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POVZETEK 

Na oblikovanje tečajev delnic vplivajo različni dejavniki. Med njimi so tudi gospodarski 

dejavniki, kamor sodijo predvsem makroekonomski kazalniki. Pomemben vpliv na 

razpoloženje vlagateljev pa imajo tudi informacije, podane s strani relevantnih institucij, ki na 

podlagi različnih publikacij izdajajo makroekonomske analize ter objavljajo napovedi 

makroekonomskih kazalcev, na podlagi katerih je možno pridobiti mnogo informacij, ki imajo 

lahko ključen vpliv na odločitve vlagateljev. Magistrska naloga obravnava vpliv napovedi 

makroekonomskih kazalcev na tržno vrednost slovenskih javnih delniških družb. Izbrali smo 

ključne makroekonomske kazalce, kot so: BDP, stopnjo inflacije, obrestne mere in stopnjo 

brezposelnosti, ki imajo, po ugotovitvah številnih tujih raziskav, pomemben vpliv na tržno 

vrednost delnic. Ključna ugotovitev naše raziskave je, da izbrani makroekonomski dejavniki, 

katerih povezanost s ceno slovenskih delnic smo raziskovali v zastavljenih hipotezah, ne 

vplivajo na tržno vrednost slovenskih javnih delniških družb. 

Ključne besede: vrednost podjetij, slovenski trg kapitala, makroekonomski dejavniki, 

financiranje podjetij, tržna kapitalizacija. 

SUMMARY 

The formation of stock prices is influenced by various factors. Among them there are also 

economic factors, including in particular macroeconomic indicators. A significant impact on 

the mood of investors also have the information obtained from the relevant institutions, 

which, on the basis of the various publications issue macroeconomic analyses and publish 

forecasts of macroeconomic indicators through which a lot of information can be obtained and 

which can represent a key influence on investors' decisions. Master's thesis deals with the 

impact macroeconomic indicator forecasts have on the market value of Slovenian publicly 

quoted companies. We have selected the key macroeconomic indicators, such as: GDP, 

inflation rate, interest and unemployment rates, which have, according to the findings of many 

foreign studies, a significant influence on the market value of shares. A key finding of our 

study is that the selected macroeconomic factors of which connection with the price of 

Slovenian shares we studied in the set hypotheses do not affects the market value of Slovenian 

public limited companies. 

Key words: companies’ value, Slovenian stock market, macroeconomic factors, financing of 

companies, market capitalization.  
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1 UVOD 

Napovedovanje cen delnic je že od nekdaj zelo zanimivo področje, saj je cilj vsakega 

vlagatelja možnost pridobitve čim višjih donosov. Najpomembnejši korak pri naložbeni 

odločitvi o nakupu ali prodaji delnic je ocena prihodnjega gibanja tečajev delnic, in sicer ne 

glede na to, ali gre za špekulanta ali dolgoročnega vlagatelja. Pri tem pa se postavi vprašanje, 

kako priti do prave ocene, oziroma kako pridobiti in učinkovito izkoristiti informacije o 

delnicah podjetij, s katerimi se trguje na trgu kapitala. Na kapitalskem trgu namreč 

medsebojno trguje veliko vlagateljev, ki se odzivajo na zunanje informacije, da si zagotovijo 

nakup delnic po najugodnejši ceni.  

Cene delnice se po finančni teoriji oblikujejo na podlagi informacij. V preteklosti je bilo 

uveljavljeno splošno prepričanje o popolni učinkovitosti trga kapitala, na katerem naj bi se 

vse informacije takoj, brez kakršnegakoli odloga, vključile in odrazile v ceni delnic. Prevlada 

hipoteze o učinkovitosti trga kapitala je do začetka enaindvajsetega stoletja začela izgubljati 

svojo veljavnost, saj je bila velika večina finančnih ekonomistov in analitikov mnenja, da se 

lahko cene delnic vsaj delno napove (Malkiel 2003, 59−60). 

Na cene delnic namreč lahko vpliva vse, kar vpliva na poslovanje podjetij ali na raven 

optimizma pri vlagateljih. Glede na to, da se na borzi vedno trguje s pričakovanji, pa lahko na 

cene delnic vplivajo tudi informacije, ki sicer nimajo neposredne zveze s poslovanjem nekega 

podjetja, povzročajo pa nelagodje pri vlagateljih (Mastnak 2007, 74). 

Kot kažejo rezultati številnih analiz, pa je gibanje cen delnic močno povezano tudi z 

ekonomskimi dejavniki. Poleg ugotovljene močne povezave med gibanjem cen delnic in 

splošnimi gospodarskimi razmerami pa je mogoče razbrati tudi to, da so bile spremembe cen 

delnic znanilke sprememb v gospodarstvu. Napovedovanje prihodnjih gospodarskih gibanj je 

torej smiselno, saj vemo, da gospodarska aktivnost vpliva na uspešnost poslovanja podjetij ter 

pričakovanja vlagateljev, kar se v končni fazi odraža na ceni delnic (Šimon 1996, 44−45). 

Teoretični del magistrske naloge obravnava vrednost podjetja in predstavlja ključne 

makroekonomske dejavnike in njihov vpliv na tržno vrednost delnic podjetij. Empirični del 

magistrske naloge pa analizira vpliv napovedi izbranih makroekonomskih dejavnikov na tržno 

vrednost delnic slovenskih podjetij. 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Slovenski trg kapitala je v letu 2008, ko se je začela svetovna finančna kriza, utrpel bistveno 

večji borzni padec v primerjavi z drugimi trgi, predvsem zaradi precenjenosti delnic na 

domačem trgu v preteklih letih. Prišlo je do množičnega umika malih investitorjev – fizičnih 

oseb, ki so prevladujoči investitorji na slovenskem trgu kapitala, iz delniških naložb v manj 
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tvegane finančne naložbe. Zato so se začeli v strokovni javnosti pojavljati dvomi o ustreznosti 

tržnih cen delnic podjetij, predvsem v času finančne krize (Simoneti 2010, 2). 

Za odgovor na vprašanje, kakšna je vrednost podjetja, oziroma ali je njegova tržna vrednost 

precenjena ali podcenjena, moramo predhodno izračunati temeljno vrednost podjetja. Ta 

odraža sedanjo vrednost vseh prihodnjih in pričakovanih koristi za vlagatelje (Damadoran 

2006). Pri vrednotenju podjetij lahko uporabljamo različne modele vrednotenja. Od namena 

vrednotenja ter podatkov, ki jih imamo na voljo, pa je odvisno, kateri model vrednotenja 

bomo uporabili (Brealey in Myers 2001). Poznamo statične modele vrednotenja, ki temeljijo 

na primerjavi različnih kazalcev. Te lahko računamo na osnovi dobičkov, knjigovodske 

vrednosti ali prihodkov podjetja. Pri dinamičnih modelih vrednotenja pa je ocena vrednosti 

podjetja zelo odvisna od analitikove sposobnosti ocene vhodnih podatkov. Če v modelu 

upoštevamo prave podatke, lahko temeljno vrednost podjetja zelo natančno ocenimo 

(Brigham in Erhardt 2005). 

Podrobneje bomo opredelili pomembnost delovanja trga kapitala in potencialni vpliv 

sprememb vrednosti delnic na gospodarsko rast. Mishkin (2013) opisuje različne kanale, 

preko katerih monetarna politika vpliva na agregatno povpraševanje, to so t. i. transmisijski 

mehanizmi monetarne politike. Kadar govorimo o drugem transmisijskem mehanizmu, 

kanalu, ki deluje preko cen drugih oblik premoženja, se običajno omenjata dva znana 

transmisijska mehanizma: Tobinova »q«-teorija in vpliv premoženja na osebno potrošnjo. 

Tobinova »q«-teorija opisuje mehanizem preko katerega monetarna politika vpliva na ceno 

delnic. Tobinov »q« izrazimo kot kvocient med tržno vrednostjo podjetja in stroški 

nadomestitve kapitala. V primeru spremembe monetarne politike se namreč, preko sprememb 

cen delnic, spremeni tudi vrednost q. Kadar je vrednost »q« visoka, bo visoka tudi tržna 

vrednost podjetij, investicije se bodo povečale, ker podjetja kupujejo novo investicijsko 

opremo, kar poveča agregatno povpraševanje in s tem višjo gospodarsko rast. Obratno bo v 

primeru nizke vrednosti: »q« bo nizka tržna vrednost podjetij, investicije se zmanjšajo, kar 

vpliva na nižjo gospodarsko rast.  

Pri potrošnji se upošteva tudi vpliv premoženja. Delnice predstavljajo ključno sestavino 

finančnega premoženja. V primeru ekspanzivne monetarne politike, se cene delnic zvišajo, 

zato se poveča tudi finančno premoženja posameznika, kar vpliva na povečanje osebne 

potrošnje (Mishkin 2013, 664−666). 

Na trg kapitala vpliva veliko mikro- in makroekonomskih dejavnikov. Številni 

makroekonomski dejavniki so bili, so in bodo še v prihodnje predmet raziskav znanstvenikov, 

strokovnjakov v finančnem svetu ter drugih zainteresiranih po celem svetu. Pri pregledu 

strokovne in znanstvene literature spoznamo, kakšna so bila empirična odkritja vpliva 

številnih makroekonomskih dejavnikov na gibanje cen delnic. Iz relevantnih tujih empiričnih 

raziskav, ki jih navajamo v nadaljevanju, je namreč razvidna povezava med različnimi 

makroekonomskimi dejavniki in trgom kapitala, ki se odraža v ceni delnic podjetij. Tako 
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Altay (2003) navaja naslednje makroekonomske dejavnike, ki so jih raziskovalci v svojih 

člankih uporabili pri napovedovanju gibanja cen delnic: industrijska proizvodnja, inflacija, 

obrestne mere, realna potrošnja, denar v obtoku, cene nafte, bilanca tekočega računa, 

proračunski presežek/primanjkljaj, brezposelnost, izvoz in uvoz. 

Merikas in Merika (2006) v svoji raziskavi navajata, da realne ekonomske spremenljivke 

vplivajo na gibanje cen delnic. Tako sta na podlagi nemškega gospodarstva ugotovila, da je 

prisotna povezanost med gospodarsko rastjo in donosnostjo na delniških trgih. Prav tako je 

Dajčman (2004) na slovenskih podatkih potrdil pozitiven vpliv gospodarske rasti na gibanje 

tečajev slovenskih delnic.  

Merikas in Merika (2006) na osnovi podatkov iz Nemčije ugotavljata, da ima verjetno 

zmanjševanje brezposelnosti negativen vpliv na donosnost delnic. Relacijo med 

zmanjševanjem brezposelnosti in negativnim vplivom na donosnost delnic vidita v razlogu, da 

zmanjševanje brezposelnosti vodi v povečanje inflacije. Ta pa posledično s povečanjem 

stroškov za plače zmanjšuje dobičke podjetij, kar vpliva na cene delnic. Maghayereh (2003) je 

v svoji raziskavi proučeval dolgoročno povezanost trga kapitala v Jordaniji z izbranimi 

makroekonomskimi dejavniki. Erdogan in Ozlale (2005) sta raziskovala vpliv različnih 

makroekonomskih dejavnikov na trg kapitala v Turčiji. Gan, Lee, Yong in Zhang (2006) so 

raziskovali povezavo med ceno delnic in makroekonomskimi dejavniki na Novi Zelandiji. 

Študijo povezave med borznim indeksom v Indiji in različnimi makroekonomskimi 

spremenljivkami sta izvedla Naik in Padhi (2012). Podobne raziskave za Indijo so izvedli tudi 

Ray (2013), Sireesha (2013) in Kumar (2014). Vse raziskave so pokazale, da so izbrani 

makroekonomski dejavniki pomembno vplivali na spremembo cen delnic podjetij. 

Magistrska naloga proučuje vpliv napovedi pomembnih makroekonomskih dejavnikov, kot so 

stopnja gospodarske rasti, stopnja inflacije, stopnja brezposelnosti in višina dejanske 

referenčne obrestne mere na tržno vrednost družb v Sloveniji. V raziskavi smo se osredotočili 

na slovenske javne delniške družbe, ki kotirajo v prvi in standardni kotaciji Ljubljanske borze. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je proučiti vpliv napovedi izbranih makroekonomskih dejavnikov 

(gospodarska rast, stopnja inflacije, stopnja brezposelnosti) in višine referenčne obrestne mere 

na tržno vrednost slovenskih javnih delniških družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. Izbrani 

makroekonomski dejavniki imajo namreč, sodeč po tujih empiričnih raziskavah, pomemben 

vpliv na trg kapitala, ki se odraža v ceni delnic podjetij. 

Cilji magistrske naloge so: 

- predstaviti razvoj trga kapitala v Sloveniji; 

- predstaviti pomembnost vrednosti delnic za financiranje podjetij in gospodarsko rast; 
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- predstaviti izbrane makroekonomske dejavnike in njihov potencialni vpliv na vrednost 

slovenskih javnih delniških družb; 

- pregled literature o potencialnih vplivih makroekonomskih dejavnikov na tržno vrednost 

javnih delniških družb; 

- analizirati vpliv napovedi izbranih proučevanih dejavnikov na tržno vrednost slovenskih 

javnih delniških družb. 

Analiza vključuje izbrane makroekonomske dejavnike, za katere predvidevamo, da so 

statistično povezani z vrednostjo slovenskih javnih delniških družb. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze raziskave 

Temeljna teza naloge je, da napovedi posameznih makroekonomskih dejavnikov in višina 

referenčne obrestne mere vplivajo na tržno vrednost slovenskih javnih delniških družb. 

V magistrskem delu preverjamo naslednje hipoteze: 

- H1: Pričakovana višja gospodarska rast pozitivno vpliva na tržno vrednost slovenskih 

javnih delniških družb. 

- H2: Pričakovana nižja stopnja inflacije pozitivno vpliva na tržno vrednost slovenskih 

javnih delniških družb. 

- H3: Nižja obrestna mera pozitivno vpliva na tržno vrednost slovenskih javnih delniških 

družb.  

- H4: Pričakovana nižja stopnja brezposelnosti pozitivno vpliva na tržno vrednost 

slovenskih javnih delniških družb.  

Obrazložitev navedenih hipotez je v podpoglavju 4.1. 

1.4 Raziskovalne metode za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu naloge smo uporabili metodo deskripcije. Z metodo deskripcije smo zajeli 

opis določenih dejstev in odnosov med njimi. S pomočjo analize dokumentov smo predstavili 

zgodovino in razvoj trga kapitala na splošno ter v Sloveniji, in sicer s proučevanjem domače 

in tuje strokovne in znanstvene literature ter drugih virov s področja vrednosti podjetij. 

Proučili smo pomembnost trga kapitala, predstavili izbrane makroekonomske dejavnike, ki 

vplivajo na vrednost slovenskih javnih delniških družb ter dosedanje raziskave različnih 

makroekonomskih dejavnikov, ki so povezani s trgom kapitala. 
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V raziskovalnem oziroma empiričnem delu magistrske naloge smo preverili zastavljene 

hipoteze. Pri metodi zbiranja podatkov smo uporabili posredni pristop. V raziskavi smo 

uporabili sekundarne vire podatkov, ki so dostopni iz javnih podatkovnih baz. 

Raziskava zajema slovenski kapitalski trg. V raziskavo smo vključili slovenske javne delniške 

družbe, ki kotirajo v prvi in standardni kotaciji Ljubljanske borze. Na dan 31. 12. 2014 je bilo 

v prvi kotaciji 9, v standardni pa 11 delniških družb, skupaj torej 20 izbranih delniških družb. 

Glede na to, da izbrane delniške družbe predstavljajo 93,08 odstotka celotne tržne 

kapitalizacije, lahko trdimo, da gre za relevanten vzorec slovenskega trga kapitala, predvsem 

z vidika likvidnosti in deleža tržne kapitalizacije. 

Podatke o cenah vrednostnih papirjev za izbrana podjetja smo pridobili na spletni strani 

Ljubljanske borze. Napovedi izbranih makroekonomskih podatkov (napoved gospodarske 

rasti, napoved stopnje inflacije in napoved stopnje brezposelnosti) smo pridobili na spletni 

strani Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Podatke o gibanju 

referenčne obrestne mere (šestmesečni EURIBOR) smo dobili na spletni strani Nove 

Ljubljanske banke. Izračuni se nanašajo na časovno obdobje od leta 2000 do leta 2014. Pri 

tem smo uporabili vse razpoložljive podatke, saj so arhivski podatki o cenah delnic slovenskih 

delniških družb na spletni strani Ljubljanske borze objavljeni šele od leta 2000 dalje. Podatke 

smo spremljali z eno-, tri- in šestmesečnim časovnim zamikom od objave posameznih 

makroekonomskih napovedi. 

V raziskavi smo uporabili deduktivni pristop, ki izhaja iz statističnih metod. Zastavljene 

hipoteze smo preverili z uporabo metode kvantitativnega raziskovanja – statistične metode za 

obdelavo podatkov. 

Linearna regresijska analiza je statistična metoda, s katero raziskujemo linearne vzročne 

povezanosti med eno odvisno in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami.  

Kadar proučujemo odnos med eno odvisno in eno neodvisno spremenljivko, govorimo o 

bivariatni regresiji, kadar pa je v model vključenih več neodvisnih oz. pojasnjevalnih 

spremenljivk, po o multivariatni regresiji. Vpliv posamičnih neodvisnih spremenljivk je 

ocenjen na način, da je neodvisen od medsebojnih vplivov neodvisnih spremenljivk 

(Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 80). 

Hipoteze smo preverili s pomočjo bivariatne regresijske analize, kjer smo parcialno 

proučevali odnos med eno odvisno in eno neodvisno spremenljivko. Kot ločene pojasnjene 

(neodvisne) spremenljivke smo uporabili napovedi gospodarske rasti, napovedano stopnjo 

inflacije, napovedano stopnjo brezposelnosti in referenčno obrestno mero, kot odvisno 

spremenljivko pa stopnjo rasti tržne vrednosti slovenskih javnih delniških družb. 



6 

Odvisna spremenljivka (y): stopnja rasti tržne vrednosti izbranih slovenskih javnih delniških 

družb. 

Podatki o rasti vrednosti slovenskih javnih delniških družb, ki kotirajo v prvi in standardni 

kotaciji Ljubljanske borze, so podani v odstotkih.  

Glede na to, da so napovedi vedno povezane s pričakovanji, učinek pričakovanj pa naj bi se 

na trgu kapitala odrazil šele z določenim časovnim zamikom, smo se odločili, da stopnje rasti 

tržne vrednosti slovenskih podjetij v opazovanem obdobju spremljamo z eno-, tri- in 

šestmesečnim časovnim zamikom po objavi napovedi makroekonomskih podatkov, in sicer 

pomladanskih (konec marca) in jesenskih (konec septembra). 

Ločene pojasnjene (neodvisne) spremenljivke (x): 

x1: pričakovana stopnja gospodarske rasti  

Stopnjo gospodarske rasti merimo v odstotkih in upoštevamo pričakovane stopnje rasti 

realnega BDP v Sloveniji. 

x2: pričakovana stopnja inflacije  

Stopnjo inflacije merimo v odstotkih in upoštevamo povprečno letno stopnjo inflacije. 

x3: obrestna mera 

Obrestno mero merimo v odstotkih in upoštevamo referenčno obrestno mero šestmesečni 

EURIBOR. 

X4: pričakovana stopnja brezposelnosti 

Stopnjo brezposelnosti merimo v odstotkih od aktivnega prebivalstva. 

Vse spremenljivke smo vključili v posamezne biavariatne regresijske modele. S pojasnjeno 

spremenljivko x1 smo preverjali hipotezo H1, s spremenljivko x2 smo preverjali hipotezo H2, 

s spremenljivko x3 smo preverjali hipotezo H3 in s spremenljivko x4 hipotezo H4.  

1.5 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Raziskava je omejena na izbrane slovenske javne delniške družbe, ki kotirajo v prvi in 

standardni kotaciji Ljubljanske borze in ki, merjeno po velikosti tržne kapitalizacije delnic, 

spadajo med največje slovenske delniške družbe (vrednost delnic izbranih družb na dan 31. 

12. 2014). 
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Pomembna omejitev pri proučevanju podjetij je majhnost slovenskega trga kapitala in zato 

posledično tudi majhno število podjetij ter kratka zgodovina trgovanja (majhno število 

opazovanj). Omejitev je tudi povprečna nizka likvidnost delnic in majhna globina trga, kar 

vpliva na oblikovanje in dinamiko tržne cene. 

V raziskavi nismo upoštevali vseh dejavnikov, ki vplivajo na vrednost slovenskih javnih 

delniških družb, ampak smo se omejili le na izbrane makroekonomske dejavnike. Pomembna 

omejitev je zato, ker so bili na slovenskem kapitalskem trgu, predvsem v času izjemne rasti 

cen delnic, izredno pomembni tudi drugi dejavniki, kot npr. izkoriščanje notranjih informacij, 

ki jih določeni investitorji imajo, prevzemna pričakovanja po višjih cenah, špekulativno 

obnašanje investitorjev idr. (Stubelj 2010, 44). 

Podatki o vrednosti slovenskih javnih delniških družb, ki so bili vključeni v analizo, so 

omejeni na časovno obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2014. 

Predpostavljamo pravilnost ter kakovost sekundarnih podatkov, ki smo jih pridobili in 

uporabili v raziskavi.  

1.6 Prispevek k znanosti in stroki 

Prispevek k znanosti predstavlja lastna kvantitativna raziskava z uporabo modela bivariatne 

regresije, ki nam pokaže, kakšen je posamezni vpliv proučevanih napovedanih 

makroekonomskih dejavnikov na vrednost slovenskih javnih delniških družb. Ocenjujemo, da 

ima raziskava znanstveno in strokovno vrednost. Po našem vedenju taka raziskava za 

Slovenijo še ni bila izvedena.  
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2 VREDNOST PODJETJA 

Vrednost podjetja je v denarju izražena vrednost sredstev in dolgov podjetja, ki jo je mogoče 

pričakovati pri poslovnih transakcijah, to je pri nakupih in prodajah. Vrednost podjetja je 

razumljena kot vrednost lastniškega deleža, ki ga ima večinski ali manjšinski lastnik v nekem 

podjetju. Lahko je ocenjena ali že uresničena. Ocenjena vrednost je domnevna in nas 

preusmerja k preudarni poslovni odločitvi, medtem ko je uresničena vrednost že posledica 

sprejete odločitve in predstavlja kupoprodajno ceno delnice. Predvsem lastniki in 

management podjetja želijo večkrat izvedeti, kakšna je resnična vrednost podjetja. Vendar pa 

popolnega odgovora na to vprašanje ni mogoče iskati pri računovodskih podatkih. 

Knjigovodske vrednosti se namreč lahko razlikujejo od tržnih, ki se pogosteje spreminjajo, saj 

tržna vrednost odraža tudi pričakovanja investitorjev o prihodnjih donosih delnice. V 

bilančnih in računovodskih podatkih se namreč skrivajo učinki večletnih računovodskih 

usmeritev in nam ne kažejo vedno aktualne tržne vrednosti podjetja (Koletnik 2010, 20−21).  

V praksi se pogosto poleg knjigovodske in tržne cene uporablja tudi poštena oziroma notranja 

vrednost delnice. To je ocenjena vrednost, ki je ugotovljena s primerno uporabo izbranih 

načinov ter strokovno uveljavljenih metod in tehnik ocenjevanja vrednosti podjetja. Pri 

vrednotenju podjetja se najpogosteje uporablja metoda diskontiranja prostih denarnih tokov. 

Tržna oziroma borzna cena naj bi bila dober kazalnik poštene vrednosti le v primeru 

učinkovitega in zadostno likvidnega trga kapitala. 

2.1 Temeljna vrednost podjetja 

Poznavanje temeljne vrednosti podjetja je pomembno tako za management podjetij kot tudi za 

lastnike oziroma prihodnje investitorje. Cilj temeljne oziroma fundamentalne analize podjetja 

je prepoznati pravo notranjo oziroma pošteno vrednost delnice. Zagovorniki te metode so 

prepričani, da lahko s primerjavo notranje in tržne vrednosti delnice ugotovimo, ali je cena 

delnice podcenjena oziroma precenjena. O precenjenosti oziroma podcenjenosti posamezne 

delnice podjetja pa je mogoče govoriti le ob domnevi, da trg kapitala ni popolnoma učinkovit. 

Če bi bil popolnoma učinkovit, kot to zagovarja teorija učinkovitega trga, potem bi bilo 

nesmiselno iskati takšno neravnotežje, saj bi ga trg sproti odpravljal s svojimi mehanizmi. 

Zagovorniki temeljne analize torej menijo, da trg ni popolnoma učinkovit in da se na njem 

pojavlja neravnotežje. Če se na primer izkaže, da je kakšna delnica precenjena, bo trg s 

svojimi mehanizmi avtomatsko pripomogel, da se bo njegova cena spustila na raven prave 

vrednosti delnice podjetja (Šimon 1996, 13). 

Iz primerjave med notranjo in tržno vrednostjo delnice izhaja naslednja strategija: če je tržna 

cena delnice višja (nižja) od notranje vrednosti delnice, je delnico smiselno prodati (kupiti), 

saj bo zaradi učinkovitosti trga kapitala cena delnice prej ali slej upadla (narasla) in se 

izenačila z njeno notranjo vrednostjo. Pri tem ne gre za to, da se bo cena delnic v trenutku 
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približala njeni notranji vrednosti. Gre bolj za tendenčno približevanje tržne cene ugotovljeni 

notranji vrednosti delnice. Lahko trdimo, da gre za napovedovanje, kako se bo cena delnice 

gibala v prihodnje (Šimon 1996, 15).  

Ocena temeljne vrednosti podjetja pomeni strokovno in nepristransko mnenje ocenjevalcev 

vrednosti podjetij. Potreba po oceni temeljne vrednosti podjetja izhaja iz dejstva, da se 

računovodski podatki posameznih gospodarskih kategorij, običajno bistveno razlikujejo od 

njihovih dejanskih tržnih vrednosti. Zato je pri vrednotenju podjetja ključnega pomena 

uporaba ustreznih metod in tehnik vrednotenja, s pomočjo katerih lahko ocenimo resnično 

vrednost podjetja (Fires 2009). 

Pri ocenjevanju vrednosti podjetja torej ne gre za nezaupanje v kakovost računovodskih 

izkazov in podatkov (računovodska stroka je namreč prožna, ki dopušča legalno izbiro 

računovodskih usmeritev za vrednotenje posameznih gospodarskih kategorij), temveč za 

spoznavanje vrednosti podjetja, ki izhaja iz postavljenih namenov in ciljev vrednotenja 

(Koletnik 2010, 32). 

Poznavanje temeljne vrednosti podjetja je ključnega pomena za različne potrebe in namene 

zaradi naslednjih transakcijskih razlogov (Koletnik 2010, 33): 

- nakup ali prodaja podjetja ali dela podjetja, 

- povečanje kapitala (dokapitalizacija), 

- vstop na borzo (ugotavljanje vrednosti izdanih delnic pri podjetjih, ki gredo na 

organizirani finančni trg), 

- managerski odkup podjetja (prevzem), 

- združitve ali pripojitve, razdružitve (izračun poštenih menjalnih razmerij), 

- razlogi v zvezi s spremembo lastništva in pravno-organizacijskega položaja podjetja, 

- mednarodno računovodsko poročanje (uskladitev računovodskih evidenc s tržnimi 

vrednostmi posameznih gospodarskih kategorij), 

- sanacija, likvidacija ali ocena stečajne mase podjetja, ki je v postopku stečaja, 

- davčni nameni (obdavčitev sredstev in kapitala), 

- sodni spori (kot so denimo dedovanje gospodarske družbe, presoja podjetniških pogodb, 

razdelitev podjetja in podobno), 

- za pravilno odločanje na različnih nivojih (investitorji, zaposleni, kupci, dobavitelji, 

banke ...). 

Vrednotenje podjetja za namen nakupa ali prodaje podjetja je pripomoček pri odločanju kupca 

ali prodajalca, končna ocena pa je rezultat pogajanj obeh strani. Vrednotenje za kakšen drug 

namen, kot npr. za računovodsko poročanje, statusno preoblikovanje, za davčne namene ali za 

transakcije med povezanimi osebami, pa je dokončno. V teh primerih se postavljajo dodatne 

zahteve po neodvisnosti in nepristranskosti ocenjevalca. Tako kot se razlikujejo nameni 

vrednotenja, se razlikujejo tudi vloge ocenjevalca vrednosti. V prvem primeru je izvajalec 
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ocenjevanja svetovalec naročniku, v drugem primeru pa nastopa kot neodvisni ocenjevalec 

vrednosti. 

Pri ocenjevanju vrednosti podjetij se je uveljavila metodologija ocenjevanja na treh 

hierarhičnih ravneh (Praznik 2005, 4): 

- načini ocenjevanja vrednosti, ki predstavljajo najširšo kategorijo metodologije 

ocenjevanja; 

- metode ocenjevanja vrednosti, ki predstavljajo skupek postopkov ocenjevanja v okviru 

posameznega načina; 

- postopki ocenjevanja vrednosti, ki predstavljajo tehnike ocenjevanja znotraj posameznih 

metod ocenjevanja. 

Poznamo tri načine ocenjevanja vrednosti, v okviru katerih poznamo več metod ocenjevanja 

vrednosti podjetij (Praznik 2005, 5): 

- na donosu zasnovan način, pri katerem uporabimo metodo diskontiranega denarnega toka 

ali metodo uglavničenja (kapitalizacije);  

- način tržnih primerjav, v okviru katerega se odločimo o uporabi bodisi metode 

primerljivih podjetij, uvrščenih na borzo, bodisi metode primerljivih kupoprodaj podjetij; 

- na sredstvih zasnovan način, pri katerem ocenimo vrednost posameznih sredstev in 

obveznosti podjetja, pretežno z uporabo metode čiste vrednosti sredstev1 ali z metodo 

presežnih donosov.   

Poznamo statične in dinamične modele vrednotenja. Statični modeli vrednotenja temeljijo na 

primerjavi različnih kazalcev (Brigham in Ehrhardt 2005, 297). Vrednost podjetja določimo 

tako, da na trgu najdemo podobno podjetje ter tako določimo vrednost. S pomočjo borznega 

trga lahko določimo, ali so delnice določenega podjetja precenjene ali podcenjene, če jih 

primerjamo s tržno ceno delnic podobnega podjetja. Pri statičnih modelih je zelo pomembna 

pravilna izbira primerljivih podjetij, saj je namreč smiselno primerjati podjetja, ki so si 

podobna po velikosti, geografskem območju delovanja, imajo podobne proizvode ali storitve 

in podobne prodajne in distribucijske poti. Predvsem pa je pomembno, da ima primerljivo 

podjetje tudi podobno stopnjo tveganja delovanja (Praznik 2004, 85). 

Dinamični modeli predstavljajo sodobnejši pristop vrednotenja podjetij. Vrednotenje podjetja 

na osnovi diskontiranja prihodnjih denarnih tokov je v sodobni praksi najpogosteje 

uporabljena in ob predpostavki trajnega obstoja podjetja, teoretično tudi najbolj pravilna 

metoda določanja vrednosti naložbe. Metoda temelji na predpostavki, da je vrednost naložbe 

enaka vsoti vseh prihodnjih donosov. Pri tem se vsak donos diskontira na sedanjo vrednost z 

diskontno mero, ki izraža časovno vrednost denarja in stopnjo tveganja, povezano z 

možnostjo uresničitve pričakovanega donosa (Praznik 2005, 10). Pri višji stopnji tveganja je 

                                                 

1 Nekateri avtorji jo imenujejo tudi metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti. 
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višja tudi diskontna mera in obratno, pri nižji stopnji tveganja, je tudi diskontna mera nižja. 

Sredstva, ki imajo višje pričakovane denarne tokove, dosegajo višjo vrednost kot sredstva z 

nižjimi denarnimi tokovi (Damadoran 2006, 10). 

2.2 Tržna vrednost podjetja 

Tržna vrednost podjetja je končna vrednost, za katero se pogodita kupec in prodajalec in je 

lahko drugačna od ocenjene vrednosti. Cena podjetja je torej posledica izhodiščne ocenjene 

vrednosti in argumentacijske vrednosti kupca in prodajalca med samim trženjem. Tržna cena 

lahko odstopa od ocenjene vrednosti zaradi različnih razlogov: vrsta kupca in transakcije (na 

primer strateški ali drug kupec), obseg ponudbe in povpraševanja, pogajalska sposobnost, 

informiranost in motivacija kupca, različni dodatni dogovori ter drugo (Koletnik 2010, 42). 

Skupna tržna vrednost vseh delnic podjetja predstavlja tržno kapitalizacijo. Tržna 

kapitalizacija se izračuna tako, da se trenutna tržna vrednost delnice pomnoži s številom vseh 

izdanih delnic podjetja (Finančni slovar, b. l.). 

Tržna kapitalizacija je pomemben podatek iz več vidikov. Ker pomeni percepcijo trga o 

vrednosti podjetja, predstavlja mnenje investitorjev o neto vrednosti družbe. Zato je tržna 

kapitalizacija pomemben dejavnik pri vrednotenju podjetij. Prav tako je uporabna pri 

primerjanju družb z drugimi družbami in regijami. Podatek o tržni kapitalizaciji je pomemben 

tudi za upravljavce premoženja, na podlagi katerega, s prilagajanjem strukture naložbenih 

portfeljev, izpolnjujejo naložbene strategije. Podjetja, ki imajo večjo tržno kapitalizacijo, so 

ponavadi manj tvegana in imajo boljšo likvidnost delnic, v primerjavi s podjetji, ki imajo 

manjšo tržno kapitalizacijo (Finančni slovar, b. l.) 

Ob tržni kapitalizaciji podjetij se izračunavajo tudi tržne kapitalizacije celotnih trgov, 

posameznih regij in indeksov. Zaradi dojemanja resnične velikosti trgov pomaga pogled stvari 

tudi z druge perspektive. Za primerjavo velikosti svetovnih delniških trgov so strokovnjaki v 

ameriški banki Bank of America Merrill Lynch naredili zemljevid sveta, ki prikazuje 

posamezne države glede na velikost delniškega trga. Slika 1 prikazuje borzne trge, ki veljajo 

za največje trge v svetovnem merilu. 
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Slika 1: Prikaz svetovnih delniških trgov 

Vir: Finančni trgi, 2015 

Največje so seveda ZDA, s tržno kapitalizacijo delniškega trga kar 19,8 bilijonov ameriških 

dolarjev, kar predstavlja 52 % svetovnega delniškega trga. Na drugem mestu je Japonska s 

kapitalizacijo 3 bilijonov ameriških dolarjev, sledita ji Združeno kraljestvo (2,7 bilijona) in 

Francija z 1,3 bilijona ameriških dolarjev tržne kapitalizacije (Finančni trgi, 2015). Za 

primerjavo naj povemo, da je celotna tržna kapitalizacija slovenskega delniškega trga bila 

konec decembra 2015 5,4 milijarde evrov. 

2.3 Klasični računovodski modeli vrednotenja podjetij 

Računovodski modeli vrednotenja podjetij so tradicionalni, pri katerih uporabljamo 

računovodske izkaze poslovanja podjetja (predvsem izkaz finančnega položaja, izkaz 

poslovnega izida in izkaz denarnih tokov) po posameznih poslovnih letih. Posamezne 

računovodske podatke iz teh izkazov lahko povežemo z drugimi računovodskimi podatki, in 

sicer na tri načine (Valentinčič 1999, 340): 

- Vodoravna analiza, ki nam s primerjavo istovrstnih podatkov pokaže spremembo 

računovodskega podatka iz preteklega obdobja, torej lahko z njo analiziramo vzroke za 

nastale spremembe. Pravimo ji tudi analiza trenda, saj lahko na podlagi gibanja 

posameznega računovodskega podatka, sklepamo, kaj se dogaja s podjetjem. 
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- Navpična analiza, kjer lahko vsako posamezno postavko iz izkaza finančnega položaja 

izrazimo kot odstotek bilančne vsote in vsako postavko iz izkaza poslovnega izida 

izrazimo kot odstotek od celotnih prihodkov ali čistega dobička.  

- Analiza kazalnikov poslovanja, ki jih izračunamo na podlagi medsebojne primerjave 

dveh postavk iz izkaza finančnega položaja, dveh postavk izkaza poslovnega izida ali po 

eno postavko iz izkaza finančnega položaja z drugo postavko iz izkaza poslovnega izida, 

in sicer tako, da dobimo koeficient.  

V preteklosti so računovodske kazalnike uporabljali za analize kratkoročne kreditne 

sposobnosti, in sicer že ob koncu 19. stoletja (Giacomino in Mielke 1993, 55). Od takrat dalje 

so bili razviti še mnogi drugi kazalniki, ki so bili namenjeni različnim uporabnikom. Pri 

primerjavi kazalnikov vidimo le spremembe na koncu poslovnega leta, ne vidimo pa razlogov 

za nastale spremembe. Zato moramo pri izračunu računovodskih kazalnikov oceniti še 

primernost njegove višine. To lahko storimo z medsebojno primerjavo kazalnikov (Duhovnik 

2002, 176): 

- z normativnimi ali načrtovanimi vrednostmi, 

- istega podjetja v različnih obračunskih obdobjih (zaradi nevarnosti spregleda izjemnih 

vplivov in sprememb na velikost kazalnikov je treba kazalnike opazovati skozi različna 

zaporedna obdobja). 

- različnih podjetij znotraj iste vrste panoge (s primerjavo kazalnikov različnih podjetij 

lahko analitik ugotavlja odstopanja od povprečja, pri čemer mora seveda upoštevati 

strukturne razlike med podjetji).     

Najpogosteje uporabljamo naslednje tradicionalne računovodske kazalnike: 

- EPS – dobiček na delnico, 

- ROE – čista donosnost kapitala, 

- ROA – čista donosnost sredstev, 

- ROI – čista donosnost investicij. 

Pomanjkljivosti klasičnega računovodskega vrednotenja podjetij 

Glavna pomanjkljivost klasičnega računovodskega modela vrednotenja podjetij je, da temelji 

na računovodsko ugotovljenem dobičku, kar pa ne pomeni nujno tudi večje vrednosti za 

lastnika (Mramor 1999, 115). Ne moremo ga torej uporabiti kot merilo vrednosti za lastnika 

podjetja, saj računovodske informacije ne upoštevajo celotnih stroškov kapitala, tveganja in 

časovne vrednosti denarja. Računovodske informacije namreč vsebujejo le vrsto zabeleženih 

dejstev, računovodske usmeritve in osebne presoje (Perner 1998, 102). Zaradi neupoštevanja 

stroškov lastniškega kapitala pri računovodskem dobičku bi bilo treba čistemu dobičku odšteti 

še strošek lastniškega kapitala. Tako dobljena razlika bi predstavljala boljšo oceno uspešnosti 

poslovanja, saj bi upoštevala tudi zahtevano ohranjanje lastniškega kapitala (Bergant 1998, 

22). 



14 

Pri računovodsko ugotovljenem dobičku je treba upoštevati tudi to, da je ta delno odvisen tudi 

od menedžmenta podjetja. To je še posebej pomembno v primerih, ko je menedžment za svoje 

delo nagrajevan na podlagi kratkoročno ugotovljenega dobička, s katerim je možno 

preračunljivo ravnati. Klasični računovodski koncepti so torej ozko usmerjeni le na 

poslovanje podjetij v preteklost, zato spodbujajo eno izmed največjih in najpogostejših 

napačnih ravnanj menedžmenta, ki so kratkoročno naravnana (Gruban 1999, 46). 

Nadaljnja pomanjkljivost klasičnega računovodskega modela je tudi ta, da so kazalniki le 

odraz rezultatov, ne pa tudi vzrokov za nastalo situacijo. Tak model je primeren predvsem za 

ocenjevanje poslovanja podjetij v preteklosti, medtem ko ni zmožen dajati usmeritev, na 

katerih področjih bi lahko podjetja izboljšala svojo konkurenčno prednost (Kaplan in Norton 

2000, 301). 

Kljub temu so lahko klasični računovodski modeli tudi dobro merilo glede učinkovitosti 

poslovanja podjetij, upoštevati in zavedati se moramo le njihovih omejitev. Uporabni so 

predvsem v primerih medsebojne primerjave različnih podjetij ali v primerih analize 

poslovanja posameznega podjetja za določeno časovno obdobje. 

2.4 Sodobni finančni modeli vrednotenja podjetij 

V današnjih zahtevnih poslovnih okoljih, v katerih poslujejo podjetja, moramo uporabljati 

finančne modele, ki presegajo vrzel med računovodskim presojanjem uspešnosti in 

vrednotenjem poslovnih odločitev, na podlagi katerih menedžment sprejema strateške 

odločitve. Pri tem se postavi vprašanje, kako popraviti računovodske podatke in jih upoštevati 

v teoretično pravilnih finančnih modelih, s pomočjo katerih presojamo uspešnost (Ottosson in 

Weissenrieder 1996, 2). 

Podlaga za razumevanje modelov vrednotenja delnic je razumevanje koncepta vrednosti 

denarja v času. Ekonomska razlaga koncepta časovne vrednosti izhaja iz logike, da lahko 

investitor izbira med dvema možnostma: denar lahko porabi za takojšnji nakup potrošnih 

dobrin, ali da razpoložljivo količino denarja naloži v kakšno finančno obliko, in sicer v 

pričakovanju, da bo s tem v prihodnosti pridobil več denarja (Šimon 1996, 15). Če želimo 

med seboj primerjati privlačnost različnih finančnih naložb, katerih denarni tokovi nastopajo 

v različnem času, si lahko pri tem pomagamo s konceptom sedanje vrednosti. Da bi bili lahko 

v posameznem trenutku prihodnji denarni tokovi različnih finančnih naložb medsebojno 

primerljivi, moramo vse prihodnje denarne tokove preračunati v sedanjo vrednost. Pri tem si 

pomagamo z diskontnim faktorjem. V ekonomski teoriji diskontni faktor predstavlja 

oportunitetne stroške denarja. Če oportunitetni strošek denarja ni vnaprej določen, potem 

pomeni zahtevano stopnjo donosa za naložbo glede na njeno tveganost (Šimon 1996, 16).  
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Praksa deli načine vrednotenja podjetij v tri skupine in ti so v praksi tudi največkrat 

uporabljeni (Pratt 2004, 87): 

- način tržnih primerjav: metoda primerljivih podjetij, uvrščenih na borzi; metoda 

primerljivih kupoprodaj; 

- na sredstvih zasnovan način: metoda čiste vrednosti sredstev; 

- na donosu zasnovan način: metoda diskontiranega denarnega toka; metoda kapitalizacije. 

Vsaka metoda ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, nekatere do ocene vrednosti pripeljejo 

neposredno, pri drugih pa je potrebno izvesti več vmesnih postopkov. V praksi je pri 

ocenjevanju vrednosti podjetja v pomoč ocenjevalec vrednosti podjetja. Načeloma velja, da 

ocenjevalci dajejo prednost tistim metodam, ki najbolj neposredno dajejo rezultat za želeni 

predmet in namen ocenjevanja. Kadar je le mogoče, ocenjevalci uporabijo več metod, da bi 

čim bolj vsestransko utemeljili ocenjeno vrednost lastniškega kapitala. Rezultati različnih 

metod so različni, zato nastopi dodatna težava usklajevanja različnih vrednosti in odločanje o 

tem, kolikšno težo nameniti rezultatu pri določanju končne ocene vrednosti. Dileme pri tem 

nekoliko olajša običaj, da se ocenjena vrednost daje v razponu med najvišjo in najnižjo 

vrednostjo, ki pa seveda ne sme biti prevelik. 

2.4.1 Način tržnih primerjav 

Način tržnih primerjav temelji na predpostavki, da dajejo kupoprodaje podobnih premoženj, 

kot je ocenjevano, empirične dokaze o vrednosti ocenjevanega podjetja. Pri tem je bistveno, 

da gre za kupoprodaje med nepovezanimi osebami (Praznik 2005, 12). Pri tem načinu 

ocenjevanja vrednosti je treba izvesti naslednje korake: 

- izbira primerljivih podjetij, 

- izbira in tehtanje tržnih mnogokratnikov, 

- določitev časovnega obdobja 

- prilagoditev izkazov poslovanja ocenjevanega in primerljivih podjetij.  

V okviru tega načina uporabljamo metodo primerljivih podjetij, uvrščenih na borzi in metodo 

primerljivih kupoprodaj podjetij. Pri prvi metodi izbiramo primerljiva podjetja, ki kotirajo na 

borzi in na podlagi borznih kotacij na dan ocenjevanja izberemo primerne tržne 

mnogokratnike. Pri drugi metodi izbiramo podjetja, ki so bila predmet kupoprodaj, in sicer v 

času, ki je čim bližji datumu ocenjevanja (Praznik 2005, 12). 

Prednosti metode primerljivih podjetij, uvrščenih na borzi, so zlasti: cene teh podjetij so na 

voljo za katerikoli datum ocenjevanja vrednosti, trg je najboljše razsodilo za določanje 

vrednosti, metoda je še posebej primerna za ocenjevanje vrednosti manjšinskega deleža. 

Slabosti te metode pa so predvsem: podjetja, uvrščena na borzo so običajno veliko večja od 

ocenjevanega, težko je najti prava primerljiva podjetja, ni razpoložljivih podatkov za 
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posamezne panoge, pri ocenjevanju obvladujočega deleža, je uporaba pribitka za 

obvladovanje subjektivne narave (Praznik 2005, 6). 

Prednost metode primerljivih kupoprodaj podjetij je ta, da je primerna za ocenjevanje 

vrednosti obvladujočega deleža, kjer ni treba upoštevati pribitka za obvladovanje. Slabosti te 

metode pa so predvsem: slabša razpoložljivost ustreznih podatkov v primerjavi z metodo 

primerljivih podjetij, uvrščenih na borzi; kupoprodaje podjetij so opravljene v času, ki se 

razlikuje od datuma ocenjevanja; nerazkritje vseh pogojev kupoprodaje javnosti in pogosto te 

kupoprodaje vsebujejo sinergijsko vrednost za lastnika, kar je lahko sporno pri ocenjevanju 

tržne vrednosti (Praznik 2005,7). 

2.4.2 Na sredstvih zasnovan način 

Ta način se običajno uporablja le za oceno obvladujočega lastništva, kajti le obvladujoči 

lastnik lahko odloča o razprodaji sredstev ob likvidaciji podjetja oziroma o tem, da bo 

sredstva v podjetju najgospodarneje izkoriščal. Prav tako je ta način primeren za oceno 

finančnih holdingov. V tem primeru je treba za oceno manjšinskega lastnika uporabiti odbitek 

za neobvladovanje in odbitek za pomanjkanje tržljivosti (Praznik 2005, 15). 

V okviru na sredstvih zasnovanega načina najpogosteje uporabljamo metodo čiste vrednosti 

sredstev in metodo presežnih donosov. 

Metoda čiste vrednosti sredstev temelji na načelu substitucije, po katerem kupec za določeno 

sredstvo ni pripravljen plačati več, kot bi bil strošek nadomestitve sredstev z enako 

uporabnostjo. Pri tej metodi prilagodimo vsa materialna in nematerialna sredstva in 

obveznosti na (pošteno) tržno vrednost. Razlika med tako ocenjenimi sredstvi in obveznostmi 

predstavlja vrednost lastniškega kapitala. Pri oceni sredstev s to metodo moramo izhajati iz 

njihove najgospodarnejše uporabe, zato je primerno, da se pri uporabi te metode najame 

ocenjevalce vrednosti sredstev. Metoda presežnih donosov temelji na predpostavki ločevanja 

donosov iz opredmetenih osnovnih sredstev od t. i. presežnih donosov iz neopredmetenih 

osnovnih sredstev. Uporabljamo jo le takrat, kadar ni mogoče uporabiti nobene druge metode. 

Najpogosteje se uporablja pri ocenjevanju malih družinskih podjetij, predvsem v Ameriki 

(Praznik 2005, 12−13). 

Prednosti metode čiste vrednosti sredstev so: enostavna za razumevanje, ustrezna je za 

ocenjevanje podjetij, katerih vrednost temelji na sredstvih oziroma naložbah (finančni 

holdingi) pri ocenjevanju obvladujočega lastništva ter da je ustrezna za ocenjevanje 

likvidacijske vrednosti sredstev. Slabosti te metode pa so: zahtevna metoda zaradi 

pridobivanja podatkov o tržnih vrednostih posameznih sredstev in obveznosti; metoda je 

lahko sporna predvsem pri oceni neopredmetenih osnovnih sredstev; neprimerna za podjejta, 

katerih vrednost ni odvisna od materialnih sredstev (Praznik 2005, 7). Prednost metode 



 

17 

presežnih donosov je ta, da je primerna za oceno majhnih družinskih podjetij. Ta metoda ima 

več slabosti, kot npr.: sporna glede tega, katere osnove naj vzamemo za ocenjevanje 

vrednosti; ni statističnih osnov za določanje mere kapitalizacije presežnih donosov; ne 

omogoča vključevanja pričakovane rasti; metoda se v praksi redko uporablja (Praznik 2005, 

7). 

2.4.3 Na donosu zasnovan način 

Na donosu zasnovan način je tretji in tudi najbolj razširjen pri ocenjevanju vrednosti podjetij. 

Pri tem načinu sta ključna dva elementa, in sicer (Praznik 2005, 9): 

- Pričakovan donos, ki običajno predstavlja čisti denarni tok, razpoložljiv za imetnika 

navadne delnice (pri oceni lastniškega kapitala) ali za vse naložbenike (pri oceni 

celotnega kapitala podjetja), za katerega se pričakuje, da ga bo podjetje ustvarilo v 

napovedanem prihodnjem obdobju.  

- Strošek kapitala, ki predstavlja diskontno mero, na podlagi katere diskontiramo 

pričakovani donos na sedanjo vrednost. 

V okviru na donosu zasnovanega načina uporabljamo predvsem metodo diskontiranega 

denarnega toka in metodo kapitalizacije. 

Metoda diskontiranega denarnega toka (DCF metoda) temelji na predpostavki, da je vrednost 

naložbe enaka vsoti vseh prihodnjih donosov. Pri tem se vsak donos diskontira na sedanjo 

vrednost, in sicer z diskontno mero, ki izraža časovno vrednost denarja in mero tveganja glede 

možnosti uresničitve pričakovanega donosa (Praznik 2005, 10). Ta metoda je v ekonomski 

teoriji najprimernejši način ocenjevanja vrednosti vsake naložbe, saj se jo lahko uporablja 

tako pri ocenjevanju vrednosti večinskega (obvladujočega) kot manjšinskega deleža. Pri 

ocenjevanju obvladujočega deleža mora donos vsebovati značilnosti obvladujočega lastnika (s 

katerim ima ta možnost vplivati na poslovanje podjetja), pri ocenjevanju manjšinskega deleža 

pa mora donos izražati značilnosti obstoječega položaja v podjetju (Praznik 2005, 8). 

Če uporabimo to metodo za oceno lastniškega kapitala, moramo pri napovedi upoštevati le 

tiste donose, ki so namenjeni lastnikom navadnih delnic. Diskontna mera mora obsegati 

strošek lastniškega kapitala. Pri oceni celotnega kapitala pa moramo pri napovedi upoštevati 

donose, ki so namenjeni tako lastnikom navadnih delnic kot drugim naložbenikom v podjetju 

(npr. imetniki prednostnih delnic, obveznic in posojilodajalci). Diskontna mera mora v takem 

primeru odražati tehtano povprečje stroškov kapitala (WACC) (Praznik 2005, 10). 

Prednosti metode diskontiranega denarnega toka so: korektnost metode, saj zajema sedanjo 

vrednost vseh prihodnjih uresničenih denarnih tokov; množična uporaba za različne namene; 

predstavlja temeljno metodo ocenjevanja vrednosti. Slabost te metode je predvsem ta, da 

zahteva napoved pričakovanih donosov in oceno ustrezne diskontne mere, kar je lahko 
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sporno. Poleg tega je za naročnika težko razumljiva, v kolikor ima le-ta premalo finančnega 

znanja (Praznik 2005, 5). 

Metoda kapitalizacije je skrajšanja različica metode diskontiranega denarnega toka. 

Ocenjevanje vrednosti pri tej metodi temelji, namesto na projekciji vsakoletnih donosov, na 

normaliziranem letnem donosu, ki bo naraščal ali padal po neki povprečni stopnji v teoretični 

neskončnosti (Praznik 2005, 10). 

Prednosti metode kapitalizacije so v tem, da ne zahteva dolgoročnih napovedi donosov in je 

enostavna za razumevanje, zato jo lahko uporabljajo tudi finančni nepoznavalci. Slabost te 

metode pa je, da preveč poenostavlja metodo diskontiranja, saj predvideva stabilnost 

poslovanja podjetja v teoretični neskončnosti. Nadalje predvideva, da kapitaliziran donos 

predstavlja ustrezno osnovo za prihodnje donose, kar je lahko sporno. Prav tako to metodo 

težko uporabimo za novo nastala podjetja ter za podjetja z visoko stopnjo rasti (Praznik 2005, 

6). 

2.5 Predstavitev trga kapitala 

Trg kapitala je posamezni del celotnega finančnega sistema, ki služi kot motor rasti v 

sodobnem gospodarstvu. Prav tako lahko na trg kapitala gledamo kot na mrežo institucij in 

posameznikov, ki jo sestavljajo regulatorji in operaterji, ki skupaj omogočajo nemoteno 

delovanje trga (Odita b. l., 3).  

Ribnikar (2003, 156) pa pravi, da je trg kapitala sestavni del finančnega trga. Trg kapitala ima 

zelo pomembno vlogo v tržnem gospodarstvu, kjer omogoča prenos prihrankov od 

varčevalcev do investitorjev, ki te prihranke tudi produktivno porabijo. Tako zbrane prihranke 

torej usmerja v čim boljše investicije. 

Globalno razlikujemo dva trga kapitala: primarni in sekundarni trg. Na primarnem trgu se 

novi vrednostni papirji za denarna sredstva prodajajo preko investicijskih posrednikov. Tako 

zbrana denarna sredstva pripadajo podjetju, ki je izdajatelj vrednostnih papirjev. Sekundarni 

trg kapitala pa je namenjen trgovanju že obstoječih vrednostnih papirjev. Na tem trgu torej ni 

na voljo nobenih novih denarnih sredstev, namenjenih investiranju. Zbrana denarna sredstva 

od prodaje vrednostnih papirjev pripadajo namreč le njihovim imetnikom (Odita b. l., 6). 

Špec (1996, 23) navaja štiri oblike trga kapitala, na katerem se trguje z dolgoročnimi 

dolžniškimi in lastniškimi vrednostnimi papirji, in sicer: primarni, sekundarni, terciarni ter 

kvartalni trg kapitala. Primarni trg je namenjen trgovanju z novo izdanimi vrednostnimi 

papirji, medtem, ko se na sekundarnem trgu kapitala odvija vse nadaljnje trgovanje z 

vrednostnimi papirji. Na terciarnem trgu kapitala se delnice, ki kotirajo na borzah, prodajajo 

preko okenc. Kvartalni trg kapitala pa je namenjen prodaji delnic institucionalnim 

investitorjem. 
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Pomembno vlogo pri udeležbi na trgu kapitala imajo tudi njihovi regulatorji. Eden izmed njih 

so tudi borze vrednostnih papirjev. Borza vrednostnih papirjev je prostor, na katerem se 

transparentno trguje z različnimi vrstami dolžniških in lastniških vrednostnih papirjev. 

Ustanovljena je bila z namenom lažjega trgovanja, regulacije in nadzora nad nakupi in 

prodajami vrednostnih papirjev. Osnovna vloga borze vrednostnih papirjev je dnevno 

trgovanje z vrednostnimi papirji na sekundarnem trgu kapitala ter vzdrževanje investicijskega 

in socialno-ekonomskega razvoja. Omogoča torej trgovanje z obstoječimi vrednostnimi 

papirji in odpravlja omejitve, ki bi posameznikom preprečile vlagati svoje prihranke v 

vrednostne papirje. Preostale funkcije borze vrednostnih papirjev so še: določa pravila in 

predpise za pooblaščene borzne posrednike, jim podeljuje licence, določi seznam zahtev za 

izdajatelje vrednostnih papirjev, olajša sekundarno trgovanje z vrednostnimi papirji in 

vzpostavlja mehanizem za reševanje sporov (Odita b. l., 25−26). 

Trenutne cene delnic vsebujejo vse razpoložljive informacije o ceni in samo nove informacije 

lahko vplivajo na spremembo cen delnic. Ta teorija borznega obnašanja se imenuje hipoteza 

učinkovitega trga kapitala (efficient market hypothesis; v nadaljevanju: EMH). Ker so nove 

informacije na voljo le naključno, ni torej nobenega razloga za kakršnekoli sistemske premike 

v delniških donosih. Zagovorniki hipoteze EMH so namreč prepričani, da je trg kapitala 

popolnoma učinkovit. Hipoteza EMH je bila testirana s strani številnih znanstvenikov. V 

raziskavah so bile upoštevane različne hipoteze o obnašanju na delniškem trgu, od tega, da se 

lahko pretekle cene delnic uporabijo za napoved gibanja prihodnjih cen delnic (analitiki 

tehnične analize delnice) do utemeljenega mnenja, da so vrednosti delnic na trgu podcenjene 

ali precenjene in da bi lahko vrednost teh delnic analizirali z uporabo temeljnih spremenljivk 

kot npr. poslovni izid, prihodek od prodaje, kazalnik P/E (price/earnings) in z ostalimi 

ekonomskimi in računovodskimi podatki. Vse od preteklosti pa do današnjih dni so namreč 

analitiki mnenja, da na trgu obstajajo precenjene in podcenjene delnice in da je njihova vloga 

oceniti, katere delnice so ustrezne. Nasprotno pa zagovorniki EMH menijo, da je na trgu 

kapitala sicer možno zaslužiti, vendar je nemogoče pričakovati več od povprečnega donosa 

delnic (Thompson idr. 2003, 4−5). 

Hipoteza EMH razlikuje tri vrste učinkovitosti tega kapitala (Dimson in Mussavian 2000, 4): 

- šibka učinkovitost – kjer gre za trge kapitala z najmanjšo učinkovitostjo in kjer cene 

delnic odražajo vse pretekle informacije;  

- srednja močna učinkovitost – kjer cene delnic odražajo vse javno dostopne informacije, 

pomembne za investitorje; 

- močna učinkovitost – kjer cene delnic odražajo vse informacije, in sicer tako javne kot 

nejavne (notranje) informacije. 
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2.5.1 Zgodovina in razvoj trga kapitala 

Še preden je teorija EHM pridobila svoje zagovornike, je veliko ekonomistov verjelo, da trg 

kapitala ni niti konkurenčen niti učinkovit. Opazno je bilo, da so bile špekulacije v zvezi z 

vrednostnimi papirji v preteklosti daleč od znanstvenih dognanj in da so na gibanje cene 

delnic pogosto bolj vplivala čustva, kot pa sam vzrok. Zagovorniki neučinkovitosti so namreč 

verjeli, da ljudi vodijo predvsem čustva in da je »bikovski« oziroma »medvedji« trend na trgu 

kapitala bolj odsev optimizma in pesimizma vlagateljev. Menili so, da imajo ekonomski 

dejavniki na trgu kapitala komaj opazno vlogo, in da je psihologija oziroma razpoloženje 

vlagateljev precej pomembnejše (Thompson idr. 2003, 6). 

Od »pozlačene« dobe pa vse do leta 1920 je vrednost delnic temeljila na dividendni in 

knjigovodski vrednosti (tj. čista vrednost sredstev na delnico). Z drugimi besedami, delnice so 

se vrednotile podobno kot obveznice, na podlagi zavarovanja in donosnosti (Thompson idr. 

2003, 7). 

Okoli leta 1930 je prišla prva izdaja Graham in Doddove klasike »Security Analysis«. Graham 

in Dodd sta namenila veliko večjo pozornost računovodskim izkazom. Prednost sta dala 

uporabi kazalnika dobička na ceno delnic P/E (angl.price to earnings), namesto knjigovodski 

vrednosti delnic in njihovi dividendni donosnosti. V naslednjih letih se je pojavila nekoliko 

zapostavljena knjiga od J. B. Williamsa »The Theory of Investment Value«. V njej je razvil in 

izoblikoval večino vrednotenj s formulami finančne matematike. Prikazal je, da se lahko cena 

delnic izrazi kot diskontirana sedanja vrednost prihodnjih dividendnih donosnosti. Iz 

njegovega dela izhaja današnje moderno pojmovanje prostega denarnega toka in modela 

ekonomske dodane vrednosti (ang. Economic Value Added; v nadaljevanju: EVA). 

(Thompson idr. 2003, 8). Tako v normalnih trgih pristopi vrednotenja v bistvu temeljijo na 

trditvi, da so vlagatelji pripravljeni plačati samo tisto, kar lahko vidijo (neto sredstva in 

dividende). 

Že desetletja pred teorijo EMH, so ekonomisti v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja naredili 

napredek v pojmovanju, da morajo trgi ustrezati neki racionalnosti, vključno z njegovimi 

velikimi vzponi in padci, kar se za trg kapitala zdi, da ne velja. Eden izmed utemeljitev tega 

fenomena je bil John Maynard Keynes, ki je leta 1936 izdal knjigo »The General Theory of 

Employment, Interest, and Money«. Keynes je bil prepričan, da na cene delnic veliko bolj 

vplivajo človeške socialne aktivnosti oziroma špekulativna pričakovanja, kot pa ekonomski 

dejavniki in matematični modeli. Menil je, da ima »živalski duh« veliko večji vpliv na večino 

ekonomskih odločitev, kot ga ima »nevidna roka« trga. Njegova obrazložitev je deloma 

temeljila na zelo velikem razumevanju človeške narave (Thompson idr. 2003, 8). 

V tem času so ekonomisti razpravljali o učinkovitosti na dva načina, vendar se nista nanašala 

na učinkovitost iz teorije EMH, in sicer: alokacijska učinkovitost in transakcijska 

učinkovitost. Alokacijska učinkovitost se je nanašala na prenos varčevanja k naložbam in tudi 
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k investicijskim skladom, v skladu z njihovo najboljšo možno uporabo. Transakcijska 

učinkovitost pa se je nanašala na stroške trgovanja (kot npr. provizije in davki itd.). Keynes je 

zagovarjal visoke stroške trgovanja in tako obdržati revne stran od igralnic in hkrati prisiliti k 

dolgoročnemu investiranju v naložbe (Thompson idr. 2003, 9). Keynesov pogled je bil 

splošno sprejet med ekonomisti vse do leta 1950. Vodilni postkeynesijanec John Kenneth 

Galbraith je v svoji knjigi The Great Crash med drugim obrazložil, da je nestabilnost in 

neučinkovitost trga kapitala pomemben del v ekonomskih ciklih v Združenih državah 

Amerike, in sicer od ameriške državljanske vojne in borznega kolapsa v letu 1929, ki je bil 

poglavitni dejavnik »velike depresije« v 30. letih prejšnjega stoletja (Thompson idr. 2003, 

10). Finančni ekonomisti se v tistem času niso kaj dosti posvetili raziskovanju učinkovitosti, 

predvsem zaradi slabo razvitih kapitalskih trgov in premalo močne vloge alokacije kapitala 

(Jones in Netter 2008, 2). 

Stališča o naravi trga kapitala so se začela spreminjati v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je 

večina finančnih ekonomistov začela razlagati cene delnic kot njihovo »naključno gibanje« 

(Thompson idr. 2003, 10). Pred letom 1960 so bili ekonomisti mnenja, da »nevidna roka« 

vodi trg in zato ni bilo potreb po dodatnih raziskavah s tega področja. S postopnim 

razvijanjem kapitalskih trgov pa so se začela pojavljati tudi vprašanja, na kakšen način se 

lahko premaga trg. Začele so se izvajati raziskave, ki so se ukvarjale s proučevanjem cen 

delnic, njihovo medsebojno povezanostjo in možno verjetnostjo, ali se lahko cene delnic 

spremenijo v vnaprej določeno napovedano smer.  

V tem kontekstu je EMH postala ena izmed najpomembnejših teorij. Glede učinkovitosti trga 

kapitala obstajata namreč dva nasprotna tabora. Enega predstavljajo zagovorniki teorije EMH, 

drugega pa njeni nasprotniki. Zagovorniki EMH namreč menijo, da vsi investitorji (razen tisti, 

ki razpolagajo z notranjimi informacijami) razpolagajo s podobnimi informacijami. Teorija 

EMH v celoti temelji na predpostavki, da so vse informacije že vključene v trg kapitala in da 

trenutna cena delnic odraža vse razpoložljive informacije. Medtem ko so nasprotniki teorije 

EMH prepričani, da vse informacije niso enakomerno porazdeljene med investitorji in da 

posamezni investitorji lahko razpolagajo z različnimi informacijami (Thompson idr. 2003, 

11).  

2.5.2 Trg kapitala v Sloveniji 

Sestavni del finančnega trga poleg trga denarja predstavlja tudi trg kapitala, na katerem se 

trguje z dolgoročnimi finančnimi oblikami z dospelostjo nad enim letom. V širšem pomenu 

besede zajema trg kapitala trgovanje z vsemi dolgoročnimi finančnimi instrumenti, v ožjem 

pomenu besede pa pomeni trg kapitala mesto trgovanja z dolgoročnimi dolžniškimi in 

lastniškimi vrednostnimi papirji (Mramor 2000, 23−24). Lastniški vrednostni papirji 

predstavljajo delnice podjetij in finančnih institucij, dolžniški vrednostni papirji pa obveznice 
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(podjetij, bank, države, različnih paradržavnih institucij ter skladov), ki kotirajo tako na 

organiziranem trgu kot na trgu OTC. Tu se pojavljajo še vzajemni skladi (Mramor 2000, 41). 

Slovenski trg kapitala delimo na štiri dele (Mramor 2000, 24): 

- primarni trg – ki je namenjen trgovanju novih izdaj finančnih oblik; 

- sekundarni trg – na katerem se trguje z že obstoječimi finančnimi oblikami ali na 

neorganiziranih trgih (prek okenc bank) ali na organiziranih trgih (borzah); 

- terciarni trg – kjer se delnice podjetij, ki kotirajo na borzah, prodajajo na neorganiziranih 

trgih (sivi trg); 

- kvartarni trg – kjer se vrednostni papirji prodajajo institucionalnim investitorjem. 

 

Slika 2: Prikaz strukture finančnega trga in produktov 

Vir: Mramor 2000, 24 

Slika 2 prikazuje strukturo trga kapitala v Sloveniji. Primarni trg kapitala je v Sloveniji slabše 

razvit. Slovenska podjetja se namreč zelo malo zadolžujejo s pomočjo izdaje lastnih 

vrednostnih papirjev, ta način pa najpogosteje uporabljajo slovenske poslovne banke. Za 

slovenski prostor je veliko pomembnejši sekundarni trg kapitala, kjer ima najpomembnejšo 

vlogo Ljubljanska borza vrednostnih papirjev. 

Slovenski trg delnic je razdeljen na tri segmente (Ljubljanska borza, b. l.): 

- vstopna kotacija, 

- standardna kotacija, 

- prva kotacija. 

Vstopna kotacija je segment trga delnic, v katerega so uvrščene delnice, ki izpolnjujejo le 

osnovne pogoje za uvrstitev na borzni trg. Te delnice še niso dovolj zrele za višji segment 

trgovanja (Ljubljanska borza, b. l.). 

Standardna kotacija predstavlja delnice tistih družb, ki imajo večjo transparentnost 

poslovanja, višje zahteve po velikosti in večjo razpršenost. Delnice teh družb presegajo 

kvaliteto vstopne kotacije ali pa se še pripravljajo za vstop v najvišji segment, tj. prve 
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kotacije. Med vlagatelji so delnice teh družb bolj prepoznavne in bolj likvidne od delnic v 

vstopni kotaciji (Ljubljanska borza, b. l.). 

Prva kotacija je namenjena le najbolj kakovostnim delnicam družb, za katere so značilne 

visoka likvidnost, velikost in največja transparentnost poslovanja. Prva kotacija je namenjena 

prepoznavnosti najboljših slovenskih podjetij med mednarodnimi investitorji, saj omogoča 

primerjavo z najboljšimi konkurenčnimi družbami v posamezni panogi. Delnice prve kotacije 

so najbolj likvidne v primerjavi z ostalimi segmenti delniškega trga, saj morajo te delnice 

izpolnjevati dodatne likvidnostne kriterije. Z delnicami podjetij iz prve kotacije se trguje v 

večjem vrednostnem obsegu prometa, večjem številu sklenjenih poslov, značilna je večja 

globina trga in s tem nižji skriti stroški trgovanja (Ljubljanska borza, b. l.). 

Kot meni Simoneti (2010, 69), je za slovenski trg kapitala pomembna priprava nove strategije 

razvoja, ki bo upoštevala posledice finančne krize, spremembe zakonodaje v finančnem 

sektorju EU in vključitev Ljubljanske borze vrednostnih papirjev na kapitalske trge Evropske 

unije. Podlaga za oblikovanje take strategije je bila zbirka prispevkov domačih avtorjev pod 

skupnim naslovom »Razvojne priložnosti trga kapitala v Sloveniji po finančni krizi« (IER, 

2010), kjer so podani rezultati domačih analiz o položaju slovenskega trga kapitala po 

finančni krizi in predlagani številni ukrepe za izboljšanje razmer na tem področju. 

V letu 2015 je nato Odbor za finančno stabilnost (OFS) vladi posredoval predloge glede 

strategije kapitalskih naložb države. Zaradi prevzemnih aktivnosti nekaterih pomembnejših 

slovenskih podjetij in posledično njihovega pričakovanega umika iz borzne kotacije po 

mnenju OFS obstajajo težnje, da se bo obseg trgovanja v prihodnosti še znižal. Namen 

informacije o pomembnosti borze za domači kapitalski trg je bil spodbuditi obravnavo zlasti 

dveh ključnih elementov, in sicer financiranje podjetij z domačim lastniškim kapitalom in 

nadaljnji razvoj pokojninske reforme (Ministrstvo za finance, b. l.). 

Gibanje cen delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, odražajo tudi gospodarske razmere v 

Sloveniji. SBI TOP predstavlja prvi pravi slovenski blue-chip indeks v zgodovini Ljubljanske 

borze, v katerega so vključene le najbolj likvidne delnice. Indeks SBI TOP uporabljamo kot 

benchmark indeks, iz katerega lahko pridobimo informacije o gibanju cen največjih in 

najlikvidnejših delnic na Ljubljanski borzi. Vanj je vključenih od 5 do 10 rednih delnic, ki 

morajo zadostiti naslednjim likvidnostnim kriterijem (Ljubljanska borza, 2011):  

- minimalna tržna kapitalizacija: 50 mio EUR in  

- minimalni povprečni dnevni promet (brez svežnjev): 50 tisoč EUR. 

Na dan 31. 12. 2014 so bile v indeks SBI TOP vključene delnice sedmih izdajateljev (ATVP 

2014, 17):  

     Delež v indeksu: 

− Krka, d. d., Novo mesto   29,50     

− Petrol d. d., Ljubljana   22,42    
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− Telekom Slovenije, d. d.  18,31     

− Zavarovalnica Triglav, d. d.   9,89    

− Sava Re, d. d.     7,88     

− Luka Koper, d. d.    6,00     

− Gorenje, d. d.     3,80    

− Mercator, d. d.    2,20    

Indeks delnic SBI TOP je 31. 12. 2014 dosegel vrednost 784,12 točke in je bil za 19,6 % 

oziroma za 128,46 točke višji v primerjavi z 31. 12. 2013, ko je vrednost indeksa SBI TOP 

znašala 655,66 točk. Najnižjo vrednost v letu 2014 je indeks SBI TOP zabeležil dne 2. 1. 

2014, ko je vrednost znašala 658,28 točke, najvišjo vrednost pa je indeks SBI TOP dosegel 

dne 6. 10. 2014 z 839,40 točke (Bloomberg, b. l.). 

 

Slika 3: Primerjava SBI TOP in tujih borznih indeksov v obdobju od 31. 12. 2008 do 31. 

12. 2014 (indeks: 31. 12. 2008 = 100) 

Vir: Bloomberg, b. l. 

Gornja slika prikazuje gibanje slovenskega trga kapitala v primerjavi z nekaterimi tujimi trgi 

kapitala v obdobju od konca leta 2008 do konca leta 2014. Slovenski borzni indeks SBI TOP 

je namreč v opazovanem obdobju edini izgubil vrednost. Na dan 31. 12. 2014 je dosegel 

vrednost 784,12 točke in je bil za 27,1 % nižji v primerjavi z 31. 12. 2008. Najnižjo vrednost 

je indeks SBI TOP zabeležil 24. 8. 2012, ko je dosegel 501,27 točke.  
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Za razliko od indeksa SBI TOP pa so se vrednosti najpomembnejših svetovnih indeksov 

delnic konec leta 2014 v primerjavi s koncem leta 2008 močno zvišale. V navedenem obdobju 

je največ vrednosti pridobil svetovni indeks MSCI, in sicer za kar 152 %. Tudi ameriški 

borzni indeks Dow Jones je v tem obdobju povečal vrednost za 134,2 %, sledijo pa mu še 

nemški borzni indeks DAX, ki je pridobil 134,2 % vrednosti, ter japonski borzni indeks 

Nikkei z 72,9 % višjo vrednostjo. 

2.5.3 Ljubljanska borza  

Ljubljanska borza, d. d., izvaja v Sloveniji vlogo organiziranega trga vrednostnih papirjev. 

»Ljubljanska borza je delniška družba, ustanovljena za zagotavljanje pogojev, ki so potrebni 

za povezovanje ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papirjih in za trgovanje z drugimi 

finančnimi instrumenti, oziroma za organizirano, pregledno, likvidno in učinkovito 

poslovanje z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi inštrumenti, v skladu z zakonom in 

drugimi predpisi« (Letno poročilo Ljubljanske borze, d. d., 2014).      

Glavne dejavnosti Ljubljanske borze so (Letno poročilo Ljubljanske borze, d. d., 2014): 

− upravljanje borznega trga s finančnimi inštrumenti, za katere je pridobila dovoljenje 

agencije; 

− informiranje o ponudbi, povpraševanju, tržni vrednosti in drugih podatkih o vrednostnih 

papirjih; 

− objavljanje tečajev vrednostnih papirjev; 

− izvajanje analitsko-raziskovalne dejavnosti na področju trga kapitala in finančnega trga. 

V nadaljevanju podajamo kratek kronološki pregled delovanja Ljubljanske borze in njenih 

najpomembnejših dogodkov (Ljubljanska borza, b. l.), in sicer Ljubljanska borza je bila 

uradno ustanovljena kot delniška družba leta 1989. Njeni ustanovitelji in člani so bile 

borznoposredniške hiše in banke. Leta 1990 je potekal prvi borzni sestanek, na katerem je 

sodelovalo štirinajst borznih posrednikov, ki so trgovali z enajstimi vrednostnimi papirji. V 

letu 1993 je Ljubljanska banka začela dnevno objavljati svojo tečajnico, v istem letu pa je 

začela tudi s trgovanjem vrednostnih papirjev preko elektronskega sistema BIS. V naslednjih 

letih je Ljubljanska borza vključevala nove vrednostne papirje, ki so bili razdeljeni v različne 

kotacije, s čimer se je začel postopoma razvijati slovenski trg kapitala. V letu 1999 so morali 

izdajatelji, na podlagi zakonske zahteve Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, 

izdati vrednostne papirje v nematerializirani obliki. Ljubljanska borza je leta 2000 začela z 

izračunavanjem različnih borznih indeksov, med katerimi je bil najpomembnejši Slovenski 

indeks delnic SBI 20, v naslednjem letu pa je združila borzni kotaciji A in B v enotno borzo 

kotacijo. Leta 2002 je Ljubljanska borza začela z elektronskim sistemom obveščanja 

izdajateljev (SEOnet), preko katerega so izdajatelji vrednostnih papirjev začeli z obveščanjem 

javnosti o pomembnih dogodkih, ki bi lahko imeli vpliv na ceno delnic. S tem je Ljubljanska 

borza želela doseči pravočasno in splošno dostopnost informacij in zagotoviti enakovreden 
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položaj med vsemi tržnimi udeleženci. V letu 2005 je bila uvedena elitna kotacija najboljših 

slovenskih podjetij, imenovana Prva kotacija. Leto kasneje je bil uporabljen nov blue-chip 

indeks SBI TOP. Vanj so se lahko uvrstile le delnice iz indeksa SBI 20 in ki izpolnjujejo 

nekatere kriterije (npr. 100 milijonov evrov tržne kapitalizacije, vsaj 50.000 evrov 

povprečnega dnevnega prometa in povprečno dnevno vsaj 10 transakcij). Tik pred začetkom 

krize v letu 2008 je Ljubljansko borzo, d. d., dokončno prevzela Dunajska borza. Danes ima 

holdinška družba CEESEG AG Dunaj, Avstrija, v 100-odstotni lasti vse delnice Ljubljanske 

borze.  

Konec leta 2014 je imela Ljubljanska borza 17 borznih članov, od tega 4 tuje. Dobršen del 

prometa tujcev se izvede preko domačih lokalnih borznih posrednikov, saj le-ti skupno 

dosegajo 87,4-odstotni tržni delež. Delež tujih posrednikov v skupnem borznem prometu 

ostaja v primerjavi z letom 2013 stabilen in znaša 12,6 % (Letno poročilo Ljubljanske borze, 

d. d., 2014).      

V letu 2014 je na Ljubljanski borzi, d. d., celotni promet znašal 686,3 milijona EUR, od tega 

je 460,1 milijona EUR predstavljal promet brez svežnjev, kar je 49,9 % več v primerjavi z 

letom 2013. Z delnicami je bilo opravljenega največ prometa, in sicer v višini 608,1 milijona 

EUR, kar predstavlja kar 89,8 % celotnega prometa. Po strukturi prometa sledijo še obveznice 

z 10,2-odstotnim deležem prometa (Letno poročilo Ljubljanske borze, d. d., 2014).      

Slika 4 nam prikazuje deleže opravljenega borznega prometa na Ljubljanski borzi po 

posameznem tipu vrednostnega papirja v obdobju od leta 1999 do leta 2014. 

 

Slika 4: Deleži borznega prometa po tipu vrednostnega papirja v letih 1999−2014 

Vir: ATVP, Ljubljanska borza. 
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V letu 2014 se je celotni obseg prometa povečal za kar 75,2 % v primerjavi z letom 2013. V 

celotni strukturi prometa se je v letu 2014 delež trgovanja najbolj spremenil pri delnicah, ki so 

v primerjavi z letom 2013 pridobile 12,5 odstotnih točk, v primerjavi z letom 1999 pa kar 24,8 

odstotnih točk. Po vrednostnem obsegu so v letu 2014 navadni posli predstavljali 67,0 % 

sklenjenih poslov na borzi, v letu 2013 pa 78,3 %. Povprečni dnevni promet v letu 2014 je bil 

2,8 milijona EUR, v letu 2013 pa 1,6 milijona EUR (Letno poročilo Ljubljanske borze, d. d., 

2014).   

V letu 2014 se je vrednost tržne kapitalizacije delnic, glede na leto 2013, povečala za kar 20,1 

% in je konec decembra znašala 6.214,0 milijonov EUR, kar je predstavljalo 16,8 % bruto 

domačega proizvoda preteklega leta. Navedeno povečanje je posledica rasti tečajev delnic ter 

dokapitalizacij (Letno poročilo Ljubljanske borze, d. d., 2014).   

Prav tako se je v preteklem letu pomembno povečala vrednost tržne kapitalizacije obveznic, 

ki je glede na leto 2013 dosegla 25,5-odstotno rast. Navedeno povečanje je posledica uvrstitve 

8 novih obveznic v skupni vrednosti izdaje 3.671,8 milijonov EUR ter petih dokapitalizacij v 

skupni vrednosti 316,9 milijona EUR (Letno poročilo Ljubljanske borze, d. d., 2014).    

Na sliki 5 je prikazana vrednost celotne tržne kapitalizacije na Ljubljanski borzi v letih od 

1999 do 2014.   

 

Slika 5: Tržna kapitalizacija v letih 1999−2014 

Vir: ATVP, Ljubljanska borza. 
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V obdobju od leta 1999 do 2007 je vrednost celotne tržne kapitalizacije linearno naraščala, 

svojo najvišjo vrednost pa je dosegla v letu 2007, v času pred svetovno finančno krizo, v 

višini 26,7 milijonov evrov. Od tega je tržna kapitalizacija delnic v tem letu predstavljala kar 

74 %, tržna kapitalizacija obveznic pa 22 %. Preostanek, 4 % tržne kapitalizacije, je pripadal 

trgu investicijskih skladov. V letu 2014 je celotna tržna kapitalizacija znašala 23,7 milijonov 

evrov, njena struktura pa se je bistveno spremenila v primerjavi z obdobjem pred finančno 

krizo. Tako je tržna kapitalizacija delnic v letu 2014 predstavljala le še 26 %, tržna 

kapitalizacija obveznic pa kar 74 % celotne tržne kapitalizacije. 

2.6 Pomembnost vrednosti delnic za financiranje podjetij in gospodarsko rast 

Sprememba vrednosti delnic ima potencialni vpliv tudi na gospodarsko rast, pri čemer ima 

pomembno vlogo delovanje transmisijskega mehanizma denarne politike ter kanalov, preko 

katerih se ukrepi denarne politike, ki jo izvajajo centralne banke, prenašajo na gospodarstvo.  

Obstajajo različne razlage denarnega transmisijskega mehanizma. Transmisijski mehanizem 

Drenovec (1999) označuje kot nekakšne "kanale", preko katerih poteka delovanje ukrepov 

ekonomske politike na njihove končne cilje. Ribnikar (2003) pa o transmisijskem mehanizmu 

pravi: "S transmisijskim mehanizmom mislimo na vse spremembe, ki se zgodijo, da se 

ponovno vzpostavi denarno ravnovesje, ki ga je porušila dodatna količina denarja, ki je prišla 

v obtok." 

Skupna razlaga pojma denarnega transmisijskega mehanizma je, da se odločitev centralne 

banke o spremembi instrumentov denarne politike, na poseben način prenese na agregatno 

povpraševanje oz. gospodarsko rast. 

Transmisijski mehanizem denarne politike poteka preko naslednjih ključnih kanalov: 

- kanal obrestne mere; 

- kanali, ki delujejo preko cen drugih oblik premoženja: 

· kanali deviznega tečaja ali mednarodni kanal, 

· kanali cen delnic; 

- posojilni kanal. 

Kanali cen delnic 

Podlaga transmisijskemu mehanizmu je Tobinova q-teorija, po kateri instrumenti denarne 

politike, preko sprememb vrednosti delnic, vplivajo na gospodarstvo. Tobin je definiral q kot 

razmerje med tržno vrednostjo podjetja in stroški nadomestitve kapitala. Kadar bo vrednost q 

visoka, bo relativno visoka tudi tržna cena delnic, zato bo tudi nova oprema oziroma 

investicija, glede na tržno vrednost podjetja, relativno poceni. Investicijski izdatki se bodo 

povečali, s čimer se bo povečalo tudi agregatno povpraševanje. In obratno. Kadar bo vrednost 
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q nizka, se bodo investicijski izdatki zmanjšali, ker je tržna vrednost delnic nižja glede na 

stroške nadomestitve kapitala. Če želijo podjetja povečati svoj kapital, bodo, zaradi 

prenizkega q kupila drugo podjetje, katerega tržna vrednost je prav tako nizka, s čimer bodo 

povečala svoj obseg sredstev kljub nizkim investicijam v opremo. Vpliv na spremembo 

investicije in posledično na gospodarstvo lahko shematično prikažemo (Mishkin 2013, 664–

666): 

M↑ → Pe↑ → q↑ → I ↑ → Y↑ 

Pomen oznak je sledeč: 

- M − količina denarja v obtoku, 

- Pe − cena delnic, 

- I − investicije, 

- Y − narodni dohodek. 

Pri potrošnji se upošteva tudi učinek premoženja. Sprememba v instrumentih denarne politike 

povzroči spremembo cen delnic, kar vpliva tudi na višino premoženja posameznikov. 

Bistvena sestavina finančnega premoženja so delnice. Zaradi ekspanzivne denarne politike se 

cene delnic zvišajo, s čimer se zviša tudi vrednost finančnega premoženja (W) posameznikov. 

To ima ugoden vpliv na povečanje življenjskega dohodka posameznika, ki bo zato lahko 

povečal tudi svojo potrošnjo (C↑). Ta kanal lahko shematično prikažemo (Mishkin 2013, 

666–667): 

M↑ → Pe↑ → W↑ → C↑ → Y↑ 

Sprememba instrumentov denarne politike pa ima tudi likvidnostni učinek. V primeru večjih 

finančnih težav bi gospodinjstva s prodajo svojih stanovanj in trajnih dobrin, ki so nelikvidna 

sredstva, ustvarila izgubo, saj je prodaja teh dobrin povezana z visokimi stroški. Če pa bi 

gospodinjstva, namesto stanovanj in trajnih dobrin, razpolagala s finančnimi sredstvi (npr. 

delnicami, obveznicami in depoziti v bankah), pa do takšne izgube ne bi prišlo, saj so za 

prodajo teh sredstev značilni nižji stroški. Ob povišanju cen delnic (Pe↑), se bo povečala tudi 

vrednost finančnega premoženja potrošnikov. Potrošniki bodo tako povečali izdatke za nakup 

stanovanj in trajnih dobrin, saj bodo svojo premoženjsko situacijo ocenili kot bolj varno. 

Omenjeni kanal lahko prikažemo (Mishkin 2013, 669–670). 

M↑ → Pe↑ → W↑ → verjetnost finančnih težav↓ → izdatki za trajne dobrine in stanovanja↑ 

→ Y↑ 
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3 MAKROEKONOMSKI DEJAVNIKI IN NJIHOV VPLIV NA TRŽNO 

VREDNOST PODJETIJ 

Makroekonomija je ekonomska veda, ki se ukvarja z raziskovanjem celotnega gospodarstva. 

Viri za ekonomsko raziskovanje so podatki o različnih ekonomskih parametrih, ki jih za 

raziskovanje in analize zbirajo statistični uradi držav (Statistični urad Republike Slovenije, 

ECB ...) in mednarodne organizacije (Eurostat, IMF, OECD ...). Raziskovalci uporabljajo 

različne metode za analiziranje podatkov. V veliki večini uporabljajo ekonometrijo. 

Statističnih podatkov ne uporabljajo samo ekonomisti, ampak imajo ti podatki močan vpliv 

tudi v finančnem svetu. Tako številni avtorji v strokovni literaturi navajajo številne 

makroekonomske podatke, ki imajo vpliv na gibanje cen delnic (Blanchard, Johnson in 

Angelo 2003, 17). 

Raziskovanje vpliva makroekonomskih kazalcev na uspešnost delnic je odvisno od dejstva, 

kako je cena posamezne delnice determinirana. V splošnem bi lahko rekli, da na ceno vplivata 

ponudba in povpraševanje. Kako se določi cena delnice, je veliko bolj kompleksno vprašanje. 

Finančni analitiki pri vrednotenju cen delnic uporabljajo različne modele, v katerih poleg 

osnovnih podatkov o podjetju, pregledajo še, kakšne so napovedi s strani menedžmenta za 

prihodnje delovanje podjetja ter kakšne so makroekonomske napovedi, saj so le-te bistvene za 

ocenjevanje parametrov, ki vstopajo v enačbe. 

3.1 Predstavitev makroekonomskih dejavnikov 

Kot že omenjeno, na trg kapitala vplivajo številni makroekonomski dejavniki. V nadaljevanju 

predstavljamo ključne makroekonomske dejavnike, za katere smo s pregledom strokovne in 

znanstvene literature ter različnih pomembnih empiričnih tujih raziskav ugotovili, da imajo 

pomembnejši vpliv na trg kapitala, ki se odraža v ceni delnic podjetij. Gre predvsem za 

gospodarsko rast, inflacijo, brezposelnost in višino obrestnih mer.  

3.1.1 Gospodarska rast 

Ekonomska rast predstavlja večanje potencialnega bruto domačega proizvoda (BDP) 

posamezne države. Izmed vseh makroekonomskih dejavnikov je najpomembnejša mera 

ekonomske aktivnosti posameznega gospodarstva BDP. Stopnjo rasti BDP imenujemo 

gospodarska rast. BDP meri celotno vrednost proizvedenih dobrin in storitev v posamezni 

državi. Predstavlja seštevek denarnih vrednosti vseh potrošnih dobrin (C), naložbenih dobrin 

(I), vladnih nakupov (G) in neto izvoza v druge države (X) (Samuelson in Nordhaus 2002, 

390). 

BDP = C + I + G + X 
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Podatke o BDP uporabljamo za merjenje celotne uspešnosti in delovanja gospodarstva in 

služijo nosilcem ekonomske politike za presojo, ali se gospodarstvo širi ali krči, ali obstaja 

nevarnost hude recesije ali inflacije. Če želijo ekonomisti določiti stopnjo ekonomskega 

razvoja posamezne države, uporabijo BDP na prebivalca (Samuelson in Nordhaus 2002, 390). 

Ključni pogled teorije ekonomske rasti je, da povečanje sredstev (dela, kapitala in drugih 

vhodnih dejavnikov) predstavlja gonilno silo stabilne rasti življenjskega standarda v daljšem 

časovnem obdobju. Povečanje omenjenih dejavnikov se odraža na več načinov. Prihranki 

gospodinjstev in trg kapitala predstavljata kanale, preko katerih podjetja vlagajo v novo 

investicijsko blago, s čimer se poveča osnovni kapital gospodarstva (Rossana 2011, 300). 

Poznamo štiri dejavnike ekonomske rasti (Samuelson in Nordhaus 2002, 519): 

- človeški viri (velikost delovne sile, izobrazba, usposobljenost in disciplina); 

- naravni viri (nafta, plin, zemlja in podnebje); 

- oblikovanje kapitala (oprema in tovarne, socialni kapital); 

- tehnologija (kakovost znanstvenega in tehničnega znanja, menedžerski »know-how«, 

nagrada za inovacije). 

Človeški viri so sestavljeni iz količine delavcev ter njihove spretnosti in usposobljenosti. 

Mnogi ekonomisti namreč menijo, da je kakovost dela (znanje in usposobljenost delovne sile) 

najpomembnejši dejavnik ekonomske rasti. Naj država kupi še tako napredno tehnološko 

opremo, lahko te kapitalne dobrine učinkovito uporabljajo le usposobljeni delavci (Samuelson 

in Nordhaus 2002, 520).  

 Naravni viri predstavljajo drugi klasični dejavnik ekonomske rasti. Pomembni naravni viri so 

zemlja, nafta in plin, gozdovi, voda itd. Nekatere razvite države so rasle predvsem na podlagi 

svojih bogatih naravnih virov (npr. Kanada in Norveška z veliko proizvodnjo v kmetijstvu, 

ribištvu in gozdarstvu). Spet za druge države, ki nimajo veliko naravnih virov, pa so veliko 

bolj pomembne storitvene dejavnosti (npr. Japonska, ki je bolj odvisna od dela in kapitala, kot 

pa od svojih naravnih virov) (Samuelson in Nordhaus 2002, 520).  

Oblikovanje kapitala lahko predstavlja stvarni kapital (kot npr. ceste, oprema, računalniki, 

tovarne, elektrarne itd.), po drugi strani pa se lahko vlade lotevajo številnih naložb, ki jih 

imenujemo socialni kapital. Socialni kapital je sestavljen iz velikih projektov (npr. namakalni 

sistemi, vodni projekti, boljše javno zdravstvo itd.), ki omogočajo cvetoče trgovine in živahno 

poslovanje. Ti projekti predstavljajo pozitivne zunanje učinke, ki jih zasebna podjetja ne 

morejo doseči (Samuelson in Nordhaus 2002, 520).  

Tehnološke spremembe in inovacije predstavljajo četrti, najbolj vitalen dejavnik hitre rasti 

življenjskega standarda. Tehnološke spremembe pomenijo spremembe v proizvodnji, uvedbo 

novih proizvodov in storitev. Številni tehnološki napredki (računalniki, telekomunikacije in 

sektorji z visoko tehnologijo) veliko prispevajo k boljšemu življenjskemu standardu ljudi v 
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tržnih gospodarstvih. Zaradi izboljševanja življenjskega standarda, so ekonomisti dolgo časa 

razmišljali, kako spodbuditi tehnološki napredek. Kajti zavedati se moramo, da tehnološke 

spremembe niso mehanični proces za preprosto odkrivanje novih produktov, ampak zahtevajo 

hitre inovacije in spodbujanje podjetniškega okolja (Samuelson in Nordhaus 2002, 521).  

Ekonomisti si niso enotni med seboj, kateri dejavniki najbolj prispevajo k ekonomski rasti. 

Nekateri poudarjajo potrebo po povečanju naložb v kapital, drugi zagovarjajo raziskovanje in 

razvoj ter tehnološke spremembe, spet tretji pa poudarjajo vlogo bolj izobražene delovne sile 

(Samuelson in Nordhaus 2002, 522). 

Treba pa se je zavedati, da gospodarstvo nikoli ni raslo v enakomernih intervalih, temveč je 

zanj značilno nihanje poslovnega cikla, ki se začne z gospodarskim razcvetom (ekspanzijo) in 

konča s krčenjem (kontrakcijo) gospodarstva. Ekonomisti poslovne cikle delijo v dve glavni 

fazi: recesijo (krčenje) in ekspanzijo (razcvet) gospodarstva. Točke obrata v gibanju 

poslovnega cikla predstavljajo »vrhovi« in »dna«. V poslovnem ciklu označuje pot navzdol 

(od »vrha« proti »dnu«) začetek recesije, ki najpogosteje predstavlja obdobje, v katerem BDP 

upade v vsaj dveh zaporednih četrtletjih (Samuelson in Nordhaus 2002, 433). 

Pari poslovnih ciklov niso povsem enaki. Nekatera »dna« so namreč zelo globoka in široka 

(kot v času velike gospodarske krize), spet druga pa so plitka in ozka (kot v času recesije). 

Čeprav pari poslovnih ciklov niso povsem enaki, pa obstajajo nekatere običajne značilnosti 

pojava recesij (Samuelson in Nordhaus 2002, 433):  

- upad potrošniških nakupov in s tem zmanjšanje proizvodnje ter padec realnega BDP; 

- zmanjšanje povpraševanja po delu, sledita odpuščanje in višja brezposelnost; 

- močen padec poslovnih dobičkov podjetij, vlagatelji zaznajo zastoj, zato se znižajo cene 

delnic. Običajno v recesiji padejo tudi obrestne mere, saj se zmanjša povpraševanje po 

kreditih. 

Ekspanzije pa so zrcalna slika recesij, kjer vsi omenjeni dejavniki delujejo v nasprotni smeri.  

V času recesije običajno centralne banke znižajo obrestne mere, da bi spodbudile 

gospodarstvo. Denar se poceni, kar podjetjem in posameznikom omogoča lažje financiranje 

projektov. Vlagatelji v tem obdobju niso naklonjeni tveganju z investiranjem. Poveča se 

brezposelnost, zaradi nižjih plač pa se zmanjša tudi potrošnja. Tečaji na borzah začnejo padati 

zaradi panične prodaje delnic, povečajo pa se naložbe v obveznice. Ko poslovni cikel doseže 

svoje dno, so tečaji delnic podjetij že zelo nizki. Takrat začnejo vlagati samo bolje izobraženi 

vlagatelji, ki pa so v manjšini. Z upočasnjevanjem rasti cen obveznic se začne denar iz dragih 

obveznic in bančnih depozitov seliti v cenejše delnice, kar posledično zviša cene delnic. 

Trajanje recesije je odvisno predvsem od dolžine in globine padca gospodarstva ter od 

njegovega vzroka. V času ekspanzije vlagatelji sprejemajo večja tveganja. V tem obdobju so 

donosi obveznic nizki zaradi višanja obrestnih mer, prav tako pa so višji tečaji delnic podjetij. 

Glede na to, da borzni ciklus običajno prehiteva gospodarskega, se lahko začne gospodarstvo 
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ohlajati že v času, ko še vedno prihajajo novice o dobrih poslovnih rezultatih podjetij 

(Samuelson in Nordhaus 2002, 433). 

Slika 6 prikazuje primerjavo letnih stopenj realne gospodarske rasti v državah Evropske unije 

in v Sloveniji. Največji upad gospodarske rasti je beležen v letu 2009 zaradi svetovne 

finančne krize. 

 

Slika 6: Gospodarska rast v letih 2000−2014 

Vir: Eurostat 2015a. 

3.1.2 Inflacija 

Inflacija je dvig splošne ravni cen v gospodarstvu, kar ob ostalih nespremenjenih dejavnikih 

privede do zmanjšanja kupne moči in na ta način znižanja blaginje ekonomskih subjektov. 

Inflacijo izrazimo statistično v odstotkih, kot stopnjo inflacije. Lahko gre za enkraten dvig 

cen, lahko pa je rast cen prisotna dalj časa. Inflacijo Turk (2009) opredeli kot »zviševanje 

splošne ravni cen, ki hkrati pomeni zmanjševanje kupne moči denarja; položaj, ko povečanje 

celotnega povpraševanja ob manjšem povečanju ponudbe povzroča nastanek vrzeli v ponudbi 

ali ko se količina denarja v obtoku povečuje hitreje kot potrebe gospodarstva po denarju.« 

Je tako ekonomsko kot tudi socialno nezaželen pojav, zato si države prizadevajo za čim nižjo 

inflacijo. Ni natančno jasno, kaj naj bi bila optimalna višina inflacije, vendar se z vidika 

ekonomske teorije upošteva, da mora rast cen ustrezati ravnotežni rasti gospodarstva.       

Dolgoročno obstaja med inflacijo in ekonomsko rastjo obratna povezava v obliki črke U. 

Rezultati študije več držav o povezavi med inflacijo in rastjo namreč kažejo, da je ekonomska 

rast najmočnejša v državah z nizko inflacijo, medtem ko imajo države z visoko inflacijo ali 

deflacijo običajno počasnejšo rast (Brigham 2005, 585). Kljub temu da se ekonomisti ne 

strinjajo glede natančnega cilja za inflacijo, se zdi, da napovedljiva in rahlo naraščajoča raven 

cen zagotavlja najboljše okolje za zdravo ekonomsko rast (Brigham 2005, 586). 
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V nadaljevanju so predstavljene štiri obstoječe klasifikacije inflacije (Plešec in Marzidovšek 

2000, 3−5). 

Odprta/zadušena 

Inflacija je odprta, v primeru prosto oblikovanih cen na trgu, glede na tržno ponudbo in 

povpraševanje. Zadušena pa je inflacija tedaj, ko vlada administrativno nadzoruje oblikovanje 

cen proizvodov in storitev ali komponent (inputov) cen. Vsako presežno povpraševanje je 

tako zadušeno že na ravni stroškov. 

Pričakovana/nepričakovana 

Kadar ekonomski subjekti v gospodarstvu pričakujejo naraščanje ravni cen, govorimo o 

pričakovani inflaciji. Pričakovanja namreč določajo in označujejo učinek inflacije. Kadar pa 

je naraščanje ravni cen nenadno, govorimo o nepričakovani inflaciji. Le nepričakovana 

inflacija realno negativno vpliva na proizvodnjo in zaposlenost. 

Polzeča/uravnavana/galopirajoča/hiperinflacija 

Omenjene vrste inflacije razlikujemo glede na stopnjo, po kateri cene naraščajo. Rast cen, ki 

ne preseže 2–3 % ter ne prinaša visokih inflacijskih pričakovanj, imenujemo polzeča inflacija. 

Uravnavana inflacija je višje, dvoštevilčno naraščanje cen. Nenehno, še hitrejšo rast cen 

imenujemo galopirajoča inflacija. Nenavadno oziroma visoko naraščanje ravni cen pa 

imenujemo hiperinflacija, kjer denar izgubi funkcijo hranilca vrednosti in delno tudi funkcijo 

menjalnega sredstva. 

Povpraševalna/stroškovna 

Klasična teorija loči povpraševalno in stroškovno inflacijo glede na vzroke, ki so povzročili 

inflacijo. Kadar je vzrok inflacije presežno agregatno povpraševanje, ki povzroči premik 

funkcije agregatnega povpraševanja, govorimo o povpraševalni inflaciji. Kadar pa so vzrok 

inflacije naraščajoči stroški, kjer stroškovni pritiski povzročajo premik funkcije agregatne 

ponudbe, pa govorimo o stroškovni inflaciji. 

3.1.3 Brezposelnost 

Pod pojmom brezposelnost razumemo skupino ljudi, ki niso zaposleni in aktivno iščejo delo 

ali čakajo, da se bodo vrnili na delo. Natančnejša definicija opredeljuje brezposelne osebe v 

naslednjih primerih (Samuelson in Nordhaus 2002, 563): če oseba ne dela in je v zadnjem 

mesecu aktivno poskušala najti delo, če je na prisilnem dopustu in čaka, da jo pokličejo nazaj 

na delo, ali če čaka na začetek dela v prihodnjem mesecu. Pri tem mora brezposelna oseba 

prijaviti posebne poskuse, da bo aktivno iskala delo (npr. pošiljanje življenjepisov, opravljeni 

intervjuji za službo itd.). 
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Stopnja brezposelnosti predstavlja število brezposelnih, deljeno s celotno delovno silo 

(Samuelson in Nordhaus 2002, 563). Brezposelnost predstavlja enega izmed najbolj perečih in 

aktualnih problemov, s katerimi se danes še vedno spopadajo evropske države, močno pa jo 

občutimo tudi v Sloveniji, ki beleži visoko stopnjo brezposelnosti že vse od začetka svetovne 

finančne krize. Stopnjo brezposelnosti, zaradi mednarodne primerljivosti, izražamo z 

odstotkom uradno registriranih nezaposlenih od aktivnega prebivalstva.  

Visoka brezposelnost predstavlja ekonomski in obenem tudi socialni problem. Brezposelnost 

je ekonomski problem, ker predstavlja neizkoriščene dragocene vire. Ko namreč brezposelnost 

narašča, gospodarstvo v bistvu »odvrže« dobrine in storitve, ki bi jih lahko proizvedli 

brezposelni delavci. Brezposelnost obenem predstavlja tudi socialni problem, saj povzroča 

veliko trpljenje brezposelnih, ki so deležni zmanjšanih dohodkov. V obdobjih visoke 

brezposelnosti, vplivajo ekonomske težave tudi na čustveno in družinsko življenje ljudi. 

Rezultati psiholoških raziskav so namreč pokazali, da je izguba dela podobno travmatična 

izkušnja, kot smrt bližnjega. V takšnih razmerah se katastrofalno poslabša tudi zdravstveno 

stanje ljudi (Samuelson in Nordhaus 2002, 564).   

Ekonomisti opredeljujejo tri različne vrste brezposelnosti (Samuelson in Nordhaus 2002, 

564): frikcijsko, strukturno in ciklično. 

Do frikcijske brezposelnosti prihaja zaradi nenehnega gibanja ljudi med regijami, službami 

med različnimi življenjskimi cikli. Kljub temu da bi bilo gospodarstvo polno zaposleno, bi še 

vedno obstajala skupina ljudi, ki bi iskala delo. Frikcijsko brezposelni delavci namreč pogosto 

menjavajo službe oziroma iščejo boljšo službo, zato so pogosto mišljeni kot prostovoljno 

brezposelni delavci (Samuelson in Nordhaus 2002, 566). 

Strukturna brezposelnost predstavlja neusklajenost med ponudbo in povpraševanjem po 

delavcih. Do neusklajenosti lahko pride zaradi novega povpraševanja po eni vrsti dela, 

medtem ko upada povpraševanje po drugi vrsti dela, ponudba pa se spremenjeni situaciji ne 

prilagodi dovolj hitro. Strukturna neskladja se najbolj pokažejo med različnimi poklici ali 

regijami, ko nekateri poklici »rastejo«, medtem, ko so drugi v upadanju. Tako je bilo npr. 

sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja v Ameriki veliko pomanjkanje medicinskih sester. 

Zaradi starajočega prebivalstva je povpraševanje po medicinski negi raslo zelo hitro, medtem 

ko je število medicinskih sester raslo počasti. Tako je bilo, dokler se niso zvišale plače 

medicinskim sestram. Ponudba se je na ta način prilagodila, strukturno pomanjkanje 

medicinskih sester pa s tem zmanjšalo (Samuelson in Nordhaus 2002, 567).  

Do ciklične brezposelnosti pride v primeru, ko je celotno povpraševanje po delu nizko in je 

posledica recesijskih obdobij gospodarstva, ko se brezposelnost poveča skoraj povsod. 

Razlikovanje med ciklično, frikcijsko in strukturno brezposelnostjo je pomembno, saj 

ekonomistom pomaga pri določitvi stanja na trgu dela. Frikcijska in strukturna brezposelnost 

se lahko pojavita tudi v primeru uravnoteženosti celotnega trga dela (npr. nizka minimalna 
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plača ali visok delež ljudi, ki menjavajo službe, nekatere skupine izloči iz trga dela). Medtem, 

ko se ciklična brezposelnost pojavi v recesijah, kjer zaradi neravnotežja med agregatno 

ponudbo in agregatnim povpraševanjem, pride do padca zaposlenosti (Samuelson in Nordhaus 

2002, 567).  

Slika 7 prikazuje primerjavo povprečnih letnih stopenj brezposelnosti med državami 

Evropske unije in Slovenijo v obdobju od 2000 do 2014. Prikazan je značilen preobrat stopnje 

brezposelnosti, ki je povezan z udarcem svetovne gospodarske krize in nizke gospodarske 

aktivnosti, kar je od leta 2008 močno prizadelo trg dela. Kot kažejo podatki evropskega 

statističnega urada Eurostat, se je brezposelnost v letu 2014 rahlo znižala v primerjavi z letom 

2013. Tako je bila povprečna letna stopnja brezposelnosti v državah Evropske unije v letu 

2014 10,2 odstotka, v Sloveniji pa 9,7 odstotka.  

 

Slika 7: Povprečna letna stopnja brezposelnosti v letih 2000 – 2014 

Vir: Eurostat 2015b. 

3.1.4 Obrestne mere 

Obrestna mera je znesek plačanih obresti v časovni enoti, izražen v odstotkih od izposojenega 

zneska, kar z drugimi besedami pomeni, da morajo ljudje plačati za priložnost, da si lahko 

izposodijo denar. Obresti so plačilo za uporabo denarja (Samuelson in Nordhaus 2002, 469). 

Mishkin in Eakins (1998) menita, da najbolj natančno merilo za obrestno mero predstavlja 

donos do dospetja, nekoliko manj natančno merilo pa alternativna izraza tekoči donos in 

diskontirani donos. Donos do dospetja odraža obrestno mero, ki enači sedanjo vrednost 

prihodnjih plačil dolga z njihovo današnjo vrednostjo. Uporaba tega merila razkriva, da so 

cene obveznic in obrestne mere negativno povezane. Ko obrestne mere naraščajo, morajo 

cene obveznic padati, in obratno (Mishkin in Eakins 1998, 69). 

Obrestne mere predstavljajo enega izmed najbolj opazovanih in pomembnih dejavnikov v 

gospodarstvu. Njihovo gibanje je skoraj dnevno objavljeno v različnih medijih, saj 

neposredno vplivajo na naše vsakdanje življenje, prav tako pa imajo pomemben vpliv na 
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gospodarstvo. Obrestne mere namreč vplivajo na osebno odločitev kot na primer ali potrošiti, 

ali varčevati, ali raje kupiti hišo, ali raje kupiti obveznice oz. delnice, ali raje dati prihranke na 

varčevalni račun. Prav tako obrestne mere vplivajo tudi na ekonomske odločitve poslovanja in 

gospodinjstva, kot na primer ali raje investirati v novo opremo ali je bolje varčevati v bankah 

(Mishkin in Eakins 1998, 41). 

Čeprav ponavadi govorimo o eni obrestni meri, dejansko v današnjem kompleksnem 

finančnem sistemu obstajajo različne obrestne mere. Obrestne mere se medsebojno razlikujejo 

predvsem po značilnostih posojil, njihove glavne razlike pa so (Samuelson in Nordhaus 2002, 

469): 

- po času dospetja – predstavlja dolžino časa do trenutka, ko mora biti posojilo poplačano. 

Najkrajši krediti so posojila preko noči. Ločimo kratkoročne vrednostne papirje do enega 

leta in dolgoročne vrednostne papirje, ki na splošno prinašajo višje obrestne mere kot 

kratkoročni; 

- glede tveganja – nekatera posojila so skoraj brez tveganja (npr. vrednostni papirji 

ameriške vlade), spet druga pa so zelo špekulativne narave. Pri vlaganju v tvegane 

naložbe namreč vlagatelji zahtevajo dodatno premijo;  

- po likvidnosti – če je sredstvo likvidno, ga lahko hitro spremenimo v denar (npr. delnice, 

državne obveznice). Za nelikvidna sredstva pa ne obstajajo uveljavljeni trgi, zato jih težje 

spremenimo v denar (npr. nepremičnine itd.).  

V dosedanjih diskusijah o obrestni meri smo zanemarili vpliv inflacije na stroške 

zadolževanja. Tako razlikujemo med nominalno obrestno mero, ki ne upošteva stopnje 

inflacije in realno obrestno mero, ki je prilagojena za pričakovano stopnjo inflacije in na ta 

način natančneje odraža dejanske stroške zadolževanja. Realna obrestna mera je natančneje 

definirana s pomočjo Fisherjeve enačbe, katere avtor je Irving Fisher, eden izmed največjih 

monetarnih ekonomistov 20. stoletja. Fisherjeva enačba določa, da je nominalna obrestna 

mera enaka realni obrestni meri, povečani za pričakovano stopnjo inflacije. Ko je realna 

obrestna mera nizka, obstaja večja verjetnost za zadolževanje, in manjša verjetnost za 

posojanje (Mishkin in Eakins 1998, 67−68). Samuelson in Nordhaus (2002, 471) pa 

pojmujeta nominalno obrestno mero kot denarno obrestno mero. Realno obrestno mero pa kot 

nominalno obrestno mero, zmanjšano za stopnjo inflacije.  

Med različnimi vrstami obrestnih mer poznamo tudi referenčno obrestno mero. Referenčna 

obrestna mera je obrestna mera, ki jo sporazumno izbereta dolžnik in upnik. Ker je to obrestna 

mera, na katero se sklicujemo – izraz referenčna (angl. »reference«) izhaja ravno od tod – 

mora biti izrecno navedena v posojilni pogodbi, pogodbi o depozitu ali v vrednostnem 

papirju. Referenčno obrestno mero potrebujemo pri spremenljivi obrestni meri. Spremenljiva 

obrestna mera se določi s pomočjo referenčne obrestne mere, in sicer na način, da se ji doda t. 

i. razlika, marža ali pribitek. Ta je odvisna od kreditnega tveganja in ročnosti posojila ali 

vrednostnega papirja. Obrestna mera, ki jo plačuje dolžnik (kar je vnaprej določeno), se lahko 
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spremeni, če se spremeni referenčna obrestna mera. Prav tako pa se lahko spremeni tudi 

pribitek k referenčni obrestni meri, kar je tudi vnaprej določeno. Čeprav ni uradno sprejete 

referenčne obrestne mere, poznamo različne referenčne obrestne mere, ki se pogosteje 

uporabljajo, kot so npr. LIBOR, FIBOR, vendar pa je prevladujoča referenčna obrestna mera 

na področju evra EURIBOR (Ribnikar 2001, 50−51).  

EURIBOR je kratica za Euro Interbank Offered Rate, najpogosteje imenovana tudi kot glavna 

referenčna obrestna mera. Obrestne mere EURIBOR temeljijo na povprečnih obrestnih 

merah, na podlagi katerih se evropske banke medsebojno zadolžujejo. Obstajajo različne 

zapadlosti, od enega tedna do enega leta. EURIBOR je najpomembnejša referenčna obrestna 

mera na evropskem denarnem trgu in zagotavlja osnovo za ceno in obrestne mere vseh vrst 

finančnih produktov (npr. obrestne zamenjave, varčevalni računi, hipoteke itd.). Prav to je 

tudi razlog, zakaj mnogi strokovnjaki in tudi posamezniki intenzivno spremljajo razvoj 

obrestnih mer EURIBOR (Euribor rates, b. l.). Obrestne mere EURIBOR obstajajo za en 

mesec, tri, šest in dvanajst mesecev. Za analize v naši raziskavi smo uporabili šestmesečni 

Euribor, merjen v odstotkih. 

3.2 Potencialni vpliv makroekonomskih dejavnikov in njihovih napovedi na vrednost 

podjetij 

Značilno za delnice je to, da vsebujejo del tveganja, ki ga ni moč odpraviti z razpršitvijo. To 

tveganje je posledica različnih dejavnikov, ki imajo vpliv na donosnost delnic v določeni 

državi. Med te dejavnike sodijo predvsem makroekonomski dejavniki, pa tudi politični 

dejavniki in drugi veliki nepredvidljivi dogodki, ki oslabijo gospodarstvo. Na navedene 

dejavnike podjetja nimajo vpliva, saj delujejo na vsa podjetja v določenem gospodarstvu 

oziroma na določenem finančnem trgu. Na splošno velja, da ugodne informacije o 

ekonomskih trendih povzročijo pritisk na povečanje vrednosti podjetja. Vedeti pa moramo, da 

se ukrepi monetarne politike na makroekonomski in podjetniški ravni odrazijo z zamikom. 

Pogosto se na finančnih trgih zgodi, da je gibanje tečajev ravno nasprotno od gospodarskih 

kazalcev, kajti gospodarska evforija lahko prinese višje obresti zaradi nevarnosti inflacije in 

slabšo likvidnost.  

Informacije pa niso edine, ki vplivajo na odločitve vlagateljev, ampak imajo pomemben vpliv 

tudi različne institucije, ki razpolagajo s pomembnimi informacijami. V Sloveniji sta 

najpomembnejši instituciji, ki vplivata na razpoloženje vlagateljev, Banka Slovenije z izdajo 

raznih ekonomskih poročil ter Urad za makroekonomske analize (UMAR), ki redno objavlja 

različne publikacije z makroekonomskimi analizami in napovedmi ključnih gospodarskih 

kazalcev za slovensko gospodarstvo. Pomembna publikacija je Napovedi gospodarskih 

gibanj, ki izhaja dvakrat letno, in sicer Pomladanska napoved gospodarskih gibanj, ki izhaja 

najkasneje do 31. Marca, ter Jesenska napoved gospodarskih gibanj, ki izhaja najkasneje do 

30. septembra tekočega leta.  
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Različni tipi investitorjev upoštevajo torej pri svojem investicijskem obnašanju različne 

dejavnike, ki jih lahko razvrstimo v tri kategorije: temeljni dejavniki, tehnični dejavniki in 

tržno razpoloženje. Znani temeljni podatki so že upoštevani v cenah delnic, zato na tečaj 

delnic nimajo več vpliva (Jerovšek 1991, 113). Najpomembnejše skupine temeljnih 

dejavnikov so:  

- gospodarski dejavniki, 

- dejavniki podjetja, 

- politični dejavniki, 

- ostali dejavniki. 

Gospodarski dejavniki so tisti, ki vplivajo tako na naše podjetje kot na splošno okolje in širšo 

javnost. To so predvsem makroekonomski kazalci, kot so: gospodarska rast, višina obrestnih 

mer, stopnja inflacije, stopnja brezposelnosti in devizni tečaj.  

Gospodarska rast 

Podatek o gospodarski rasti države je pomembno analizirati pred začetkom vlaganja v 

vrednostne papirje te države. V to analizo sodi stanje celotnega gospodarstva, kot je na primer 

mednarodna in domača konjunktura, analiziranje gospodarskih indikatorjev, gospodarska 

politika itd. 

Če so gospodarske napovedi dobre, se bo ocena gospodarstva odrazila tudi v cenah delnic 

posameznih podjetij. Če pa je gospodarski položaj določene države slab in so tudi napovedi za 

prihodnost slabe, bodo v to državo investirali le tveganju naklonjeni vlagatelji. Ko je v državi 

stopnja BDP visoka, ljudje veliko vlagajo v naložbe. Tako se poveča povpraševanje po 

delnicah in posledično se zviša cena delnic. V času nizke stopnje BDP je slika ravno obratna 

in cene delnic padejo.  

Sprememba obrestne mere 

Nenehne spremembe obrestnih mer na denarnem trgu so posledica tržne ponudbe in 

povpraševanja po denarju, izhodiščnih obrestnih mer centralne banke za posojila bankam, 

mednarodne mobilnosti kapitala ter drugih sprememb makroekonomskih razmer (Berk, 

Peterlin in Ribarič 2005, 204). 

Pomembno vlogo pri izbiri investiranja v različne vrednostne papirje ima zato višina obrestne 

mere na denarnem trgu. Spremembe obrestnih mer namreč močno vplivajo na gibanje tečajev 

delnic. Če je obrestna mera visoka, bodo vlagatelji vlagali v obveznice, saj jim ta oblika 

naložb prinaša relativno visok donos pri dobrih obrestnih merah in nizkem tveganju. V 

primeru nižje obrestne mere pa se bo del prihrankov, ki so bili prvotno v bančnih vlogah in 

drugih dolžniških finančnih instrumentih, preselil v delnice. Višje povpraševanje po delnicah 

bo povzročilo, da se bo povišala cena delnice kot finančne naložbe. 
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Pri spremembi obrestne mere se moramo zavedati, da je to tveganje, na katerega vlagatelj sam 

ne more vplivati. Spremembe obrestnih mer v prihodnosti, ki jih vlagatelj tudi pričakuje, zanj 

ne predstavljajo tveganja in jih tako že upošteva še pred nakupom vrednostnega papirja. Za 

vlagatelja predstavljajo tveganje spremembe tistih obrestnih mer, ki jih ne pričakuje. 

Inflacija 

Tveganje povišane inflacije je precej predvidljivo in ni tako kratkoročno spremenljivo. 

Sprememba inflacijske stopnje lahko povzroči nihanje tečajev na borzi, to nihanje pa je lahko 

minimalno ali pa drastično. Nizka stopnja inflacije znižuje zajamčene donose, in obenem 

omogoča višje rasti cen delnic, predvsem zaradi prihoda novih vlagateljev na trg, medtem ko 

obstoječi vlagatelji investirajo še več in s tem okrepijo vrednost obstoječih naložb. Zniževanje 

inflacije ima tako pozitiven vpliv na vlaganje na trg kapitala. 

Rezultati številnih analiz kažejo, da je gibanje cen delnic močno povezano z ekonomskimi 

dejavniki. Analitični rezultati analize Kinga (1966) so namreč pokazali, da je mogoče skoraj 

polovico sprememb cen delnic razložiti z vplivom gospodarstva (Šimon 1996, 44). Tudi 

raziskava Ameriškega urada za ekonomske raziskave je pokazala na močno povezavo med 

razmerami v gospodarstvu in gibanjem cen delnic. Z raziskavo so poskušali ugotoviti časovno 

povezanost med gospodarskimi cikli in cikli gibanja delnic. Poleg ugotovljene močne 

povezave med gibanjem cen delnic in splošnimi razmerami v gospodarstvu pa je bilo razvidno 

tudi to, da so bile spremembe cen delnic prve znanilke sprememb v gospodarstvu. 

Napovedovanje prihodnjih ekonomskih dejavnikov pa postane smiselno, če vemo, da 

gospodarska aktivnost vpliva na uspešnost poslovanja podjetij in s tem na pričakovanja 

vlagateljev, kar se v končni fazi odraža na cenah delnic (Šimon 1996, 44−45). 

3.3 Raziskave o vplivu makroekonomskih dejavnikov in njihovih napovedi na tržno 

vrednost podjetij 

Vpliv različnih makroekonomskih dejavnikov na tržno vrednost podjetij je bil predmet 

številnih tujih empiričnih raziskav. Raziskave so pokazale povezavo med proučevanimi 

makroekonomskimi dejavniki in trgom kapitala. 

V svoji raziskavi je Maghayereh (2003) proučeval dolgoročno povezanost trga kapitala v 

Jordaniji z izbranimi makroekonomskimi dejavniki, kot so izvoz, zunanje rezerve, obrestne 

mere, inflacija in industrijska proizvodnja. Raziskava je pokazala, da so izbrani 

makroekonomski dejavniki pomembno vplivali na spremembo cen delnic podjetij. 

Vpliv različnih makroekonomskih dejavnikov na trg kapitala v Turčiji sta raziskovala tudi 

Erdogan in Ozlale (2005) in ugotovila, da sta industrijska proizvodnja in devizni tečaj 

pozitivno povezana s ceno delnic, medtem ko dejavnik denarni obtok (M1) ni imel 

pomembnega vpliva na njihovo ceno. 
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Gan, Lee, Yong in Zhang (2006) so proučevali povezavo med ceno delnic in 

makroekonomskimi dejavniki na Novi Zelandiji. Uporabili so spremenljivke, kot so 

dolgoročne in kratkoročne obrestne mere, stopnja inflacije, devizni tečaj, BDP, ponudba 

denarja in cena nafte. Ugotovili so, da obstaja dolgoročna povezava med ceno delnic in 

izbranimi spremenljivkami.  

Naik in Padhi (2012) sta izvedla študijo povezave med borznim indeksom v Indiji in 

različnimi makroekonomskimi spremenljivkami, kot so: indeks industrijske proizvodnje, 

indeks cen prodaje na debelo, ponudba denarja, tečaj državnih zakladnih menic in devizni 

tečaj v obdobju od 1994 do 2011. Analiza je pokazala, da so makroekonomske spremenljivke 

in borzni indeks kointegrirane, zato obstaja dolgoročno ravnotežje med njimi. Prav tako je 

študija pokazala, da je cena delnic pozitivno povezana s ponudbo denarja in industrijsko 

proizvodnjo, negativno pa s stopnjo inflacije. Medtem ko devizni tečaj in kratkoročne 

obrestne mere niso imeli pomembnega vpliva na ceno delnic. 

Tudi Ray (2013) je proučeval povezavo med makroekonomskimi spremenljivkami in ceno 

delnic v Indiji. Za merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi je uporabil kazalec 

industrijske proizvodnje Kot pričakovano je povečanje indeksa industrijske proizvodnje 

pozitivno povezano s ceno delnic v Indiji. Raziskava se je nanašala na obdobje od 1991 do 

2011. Rezultati raziskave nakazujejo na pozitivno povezavo med ceno delnic in dejansko 

industrijsko proizvodnjo. Povečanje industrijske proizvodnje lahko podraži delnice in obratno.  

Sireesha (2013) je raziskoval vpliv makroekonomskih dejavnikov na gibanje indijskega 

borznega indeksa Nifty, in sicer vpliv cen zlata in srebra po modelu linearne regresije. 

Proučeval je donosnost zlata in srebra v primerjavi z donosnostjo delnic. Test notranjih 

spremenljivk kaže na medsebojno odvisnost med temi spremenljivkami z donosnostjo delnic, 

zlata in srebra. Na donosnost delnic značilno vplivata BDP in inflacija, medtem ko na 

donosnost zlata bolj vpliva ponudba denarja.  

Kumar (2014) je v raziskavo vključil še devizni tečaj in cene surove nafte ter proučeval njun 

vpliv na trg kapitala v Indiji. Presenetljivi rezultati te analize so pokazali na pozitiven vpliv 

deviznega tečaja in cene surove nafte na trg kapitala.  

Povezavo med makroekonomskimi dejavniki in borznim indeksom Johannesbug je v svoji 

raziskavi proučeval Afordofe (2011). Zanimalo ga je, ali obstaja povezava med borznim 

indeksom in štirimi makroekonomskimi dejavniki, in sicer: BDP, inflacijo, obrestno mero in 

deviznim tečajem USD. V raziskavi je uporabil četrtletne podatke za vse štiri 

makroekonomske dejavnike in četrtletne donosnosti delnic v obdobju od 2002 do 2011. 

Proučeval je povezavo med vsako posamično makroekonomsko spremenljivko in donosnostjo 

delnic. Ugotovil je, da obstaja pozitivna povezanost med BDP in donosnostjo delnic, 

negativna povezanost med obrestnimi merami in donosnostjo delnic ter pozitivna povezanost 
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med deviznim tečajem USD in donosnostjo delnic, medtem ko se je povezava med inflacijo in 

donosnostjo delnic izkazala za nejasno. 

Vse tuje empirične raziskave so pokazale, da so izbrani makroekonomski dejavniki 

pomembno vplivali na spremembo cen delnic podjetij. 
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4 ANALIZA VPLIVA NAPOVEDI IZBRANIH MAKROEKONOMSKIH 

DEJAVNIKOV NA TRŽNO VREDNOST SLOVENSKIH JAVNIH DELNIŠKIH 

DRUŽB 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo najprej proučili številne študije, ki so raziskovale 

vpliv posameznih makroekonomskih dejavnikov na tržno vrednost podjetij. V empiričnem 

delu, smo za potrebe preverjanja zastavljenih hipotez, na izbranem vzorcu izvedli statistično 

analizo. 

4.1 Opredelitev temeljne teze in predstavitev hipotez 

Temeljna teza naloge je bila, da napovedi posameznih makroekonomskih dejavnikov in višina 

referenčne obrestne mere vplivajo na vrednost slovenskih javnih delniških družb. 

V magistrskem delu smo preverjali naslednje hipoteze: 

H1: Pričakovana višja gospodarska rast pozitivno vpliva na tržno vrednost slovenskih javnih 

delniških družb. 

Utemeljitev: pričakovana višja gospodarska rast pozitivno vpliva na poslovne priložnosti 

podjetij, kar pozitivno vpliva na dejavnike, ki določajo temeljno vrednost podjetij, kot so 

denarni tokovi, pričakovana stopnja rasti denarnih tokov in tveganje. To pozitivno vpliva na 

pričakovanja investitorjev, kar poveča povpraševanje po delnicah.  

H2: Pričakovana nižja stopnja inflacije pozitivno vpliva na tržno vrednost slovenskih javnih 

delniških družb. 

Utemeljitev: nizka stopnja inflacije je povezana z nižjimi cenami. Napoved inflacije je za 

vlagatelje prav tako pomembna informacija, saj to za podjetja pomeni nižje stroške 

poslovanja, kar posledično povečuje pričakovani čisti poslovni izid in tudi razpoložljive 

denarne tokove podjetij. Inflacijska pričakovanja so tako že vgrajena v ceno delnic, njihov 

učinek pa naj bi se odrazil z določenim časovnim zamikom. Pričakovana nižja stopnja 

inflacije lahko tudi pomeni višjo realno rast denarnih tokov in tudi nižji strošek kapitala, s 

katerim diskontiramo pričakovane denarne tokove. To poveča temeljno vrednost podjetij in 

povpraševanje po delnicah, kar tudi pozitivno vpliva na rast cen delnic. 

H3: Nižja obrestna mera pozitivno vpliva na tržno vrednost slovenskih javnih delniških družb.  

Utemeljitev: ugodne obrestne mere pomenijo za podjetja možnost najema cenejšega posojila. 

Na ta način se povečajo investicije podjetij, več se vlaga v razvoj in višja je pričakovana 

dodana vrednost podjetij. Investicije se povečajo tudi zato, ker nizke obrestne mere pomenijo 

možnost investiranja v manj tvegane projekte, kar pomeni manj moralnega hazarda in večjo 
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pripravljenost posojilodajalcev posojati denar. Zniža tudi tveganje podjetij, kar zniža premijo 

za tveganje v stroških kapitala in pozitivno vpliva na temeljno vrednost podjetij.  

Nizke obrestne vplivajo tudi na odločitev vlagateljev, ki svoje naložbe zaradi nizkih obrestnih 

mer na bančnih depozitih, ponovno raje usmerijo na trg kapitala, kar se seveda odraža na ceni 

delnic podjetij. Nižja obrestna mera pomeni tudi nižje stroške kapitala in s tem višjo sedanjo 

vrednost pričakovanih denarnih tokov, kar pomeni višjo temeljno vrednost podjetij. 

H4: Pričakovana nižja stopnja brezposelnosti pozitivno vpliva na tržno vrednost slovenskih 

javnih delniških družb.  

Utemeljitev: skupna pričakovana rast zaposlenosti vpliva na pričakovano povečanje zasebne 

potrošnje. Povečana prodaja blaga in storitev vpliva na pričakovano izboljšanje poslovanja 

podjetij in večji poslovni izid in s tem posledično na rast temeljne vrednosti delnic. Ta 

utemeljitev je sicer v nasprotju z ugotovitvami raziskave, ki sta jo na osnovi podatkov za 

Nemčijo izvedla Merikas in Merika (2006). 

4.2 Zbiranje podatkov 

Empirične analize smo izvedli z uporabo sekundarnih javno dostopnih podatkov.  

Pri izračunu stopenj rasti vrednosti slovenskih javnih delniških družb smo uporabili tržne 

vrednosti delnic podjetij, ki kotirajo v prvi in standardni kotaciji, pridobljene na spletni strani 

Ljubljanske borze. Arhivski podatki o cenah delnic slovenskih delniških družb so na spletni 

strani Ljubljanske borze objavljeni šele od leta 2000 dalje, zato se empirična analiza nanaša 

na časovno obdobje od leta 2000 do leta 2014. 

Urad za makroekonomske analize (UMAR) izdaja publikacijo napoved gospodarskih gibanj, 

ki izhaja dvakrat letno, in sicer Pomladanska napoved gospodarskih gibanj, ki izhaja 

najkasneje do 31. marca, ter Jesenska napoved gospodarskih gibanj, ki izhaja najkasneje do 

30. septembra tekočega leta. 

Za potrebe preverjanja zastavljenih hipotez 1, 2 in 4 smo podatke o pričakovanih stopnjah 

gospodarske rasti, pričakovanih stopnjah inflacije in pričakovanih stopnjah brezposelnosti 

poiskali v publikacijah pomladanskih in jesenskih napovedih od leta 2000 do vključno leta 

2014 na spletni strani Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). 

Od leta 2000 do leta 2004 je UMAR objavljal napovedi makroekonomskih kazalcev v 

publikacijah Jesensko poročilo in Pomladansko poročilo. Od leta 2005 pa UMAR omenjene 

napovedi objavlja v publikacijah Pomladanska napoved gospodarskih gibanj in Jesenska 

napoved gospodarskih gibanj. 
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Podatke za preverjanje zastavljene hipoteze 3 o dejanski referenčni obrestni meri EURIBOR-

6 m smo pridobili na spletni strani Nove Ljubljanske banke. Upoštevali smo podatke od leta 

2008 dalje, ko je Slovenija prevzela tečaj evra. 

Zbrane podatke smo uredili v programu Microsoft Excel ter jih za potrebe statistične analize 

uvozili in obdelali v programskem paketu SPSS. Podatki, ki smo jih uporabili v raziskavi, so 

predstavljeni v prilogi 1. 

4.3 Opredelitev vzorca in opazovanega časovnega obdobja 

Raziskava zajema slovenski trg kapitala. Oblikovali smo vzorec 20 slovenskih javnih 

delniških družb, ki so na dan 31. 12. 2014 kotirale v prvi in standardni kotaciji na Ljubljanski 

borzi. V raziskavo smo vključili 9 podjetij iz prve kotacije (Gorenje, Intereuropa, Krka, Luka 

Koper, Mercator, Petrol, Pozavarovalnica Sava, Telekom Slovenije in Zavarovalnica Triglav) 

ter 11 podjetij iz standardne kotacije (Delo prodaja, Istrabenz, Mlinotest, Kompas MTS, Nika, 

Pivovarna Laško, Salus, Sava, Terme Čatež, Unior in Žito). Ker smo v vzorec vključili 

slovenske javne delniške družbe, ki so na dan 31. 12. 2014 predstavljale 94,6 % celotne tržne 

kapitalizacije na slovenskem kapitalskem trgu, ocenjujemo, da je vzorec reprezentativen. 

Dostopnost podatkov nam omogoča, da analiza obsega časovno obdobje od leta 2000 do leta 

2014. 

4.4 Opredelitev spremenljivk 

V raziskavo smo vključili pet spremenljivk: eno odvisno in štiri neodvisne. 

Odvisna spremenljivka (y): stopnja rasti tržne vrednosti izbranih slovenskih javnih delniških 

družb. 

Podatki o tržni vrednosti slovenskih javnih delniških družb, ki kotirajo v prvi in standardni 

kotaciji Ljubljanske borze, so podani v odstotkih.  

Ker so napovedi povezane s pričakovanji, njihov učinek pa naj bi se na trgu kapitala odrazil 

šele z določenim časovnim zamikom, smo stopnje rasti vrednosti slovenskih podjetij v 

obdobju od leta 2000 do leta 20014 opazovali z eno-, tri- in šestmesečnim časovnim zamikom 

po objavi napovedi makroekonomskih podatkov, in sicer pomladanskih (konec marca) in 

jesenskih (konec septembra). 

Pojasnjevalne (neodvisne) spremenljivke (x): 

x1: pričakovana stopnja gospodarske rasti  



46 

Stopnjo gospodarske rasti smo merili v odstotkih. Upoštevali smo pričakovane stopnje rasti 

realnega BDP v Sloveniji. 

x2: pričakovana stopnja inflacije  

Stopnjo inflacije smo merili v odstotkih in upoštevali povprečno letno stopnjo inflacije. 

x3: obrestna mera 

Obrestno mero smo merili v odstotkih. Upoštevali smo dejansko referenčno obrestno mero 

šestmesečni EURIBOR. 

X4: pričakovana stopnja brezposelnosti 

Stopnjo brezposelnosti smo merili v odstotkih od aktivnega prebivalstva. To stopnjo 

predstavlja odstotni delež registriranih brezposelnih oseb (iskalcev zaposlitve) med aktivnim 

prebivalstvom. 

Vse spremenljivke smo vključili v posamezne bivariantne regresijske modele. S pojasnjevalno 

spremenljivko x1 smo preverili hipotezo H1, s spremenljivko x2 hipotezo H2, s spremenljivko 

x3 hipotezo H3, s spremenljivko x4 pa smo preverili hipotezo H4.  

Analize smo izvedli s programskim orodjem SPSS. 

4.5 Predstavitev podatkov, ki so bili uporabljeni v raziskavi 

Za podrobnejši pregled podatkov, vključenih v raziskavo, predstavljamo podatke za 

proučevano obdobje, ki so bili uporabljeni v raziskavi.  

Za celotno opazovano obdobje (od leta 2000 do vključno leta 2014) so v preglednici 1 

prikazani podatki o stopnjah rasti tržnih vrednosti izbranih slovenskih javnih delniških družb 

z različnimi časovnimi zamiki od objave napovedi makroekonomskih kazalcev. 

Preglednica 1: Prikaz stopenj rasti tržne vrednosti izbranih SLO podjetij z zamiki od 

objave napovedi makroekonomskih kazalcev (v %) 

  Enomesečni zamik Trimesečni zamik Šestmesečni zamik 

Leto 

Spomladanska 

napoved 

Jesenska 

napoved 

Spomladanska 

napoved 

Jesenska 

napoved 

Spomladanska 

napoved 

Jesenska 

napoved 

2000 -1,8 3,7 -7,0 14,6 -7,5 5,9 

2001 -0,8 2,7 4,7 6,5 11,5 28,3 

2002 7,3 7,4 12,7 4,0 17,8 -1,2 

2003 0,4 2,3 -2,2 11,0 13,9 29,9 

2004 6,6 1,2 -0,6 3,0 8,4 -0,2 
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  Enomesečni zamik Trimesečni zamik Šestmesečni zamik 

Leto 

Spomladanska 

napoved 

Jesenska 

napoved 

Spomladanska 

napoved 

Jesenska 

napoved 

Spomladanska 

napoved 

Jesenska 

napoved 

2005 -1,2 3,2 -7,4 7,6 -6,6 12,0 

2006 9,0 5,3 12,0 11,4 60,1 28,6 

2007 8,0 -3,8 30,2 -4,4 42,6 -28,2 

     »se nadaljuje« 

2008 -1,7 -16 -6,2 -38,4 -13,6 -38,7 

2009 4,8 0,1 18,9 -9,1 20,1 -9,5 

2010 -3,5 2,1 -11,9 -2,0 -15,4 -7,5 

2011 -4,0 0,1 -8,1 -7,4 -22,5 -7,7 

2012 4,7 9,3 -9,2 13,3 -11,1 10,1 

2013 6,0 4,8 6,1 8,8 9,4 18,5 

2014 9,5 -3,4 16,0 -3,8 14,3 -0,1 

Vir: Ljubljanska borza, b. l. 

Prikazane so stopnje rasti tržne vrednosti slovenskih podjetij iz prve in standardne kotacije na 

Ljubljanski borzi za opazovano obdobje, in sicer ločeno z eno-, tri- in šestmesečnim zamikom 

od objave publikacije Pomladanska napoved gospodarskih gibanj in Jesenska napoved 

gospodarskih gibanj, ki jo izdaja UMAR. V omenjenih publikacijah so objavljene napovedi 

posameznih makroekonomskih kazalcev (pričakovana stopnja gospodarske rasti, pričakovana 

stopnja inflacije in pričakovana stopnja brezposelnosti) za slovensko gospodarstvo.  

Na spletnih straneh Ljubljanske borze smo najprej pridobili podatke o tržni kapitalizaciji 

delnic. Nato smo izbrali podjetja, ki kotirajo v prvi in standardni kotaciji na borzi. V letu 2014 

je bilo 9 podjetij iz prve in 11 podjetij iz standardne kotacije. Njihova skupna tržna vrednost 

je predstavljala indeks 100, in sicer na tisti dan, ko je bila objavljena pomladanska oz. 

jesenska napoved posameznih makroekonomskih kazalcev za posamezno leto. Nato smo 

poiskali, kolikšna je bila skupna tržna vrednost teh podjetij po enem, treh in šestih mesecih od 

objave pomladanske oz. jesenske napovedi in izračunali stopnje rasti tržne vrednosti podjetij 

za omenjene časovne intervale. Postopek smo nato ponovili za vsako posamezno leto v 

proučevanem obdobju. 

Bruto domači proizvod (BDP) lahko opredelimo kot denarno vrednost izdelkov in storitev. 

Ločimo nominalni in realni BDP. Nominalni BDP predstavlja tržno vrednost, izraženo po 

tekočih oziroma sedanjih cenah izdelkov in storitev. Realni BDP pa je indeks količine 

proizvedenih storitev in izdelkov in ga merimo tako, da pomnožimo količino izdelkov z 

nespremenljivimi cenami. Izračunamo ga z deljenjem nominalnega BDP z deflatorjem BDP. 

Osnovna razlika je torej ta, da nominalni BDP izračunamo s spremenljivimi cenami, realni 

BDP pa z nespremenljivimi cenami, zato nas tudi ta najbolj zanima (Samuelson in Nordhaus 

2002, 395).  
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Ker je BDP eden izmed najpomembnejših kazalnikov gospodarske razvitosti posamezne 

države, je zato tudi najbolj spremljan makroekonomski dejavnik, in sicer tako med finančnimi 

strokovnjaki kot tudi med vlagatelji in oblikovalci vladnih politik. Gibanje rasti realnega BDP 

med 2,5 % do 3,5 % letno je tudi najbolj zaželeno in splošno koristno, saj prinaša dolgoročno 

najbolj stabilno gospodarsko rast, kar je zelo pomembno tudi za vlagatelje.  

Slika 8 prikazuje primerjavo pričakovane stopnje rasti realnega BDP, ki jo je UMAR za 

slovensko gospodarstvo objavil v svojih pomladanskih in jesenskih napovedih gospodarskih 

gibanj po posameznih obdobjih.  

 

Slika 8: Primerjava pričakovane stopnje rasti realnega BDP za Slovenijo 

Vir: UMAR, b. l. 

Iz grafičnega prikaza je razvidno, da so bila pričakovanja UMAR glede stopenj rasti 

slovenskega gospodarstva najvišja v letu 2007, ko je v svoji jesenski napovedi gospodarskih 

gibanj napovedal 5,8 % gospodarsko rast (UMAR 2007a). Najnižja pričakovanja glede 

stopenj gospodarske rasti so bila v času svetovne finančne krize. Takrat je UMAR v svojih 

jesenskih napovedih gospodarskih gibanj za Slovenijo pričakoval 7,3-odstotni padec 

gospodarske rasti (UMAR 2009a). Do leta 2013 je bilo slovensko gospodarstvo v primežu 

recesije, nato pa se je začelo njegovo postopno okrevanje.  

Na sliki 9 je prikazana primerjava pričakovane povprečne letne stopnje inflacije med 

pomladansko in jesensko napovedjo od leta 2000 do leta 2014. V opazovanem obdobju je bila 

najvišja pričakovana povprečna letna stopnja inflacije 8,3 %, ki jo je UMAR objavil v svoji 

jesenski napovedi za leto 2000 (UMAR 2000a). Pričakovane povprečne letne stopnje inflacije 

so se nato zniževale vse do leta 2007. V letu 2008, v času svetovne krize, so se pričakovanja 

inflacije ponovno povišala, saj je UMAR v svoji jesenski napovedi za leto 2008 objavil 6,2-

odstotno povprečno letno stopnjo inflacije (UMAR 2008a). Pričakovana stopnja inflacije se je 

nato v naslednjih letih zniževala, saj se je v letu 2014 pričakovala komaj opazna 0,3-odstotna 

povprečna letna stopnja inflacije (UMAR 2014a, 2014b). 
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Slika 9: Primerjava pričakovane povprečne letne stopnje inflacije za Slovenijo 

Vir: UMAR, b. l. 

Slika 10 prikazuje gibanje dejanske referenčne obrestne mere EURIBOR šestmesečni za 

obdobje od leta 2008 do leta 2014. Podatki so prikazani šele od leta 2008 dalje, saj je v tem 

času Slovenija tudi uradno prevzela tečaj evra. Skrajni vrednosti obrestne mere zavzemata 

leto 2008, ko je bil šestmesečni EURIBOR najvišji, ter leto 2014, ko je bila njegova vrednost 

proti koncu tega leta najnižja. 

 

Slika 10: Gibanje EURIBOR 6 m 

Vir: Nova Ljubljanska banka, 2016 

Na sliki 11 so prikazane pričakovane stopnje registrirane brezposelnosti in njihova 

primerjava med pomladansko in jesensko napovedjo gospodarskih gibanj za Slovenijo s strani 

UMAR v obdobju od leta 2000 do leta 2014. Prikazana je registrirana brezposelnost v 

odstotkih od aktivnega prebivalstva. Iz grafičnega prikaza je razvidno, da se je stopnja 

brezposelnosti začela ponovno drastično povečevati od leta 2009 dalje, približno leto dni po 

izbruhu svetovne finančne krize. Posledice gospodarske aktivnosti (padca ali okrevanja 

gospodarske rasti) so namreč na trgu dela opazne šele po določenem času, približno leto do 
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dve leti. Najvišjo pričakovano stopnjo registrirane brezposelnosti 13,6 % je UMAR 

pričakoval za leto 2014 v svoji pomladanski napovedi gospodarskih gibanj (UMAR 2014b). 

 

Slika 11: Primerjava pričakovane stopnje registrirane brezposelnosti za Slovenijo 

Vir: UMAR, b. l. 

4.6 Metodologija raziskave 

V raziskavi smo uporabili deduktivni pristop, ki izhaja iz statističnih metod. Zastavljene 

hipoteze smo preverili z metodami kvantitativnega raziskovanja – statističnih metod za 

obdelavo podatkov.  

Za preizkušanje zastavljenih hipotez ter odkrivanje zakonitosti in korelacij v podatkih smo na 

modelu napovedi makroekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na tržno vrednost slovenskih 

javnih delniških družb, izvedli bivariatno linearno regresijo. Opravili smo tudi preizkuse z 

nelinearnimi modeli (kvadratni, kubični, logaritemski), vendar nihče izmed njih ni pokazal 

boljše povezanosti med opazovanimi spremenljivkami, zato smo v nalogi prikazali le 

preizkuse linearne povezanosti.  

Z metodo bivariatne regresije smo ugotavljali, katere pojasnjevalne spremenljivke so 

statistično značilno povezane z odvisno spremenljivko. Na osnovi dobljenih regresijskih 

koeficientov smo ugotavljali, ali so izbrani makroekonomski dejavniki pozitivno ali negativno 

povezani s stopnjami rasti tržne vrednosti slovenskih javnih delniških družb. 

4.7 Regresijski model in rezultati regresijske analize 

Hipoteze magistrske naloge smo preverili z regresijo. Medsebojno odvisnost med dvema ali 

več skupinami spremenljivk ugotavljamo z regresijsko analizo.  

Pri enostavnem linearnem regresijskem modelu odvisno spremenljivko y proučujemo v 

odvisnosti le od ene pojasnjevalne spremenljivke x (Košmelj 2005, 9):  
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eba ++= xy , 

kjer je: 

y  – odvisna spremenljivka (regresand, prediktant), 

x  – pojasnjevalne spremenljivke (regresor, prediktor), 

a  – regresijska konstanta, 

b  – regresijski koeficient,  

e  – slučajnostni odkloni (napaka, ki je slučajna spremenljivka, ostanek ali rezidual). 

Pomemben pogoj pri izbiri ustrezne metode je normalna porazdelitev vrednosti proučevanih 

spremenljivk. Pogoj o normalni porazdelitvi lahko preverimo s Kolmogorov-Smirnovim 

testom in s Shapiro-Wilkovim testom, kjer se primerjajo vrednosti proučevane spremenljivke 

z vrednostmi normalno porazdeljene spremenljivke z enako aritmetično sredino in 

standardnim odklonom, kot ga ima proučevana spremenljivka. Če je test statistično neznačilen 

(p > 0,05), se porazdelitev proučevane spremenljivke bistveno ne razlikuje od normalne 

porazdelitve. V primeru, ko je test statistično značilen (p < 0,05), proučevana spremenljivka 

ni normalno porazdeljena (Bastič 2006, 21). 

Pri preverjanju hipotez smo predpostavko normalne porazdelitve spremenljivk linearnega 

regresijskega modela preverili s statističnim testom. V primeru normalne porazdelitve smo 

zanesljivost regresijskega modela ocenili s pomočjo F-statistike.  

Najprej smo s Shapiro-Wilkovim testom preverjali statistično značilnost razlik med 

porazdelitvijo vrednosti opazovanih spremenljivk in normalno porazdelitvijo. Shapiro-Wilkov 

test je bolj primeren za testiranje normalnosti pri majhnih vzorcih (Bastič 2006, 21). Rezultati 

testov, dobljenih s programom SPSS, so podani v preglednici 2 in 3. 

Preglednica 2: Test normalnosti porazdelitve odvisne spremenljivke in neodvisnih 

spremenljivk (rast BDP, inflacija in brezposelnost) 

Testi normalnosti 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistika Stopnje 

prostosti 

Statistična 
značilnost 

Statistika Stopnje 

prostosti 

Statistična 
značilnost 

Rast 

podjetij_1m 

,096 30 ,200* ,913 30 ,018 

Rast 

podjetij_3m 

,120 30 ,200* ,938 30 ,079 

Rast podjetij 

6_m 

,083 30 ,200* ,984 30 ,917 

Rast BDP ,210 30 ,002 ,866 30 ,001 

Inflacija ,199 30 ,004 ,888 30 ,004 

Brezposelnost ,144 30 ,116 ,954 30 ,214 
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Rezultati Shapiro-Wilkovega testa kažejo, da se porazdelitev vrednosti spremenljivk Rast 

podjetij_1m, Rast BDP in Inflacija razlikujejo od normalne porazdelitve, zato so statistično 

značilne (p < 0,05). Pri omenjenih spremenljivkah pogoj o normalni porazdelitvi torej ni 

izpolnjen. Ostale spremenljivke ta pogoj izpolnjujejo, saj so statistično neznačilne (p > 0,05). 

Opazovani podatki so se nanašali na obdobje od 2000 do 2014. 

Zaradi manjšega števila opazovanj, ki se nanaša na obdobje od 2008 do 2014, je v preglednici 

3 prikazan ločen test normalne porazdelitve odvisnih in neodvisne spremenljivke obrestne 

mere. 

Preglednica 3: Test normalnosti porazdelitve odvisnih in neodvisne spremenljivke 

(obrestne mere) za obdobje od 2008 do 2014 

Test normalnosti 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistika Stopnja 

prostosti 

Statistična 
značilnost 

Statistika Stopnja 

prostosti 

Statistična 
značilnost 

Rast 

podjetij_1m 

,168 14 ,200* ,909 14 ,153 

Rast 

podjetij_3m 

,183 14 ,200* ,910 14 ,158 

Rast 

podjetij 

_6m 

,144 14 ,200* ,959 14 ,698 

Euribor_6m ,289 14 ,002 ,740 14 ,001 

Rezultati Shapiro-Wilkovega testa kažejo, da je neodvisna spremenljivka obrestna mera 

Euribor-6m) statistično značilna (p < 0,05), kar pomeni, da njene vrednosti niso normalno 

porazdeljene. Podatke smo opazovali v obdobju od 2008 do 2014. 

4.7.1 Preverjanje hipoteze 1 

H1: Pričakovana višja gospodarska rast pozitivno vpliva na tržno vrednost slovenskih javnih 

delniških družb. 

Odvisna spremenljivka (y): stopnja rasti tržne vrednosti izbranih slovenskih javnih delniških 

družb (iz prve in standardne kotacije). 

Ločena pojasnjevalna (neodvisna) spremenljivka (x1): pričakovana stopnja gospodarske rasti.  

Za analizo smo izbrali bivariatni regresijski model. Preverjanje hipoteze smo opravili s tremi 

ločenimi preizkusi z različnimi časovnimi zamiki, in sicer z eno-, tri- in šestmesečnim 

časovnim zamikom od objave pomladanske in nato še od objave jesenske napovedi 

gospodarske rasti.  
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Pri preverjanju hipoteze smo uporabili naslednje ločene spremenljivke:  

- stopnja rasti tržne vrednosti podjetij z enomesečnim časovnim zamikom (odvisna 

spremenljivka), 

- stopnja rasti tržne vrednosti podjetij s trimesečnim časovnim zamikom (odvisna 

spremenljivka), 

- stopnja rasti tržne vrednosti podjetij s šestmesečnim časovnim zamikom (odvisna 

spremenljivka), 

- pričakovana gospodarska rast (neodvisna spremenljivka). 

Za preizkus hipoteze so bili uporabljeni grafični prikazi normalne porazdelitve ter regresijska 

analiza za določanje stopnje povezanosti. Preizkus vpliva pričakovane gospodarske rasti na 

tržno vrednost slovenskih podjetij smo opravili ločeno z različnimi časovnimi zamiki od 

objave pomladanske in jesenske napovedi, in sicer ločeno z: 

- enomesečnim časovnim zamikom, 

- trimesečnim časovnim zamikom in 

- šestmesečnim časovnim zamikom. 

a) Razsevni diagram 

V naši raziskavi smo za prikazovanje povezanosti med vsako posamezno neodvisno in 

odvisno spremenljivko uporabili grafično metodo (razsevni diagram). Rezultat testa 

opazovanih spremenljivk prikazuje slika 12. 

 

Slika 12: Grafični prikaz porazdelitve med napovedjo gospodarske rasti in stopnjami 

rasti vrednosti podjetij z eno-, tri- in šestmesečnim časovnim zamikom 
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Grafični prikaz nam prikazuje neznatno negativno povezanost (r = 0,17) med pričakovano 

gospodarsko rastjo in stopnjo rasti vrednosti podjetij z enomesečnim časovnim zamikom od 

objave napovedi. Pri tri- in šestmesečnim časovnim zamikom ob objave napovedi ni 

povezanosti (r = 0,03, r = 0,04). 

Vidimo tudi, da so točke pri vseh treh časovnih zamikih zelo razpršene okoli regresijske 

premice. Standardna napaka ocene (Std. Error of the Estimate) meri razpršenost točk okoli 

regresijske premice. Manjša kot je, natančneje lahko napovemo vrednosti odvisne 

spremenljivke (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 82). Standardna napaka ocene v 

našem primeru je pri enomesečnem časovnem zamiku 5,390, pri trimesečnem 12,937 ter 

21,317 pri šestmesečnem časovnem zamiku opazovanja rasti vrednosti podjetij od objave 

napovedi gospodarske rasti.  

Ker nam razsevni diagram prikazuje slabo povezanost med opazovanimi spremenljivkami, 

smo poskusili še s podatki, kjer smo pri odvisni spremenljivki (y) upoštevali stopnje rasti 

tržne vrednosti slovenskih podjetij le iz prve kotacije. Ocenjujemo namreč, da so delnice teh 

podjetij bolj likvidne. Delnica je namreč likvidna, kjer tržna vrednost delnice odraža temeljno 

vrednost delnic, kar je bližje definiciji učinkovitosti trga kapitala. Tudi pri teh preizkusih smo 

ugotovili, da so koeficienti korelacije še vedno nizki in je povezanost neznatna (r = 0,21, r = 

0,08, r = 0,01).  

b) Ugotovitve analize preverjanja hipoteze 1  

Rezultati testov povezanosti med opazovanimi spremenljivkami kažejo, da spremenljivke niso 

povezane, zaradi česar ne moremo oceniti vpliva in zato ne moremo potrditi hipoteze H1, ki 

pravi, da pričakovana gospodarska rast pozitivno vpliva na tržno vrednost slovenskih javnih 

delniških družb. 

4.7.2 Preverjanje hipoteze 2 

H2: Pričakovana nižja stopnja inflacije pozitivno vpliva na tržno vrednost slovenskih javnih 

delniških družb. 

Odvisna spremenljivka (y): stopnja rasti tržne vrednosti izbranih slovenskih javnih delniških 

družb (iz prve in standardne kotacije). 

Pojasnjevalna (neodvisna) spremenljivka (x2): pričakovana stopnja inflacije. 

Za preverjanje hipoteze 2 smo opravili tri ločene preizkuse, kjer smo opazovali vpliv 

pomladanske in jesenske napovedi stopnje inflacije na stopnjo rasti vrednosti podjetij, in sicer 

ločeno z eno-, tri- in šestmesečnim časovnim zamikom od objave napovedi. 
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a) Razsevni diagram 

Uporabili smo tri razsevne diagrame za prikazovanje povezanosti med pričakovano stopnjo 

inflacije (kot neodvisno spremenljivko) in stopnjami rasti tržne vrednosti podjetij (kot 

odvisnimi spremenljivkami) z eno-, tri- in šestmesečnim časovnim zamikom od objave 

napovedi. Rezultat testa opazovanih spremenljivk prikazuje slika 13. 

 

 

Slika 13: Grafični prikaz porazdelitve med napovedano stopnjo inflacije in stopnjami 

rasti tržne vrednosti podjetij z eno-, tri- in šestmesečnim časovnim zamikom 

Grafični prikaz nam prikazuje neznatno negativno povezanost (r = 0,14) med napovedano 

stopnjo inflacije in stopnjo rasti tržne vrednosti podjetij z enomesečnim časovnim zamikom 

od objave napovedi. Pri stopnji rasti vrednosti podjetij s tri- in šestmesečnim časovnim 

zamikom od objave napovedi ni povezanosti (r = 0,04, r = 0,00). Standardna napaka ocene je 

pri enomesečnem časovnem zamiku 5,412, pri trimesečnem 12,929 ter 21,342 pri 

šestmesečnem časovnem zamiku opazovanja rasti tržne vrednosti podjetij od objave napovedi 

stopnje inflacije.  
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Zaradi slabe povezanosti med opazovanimi spremenljivkami smo opravili še dodatne 

preizkuse, kjer smo pri odvisni spremenljivki (y) upoštevali stopnje rasti vrednosti slovenskih 

podjetij le iz prve kotacije. Preizkusi so pokazali, da so koeficienti korelacije še vedno nizki in 

je povezanost neznatna (r = 0,19, r = 0,09, r = 0,04).  

b) Ugotovitve analize preverjanja hipoteze 2 

Rezultati testov povezanosti med opazovanimi spremenljivkami kažejo na njihovo 

nepovezanost, zaradi česar ni možno oceniti vpliva in zato ne moremo sprejeti hipoteze H2, ki 

pravi, da pričakovana nižja stopnja inflacije pozitivno vpliva na tržno vrednost slovenskih 

javnih delniških družb. 

4.7.3 Preverjanje hipoteze 3 

H3: Nižja obrestna mera pozitivno vpliva na tržno vrednost slovenskih javnih delniških družb.  

Odvisna spremenljivka (y): stopnja rasti tržne vrednosti izbranih slovenskih javnih delniških 

družb (iz prve in standardne kotacije). 

Pojasnjevalna (neodvisna) spremenljivka (x3): dejanska obrestna mera. 

Najprej smo za preverjanje hipoteze 3 opravili tri ločene preizkuse, kjer smo opazovali vpliv 

dejanske obrestne mere EURIBOR – 6 m na stopnjo rasti vrednosti podjetij (iz prve in 

standardne kotacije), in sicer ločeno z eno-, tri- in šestmesečnim časovnim zamikom od 

objave napovedi. 

a) Razsevni diagram 

Za opazovanje povezanosti med obrestno mero EURIBOR – 6 m (kot neodvisno 

spremenljivko) in stopnjami rasti vrednosti podjetij iz prve in standardne kotacije (kot 

odvisnimi spremenljivkami) z eno-, tri- in šestmesečnim časovnim zamikom smo najprej 

uporabili razsevni diagram. Slika 14 prikazuje rezultate testa opazovanih spremenljivk. 
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Slika 14: Grafični prikaz porazdelitve med EURIBOR – 6 m in stopnjami rasti 

vrednosti podjetij z eno-, tri- in šestmesečnim časovnim zamikom 

Iz zgornje slike je razvidno, da v vseh treh primerih obstaja šibka oziroma srednja negativna 

povezanost (r = 0,34, r = 0,31, r = 0,45) med šestmesečnim EURIBOR-jem in med 

posameznimi stopnjami rasti vrednosti podjetij z eno-, tri- in šestmesečnim časovnim 

zamikom. Standardna napaka ocene je pri enomesečnem časovnem zamiku 4,687, pri 

trimesečnem 11,015 ter 13,284 pri šestmesečnem časovnem zamiku opazovanja rasti 

vrednosti podjetij od dejanske obrestne mere EURIBOR − 6 m. Ugotovili smo, da je 

determinacijski koeficient nizek in da model statistično ni značilen, saj je p > 0,05.  

Ker razsevni diagrami kažejo na povezave spremenljivk, smo za spremenljivke opravili še test 

normalnosti porazdelitve. 

b) Test normalnosti porazdelitve 

S testi normalnosti (preglednica 3) smo ugotovili, da neodvisna spremenljivka (obrestna 

mera) ni normalno porazdeljena. Ugotavljamo, da dva podatka, ki se nanašata na leto 2008, 

zelo izstopata, zato smo ju izločili iz opazovanja. Ponovno smo opravili test normalnosti, kjer 
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smo podatke o višini obrestne mere upoštevali le v obdobju od 2009 do 2014. Rezultati 

ponovnega testa normalnosti so prikazani v preglednici 4. 

Preglednica 4: Test normalnosti porazdelitve odvisnih in neodvisne spremenljivke 

(obrestne mere) za obdobje od 2009 do 2014 

Test normalnosti 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistika Stopnja 

prostosti 

Statistična 
značilnost 

Statistika Stopnja 

prostosti 

Statistična 
značilnost 

Rast 

podjetij_1m 

,175 12 ,200* ,922 12 ,305 

Rast 

podjetij_3m 

,192 12 ,200* ,886 12 ,106 

Rast podjetij 

_6m 

,199 12 ,200* ,934 12 ,426 

Euribor_6m ,231 12 ,075 ,886 12 ,105 

Tokrat rezultati Shapiro-Wilkovega testa kažejo na statistično neznačilnost (p > 0,05), zato 

lahko ocenimo, da so vrednosti neodvisne spremenljivke obrestna mera ravno dosegle 

normalno porazdelitev (0,1 > 0,05). Ker je pogoj o normalni porazdelitvi izpolnjen, smo v 

nadaljevanju za oceno modela izvedli linearno regresijsko analizo. 

c) Linearna regresijska analiza 

Pri preverjanju hipoteze 3 smo izvedli tri ločene preizkuse regresijske analize, kjer smo 

opazovali vpliv obrestne mere EURIBOR – 6 m (neodvisna spremenljivka) na stopnjo rasti 

vrednosti podjetij, in sicer ločeno z eno-, tri- in šestmesečnim časovnim zamikom (odvisne 

spremenljivke). V prvem preizkusu smo najprej v bivariatni regresijski model vnesli odvisno 

spremenljivko (Rast podjetij_1m) za opazovano obdobje od leta 2009 do leta 2014, nato pa še 

neodvisno spremenljivko (EURIBOR-6m). Postopek smo ločeno ponovili še v drugem in 

tretjem preizkusu za preostali odvisni spremenljivki (Rast podjetij_3m) in (Rast podjetij_6m) 

ter neodvisno spremenljivko (EURIBOR-6m). V preglednicah 5, 6 in 7 so prikazani rezultati 

testov regresijskih analiz, dobljenih s programom SPSS, med posameznimi odvisnimi 

spremenljivkami in neodvisno spremenljivko obrestno mero.  

1. preizkus: 

Odvisna spremenljivka (y): stopnja rasti tržne vrednosti podjetij z enomesečnim časovnim 
zamikom.  

Neodvisna spremenljivka (x3): obrestna mera EURIBOR – 6 m 

Determinacijski koeficient je R2=0,227, kar pomeni, da s spremenljivko obrestno mero 

EURIBOR −6 m pojasnimo 22,7 % celotne variance spremenljivke stopnja rasti vrednosti 
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podjetij z enomesečnim časovnim zamikom. Preostalih 77,3 % lahko pripišemo drugim 

dejavnikom, ki niso zajeti v naši analizi. 

Preglednica 5: Povzetek regresijske analize (Rast podjetij_1m – Euribor_6m) 

Model Koeficient 

korelacije 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen 

determinacijski 

koeficient 

Standardna napaka 

ocene 

1 ,477a ,227 ,150 4,3749 

a. Prediktor: (Konstanta), Euribor_6m 

 

ANOVAa 

Model Vsota 

kvadratov 

odklonov 

Stopnje 

prostosti 

Aritmetična 
sredina 

kvadratov 

odklonov 

F- 

statistika 

Statistična 
značilnost 

1 Regresija 56,232 1 56,232 2,938 ,117b 

Ostanek 191,397 10 19,140   

Vsota 

vrednosti 

247,629 11    

a. Odvisna spremenljivka: Rast podjetij_1m 

b. Prediktor: (Konstanta), Euribor_6m 

 

Ocena koeficientova 

Model Nestandardiziran koeficient Standardiziran 

koeficient 

t - 

statistika 

Statistična 
značilnost 

B Standardna 

napaka 

ocene 

Beta 

1 (Konstanta) -,614 2,232  -,275 ,789 

EURIBOR 

6m 

3,730 2,176 ,477 1,714 .117 

a. Odvisna spremenljivka: Rast podjetij_1m 

F-statistika prikazuje zanesljivost regresijskega modela kot celote. S pomočjo te statistike 

preverjamo, ali so vsi regresijski koeficienti v modelu enaki 0. Rezultati kažejo, da je p > 

0,05, kar pomeni, da naš regresijski model statistično ni značilen pri 5-odstotnem tveganju (F 

(1,10) = 2,938, p = 0,117). 

Preverili smo tudi predpostavko homoskedastičnosti, na kateri temelji regresijska analiza. 

Homoskedastičnost pomeni, da mora biti varianca ostankov konstantna za vse vrednosti 

odvisne spremenljivke (Bastič 2006, 32). 
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Slika 15: Grafični prikaz homoskedastičnosti odvisne spremenljivke (Rast podjetij_1m) 

Slika 15 nam prikazuje homoskedastičnost odvisne spremenljive (Rast podjetij_1m), iz katere 

je razvidno, da so variance enakomerno porazdeljene in da je homoskedastičnost 

regresijskega modela prisotna. 

2. preizkus: 

Odvisna spremenljivka (y): stopnja rasti tržne vrednosti podjetij s 3-mesečnim časovnim 
zamikom.  

Neodvisna spremenljivka (x3): obrestna mera EURIBOR-6m 

Determinacijski koeficient je R2=0,145, kar pomeni, da s spremenljivko obrestno mero 

EURIBOR – 6 m pojasnimo 14,5 % celotne variance spremenljivke stopnja rasti vrednosti 

podjetij s 3-mesečnim časovnim zamikom. Preostali del (85,5 %) predstavljajo drugi 

dejavniki. 

Preglednica 6: Povzetek regresijske analize (Rast podjetij_3m – Euribor_6m) 

Povzetek modela 

Model Koeficient 

korelacije 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen 

determinacijski 

koeficient 

Standardna napaka ocene 

1 ,381a ,145 ,060 10,7069 

a. Prediktor: (Konstanta), Euribor_6m 
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ANOVAa 

Model Vsota 

kvadratov 

odklonov 

Stopnje 

prostosti 

Aritmetična 

sredina 

kvadratov 

odklonov 

F- 

statistika 

Statistična 
značilnost 

1 Regresija 195,020 1 195,020 1,701 ,221b 

Ostanek 1146,387 10 114,639   

Vsota 

vrednosti 

1341,407 11    

a. Odvisna spremenljivka: Rast podjetij_3m 

b. Prediktor: (Konstanta), Euribor_6m 

 

Ocena koeficientova 

Model Nestandardiziran koeficient Standardiziran 

koeficient 

t - 

statistika 

Statistična 
značilnost 

B Standardna 

napaka 

ocene 

Beta 

1 (Konstanta) -4,909 5,464  -,899 ,390 

EURIBOR 

6m 

6,945 5,325 ,381 1,304 ,221 

a. Odvisna spremenljivka: Rast podjetij_3m 

Rezultati F-statistike kažejo, da je p > 0,05, kar pomeni, da regresijski model statistično ni 

značilen pri 5 % tveganju (F (1,10) =1,701, p = 0,221). 

Regresijski model smo preverili še z grafičnim prikazom homoskedastičnosti. 

 

Slika 16: Grafični prikaz homoskedastičnosti odvisne spremenljivke (Rast podjetij_3m) 
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Slika 16 nam kaže, da je varianca ostankov konstantna pri vseh vrednostih odvisne 

spremenljivke (Rast podjetij_3m), s čimer je za naš model značilna homoskedastičnost in s 

tem predpostavka o linearni regresiji izpolnjena. 

3. preizkus: 

Odvisna spremenljivka (y): stopnja rasti tržne vrednosti podjetij s šestmesečnim časovnim 
zamikom.  

Neodvisna spremenljivka (x3): obrestna mera EURIBOR − 6m 

Determinacijski koeficient je R2 = 0,148, kar pomeni, da s spremenljivko obrestno mero 

EURIBOR – 6 m pojasnimo 14,8 % celotne variance spremenljivke stopnja rasti vrednosti 

podjetij s šestmesečnim časovnim zamikom. Preostalih 85,2 % lahko pripišemo drugim 

dejavnikom. 

Preglednica 7: Povzetek regresijske analize (Rast podjetij_6m – Euribor_6m) 

Povzetek modela 

Model Koeficient 

korelacije 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen 

determinacijski 

koeficient 

Standardna napaka ocene 

1 385 ,148 ,063 13,7337 

a. Prediktor: (Konstanta), Euribor_6m 

 

ANOVAa 

Model Vsota 

kvadratov 

odklonov 

Stopnje 

prostosti 

Aritmetična 
sredina 

kvadratov 

odklonov 

F- 

statistika 

Statistična 
značilnost 

1 Regresija 327,232 1 327,232 1,735 217 b 

Ostanek 1886,144 10 188,614   

Vsota 

vrednosti 

2213,377 11    

a. Odvisna spremenljivka: Rast podjetij_6m 

b. Prediktor: (Konstanta), Euribor_6m 

Ocena koeficientova 

Model Nestandardiziran koeficient Standardiziran 

koeficient 

t - 

statistika 

Statistična 
značilnost 

B Standardna 

napaka 

ocene 

Beta 
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1 (Konstanta) -7,728 7,008  -1,103 ,296 

EURIBOR 

6m 

8,997 6,830 ,385 1,317 ,217 

a. Odvisna spremenljivka: Vrednost podjetij_6m 

Zanesljivost regresijskega modela smo ocenili s testom F-statistike. Rezultati kažejo, da je p > 

0,05, kar pomeni, da je tudi ta regresijski model statistično neznačilen pri 5-odstotnem 

tveganju (F (1,10) = 1,735, p = 0,217). 

Regresijski model smo ponovno preverili s predpostavko o homoskedastičnosti opazovane 

odvisne spremenljivke. 

 

Slika 17: Grafični prikaz homoskedastičnosti odvisne spremenljivke (Rast podjetij_6m) 

Slika 17 nam prikazuje prisotnost homoskedastičnosti, saj je varianca ostankov konstantna pri 

vseh vrednostih odvisne spremenljivke (Rast podjetij_6m) in se z opazovanji ne spreminja. 

d) Ugotovitve analize preverjanja hipoteze 3 

Pri opravljenih preizkusih smo ugotovili prisotnost homoskedastičnosti, s čimer je 

predpostavka linearnega regresijskega modela potrjena. Vendar pa na podlagi ugotovitev 

analize lahko sklepamo, da ne moremo govoriti o vplivu neodvisne spremenljivke (obrestna 

mera) na posamezne odvisne spremenljivke: 

- stopnja rasti tržne vrednosti podjetij z enomesečnim časovnim zamikom 

(b = 3,730; p = 0,117);  

- stopnja rasti tržne vrednosti podjetij s trimesečnim časovnim zamikom, 

(b = 6,945; p = 0,221); 

- stopnja rasti tržne vrednosti podjetij s šestmesečnim časovnim zamikom  

(b = 8,997; p = 0,217). 
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Rezultati vseh treh opravljenih preizkusov niso značilni pri stopnji tveganja, manjši kot 5 %, 

zato tega ne moremo sprejeti hipoteze H3, ki pravi, da nižja obrestna mera pozitivno vpliva na 

tržno vrednost slovenskih javnih delniških družb.  

4.7.4 Preverjanje hipoteze 4 

H4: Pričakovana nižja stopnja brezposelnosti pozitivno vpliva na tržno vrednost slovenskih 

javnih delniških družb.  

Odvisna spremenljivka (y): stopnja rasti tržne vrednosti izbranih slovenskih javnih delniških 

družb (iz prve in standardne kotacije). 

Pojasnjevalna (neodvisna) spremenljivka (x4): pričakovana stopnja brezposelnosti. 

Pri preverjanju hipoteze 4 smo opravili preizkuse, kjer smo opazovali vpliv pričakovane 

stopnje brezposelnosti na stopnjo rasti tržne vrednosti podjetij, in sicer ločeno z eno-, tri- in 

šestmesečnim časovnim zamikom od objave napovedi. 

a) Razsevni diagram 

Z razsevnim diagramom smo opazovali povezanosti med napovedano stopnjo brezposelnosti 

(kot neodvisno spremenljivko) in stopnjami rasti tržne vrednosti podjetij (kot odvisnimi 

spremenljivkami) z eno-, tri- in šestmesečnim časovnim zamikom od objave napovedi. 

Rezultate testa opazovanih spremenljivk prikazuje slika 18. 
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Slika 18: Grafični prikaz porazdelitve med napovedano stopnjo brezposelnosti in 
stopnjami rasti vrednosti podjetij z eno-, tri- in šestmesečnim časovnim zamikom 

Razsevni diagram nam v vseh treh primerih prikazuje pozitivno povezanost med napovedano 

stopnjo brezposelnosti in med posameznimi stopnjami rasti tržne vrednosti podjetij. Šibko do 

srednjo povezanost (r = 0,39) nam prikazuje pri enomesečnem časovnem zamiku. Pri 

opazovanju stopenj rasti vrednosti podjetij s tri- in šestmesečnim časovnim zamikom od 

objave napovedi, pa ta povezanost slabi (r = 0,21, r = 0,15). Standardna napaka ocene je pri 

enomesečnem časovnem zamiku 5,032, pri trimesečnem 12,655 ter 21,084 pri šestmesečnem 

časovnem zamiku opazovanja rasti tržne vrednosti podjetij od objave napovedi stopnje 

brezposelnosti.  

b) Test normalnosti 

Iz razsevnega diagrama smo ugotovili povezanost spremenljivk, ki pa je bila lahko posledica 

nenormalnosti porazdelitve odvisne spremenljivke (Rast podjetij_1m), kot je razvidno iz 

preglednice 2. Zato smo iz opazovanja pri tej odvisni spremenljivki odstranili podatek za leto 

2008 (osamelec), ki po vrednosti najbolj izstopa in nato ponovno opravili test normalnosti. 

Preglednica 8 prikazuje rezultate ponovnega testa normalnosti. 

Preglednica 8: Test normalnosti porazdelitve odvisne in neodvisne spremenljivke 

(brezposelnost) po odstranitvi podatka za leto 2008 (Rast podjetij_1m) 

Test normalnosti 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistika Stopnja 

prostosti 

Statistična 
značilnost 

Statistika Stopnja 

prostosti 

Statistična 
značilnost 
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Rast 

podjetij_1m 

,096 29 ,200* ,952 29 ,212 

Rast 

podjetij_3m 

,116 29 ,200* ,949 29 ,176 

Rast 

podjetij_6m 

,100 29 ,200* ,970 29 ,554 

Brezposelnost ,132 29 ,200* ,961 29 ,347 

Rezultati Shapiro-Wilkovega testa sedaj kažejo na statistično neznačilnost (p > 0,05), saj so 

vse opazovane spremenljivke normalno porazdeljene. To pomeni, da je pogoj o normalni 

porazdelitvi dosežen, zato smo opravili linearno regresijsko analizo. 

c) Linearna regresijska analiza 

Za preverjanje zadnje hipoteze 4 smo opravili preizkus regresijske analize, kjer smo opazovali 

vpliv pričakovane stopnje brezposelnosti (neodvisna spremenljivka) na stopnjo rasti vrednosti 

podjetij z 1-mesečnim zamikom (odvisna spremenljivka).  

V bivariatni regresijski model smo v četrtem preizkusu vnesli odvisno spremenljivko (Rast 

podjetij_1m) za opazovano obdobje od leta 2000 do leta 2014 (izločen osamelec), nato pa še 

neodvisno spremenljivko (Ocena brezposelnosti).  

4. preizkus: 

Odvisna spremenljivka (y): stopnja rasti tržne vrednosti podjetij z 1-mesečnim časovnim 
zamikom.  

Neodvisna spremenljivka (x4): pričakovana stopnja brezposelnosti. 

V preglednici 9 so prikazani rezultati testa regresijske analize, dobljenega s programom SPSS, 

med odvisno in neodvisno spremenljivko. Determinacijski koeficient je R2 = 0,031, kar 

pomeni, da s spremenljivko pričakovana stopnja brezposelnosti pojasnimo le 3,1 % celotne 

variance spremenljivke stopnja rasti vrednosti podjetij z 1-mesečnim časovnim zamikom. 

Preostali del (96,9 %) predstavljajo drugi dejavniki. 
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Preglednica 9: Povzetek regresijske analize (Vrednost podjetij_1m – Ocena 

brezposelnosti) 

Povzetek modela 

Model Koeficient 

korelacije 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen 

determinacijski 

koeficient 

Standardna napaka 

ocene 

1 ,175a ,031 -,005 4,2331 

a. Prediktor: (Konstanta), Ocena brezposelnosti 

 

ANOVAa 

Model Vsota 

kvadratov 

odklonov 

Stopnje 

prostosti 

Aritmetična 
sredina 

kvadratov 

odklonov 

F- 

statistika 

Statističn
a 

značilnos
t 

1 Regresija 15,374 1 15,374 0,858 ,363b 

Ostanek 483,826 27 17,919   

Vsota 

vrednosti 

499,200 28    

a. Odvisna spremenljivka: Rast podjetij_1m 

b. Prediktor: (Konstanta), Ocena brezposelnosti 

 

Ocena koeficientova 

Model Nestandardiziran 

koeficient 

Standardiziran 

koeficient 

t - 

statistika 

Statistična 
značilnost 

B Standardna 

napaka 

ocene 

Beta 

1 (Konstanta) -2,208 5,357  -,412 ,683 

Ocena 

brezposelnosti 

,449 ,484 ,175 ,926 ,363 

a. Odvisna spremenljivka: Vrednost podjetij_1m 

S pomočjo F-statistike smo ocenili zanesljivost regresijskega modela kot celote. Rezultati 

kažejo, da je p > 0,05, kar pomeni, da naš model ni statistično značilen pri 5-odstotnem 

tveganju (F (1,27) = 0,858, p = 0,363). 

Preverili smo tudi, ali naš regresijski model izpolnjuje pogoj o homoskedastičnosti.  
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Slika 19: Grafični prikaz homoskedastičnosti odvisne spremenljivke  

Slika 19 nam kaže, da homoskedastičnost obstaja, saj je varianca rezidualov pri vseh 

vrednostih odvisne spremenljivke (Rast podjetij_1m) enakomerna, s čimer je izpolnjena 

predpostavka o linearni regresiji.  

d) Ugotovitve analize preverjanja hipoteze 4  

Na podlagi preizkusov za preverjanje hipoteze 4 smo ugotovili, da ne moremo govoriti o 

vplivu pričakovane stopnje brezposelnosti na rast tržne vrednosti podjetij z 1-mesečnim 

časovnim zamikom:  

- stopnja rasti tržne vrednosti podjetij z enomesečnim časovnim zamikom (b = 0,449; p = 

0,363),  

Rezultati četrtega preizkusa niso značilni pri stopnji tveganja, manjši kot 5 %, zato ne 

moremo sprejeti hipoteze H4, ki pravi, da pričakovana nižja stopnja brezposelnosti pozitivno 

vpliva na tržno vrednost slovenskih javnih delniških družb. 
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5 SKLEP 

Glede na to, da so cene delnic spremenljive in odvisne tudi od razpoložljivih informacij, nas 

seveda zanima, katere so ključne informacije, ki vplivajo na spremembe cen delnic. Širjenje 

in vgrajevanje informacij je namreč odvisno od informacijske učinkovitosti trga kapitala. Na 

učinkovitem trgu kapitala cene delnic vsebujejo tudi pričakovanja udeležencev, vendar pa v 

praksi nobeden izmed trgov ni stoodstotno učinkovit. Tako so na trgu obdobja, ko večina 

vlagateljev ne trguje racionalno in ne upošteva razpoložljivih informacij ali pa jih uporabi z 

manjšim zamikom. Pričakovanja udeležencev imajo torej močen vpliv na spremembe cen 

delnic, prav tako pa na cene vplivajo tudi različni psihološki dejavniki in evforija, ki je 

nepredvidljiva. 

Na oblikovanje tržnih cen delnic pa pomembno vplivajo tudi makroekonomski dejavniki. 

Ključni makroekonomski dejavniki, ki vplivajo na vrednost delnice tako, da se njihova cena 

poveča, so: znižanje ravni obrestnih mer, visoka gospodarska rast in nižja stopnja inflacije. 

Dejavniki, ki povzročijo znižanje cen delnic, pa so npr. napovedi o spremembah v davčni 

zakonodaji, povišanju ravni obrestnih mer, nižji gospodarski rasti in višji stopnji inflacije. Iz 

številnih dosedanjih tujih empiričnih raziskav je namreč razvidno, da so na razvitih tujih 

delniških trgih ključni makroekonomski dejavniki pomembno vplivali na spremembo cen 

delnic podjetij. 

V magistrski nalogi je poudarek na raziskavi napovedi ključnih makroekonomskih dejavnikov 

(gospodarske rasti, stopnje inflacije, obrestne mere in stopnje brezposelnosti), ki bi utegnile 

vplivati na tržno vrednost slovenskih javnih delniških družb. Z nalogo smo želeli potrditi 

temeljno tezo, da napovedi posameznih makroekonomskih dejavnikov in višina referenčne 

obrestne mere vplivajo na tržno vrednost slovenskih javnih delniških družb. V ta namen smo 

v izvedeni raziskavi s statističnimi metodami preverjali štiri zastavljene hipoteze. Znotraj teh 

smo dodatno preverjali še tri delne hipoteze, kjer smo ločeno opazovali vpliv pričakovanih 

makroekonomskih dejavnikov na stopnjo rasti vrednosti podjetij z različnimi (eno-, tri- in 

šestmesečni) časovnimi zamiki od objave napovedi posameznih makroekonomskih kazalcev. 

S hipotezo 1 smo ugotavljali, ali pričakovana gospodarska rast pozitivno vpliva na tržno 

vrednost slovenskih javnih delniških družb. Zastavljene hipoteze nismo potrdili, saj rezultati 

empirične raziskave kažejo, da med pričakovano stopnjo gospodarske rasti in stopnjami rasti 

tržne vrednosti slovenskih podjetij ni statistično značilne povezanosti. Rezultati raziskave so 

ravno nasprotni nekaterim tujim empiričnim raziskavam, ki so nakazale pozitivno povezanost 

gospodarske rasti in donosnostjo delnic. 

S hipotezo 2 smo ugotavljali ali pričakovana nižja stopnja inflacije pozitivno vpliva na tržno 

vrednost slovenskih javnih delniških družb. Zastavljene hipoteze nismo potrdili. Rezultati 

empirične raziskave namreč kažejo, da med pričakovano stopnjo inflacije in stopnjami rasti 

tržne vrednosti slovenskih podjetij ni statistično značilne povezanosti. Naša ugotovitev je 
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nasprotna tujim empiričnim raziskavam, ki jo je izvedli Maghayereh (2003) na primeru trga 

kapitala v Jordaniji, Gan, Lee, Yong in Zhang (2006) za Novo Zelandijo in Ray (2013) za trg 

kapitala v Indiji. 

S hipotezo 3 smo ugotavljali, ali nižja obrestna mera pozitivno vpliva na tržno vrednost 

slovenskih javnih delniških družb. Zastavljene hipoteze nismo potrdili. Z empirično raziskavo 

nismo potrdili vpliva dejanske referenčne obrestne mere na stopnje rasti tržne vrednosti 

slovenskih podjetij. Rezultati raziskave so tako nasprotni nekaterim ugotovitvam tujih 

empiričnih raziskav, ki so pokazale povezanost gibanja obrestne mere s tržno vrednostjo cen 

delnic. 

S hipotezo 4 smo ugotavljali ali pričakovana nižja stopnja brezposelnosti pozitivno vpliva na 

tržno vrednost slovenskih javnih delniških družb. Zastavljene hipoteze nismo potrdili. 

Na podlagi zgornjih ugotovitev temeljne teze, ki pravi, da napovedi posameznih 

makroekonomskih dejavnikov in višina referenčne obrestne mere vplivajo na tržno vrednost 

slovenskih javnih delniških družb, ne moremo potrditi. Razlog za to je lahko dejstvo, da je 

slovenski trg kapitala manj razvit in slabše likviden v primerjavi s tujimi razvitimi trgi 

kapitala, ki obstajajo veliko dlje časa kot slovenski trg kapitala. Za manj razvite trge kapitala 

je namreč značilno, da na je na borzo uvrščenih malo podjetij, da je število opravljenih 

transakcij majhno in večinoma koncentrirano le na delnice pomembnejših družb ter da je trg 

kapitala za gospodarstvo državo manj pomemben.  

Prispevek k znanosti 

Pri podajanju sklepov v magistrski nalogi izhajamo iz rezultatov, ki temeljijo na podatkih, ki 

smo jih izbrali iz obstoječih podatkovnih baz. V nalogi nismo uspeli potrditi, da napovedi 

posameznih makroekonomskih dejavnikov ne vplivajo na tržno vrednost slovenskih javnih 

delniških družb. Po našem vedenju raziskava, ki bi proučevala vpliv napovedi 

makroekonomskih dejavnikov za slovenski trg in tudi trge s podobnimi lastnostmi še ni bila 

opravljena. 

Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Raziskavo lahko razširimo tudi na druge dejavnike, ki vplivajo na tržno vrednost slovenskih 

javnih delniških družb. Predvsem bi bilo zanimivo posebno pozornost posvetiti zgolj 

psihološkim dejavnikom, kot npr. kakšna so bila špekulativna pričakovanja vlagateljev v 

primeru objave novic o morebitnem prevzemu določenega podjetja v medijih.  

Nadalje bi bilo zanimivo opraviti raziskavo, ki bi proučevala, kakšen je vpliv napovedi 

ključnih makroekonomskih dejavnikov na tržno vrednost delnice, in sicer ločeno za vsako 

posamezno slovensko podjetje, ki kotira v prvi kotaciji na Ljubljanski borzi vrednostnih 

papirjev, saj se vrednosti delnic teh podjetij, zaradi različnih dejavnosti in odvisnosti od 
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makroekonomskih gibanj na slovenskem trgu, lahko različno odzovejo na napovedi 

makroekonomskih dejavnikov za slovenski trg. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Prikaz uporabljenih podatkov v raziskavi v obdobju od 2000 do 2014 

 

 

 





Priloga 1 

 

Prikaz uporabljenih podatkov v raziskavi v obdobju od 2000 do 2014 

  Y1m Y3m Y6m X1 X2 X3 X4 

Leto/napo

ved 

Rast 1 

mesec 

Rast 3 

mesece 

Rast 6 

mesecev 

Rast 

BDP 

Inflaci

ja 

Obrestna 

mera 

Brezposeln

ost 

2000 - P -1,80 -7,00 -7,50 4,80 7,60 - 11,40 

2000 - J 3,70 14,60 5,90 4,30 8,90 - 11,20 

2001 - P -0,80 4,70 11,50 4,40 8,50 - 11,70 

2001 - J 2,70 6,50 28,30 3,70 8,50 - 11,50 

2002 - P 7,30 12,70 17,80 3,30 6,90 - 11,30 

2002 - J 7,40 4,00 -1,20 3,20 7,60 - 11,70 

2003 - P 0,40 -2,20 13,90 3,10 5,50 - 10,90 

2003 - J 2,30 11,00 29,90 2,60 5,80 - 11,20 

2004 - P 6,60 -0,60 8,40 3,60 3,30 - 11,00 

2004 - J 1,20 3,00 -0,20 4,00 3,50 - 10,70 

2005 - P -1,20 -7,40 -6,60 3,80 2,50 - 9,80 

2005 - J 3,20 7,60 12,00 3,90 2,50 - 10,00 

2006 - P 9,00 12,00 60,10 4,20 2,10 - 9,80 

2006 - J 5,30 11,40 28,60 4,70 2,70 - 9,80 

2007 - P 8,00 30,20 42,60 4,70 2,20 - 8,20 

2007 - J -3,80 -4,40 -28,20 5,80 3,40 - 7,70 

2008 - P -1,70 -6,20 -13,60 4,40 5,20 4,74 7,30 

2008 - J -16,00 -38,40 -38,70 4,80 6,20 5,38 6,80 

2009 - P 4,80 18,90 20,10 -4,00 0,40 1,67 8,90 

2009 - J 0,10 -9,10 -9,50 -7,30 1,00 1,02 9,10 

2010 - P -3,50 -11,90 -15,40 0,60 1,30 0,09 11,10 

2010 - J 2,10 -2,00 -7,50 0,90 2,10 1,19 10,70 

2011 - P -4,00 -8,10 -22,50 1,80 2,20 1,53 12,30 

2011 - J 0,10 -7,40 -7,70 1,50 1,60 1,73 11,80 

2012 - P 4,70 -9,20 -11,10 -0,90 2,00 1,18 12,90 

2012 - J 9,30 13,30 10,10 -2,00 2,80 0,47 11,90 

2013 - P 6,00 6,10 9,40 -1,90 2,10 0,34 13,40 

2013 - J 4,80 8,80 18,50 -2,40 2,00 0,34 13,30 

2014 - P 9,50 16,00 14,30 0,50 0,30 0,41 13,60 

2014 - J -3,40 -3,80 -0,10 -2,00 0,30 0,19 13,10 

Legenda: 

       P - pomladanska 

napoved 

      J - jesenska napoved 

        


