во интервалот
од 22%-24%.
Процентуалното учество на ДУИФ Генерали Инвестментс се движи во распонот од
17%-20% од вкупно собраните средства во инвестициските фондови, додека истото кај
ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент е во распон од 4%- 5% од вкупно собраните средства во
инвестициските фондови.
ДУИФ Иново Статус управува со само 1% од вкупно собраните средства на
инвестициските фондови во текот на целиот период.
% учество на друштвата за управување во вкупната нето вредност на имотот по месеци
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Во графиконот подолу се презентирани компаративни податоци за нето вредноста
на средствата на отворените инвестициски фондови на крајот од секој месец за периодот
31.12.2019-30.06.2020 година.
Нето вредност на инвестициските фондови по месеци
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Нето вредноста на средствата на отворените инвестициски фондови на крајот на јуни
2020 година во споредба со крајот на март 2020 година е зголемена кај сите отворени
инвестициски фондови, без исклучок.
Истата е зголемена и кај повеќето инвестициски фондови кога ќе се споредат крајот
на јуни 2020 и крајот на декември 2019 година, при што најголем пораст на нето вредноста
на отворените инвестициски фондови бележат Генерали Топ Брендови, Генерали Кеш
Депозит, ВФП 100% Бонд, и ВФП Премиум Инвест чија нето вредност во споредуваниот
период се зголемила за 71%, 25%, 26% и 23% последователно. Ваквата слика делумно се
должи на зголемувањето на вредноста на портфолијата на овие фондови, имајќи предвид
дека некои финансиски инструменти во кои вложуваат тие, бележат значителен раст на
берзите, што пак соодветно резултира во зголемена атрактивност на овие фондови и
привлекување на зголемен број инвеститори.
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Исклучок од напреднаведеното претставуваат отворените инвестициски фондови
Генерали Нова ЕУ, Граве Глобал, Илирика ЈИЕ, Иново Статус Акции, КБ Публикум Балансран,
КБ Публикум Обврзници и КБ Публикум МБИ-10, чија вредност, и покрај континуираниот
пораст после крајот на март 2020, сеуште не е вратена на нивото од крајот на декември
2019 година. Во таа насока, привлекува внимание движењето на нето вредноста на ОИФ КБ
Публикум МБИ-10, која бележи зголемување од 56% на крајот на јуни, во однос на крајот
на март 2020 одина, но таа вредност сеуште е за 4% пониска во однос на крајот на декември
2019 година.
Карактеристичен е и порастот на нето вредноста на сите парични фондови на крајот
на јуни 2020 година, како во однос на крајот на март истата година, така и во однос на крајот
на декември 2019 година.
Напреднаведеното може да се согледа од графиконот подолу, каде се презентирани
компаративни податоци за процентуалното намалување, односно зголемување на нето
вредноста на отворените инвестициски фондови и тоа за крајот на јуни 2020 година
наспроти крајот на декември 2019 година и крајот на јуни наспроти крајот на март 2020
година

Споредба на % промена на нето вредноста на фондовите за Јуни -Март 2020 и Јуни 2020-Декември 2019
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Имајќи ги предвид флуктуациите на светските пазари на капитал, каде се
инвестирани најголемиот дел од средствата на акциските фондови, во продолжение е
даден месечен преглед на вредноста на портфолијата на акциските фондови на крајот од
првите шест месеци во 2020 година:
Акциски фондови

31.01.2020

29.02.2020

31.03.2020

30.04.2020

31.05.2020

30.06.2020

Граве Глобал

33,002,786.85

30,578,557.26

25,877,968.55

28,876,845.85

29,604,394.81

29,795,898.48

ВФП Премиум Инвест

1,033,667,197.11

938,585,221.52

854,285,548.61

1,097,008,642.01

1,157,331,237.92

1,229,894,987.59

КБ Публикум МБИ10

644,226,620.85

656,392,235.27

385,191,259.14

486,732,210.70

496,063,240.56

497,613,417.79

КБ Публикум Балансиран

156,110,008.99

150,558,620.21

144,874,531.70

152,959,890.17

155,828,695.49

151,339,058.93

Иново статус

43,705,938.19

42,813,305.60

39,888,815.25

42,606,814.17

42,339,218.06

41,871,903.84

Илирика ИЈЕ

82,286,698.40

79,042,339.90

62,007,697.22

63,610,402.64

62,371,846.25

62,696,086.01

Илирика ГРП

85,778,888.83

71,344,494.90

65,931,391.14

71,712,090.97

63,845,195.88

72,618,177.14

Генерали БРИК

35,511,466.10

32,707,384.61

25,321,824.90

27,764,426.30

26,888,538.97

27,855,828.30

Генерали Нова ЕУ

17,049,078.45

16,050,010.71

12,469,787.85

13,487,399.19

14,093,858.07

14,037,428.15

Генерали Топ брендови

81,011,112.92

86,112,060.29

98,142,845.32

143,546,806.25

159,556,174.74

164,972,017.72

2,212,349,796.69

2,104,184,230.27

1,713,991,669.67

2,128,305,528.24

2,207,922,400.76

2,292,694,803.95

Вкупно

Милиони денари

Вкупна вредност на портфолијата на акциските фондови по месеци
2,500
2,000
+33.7%

-22.5%

1,500
1,000

+3.6%

500
0
31.01.2020
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Милиони денари

Вкупна вредност на акциите кои ги сочинуваат портфолијата на акциските фондови по
месеци во 2020
1,400

1,200
1,000
800

600
400
200
0
31.01.2020

29.02.2020

Граве Глобал
Иново статус

ВФП Премиум Инвест
Илирика ИЈЕ

Генерали Нова ЕУ

Генерали Топ брендови

31.03.2020

30.04.2020

31.05.2020

КБ Публикум МБИ10
Илирика Глобал Растечки Пазари

30.06.2020

КБ Публикум Балансиран
Генерали БРИК

Согласно податоците од графиконите презентирани погоре, може да се заклучи дека
вредноста на акциите во кои инвестирале акциските фондови се намалила за 22.5% во
периодот од крајот на јануари до крајот на март, што коинцидира со падот на главните
индекси на светските берзи како реакција на кризата предизвикана од глобалната
пандемија. Од крајот на март до крајот на јуни 2020 година, евидентна е стабилизација и
пораст на вредноста на портфолијата на акциските фондови, што укажува на фактот дека
првичната негативна реакција на инвеститорите е веќе апсорбирана од страна на берзите.
Имено, вредноста на портфолијата на акциските фондови на крајот на јуни е за 33.7%
повисока од истата вредност на крајот на март, како и за 3.6% повисока од вредноста на
портфолијата на крајот на јануари 2020 година.
Доколку се анализира активноста на друштвата за управување од аспект на тргување
со финансиски инструменти во првите шест месеци може да се заклучи дека во овој период
истргувани се инструменти во вредност од 1.103.457.776 денари, реализирани преку 1.267
трансакции, од кои 810 биле трансакции за купување на финансиски инструменти, а 457
трансакции за продавање на финансиски инструменти.
На месечно ниво, најмногу трансакции биле реализирани во месец март, 311,
додека во јануари биле реализирани најмалку трансакции, 110. Забележително е дека
најактивен фонд во тргувањето за целиот период е КБ Публикум МБИ 10, по што следуваат
Илирика Југоисточна Европа и Илирика Глобал Растечки Пазари.
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Нето вредност на трансакциите со акции на акциските фондови (купување/продавање)
Генерали Топ брендови
Генерали Нова ЕУ

Генерали БРИК
Илирика Глобал Растечки Пазари
Илирика ИЈЕ
Иново статус Акции
КБ Публикум Балансиран
КБ Публикум МБИ10
ВФП Премиум инвест
Граве Глобал

-200.00
јануари

февруари

-100.00
март

0.00
април

100.00

мај

200.00
Милиони денари

јуни

Иако месечната динамика на нето вредноста на трите видови инвестициски
фондови (парични, акциски и обврзнички) има променлив карактер, структурата на истата
според процентуалното учество на видовите фондови во вкупната нето вредност, во
периодот од крајот на декември 2019 година до крајот на јуни 2020 година, останува
непроменета во континуитет. Имено, паричните фондови и понатаму ја задржуваат
доминантната позиција со учество кое се движи од 64%-67%. Учеството на акциските
фондови се движи во распонот од 28%- 31%, додека обврзничките фондови учествуваат со
5% во вкупната нето вредност во континуитет.

Милиони денари

Нето вредност по видови фондови
7,000
6,062.60

6,000
5,000
4,000
2,866.71

3,000
2,000

1,000

475.23

0
Парични
31.12.2019
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Вид на
фонд

% месечна промена во однос на претходниот месец

%∆
31.12.201930.06.2020

%∆
31.03.202030.06.2020

31.01.2020

29.02.2020

31.03.2020

30.04.2020

31.05.2020

30.06.2020

Парични

12.22%

-6.30%

-12.67%

7.49%

5.55%

3.86%

8.21%

17.83%

Акциски

10.34%

-7.36%

-20.93%

29.31%

3.49%

1.83%

10.14%

36.27%

Обврзнички

10.72%

1.00%

-17.41%

4.08%

14.94%

1.75%

12.43%

21.72%

Вкупно

11.58%

-6.26%

-15.35%

13.32%

5.34%

3.13%

9.00%

23.11%

% Месечна промена на нето вредноста по видови фондови
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% учество на инвестициските фондови во вкупната нето вредност по видови фондови
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Согласно структурата на вложување според дејност на инвестициските фондови која
е прикажана во графиконот подолу може да се забележи дека најголем дел од средствата
на инвеститорите на крајот од јуни се вложени во секторот финансиски услуги на што отпаѓа
дури 21% од вкупните средства на фондовите, со што се задржува истото ниво од крајот на
март,односно намалување за 5 процентни поени во однос на крајот на јануари 2020 година.
Останатите вложувања се порамномерно распределени со тоа што голем дел од нив се во
компании од здравството на која отпаѓаат 18% од сите вложени средства, со што се
задржува истото ниво од крајот на март, односно зголемување за 1 процентен поен во
однос на крајот на јануари 2020 година. Потоа следуваат вложувања во општа
потрошувачка со 12% и информатичка технологија во кои се вложени 10% од средствата
Структура на вложувања по дејности
Финансиски услуги

21%

Телекомуникации

2%

Суровини

4%

Природни ресурси

1%

Потрошувачка циклична

7%

Потрошувачка нециклична

12%

Општа потрошувачка

2%

Недвижности

3%

Информатичка технологија

10%

Индустрија

9%

Здравство
18%

Енергетика

9%

0%
31.01.2020

5%

10%

29.02.2020

31.03.2020

15%
30.04.2020

20%
31.05.2020

25%

30%

30.06.2020

Според географската изложеност на инвестициските фондови, како што може да се
согледа од графиконот подолу, на крајот на јуни најголем дел од средствата односно 76%
од вкупните средства на фондовите се вложени во Република Северна Македонија, што
претставува намалување во однос на крајот на март како и во однос на крајот на јануари.
Како што веќе во неколку наврати беше споменато ваквата географска структура на
вложувањата е пред се поради вложувањата на фондовите во депозити кои согласно
законските ограничувања може да бидат само депозити во македонски банки. Во земјите
членки на Европската Унија сите инвестициски фондови на крајот на јуни вложиле околу
10% од вкупно собраните средства, додека 5% од средствата се вложени во САД, 1% во
Русија и 8% во останати земји, со што генерално се задржува истиот тренд на географска
изложеност во сите месеци од јануари до јуни.
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Географска изложеност на вложувањата
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Валутната структура на вкупните вложувања на инвестициските фондови не се
разликува од претходно презентираните податоци. Како што може да се види во
графиконот најголем дел од средствата на фондовите, односно 64%, на крајот на јуни се
вложени во македонски денар, што претставува намалување во однос на крајот на март
2020 година и во однос на крајот на јануари. Истовремено, 26% од средствата се вложени
во евра, што претставува зголемување во однос на крајот на март, односно крајот на
јануари. Во американски долари се вложени 7% од средствата, по што следуваат
вложувањата во швајцарски франци со 2%, како и вложувања во останати валути со 1%.
Валутна структура на вложувањата
80%
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70%
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Во првото полугодие од 2020 година, во инвестициските фондови се уплатени
вкупно 10.979.642.091,49 денари, а се одлеани 9.992.071.069,34 денари, креирајќи
позитивна нето разлика од 987.571.022,15 денари. Гледано на ниво на квартали
подобрувањето на нето разликата помеѓу приливите и одливите во Q2 2020 е значително,
но доколку се преточи на микропериод видливи се изразени разлики помеѓу месеците.
Така, нето приливите за јануари, април, мај и за јуни биле позитивни, додека истите за
февруари и за март биле негативни.
Период

Вкупни приливи

Вкупни одливи

Нето разлика (ден)

Нето разлика (евра)

Q1 2020

5,543,820,932.00

6,024,069,005.40

-480,248,073.40

-7,808,911.76

Q2 2020

5,435,821,159.49

3,968,002,063.94

1,467,819,095.55

23,866,977.16

Полугодишни

10,979,642,091.49

9,992,071,069.34

987,571,022.15

16,058,065.40

Милиони денари

Износ на приливи и одливи

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

0
Q2 2020

Q1 2020
Вкупни приливи

Месец

Вкупни приливи

Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Вкупно

2,529,193,926.00
1,597,443,574.00
1,417,183,432.00
2,016,669,474.70
1,614,028,910.74
1,805,122,774.05
10,979,642,091.49

Полугодишни

Вкупни одливи

Вкупни одливи
1,579,555,472.13
2,004,879,675.71
2,439,633,857.56
1,250,730,377.76
1,173,566,571.78
1,543,705,114.40
9,992,071,069.34

Нето разлика (ден)
949,638,453.87
-407,436,101.71
-1,022,450,425.56
765,939,096.94
440,462,338.96
261,417,659.65
987,571,022.15

Нето разлика (евра)
15,392,470.28
-6,604,037.63
-16,572,662.70
12,414,929.85
7,139,352.28
4,237,258.44
16,007,310.51

Процентуално месечно учество во вкупните приливи и одливи за период јануари-јуни 2020 година
Период
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
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Согласно графиконот и табелата подолу, најголем процент од приливите во
континуитет се од домашните банки на кои отпаѓа 37%, 41%, 38%, 40%, 51% и 39% за
јануари, февруари, март, април, мај и за јуни соодветно.

Милиони денари

Структура на приливи- по квартали -2020
6,000
5,000

1,475

1,501

4,000
3,000

2,126

2,329
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Домашни нефинансиски правни лица

Домашни банки
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Држава и субјекти од јавен сектор

Странски физички лица

Странски нефинансиски правни лица

Странски финансиски институции

Структура на приливите на средства
60%
Домашни физички лица

51%

50%
41%

30%

30%

24%
21%19%
18%

18%
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25%

23%

12%

12%
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39%

30%

29%
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10%

40%

38%

37%

40%

28%

Домашни банки

25%
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институции

12%
8%

7%

Држава и субјекти од јавен
сектор

3%

0%
Јануари

Февруари

Март
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Мај

Јуни

Q2 2020
Домашни
Домашни физички лица
Домашни нефинансиски правни лица
Домашни банки
Домашни други финансиски институции
Држава и субјекти од јавен сектор
Вкупно домашни средства
Странски
Странски физички лица
Странски нефинансиски правни лица
Странски финансиски институции
Вкупно странски средства
Вкупно
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Износ

806,723,721
796,105,918
2,329,000,000
1,501,190,427
1,400,000
5,434,420,066
1,401,093
1,401,093
5,435,821,159

Q1 2020
% на учество

14.8%
14.6%
42.8%
27.6%
0.0%
100.0%
0.0%
0.026%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%

Износ

721,211,862
1,165,602,071
2,126,015,000
1,475,434,921
55,070,000
5,543,333,854
487,078
487,078
5,543,820,932

% на учество

13.0%
21.0%
38.3%
26.6%
1.0%
100.0%
0.0%
0.009%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
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Структура на приливите на
средства
Домашни
Домашни физички лица
Домашни нефинансиски правни
лица
Домашни банки
Домашни други финансиски
институции
Држава и субјекти од јавен
сектор
Вкупно домашни средства
Странски
Странски физички лица
Странски нефинансиски правни
лица
Странски финансиски институции
Вкупно странски средства
Вкупно

Јануари

Февруари

Март

Износ (денари)
Април

Мај

Јуни

237,807,966.00
609,307,573.00

189,269,112.00
280,048,072.00

294,134,784.00
276,246,426.00

464,170,223.70
240,467,043.00

190,377,087.74
110,476,557.00

152,176,410.05
445,162,318.00

935,000,000.00
740,974,169.00

647,015,000.00
474,301,680.00

544,000,000.00
260,159,072.00

800,000,000.00
511,588,880.00

825,000,000.00
486,505,291.00

704,000,000.00
503,096,256.00

6,000,000.00

6,620,000.00

42,450,000.00

0.00

1,400,000.00

0.00

2,529,089,708.00

1,597,253,864.00

1,416,990,282.00

2,016,226,146.70

1,613,758,935.74

1,804,434,984.05

104,218.00
0.00

189,710.00
0.00

193,150.00
0.00

443,328.00
0.00

269,975.00
0.00

687,790.00
0.00

0.00
104,218.00
2,529,193,926.00

0.00
189,710.00
1,597,443,574.00

0.00
193,150.00
1,417,183,432.00

0.00
443,328.00
2,016,669,474.70

0.00
269,975.00
1,614,028,910.74

0.00
687,790.00
1,805,122,774.05

Најголем процент на повлечени средства од инвестициските фондови во
континуитет има од страна на домашните банки (освен во февруари кога најголемо учество
во одливите со 41% имаат другите домашни финансиски институции), на кои отпаѓа 41%,
32%, 34%, 50%, 65% и 61% за јануари, февруари, март, април, мај и за јуни респективно.

Милиони денари

Структура на одливи по квартали -2020
7,000
48.30

6,000
1,551.52

5,000

4,000

1.50
620.90
2,126.03

3,000

2,000

2,331.49
1,454.76

1,000
734.01
843.26

-

279.93

Q2

Q1

Домашни физички лица

Домашни нефинансиски правни лица

Домашни други финансиски институции

Држава и субјекти од јавен сектор
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Структура на одливите на средства
70%

65%
61%

60%

Домашни физички лица
50%

50%

Домашни нефинансиски
правни лица

41%

41%

40%

34%
32%

32%

31%

22%

20%

8%

20%

19%

18%

20%

10%

Домашни банки

28%

30%
16%

12%

10%

8%

9%

6%

7%

6%

Домашни други финансиски
институции
Држава и субјекти од јавен
сектор

2%

0%

Јануари

Структура на одливите
на средства
Домашни
Домашни физички лица
Домашни нефинансиски
правни лица
Домашни банки
Домашни други
финансиски институции
Држава и субјекти од
јавен сектор
Вкупно домашни
средства
Странски
Странски физички лица
Странски нефинансиски
правни лица
Странски финансиски
институции
Вкупно странски
средства
Вкупно

Февруари

Март

Јануари

Февруари

Април

Мај

Јуни

(износ во денари)
Март
Април

Мај

Јуни

133,320,656.46
316,876,139.87

165,602,286.32
367,161,924.23

544,341,458.10
770,716,980.26

80,428,378.51
195,677,469.51

104,463,714.47
223,478,422.73

95,041,782.93
314,855,421.20

640,765,644.50
482,593,031.30

644,305,916.95
827,781,326.21

840,954,040.34
241,150,408.70

620,582,984.22
352,367,169.04

765,458,434.56
80,166,000.02

945,444,813.26
188,363,097.01

6,000,000.00

0.00

42,297,819.69

1,500,000.00

0.00

0.00

1,579,555,472.13

2,004,851,453.71

2,439,460,707.09

1,250,556,001.28

1,173,566,571.78

1,543,705,114.40

0.00
0.00

28,222.00
0.00

173,150.47
0.00

174,376.48
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,222.00

173,150.47

174,376.48

0.00

0.00

1,579,555,472.13

2,004,879,675.71

2,439,633,857.56

1,250,730,377.76

1,173,566,571.78

1,543,705,114.40

Q2
Домашни
Домашни физички лица
Домашни нефинансиски правни лица
Домашни банки
Домашни други финансиски институции
Држава и субјекти од јавен сектор
Вкупно домашни средства
Странски
Странски физички лица
Странски нефинансиски правни лица
Странски финансиски институции
Вкупно странски средства
Вкупно
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Q1

Износ
279,933,875.91
734,011,313.44
2,331,486,232.04
620,896,266.07
1,500,000.00
3,967,827,687.46
174,376.48

% на учество
7.05%
18.50%
58.76%
15.65%
0.04%
100.00%
0.00%
0.004%

-

0.00%
0.00%

174,376.48
3,968,002,063.94

0.004%
100.00%

Износ
843,264,400.88
1,454,755,044.36
2,126,025,601.79
1,551,524,766.21
48,297,819.69
6,023,867,632.93
201,372.47

% на учество
14.00%
24.15%
35.29%
25.76%
0.80%
100.00%
0.00%
0.003%

-

0.00%
0.00%

201,372.47
6,024,069,005.40

0.003%
100.00%

-
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Структура на приливи и одливи по квартали
100%

0.009%

0.026%
15.650%

90%
27.600%

25.760%

26.600%

80%
70%
60%
58.760%

50%

42.800%

35.290%

38.300%

40%
30%
24.150%

21.000%

14.600%

20%

18.500%

10%

14.800%
7.050%

0%
% на учество -приливи

% на учество-одливи

13.000%

14.000%

% на учество -приливи

% на учество-одливи

Q2 2020

Q1 2020

Домашни

Домашни физички лица

Домашни нефинансиски правни лица

Домашни банки

Домашни други финансиски институции

Држава и субјекти од јавен сектор

Странски физички лица

1.8. Акционерски друштва со посебни обврски за известување
На 01.04.2020 година во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за
известување се водеа вкупно 11 акционерски друштва. Во второто тримесечје од 2020 година
Комисијата не изврши промена на бројот на акционерски друштва во Регистарот, односно во
Регистарот се водеа истите друштва кои беа регистрирани и во првиот квартал од годината. Имено,
од 11-те акционерски друштва со посебни обврски за известување регистрирани во Регистарот на
Комисијата на 30.06.2020 година, 2 друштва се банки, 1 брокерска куќа и 8 акционерски друштва од
стопанството.
Состојбата со бројот на акционерски друштва што се водеа во Регистарот на Комисијата во
вториот квартал од 2020 година споредено со првиот квартал од 2020 година може да се согледа и
од следната табела:

Акционерски друштва со посебни обврски за известување
состојба на почеток на кварталот
број на запишани друштва
број на избришани друштва
состојба на крајот на кварталот
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Q1

Q2
11
0
0
11

11
0
0
11
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1.9. Транспарентност на акционерските друштва
Во периодот од 01.04.2020 година до 30.06.2020 година на официјалниот пазар на
Македонска берза АД Скопје котираат акциите на 100 друштва (99 акционерски друштва и
едно командитно друштво со акции), а во Регистарот на акционерски друштва со посебни
обврски за известување во Комисијата за хартии од вредност на РСМ се запишани 11
акционерски друштва.
Во второто тримесечје на 2020 година, од 100-те друштва кои на 30.06.2020 година
котираат на официјалниот пазар на берзата евидентирани се вкупно 789 објави на СЕИ -НЕТ
системот на Македонската берза. Транспарентноста на друштвата во второто тримесечје од
2020 година е поголема во однос на транспарентноста во првото тримесечје од 2020
година, кога од 100-те друштва кои котирале на 31.03.2020 година евидентирани се вкупно
464 објави на СЕИ-НЕТ системот на берзата. Порастот на објави во второто тримесечје од
годината е очекуван, како вообичаена временска рамка во која акционерските друштва ги
свикуваат седниците на годишните собранија на акционери, и најголем дел од нив и ги
одржуваат собранијата на акционери во овој период од годината, за што објавуваат и
одлуки донесени на собранијата на акционери заедно со усвоените годишни изве штаи за
работењето на друштвата во претходната година.
Инаку, покрај објавите поврзани со собранијата на акционери, во второто
тромесечие преовладуваат и објавите на тримесечниот биланс на успех, за разлика од
првото тримесечје од годината кога доминираат објави на неревидирани финансиски
извештаи за претходната година, поединечни и консолидирани, како и известувања за
датумот на објавување на истите.
Што се однесува до акционерските друштва со посебни обврски за известување кои
се водат во Регистарот на Комисијата, од 11 акционерски друштва кои на 30.06.2020 година
се водеа во Регистарот, 8 друштва имаат објавувано информации во првите два квартали
од годината. Од овие друштва, во вториот квартал од 2020 година регистрирани се вкупно
115 објави во Регистарот, што е повеќе од три пати во однос на извршените објави во
првиот квартал од 2020 година, кога беа регистрирани 35 објави од друштвата кои на
31.03.2020 година се водеа во Регистарот на Комисијата. И кај акционерските друштва со
посебни обврски за известување, како кај котираните друштва порастот на бројот на
извршени објави во вториот квартал во однос на првиот квартал од годината се должи на
објавите поврзани со собранијата на акционери на друштвата (јавен повик за собрание на
акционери, материјали за собрание на акционери, одлуки од одржано собрание на
акционери, годишни извештаи), кои се најфреквентни во овој период од годината.

50 | С т р а н а

Квартален извештај – Април-Јуни 2020

Број на објави од котирани друштва и АДПОИ
900

800

789

700
600
464

500
400
300
200

115

100

35

0
Q2 2020

Q1 2020
Котирани друштва

АДПОИ

Во второто тримесечје од 2020 година се објавени и 22 дивидендни календари, од
кои еден дивиденден календар се однесува на исплата на дивиденда на приоритетните
акции, но не и на обичните акции издадени од друштвото. Вкупниот бруто износ на
дивиденда што друштвата го издвоиле за исплата на акционерите изнесува 5,315,292,812
денари или околу 86.4 милиони ЕУР. Минатата година објавени се 27 дивидендни
календари, од кои 26 се објавени во текот на второто тримесечје од годината. Вкупниот
бруто износ што бил издвоен за исплата на дивиденда во 2019 година изнесува
7,486,966,990 денари или околу 121.7 милиони ЕУР (во кој износ е вклучена и една исплата
на авансна дивиденда и исплата на дивиденда на приоритетни акции од страна на едно
друштво). Во 2020 година издвоениот износ за исплата на дивиденда е за околу 29% помал
во однос на издвоениот износ за исплата на дивиденда во 2019 година, што во голема мера
е резултат на бизнис одлуките на компаниите да не исплаќаат дивиденда поради
неизвесноста која произлегува од пандемијата со COVID-19 вирусот.
Во текот на вториот квартал од годината, од вкупно 100-те друштва чии хартии од
вредност котираат на берза, 97 друштва објавија тримесечни биланси на успех 13. Од нив,
58 првиот квартал од 2020 година го завршиле со позитивен финансиски резултат – нето
добивка, а 38 друштва кварталот го завршиле со негативен финансиски резултат – нето
загуба, додека едно друштво нема регистрирано ниту приходи ниту расходи во првиот
квартал од годината. Поголемиот дел од друштвата што објавиле тримесечен биланс на
успех, односно 60% од друштвата првиот квартал од годината го завршиле со нето добив ка.
Вкупната добивка на 58-те друштва што во првиот квартал од 2020 година
регистрирале добивка изнесува 2,461,742,463 денари или околу 40.03 милиони евра,
додека вкупната загуба на 38-те друштва што тримесечјето го завршиле со загуба е
727,286,000 денари или околу 11.82 милиони евра. Во првиот квартал од 2019 година,
вкупната добивка на 62-те друштва била 2,908,608,069 денари или околу 47.29 милиони
евра, додека вкупната загуба на 35-те друштва што тримесечјето го завршиле со загуба
изнесувала 420,283,361 денари или околу 6.83 милиони евра.
13

Шестмесечните финансиски извештаи на друштвата треба да се објават до 31.08.2020
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Забележан е пад од 15% на вкупната добивка што на квартално ниво ја оствариле
друштвата чии хартии од вредност котираат на берза оваа година во однос на истата на
квартално ниво 2019 година, како и пораст за 73% на вкупната загуба остварена на
квартално ниво во првото тримесечје годинава во однос на првото тримесечје минатата
година.

Нето добивка
Нето загуба

Q1 2020
Број на друштва
Износ
58
2,461,742,463.00
38
727,286,000.00

Q1 2019
Број на друштва
Износ
62
2,908,608,069.00
35
420,283,361.00

Гледано од аспект на дејноста на друштвата кои објавиле тримесечен биланс на успех на
берзата, остварениот финансиски резултат во првото тримесечје од годината по сектори е следна:
Q1 2019 година
Добивка
8
26
8
2
2
3
1
9
3
62

Дејност
Банкарство и осигурување
Индустрија
Трговија
Трговија со нафта
Фармација
Градежништво
Угостителство
Услуги
Земјоделство
Вкупно

Q1 2020 година
Добивка
8
25
7
1
2
3
1
8
3
58

Загуба
2
15
4
0
0
0
3
9
2
35

Загуба
2
16
5
1
0
0
3
9
2
38

Милиони денари

Добивка и загуба по дејност
2,000
1,636.02

1,500

1,335.41

1,000

500

363.49

344.67

28.10
14.14

-

429.96
338.83

424.20

317.60

20.38

(24.57)

(9.83)

(277.09)

(500)

добивка (износ)

27.95
42.05

-

11.77

(38.73)

(42.63)

индустрија

(292.66)

загуба (износ)

трговија

-

-

(12.53)

(32.64)

(242.97)

добивка (износ)

Q1 2020
банкарство и осигурување

-

загуба (износ)
Q1 2019

трговија со нафта

фармација

градежништво

угостителство

услуги

земјоделство

Оттука, може да се заклучи дека сите друштва од секторите фармација и
градежништво чии хартии од вредност котираат на берза кварталот го завршиле со
добивка, а добивката доминира и кај друштвата од секторите банкарство и осигурување,
индустрија и трговија. За разлика од нив, во секторите угостителство и услуги, друштвата
претежно кварталот го завршиле со загуба.
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II.

ПОНУДА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ

2.1. Издавање на акции (приватни и јавни понуди)
Во вториот квартал од 2020 година, Комисијата за хартии од вредност разгледа и
одобри три барања за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност
– акции. Сите три емисии на акции беа реализирани по пат на приватна понуда наменета
за однапред познати купувачи.
Во првиот квартал од 2020 година беа одобрени две емисии на акции, од кои едната
емисија се реализираше по пат на јавна понуда, а другата емисија на акции по пат на
приватна понуда.
Вредноста на одобрените емисии на акции во второто тромесечие од 2020 година
изнесува 1,898,933,738 денари, односно 30,782,603 евра, што претставува повеќекратно
зголемување во однос на вредноста на одобрените емисии во првиот квартал од 2020
година, кога изнесуваше 147,847,350 денари односно 2,400,100 евра.
Од аспект на друштвата кои се јавија како издавачи на акции, едната приватна
понуда на акции беше распишана од акционерско друштво од стопанството кое изврши
зголемување на основната главнина од средства на друштвото, при што на акционерите на
друштвото им исплати дивиденда во акции. Две приватни понуди беа распишани од банки
со седиште во Република Северна Македонија, а кои се во доминантна сопственост на
странски банки, кои го зголемија капиталот заради обезбедување на оптимална
адекватност на капиталот. Имено, доминантните акционери на банките како
институционални инвеститори вложија дополнителни средства во банките и го зголемија
редовниот основен капитал на овие банки.
Акционерското друштво за производство и преработка на мермер „Фимар Балкан
“АД Скопје издаде 8,750 обични акции од втора емисија во вкупна вредност од 53,941,738
денари или 875,000 евра. Халк банка АД Скопје издаде 123,000 обични акции во вкупна
вредност од 1,230,000,000 денари, кои беа наменети за познат купувач- институционалниот
инвеститор Халк банка А.Ш. Турција, кој воедно е и доминантен акционер на банката.
Охридска банка АД Скопје издаде 119,000 обични акции со вкупна продажна вредност од
614,992,000 денари, кои беа наменети за познат купувач - институционалниот инвеститор
“Штајермеркише банк унд Шпаркасен АД “(“Steiermarkische Bank und Sparkassen AG”) од
Грац, Австрија, кој воедно е и доминантен акционер на банката.
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Во првиот квартал 2020 година како издавачи на акции се јавија едно друштво за
осигурување-Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување Скопје, кое
изврши докапитализација со паричен влог од 1,200,000 евра од единствениот акционер
CROATIA osiguranje d.d.Zagreb заради зајакнување на капиталот на друштвото и
усогласување со одредбите од Законот за супервизија на осигурување, како и едно друштво
од стопанството Агроплод АД Ресен кое распиша јавна понуда на акции од втора емисија
во вкупна вредност од 73,806,150 денари.
Во продолжение е даден приказ на одобрените емисии на акции во вториот квартал
од 2020 година, споредено со првиот квартал од 2020 година:
Издавачи на акции

Број на издадени решенија

Q1 2020

Вредност на емисиите во милиони

Q2 2020

Q1 2020
евра

Акционерски друштва од стопанството
Банки и осигурителни друштва
Вкупно
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1
1
2

1
2
3

1.2
1.2
2.4

денари
73.81
74.04
147.85

Q2 2020
евра
0.88
29.91
30.78

денари
53.94
1,844.99
1,898.93
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III.

РЕГУЛАТОРНА РАМКА И ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА

3.1. Законска регулатива
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во второто
тромесечје кое е предмет на овој Извештај продолжи да ја усогласува законската
регулатива, како со европските директиви, така и со други материјални закони.

3.2. Подзаконски акти

За јавна расправа

Комисијата за хартии од вредност негувајќи го проактивниот однос со овластените
учесници на пазарот на капитал, кој подразбира анализа и прифаќање на конструктивни
предлози, во континуитет ја подобрува и унапредува подзаконската регулатива, па во таа
насока Комисијата во вториот квартал донесе три подзаконски акти и тоа:
1. Предлог правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и
содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од
вредност;

Со овие корекции се допрецизираат податоците за лицата во надзорен и во управен
одбор, кои досега беа пообемни, со што се поедноставува пополнувањето на барањето за
одобрување на приватна понуда.
2. Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност од
приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна понуда на хартии
од вредност;

Оваа измена е во насока на допрецизирање на времето на известување за запишани и
уплатени акции на јавноста и на Комисијата, како и за допрецизирање за известувањето во
ситуациите кога приватната понуда на хартии од вредност се реализира и на други начини
(без нови уплати) како на пример при исплата на дивиденда во акции, трансформација на
заем даден од страна на единствениот акционер на друштвото во влог во друштвото и др.
Во овие специфични случаи на известување, нема фактички уплати за акциите, туку акциите
се издаваат врз основа на одредена документација.
3. Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на прекршочниот платен налог.
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Со оваа измена се врши усогласување на образецот на прекршочниот платен налог со
важечкиот Закон за прекршоци.
Инаку, овие подзаконски акти согласно Законот за хартии од вредност до 9 јули, 2020 беа
30 дена на јавна расправа на веб страницата на Комисијата, каде засегнатите страни можеа
да ги изнесат своите коментари и предлози по однос на објавените предлог акти.
Комисијата повторно ќе расправа по нив и ќе донесе акти кои ќе стапат на сила откако ќе
бидат објавени во Службен весник на РСМ.
По завршена јавна расправа

Комисијата по завршена јавна расправа го донесе Правилникот за изменување и
дополнувања на Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола и надзор .
Согласно член 190 од Законот за хартии од вредност, јавната расправа по овој Правилник
траеше триесет календарски дена, во кои заинтересираните страни можеа да ги
истакнуваат своите забелешки.
Инаку, измените и дополнувањата на Правилникот се направени со цел да се овозможи,
овластените лица за спроведување на контрола/надзор од страна на Комисијата, при
констатирање на прекршокот на сторителот да му предложат постапка за издавање на
прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка. Имено,
кога ќе биде констатирано прекршување на законот со Записник од спроведен
надзор/контрола за кој е предвидена само прекршочна санкција, за издавањето на
прекршочен платен налог, да бидат задолжени лицата кои го констатирале прекршокот, а
не да се овластуваат нови две лица за спроведување на продолжена контрола, како што
беше регулирано претходно со Правилникот.

Упатство за сослушување на лица во Комисијата за хартии од вредност

Комисијата за хартии од вредност врз основа Законот за хартии од вредност и на
Статутот на КХВ го донесе Упатствотo за сослушување на лица во Комисијата за хартии од
вредност.
Со овој подзаконски акт се регулира начинот и постапката за повикување на
лица и спроведување на сослушување од страна на Комисијата со цел обезбедување на
што поголем број на информации во врска со спроведување на контролата/надзорот што
ги врши КХВ.
Ова упатство се однесува на сите лица кои можат да бидат предмет на
контрола/надзор од страна на Комисијата, а особено:
-

директори, вработени, членови на управен и надзорен одбор или одбор на директори
на учесниците на пазарот на хартии од вредност;
директори, вработени, членови на управен и надзорен одбор или на одбор на
директори на акционерски друштва;
акционери во акционерските друштва и
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-

други лица кои Комисијата за хартии од вредност проценила дека можат да ги
обезбедат потребните информаци и податоци.

3.2.2. Интерни акти
Комисијата донесе и неколку интерни акти со кои се унапредува тековното
работење. Станува збор за :
1. Процедура за издавање на прекршочен платен налог;
2. Правила за изменување и дополнување на Правилата за однесување на
Комисионерите и вработените во Комисијата за хартии од вредност (Етички кодекс)
и Пречистен текст;
3. Пречистен текст на Деловник за работа на Комисијата за хартии од вредност;

3.3. Усогласување со ЕУ регулативата
Заради зајакнување на капацитетите за примена на ЕУ регулативата во областа на
пазарот на капитал, Комисијата за хартии од вредност ја продолжи соработката со другите
регулаторни тела во државата, во регионот и во ЕУ, но поради пандемијата истата се
одвиваше on-line. Во вториот квартал на 2020 година, Комисијата до Секретаријатот за
европски прашања го достави својот инпут за реализираните активности од областа на
финансиските услуги за периодот од 1 април до 15 јуни 2020 година кон Вториот ажуриран
Придонес во кој информираше за напредокот согласно заклучоците од Извештајот на
Европската комисија за 2019 година, укажувањата и препораките од состаноците на телата
во рамки на Спогодбата за стабилизација и асоцијација и препораките од Извештаите за
спроведените оценски мисии и од одржаните технички состаноци.

3.4. Развој на административниот и на институционалниот капацитет согласно ЕУ
стандардите
Поради пандемијата со COVID-19, бројот на вработени кои земаа учество на
настани за нивно стручно оспособување беше драстично намален за разлика од истиот
квартал минатата година, бидејќи Комисијата, водејќи се од препораките на Владата на
РСМ поради заштита на здравјето генерално ги откажа или одложи сите активности и
учества на вработените на настани. Сепак беа реализирани две учества на вебинари од
страна на вработен од Секторот за корпоративни финансии.

3.4.2. Стратешки план на внатрешната ревизија на Комисијата (2020-2022)
Согласно Стратешкиот план на внатрешната ревизија на Комисијата за периодот
2020-2022 и Годишниот план за 2020 година во Q2 спроведена е ревизија на еден процес
од работењето на институцијата. И тоа на:
-процесот на спроведување на јавните набавки.
Беше констатирано дека работењето на КХВ обезбедува пазарно опкружување кое
ја оправдува довербата на инвеститорите и дека постои транспарентност.
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Исполнувајки ја својата советодавна улога, а согласно надлежностите, единицата за
внатрешна ревизија спроведе и анализа, по што даде сугестии за унапредување на
предложените политики од областа на:
1. спроведување на прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по
прекршок при КХВРСМ;
2. спроведување на постапка на издавање на Прекршочен платен налог како
задолжителна постапка на порамнување пред поведување на постапка по
констатиран прекршок пред Прекршочната комисија.

3.5.Соработка со државни органи и асоцијации во Република Северна Македонија
Заради следење на состојбата на финансискиот сектор и одржување на финансиска
стабилност , како и за ефикасно управување, Комисијата за хартии од вредност потпиша
Меморандум за соработка со Народната Банка на Република Северна Македонија,
Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за
супервизија на капитално финансиско осигурување и со Фондот за осигурување на
депозити.
Соработката на потписниците е насочена кон остварување на навремено и
усогласено преземање на активности заради спречување и намалување на влијанието од
идентификуваните ризици врз стабилноста на финансискиот систем, зајакнување на
неговата отпорност на шокови и подобрување на подготвеноста на надлежните институции
за управување со создадена финансиска криза.
Во извештајниот период, се одржа и првата седница на Комитетот за финансиска
стабилност на кој учествуваше Претседателот на КХВ М-р Нора Алити, при што беше
заклучено дека прудентната регулатива на регулаторите, придонесува финансискиот
систем да е во солидна кондиција која што може да се справи со шокот предизвикан од
COVID-19. Истовремено, сите потписници изразија решителност и за натамошно
координирано следење на состојбите, при што се подготвени секогаш кога ќе биде
потребно да преземат и натамошни мерки и активности, во согласност со своите
надлежности.

3.6. Меѓународна соработка
Комисијата за хартии од вредност продолжи со учеството во работата на
Меѓународната организација на Комисиите за хартии од вредност-IOSCO како нејзин
полноправен член. Согласно мултилатералниот Меморандум како највисока форма на
соработка помеѓу регулаторите на пазарите на хартии од вредност од земјите-членки на
организацијата и во овој квартал, КХВ подготвуваше статистички податоци во врска со
размената на информации и податоци со останатите регулатори на пазарите на капитал.
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Исто така, во рамки на Регионалниот проект за техничка помош за финансиска
едукација (2018-2022) од страна на ИНФЕ-ОЕЦД, согласно со програмата на Конституенцата
на Министерството за финансии на Холандија, заедно со останатите регулатори,
Комисијата за хартии од вредност како член на Координациското тело за финансиска
едукација и инклузија со свој претставник учествуваше на работната средба под наслов
„Финансиска писменост и финансиска флексибилност во Југоисточна Европа (ЈИЕ) - Увид во
информациите и импликациите од справувањето со COVID-19“. Целта на состанокот беше
да се разгледаат импликациите врз политиките за спроведување на финансиската
едукација во регионот од аспект на кризата со COVID-19 и да се земат предвид
неодамнешните резултати од истражувањето за финансиската писменост спроведено во
земјите кои се дел од проектот. Претставниците на земјите дадоа осврт на најзначајните
наоди од истражувањето и преглед на итните преземени мерки и ефекти за справување со
COVID-19, како и за импликациите на домашните политики врз реализацијата на
финансиската едукација.
Комисијата за хартии од вредност, на 29.05.2020 година учествуваше во состанокот
на работната група за финансиски пазари при Светска Банка, Webex meeting- “Western
Balkans-Deepening and Diversification of Financial Sector to Support Growth” во соработка со
Европската Комисија. На состанокот учествуваа претставници од министерствата за
финансии, централните/националните банки, комисиите за хартии од вредност и берзите
од Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија.
Генералните заклучоци од одржаниот состанок на работната група за финансиски пазари
сe однесуваат на клучните перспективни регионални активности за периодот од 2021-2024
во доменот на финансиските пазари.
Оттаму, главната тема која беше разгледна на состанокот е важноста на регионалната
економска интеграција, која пак ќе придонесе за зајакнување на тековните перспективи за
пристапување кон Европската Комисија. Претставниците на ЕК информираа дека за оваа
активност е подготвен пакет од 3.3 милијарди евра од страна на Светската Банка,
вклучувајќи и 450 милиони евра грантови кои ќе бидат канализирани низ финансиските
сектори со користење на финансиските инструменти. За таа цел, Европската Комисија ќе
претстави инвестициски и економски план за опоравување (recovery plan) на Западниот
Банкан во втората половина од 2020 година.
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IV. КОНТРОЛА НА ПАЗАРОТ И ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ
4.1. Согласности, одобренија и дозволи на овластени учесници на пазарот на хартии
од вредност
4.1.1 Согласност за именување на членови на Управниот одбор, односно извршни
членови на Одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови

Комисијата за хартии од вредност на Репубика Северна Македонија им издаде
согласност на двата извршни членови на Одборот на директори на Друштвото за
управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје. Имено, Комисијата даде
согласност Миа Стефановска Зографска да биде именувана за главен извршен директор ,
а Благој Митров да биде извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски
фондови Иново Статус АД Скопје , и двајцата за период од четири години.
4.1.2 Менување на дозвола за вршење на услуги со хартии од вредност на овластен
учесник на пазарот на хартии од вредност

Во доменот на своите супервизорски активности, КХВ донесе Решение со кое се
корегираше Решението за издавање дозвола за работење на Еуростандард Банка АД Скопје
-Дирекција за услуги со хартии од вредност. Согласно тоа, банката ги извршува следниве
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;
- дејствување како покровител при котација;
- 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 отварање 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) и
-вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност.
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4.2 Супервизија на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и на
други субјекти
Oсвен секојдневниот проактивен надзор на пазарот на капитал во реално време
преку оn-line контрола на Берзанскиот Електронски Систем за Тргување (БЕСТ) и
контролата на процесот на утврдување и порамнување на склучените трансакции,
Секторот за супервизија на пазарот на капитал во периодот април-јуни 2020 година,
спроведе четири редовни контроли и тоа две контроли на оддели/служби за работа со
хартии од вредност во две банки, една контрола на друштво за управување со
инвестициски фондови и една контрола на брокерска куќа. Беше спроведена и една
вонредна контрола на еден овластен учесник од аспект на почитување на одредбите од
Законот за хартии од вредност која сеуште е во тек.

4.3. Заштита на права на инвеститори
Во Q2 2020 година, Комисијата за хартии од вредност постапуваше и одговори на седум
барања за заштита на инвеститори, од кои две барања се однесуваа на тргување на
странски пазари, две на прашања поврзани со Собрание на акционери, две за неисплата на
дивиденда, a едно барање беше во врска со удели во инвестициски фонд.
Во истиот период лани, Комисијата за хартии од вредност одговори на три барања за
заштита на акционери и на инвеститори.

4.4 Изречени мерки од страна на КХВРСМ
Врз основа на спроведените контроли, Комисијата во вториот квартал од 2020 година
достави две укажувања и тоа едно на брокерска куќа кое произлезе од редовен надзор на
тргувањето и едно на акционерско друштво за контрола која беше отворена во првиот
квартал на 2020 година. Исто така, се донесе решение за менување на дозвола за вршење
на услуги со хартии од вредност на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност

4.5. Комисија за одлучување по прекршок при КХВРСМ
Комисијата за одлучување по прекршок во текот на вториот квартал од 2020 година одржа
2 седници.
До Комисијата за одлучување по прекршок беше доставено едно барање за поведување на
прекршочна постапка поради непочитување на член 173 од Законот за хартии од вредност
од страна на физичко лице. За поднесеното барање беше донесен заклучок за исполнување
на условите за поведување на прекршочна постапка за физичкото лице.
Беа донесени и две решенија за изрекување на прекршочна санкција- опомена за едно
правно лице и неговото одговорно лице, кое што барање до Комисијата беше поднесено
во првиот квартал.
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V.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЕДУКАЦИЈА

5.1 .Односи со јавноста
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија како
колективно тело во второто тримесечје одржа 12 редовни е- седници. Иако бројот на
заразени секојдневно растеше и пандемијата беше во полн ек, Комисијата функционираше
тековно и обезбеди континуитет во информирањето, како на овластените учесници на
пазарот на капитал, така и на медиумите и на пошироката јавност.
Базирајќи се на се поголемата побарувачка на информации за влијанието на моменталната
состојба врз пазарот на капитал и ценејќи дека во вонредни околности повеќе од било
кога од особена важност е информираноста, достапноста на податоците, аналитичноста и
компаративност на сето она што стигнува до секоја засегната страна на пазарот, освен веќе
воспоставените алатки за комуникација кои ги практикува Комисијата (соопштенија,
месечни и квартални извештаи) , за прв пат Секторот за супервизија на пазарот на капитал
изработи Вонреден четиримесечен извештај што претставува новина во работењето на
институцијата , што само по себе пак говори за проактивната улога на регулаторот.
Истовремено, во ова тримесечје објавени се 1 квартален извештај, 3 месечни извештаи и
13 соопштенија за активностите на КХВ од кои 4 како соопштенија за донесени одлуки и
решенија на одржани седници, а 9 за спроведени активности на Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија.

5.2. Обуки за брокери, инвестициски советници, корпоративни секретари, обуки за
потенцијални инвеститори и сертификациона програма за портфолио менаџери
Брокери/ Инвестициски советници

Поради пандемијата со COVID19, Комисијата за хартии од вредност ги извести сите
кандидати пријавени на 7-мата и 8-мата обука за инвестиционо советување и на 17-тата и
18-тата обука за работење со хартии од вредност дека испитните термини за полагање на
стручните испити од двете обуки се одложуваат се до овозможување на услови за нивно
спроведување.
Дополнително, сите кандидати ќе бидат навремено информирани за следните испитни
термини за полагање на стручниот испит за работење со хартии од вредност и за
инвестиционо советување согласно објавениот календар на испити во Државниот испитен
центар.
Портфолио менаџери

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и Академијата за
Банкарство и Информатичка Технологија-АБИТ on-line го реализираа тестирањето на
знаењето на слушателите на третото ниво од Програмата на Сертифицираната обука за
портфолио менаџер која стартуваше во март, 2019 година. Во рамки на третото ниво
слушателите на обуката ја следеа наставната програма која го опфати шестиот модул од
обуката или поконкретно портфолио менаџментот.
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Истакнати професори, како и искусни практичари од областа на портфолио менаџментот го
пренесоа своето знаење за теоријата на портфолиото, пазарите на капитал, инвестирањето
во хартиите од вредност, како и за управувањето со портфолијата на институционални и
индивидуални инвеститори, мерењето на перформансите, алокацијата на средства по
класи и сектори, за стратегиите и практичните примери од управување со портфолио. Со
реализација на третото ниво од Програмата на Сертифицираната обука за портфолио
менаџер се заокружува циклусот на наставна програма за слушателите кои се пријавија на
оваа едногодишна обука организирана од страна на Комисијата за хартии од вредност и на
Академијата за Банкарство и Информатичка Технологија-АБИТ.

5.3. Едукација
Комисијата за хартии од вредност како регулатор на пазарот на капитал во периодот
кој што се разработува во овој Извештај продолжи да ја обавува својата едукативна
функција согласно новонастанатите услови со пандемијата.
Извештај: „Финансиската писменост на возрасните во Југоисточна Европа“

Во рамките на Регионалниот проект за техничка помош за финансиска едукација
(2018-2022) од страна на ИНФЕ-ОЕЦД, а согласно со програмата на Конституенцата на
Министерството за финансии на Холандија, на почетокот на второто тримесечје,
Комисијата за хартии од вредност ги објави резултатите од мерењето на нивото на
финансиската писменост на возрасното население спроведено во седум земји од регионот,
вклучително и во нашата земја кои се дел од Извештајот под наслов „Финансиската
писменост на возрасните во Југоисточна Европа“. Извештајот ги опфаќа резултатите од
второто мерење на нивото на финансиска писменост во 2019 година кај возрасното
население во Северна Македонија. Првото мерење беше извршено во првиот квартал на
2018 година. Добиените резултати од двете мерења се споредливи, со оглед на тоа што во
двете анкети е употребена истата методологија. Констатирано е дека населението во
Северна Македонија и во 2018 и во 2019 година остварило 56% од максимумот, или
агрегатен показател 11,8 (од кои 3,9 за финансиските знаења, 5,1 за финансиското
однесување и 2,8 за финансиските ставови). Во споредба со структурата на показателот во
2018 година, има само мали поместувања (во 2018 година кај финансиските знаења е 4, за
финансиското однесување е 5 и исто ниво од 2,8 е за финансиските ставови). Резултатите
од првата, како и од втората анкета укажуваат на тоа дека е потребна поголема
информираност и едукација на населението за употребата на различните современи
банкарски и други финансиски производи и услуги.
Овој петгодишен проект предвидува мерење и проценка на сегашното ниво на финансиска
писменост на населението и утврдување на приоритетите и целните групи кај земјите
коишто се дел од Проектот: Бугарија, Грузија, Молдавија, Романија, Република Северна
Македонија, Хрватска и Црна Гора, како и создавање, спроведување, евалуација на
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Национална стратегија за финансиска едукација и развивање и спроведување различни
активности за промовирање на финансиската писменост.
Во следниот период продолжува подготовката на Националната стратегија за финансиска
едукација и финансиска инклузија од страна на Координациското тело за финансиска
едукација и инклузија во која членува и Комисијата за хартии од вредност.

Европски Квиз на парите

На финалето на Европскиот квиз на парите во организација на Европската банкарска
федерација (ЕБФ) вицешампион е Христијан Андовски од средното училиште „Коле
Неделковски“ од Велес. Првото место го освои претставник на Шпанија, додека
третопласирани се претставници на Чешка. Андовски ја искористи можноста што годинава
ЕБФ ја даде заради пандемијата на ковид-19, во финалето на Европскиот квиз на парите,
преку онлајн-пристап да можат да учествуваат сите заинтересирани, вклучително и
учениците коишто претходно не биле на националните натпреварувања. Второто место во
Европа, тој го освои во конкуренција на голем број натпреварувачи од 28 држави.
Според податоците на ЕБФ, во европски рамки, преку онлајн-платформата Кахут (Kahoot!),
оваа година, бројот на учесници на Европскиот квиз на парите е значајно поголем во
споредба со минатата година.
Претходно, во рамки на Европскиот квиз на парите на 29-ти мај се одржа национален
натпревар на кој победник е Едон Хамбари од основното училиште „Исмаил Ќемали“ од
Скопје. Едон првото место го освои под менторство на Мерита Таири. Второто место го
освои Андреј Шумански од основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ од Скопје, под
менторство на Александра Бошковска-Спасовска, додека пак третото место го освои
Антонио Јорданоски основното училиште „Рампо Левката“ од Прилеп, под менторство на
Илчо Јорданоски. Комисијата за хартии од вредност како еден од организаторите на
Националниот натпревар, а со цел да ги мотивира училиштата и наставниот кадар во
земјава уште повеќе да вложуваат во финансиската едукација на учениците од 13 до 15
години , на годинашните победници на националниот натпревар, им додели парични
награди и тоа:
•
•
•

За прво место- парична награда во износ од 9.000 денари;
За второ место -парична награда во износ од 6.000 денари и
За трето место - парична награда во износ од 3.000 денари.

Квизот е проект на Европската банкарска федерација, а нашата земја по вторпат е дел од
овој значаен проект, на иницијатива и во организација на Македонската банкарска
асоцијација, во соработка со Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија и Народната банка, а со поддршка од Министерството за финансии и од
Министерството за образование и наука.
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Заклучокот на организаторите е дека сите училишта, ментори и ученици коишто и покрај
бројните предизвици што и ним им ги зададе корона-кризата, демонстрираа висока
свесност за големото значење на вложувањето во финансиската писменост и во ваков
период и посветено работеа за преку Европскиот квиз на парите да се постигнат значајни
резултати, коишто се и влог во натамошниот развој на македонската економија и своевидна
гаранција за подготвеноста на младите генерации за активна вклученост во финансиските
текови. Искуствата што финансиските институции ги стекнуваат во текот на корона-кризата
уште еднаш ја потврдуваат важноста на вложувањето во финансиската едуцираност и во
поттикнувањето поголема финансиска инклузија на населението.

5.4. Општествена одговорност
Комисијата како општествено-одговорна институција со колективно дејствување се
вклучи во борбата против пандемијата. Имено, согласно препораките од Владата на РСМ и
од Светската здравствена организација го реорганизира својот работен процес, односно
обезбеди средства за дезинфекција, маски и ракавици за сите вработени и за клиенти кои
се достапни при влезот во институцијата, спроведе флексибилни политики за работа од
дома кога тоа е возможно и применливо, вработените кои спаѓаат во некоја од ри зичните
категории, по добивање на насоките од надлежните здравствени власти се упатени на
работа од дома, се практикува дистанцирање на самото работно место во просториите на
Комисијата, се воведоа безконтактни услуги, се врши дезинфекција во работните
простории и слично.
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