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UVOD 

Hipoteza učinkovitega trga kapitala (angl. efficient market hypothesis oz. EMH) kot osrednji 

teorem že od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja zavzema glavno mesto v vseh 

pomembnejših finančnih knjigah, ki se ukvarjajo z investiranjem. Fama (1970) je učinkoviti 

trg kapitala definiral kot trg, na katerem cene vrednostnih papirjev vedno v celoti odražajo vse 

razpoložljive informacije, zaradi česar investitorji na dolgi rok ne morejo dosegati 

nadpovprečnih donosov oziroma oblikovati portfelj delnic, ki bi konstantno premagoval trg. 

Investitorjem se tako ne splača porabljati časa in denarja za aktivno upravljanje premoženja, 

saj bodo sredstva, pasivno investirana v tržno premoženje (angl. market portfolio), na dolgi 

rok dosegala enako donosnost.  

 

Kljub velikemu uspehu in vsesplošnem sprejetju hipoteze EMH, predvsem med teoretiki, je 

bila omenjena hipoteza v zadnjih dvajsetih letih večkrat resno izzvana. Glavni vzvodi na 

kapitalskih trgih, ki po mnenju EMH samodejno prispevajo k učinkovitosti na trgu, na primer 

arbitraža1, naj bi delovali precej bolj omejeno, kot so utemeljitelji omenjene hipoteze prvotno 

predvidevali. Pojavile so se številne študije (Kahneman & Tversky (1974, 1979); Shiller 

(1981); De Bondt & Thaler (1985); De Long, Shleifer, Summers & Waldmann (1990); 

Jegadeesh & Titman (1993); La Porta (1996)), ki dokazujejo, da kapitalski trgi niso učinkoviti 

in da investitorji s primerno tehniko izbora delnic v svoj portfelj lahko premagujejo trg. Tako 

se je sčasoma izoblikoval alternativni pogled na kapitalske trge, ki ga največkrat najdemo pod 

imenom vedenjske finance (angl. behavioral finance). Le-te nasprotujejo razlagi učinkovitih 

trgov in trdijo, da se investitorji pogosto obnašajo neracionalno, ponavljajo določene napake 

ter s svojimi reakcijami motijo učinkovitost trga, kar pa se da predvideti in izkoristiti. 

Vedenjske finance tako tudi s pomočjo psihologov in sociologov ugotavljajo posamezne 

vzorce obnašanja in pričakovanj ljudi v pogojih negotovosti ter skušajo dati odgovore na 

določena vprašanja okrog tržnih anomalij, na katera EMH, verjetno tudi zaradi precej 

nerealne predpostavke o vedno racionalnem obnašanju investitorjev, ni znala odgovoriti. 

 

Vedno več akademskih študij je začelo dokazovati, da investiranje na osnovi temeljne 

vrednosti (angl. value investing), tj. investiranje v delnice podjetij, ki so na kapitalskem trgu 

manj priljubljene in zapostavljene (angl. value stocks), bodisi zaradi slabših poslovnih 

rezultatov v bližnji preteklosti bodisi zaradi pesimističnih novic in pričakovanj glede 

prihodnosti podjetja, kar odražajo nizki tržni multiplikatorji, investitorjem v dolgoročnem 

obdobju prinaša višjo donosnost kot investiranje v hitro rastoče oziroma priljubljene delnice 

(angl. growth stocks), ki kotirajo pri visokih tržnih multiplikatorjih. Omenjena razlika v 

donosnostih ene in druge skupine delnic se v finančni literaturi pogosto pojavlja pod besedno 

                                                 
1 Pojem arbitraža v investicijskem svetu pomeni hkratni nakup in prodajo enakega vrednostnega papirja na dveh 

različnih trgih in pri različnih cenah z namenom priti do netveganega zaslužka (Brigham & Daves, 2004, 

str. 993). 
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zvezo value premija (angl. value premium). Zakaj so delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji 

bolj donosne od delnic z visokimi multiplikatorji, si finančni ekonomisti niso povsem enotni. 

Zagovorniki moderne finančne teorije trdijo, da višja donosnost delnic z nizkimi tržnimi 

multiplikatorji kompenzira večje tveganje, ki ga investitorji prevzemajo z naložbami v takšne 

delnice, medtem ko se raziskovalci s področja vedenjskih financ s tem ne strinjajo in višjo 

donosnost value delnic pripisujejo že omenjenemu neracionalnemu obnašanju investitorjev ob 

hkratni omejenosti arbitraže. Dejanski rezultati in miselnost najuspešnejših investitorjev na 

osnovi temeljne vrednosti govorijo v prid slednjim, torej kritikom hipoteze učinkovitega trga 

kapitala. Benjamin Graham, Warren Buffett, Walter Schloss, Tom Knapp, Bill Ruane in še 

nekateri drugi nikoli niso verjeli v učinkovitost kapitalskega trga in so trg sistematično 

premagovali. Na podlagi tega se lahko upravičeno vprašamo, ali je investiranje na osnovi 

temeljne vrednosti res strategija, s katero se na dolgi rok da premagovati trg in, če je temu res 

tako, zakaj omenjena strategija danes ni bolj široko sprejeta med investitorji. 

Namen in cilji magistrskega dela 

Glavni namen magistrskega dela je podrobneje predstaviti investiranje na osnovi temeljne 

vrednosti, o katerem pri nas zaenkrat še ni bilo veliko napisanega in na ta način odpreti in 

spodbuditi razpravo ter morebitne nadaljnje študije v tej smeri. 

 

Cilji magistrskega dela so naslednji:  

• predstaviti tako hipotezo učinkovitega trga kapitala, na kateri temelji danes splošno 

sprejeta moderna finančna teorija, kakor tudi alternativni pogled na dogajanje na 

finančnih trgih, ki ga najdemo v obliki vedenjskih financ. Slednje ponujajo odgovore 

na številne tržne anomalije, ki jih je s pomočjo EMH težko pojasniti; 

• zbrati in na kratko sistematično predstaviti odmevnejše akademske študije donosnosti 

investiranja v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji in s tem pridobiti pregled nad 

dosedanjimi pomembnejšimi raziskavami in njihovimi ugotovitvami; 

• predstaviti praktični vidik investiranja na osnovi temeljne vrednosti in pregledati 

dosežke nekaterih najuspešnejših investitorjev, ki zagovarjajo omenjeno investicijsko 

filozofijo, ter poiskati njihove skupne točke; 

• s pomočjo analize določenih specifičnih value in growth delniških indeksov empirično 

preveriti, ali bi investiranje v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji v desetletnem 

obdobju 1997–2006 na ameriškem delniškem trgu dalo podobne rezultate, kot nekateri 

akademiki in investitorji dokazujejo že nekaj časa, in sicer, da je tveganju prilagojena 

donosnost delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji v povprečju višja od tveganju 

prilagojene donosnosti delnic z visokimi tržnimi multiplikatorji, s tem pa tudi višja od 

povprečne donosnosti na trgu. Omenjeno obdobje je še posebej zanimivo zato, ker 

smo bili v tem času na razvitih delniških trgih priča tako nadpovprečni rasti borznih 

tečajev konec devetdesetih, kakor tudi borznemu zlomu tehnoloških delnic leta 2000, 
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padanju večine delniških indeksov do začetka leta 2003 in počasnemu okrevanju v 

naslednjih letih. Krajše obdobje preučevanja, kjer bi bil prisoten samo trend rasti 

oziroma trend padanja, bi lahko neupravičeno favoriziral določeno skupino delnic.  

Struktura magistrskega dela 

Magistrsko delo, ki ga sestavljata teoretični in empirični del, je razdeljeno na pet poglavij. Ker 

je ključni pojem magistrskega dela investiranje na osnovi temeljne vrednosti (angl. value 

investing), v prvem poglavju najprej predstavimo in opredelimo omenjeno besedno zvezo, ki 

se uporablja tako v strokovni literaturi, kakor tudi v praksi. Za vsakršno razpravo o vzrokih za 

višjo donosnost delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji glede na donosnost delnic z visokimi 

tržnimi multiplikatorji je potrebno osnovno poznavanje moderne finančne teorije, katero 

sestavljata hipoteza učinkovitega trga kapitala in premoženjska teorija, ki sta na kratko 

predstavljeni v drugem poglavju. V tretjem poglavju izpostavljamo glavne kritike hipoteze 

učinkovitega trga kapitala oziroma različne tržne anomalije, do katerih so se v svojih 

raziskavah dokopali številni avtorji in za katere moderna finančna teorija ni imela odgovora. 

Odgovor ponuja alternativni pogled na kapitalske trge v obliki vedenjskih financ, ki jih prav 

tako predstavljamo v sklopu tega poglavja. Četrto poglavje je v celoti namenjeno investiranju 

na osnovi temeljne vrednosti, najprej skozi predstavitve nekaterih najodmevnejših empiričnih 

akademskih študij donosnosti delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji, nato pa še skozi 

praktični vidik in predstavitvijo dosežkov nekaterih najuspešnejših investitorjev, ki so se 

posluževali strategije investiranja na osnovi temeljne vrednosti. V petem poglavju empirično 

preverjamo, ali so tveganju prilagojene donosnosti delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji v 

obliki Russellovih value indeksov v desetletnem obdobju 1997–2006 na ameriškem 

delniškem trgu višje od tveganju prilagojenih donosnosti delnic z visokimi tržnimi 

multiplikatorji, katere predstavljajo Russellovi growth indeksi. Magistrsko delo zaokrožuje 

sklep, kjer povzemamo ugotovitve teoretičnega in praktičnega dela. 

1 PREGLED POJMOV 

Strokovna literatura z investiranjem na osnovi temeljne vrednosti (angl. value investing) 

največkrat označuje investiranje v delnice podjetij ki kotirajo pri nizkih tržnih multiplikatorjih 

(angl. value stocks), tj. multiplikatorjih dobička na delnico (P/E), knjigovodske vrednosti 

delnice (P/B), denarnega toka iz poslovanja na delnico (P/CF) in še nekaterih ostalih mer 

temeljne vrednosti2 (Lakonishok, Shleifer & Vishny, 1994, str. 1541). Kotiranje delnic pri 

nizkih multiplikatorjih je posledica slabših preteklih rezultatov podjetja in posledično nižjih 

pričakovanj investitorjev glede poslovanja teh podjetij v prihodnosti. (Lakonishok et al., 

                                                 
2 Zaradi lažje analize podatkov so omenjeni multiplikatorji pogosto izraženi v recipročnih oblikah. Fama in 

French (1998, str. 1975) zato kot value delnice definirata delnice z visokim razmerjem kazalnikov B/M 

(razmerje med knjigovodsko in tržno vrednostjo podjetja), E/P (razmerje med dobičkom na delnico in ceno 

delnice) in CF/P (razmerje med denarnim tokom iz poslovanja na delnico in ceno delnice). 
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1994, str. 1542). Na drugi strani investiranje v hitro rastoče delnice (angl. growth investing) 

predstavlja diametralno nasprotje investiranju v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji, kajti 

v tem primeru investitorji kupujejo delnice hitro rastočih podjetij, ki zaradi uspešnega 

poslovanja oziroma rasti v preteklosti in visokih pričakovanj investitorjev glede prihodnosti 

kotirajo pri visokih multiplikatorjih (angl. growth stocks). Na prvi pogled se zdi, da je 

strategija investiranja v hitro rastoče delnice za investitorje zagotovo bolj donosna od 

strategije investiranja v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji. Vendar, kot bomo videli 

nekoliko kasneje, rezultati ne kažejo na to. 

 

Akademske finance se z investiranjem na osnovi temeljne vrednosti ukvarjajo predvsem skozi 

različne študije, katerih glavni cilj je ugotoviti, ali je strategija investiranja v delnice z nizkimi 

tržnimi multiplikatorji v povprečju res bolj donosna od strategije investiranja v hitro rastoče 

delnice. Na podlagi zbranih rezultatov številnih študij (npr.: Basu (1977); Rosenberg, Reid & 

Lanstein (1985); Jaffe, Keim & Westerfield (1989); Chan, Hamao & Lakonishok (1991); 

Fama & French (1992, 1998); Lakonishok, Shleifer & Vishny (1994)) so si avtorji dokaj 

enotni, da je temu res tako. Precej manj konsenza pa obstaja glede razlogov, zakaj prihaja do 

tega. Fama in French (1992) ter ostali zagovorniki hipoteze učinkovitega trga kapitala trdijo, 

da je višja donosnost delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji kompenzacija za večje tveganje, 

ki ga investitorji prevzemajo z naložbami v takšne delnice, medtem ko se Lakonishok, 

Shleifer in Vishny (1994) ter nekateri drugi raziskovalci s področja vedenjskih financ s tem ne 

strinjajo in višjo donosnost delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji povezujejo z 

neučinkovitim delovanjem kapitalskih trgov oziroma z določenim ponavljajočim se vzorcem 

obnašanja investitorjev na kapitalskih trgih, ki so posledica t.i. miselnih pristranskosti (angl. 

cognitive bias). Takšno obnašanje vodi do odstopanja cen delnic od njihove notranje oziroma 

temeljne vrednosti (angl. intrinsic value). Zaradi tega in zaradi omejenosti arbitraže so delnice 

z nizkimi tržnimi multiplikatorji po njihovem mnenju marsikdaj podcenjene, delnice z 

visokimi tržnimi multiplikatorji pa precenjene. V določenem obdobju lahko pričakujemo 

vrnitev k povprečni vrednosti (angl. reversion to the mean), zaradi česar bo donosnost prvih 

na dolgi rok v povprečju višja od donosnosti drugih (Chan & Lakonishok, 2004, str. 71 in 85). 

 

V praksi z besedno zvezo investiranje na osnovi temeljne vrednosti označujemo strategijo 

iskanja in investiranja v podcenjene vrednostne papirje. Investitorji na osnovi temeljne 

vrednosti (angl. value investors) iščejo vrednostne papirje, največkrat delnice, s katerimi se 

trguje pri ceni, ki je nižja od njihove notranje oziroma temeljne vrednosti, ali kot trdijo 

Greenwald, Kahn, Sonkin in Van Biema (2001, str. 3), skušajo kupiti 1 dolar s 50 centi. 

Začetnik in tako imenovani oče investiranja na osnovi temeljne vrednosti je bil Benjamin 

Graham, ki je že v 30-ih letih prejšnjega stoletja razvil večino idej in načinov razmišljanja, 

katere analitiki pri temeljni analizi3 (angl. fundamental analysis) uporabljajo še danes, 

njegova knjiga Security Analysis (1934), ki jo je napisal skupaj z Davidom Doddom, pa velja 

                                                 
3 Bistvo temeljne analize je določitev notranje oziroma temeljne vrednosti podjetja s pomočjo določenih 

finančnih karakteristik podjetja, obetov za rast, možnih tveganj in denarnih tokov (Damodaran, 1996, str. 4). 
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za »biblijo« na področju temeljne analize in investiranja (Damodaran, 2003, str. 221). 

Investitorji na osnovi temeljne vrednosti, torej tisti, ki so se poistovetili z Grahamovim 

načinom razmišljanja, verjamejo, da cena vrednostnega papirja na dolgi rok sicer stremi k 

njegovi temeljni vrednosti, vendar se zaradi neučinkovitosti kapitalskega trga kratkoročno 

večkrat odmika od te vrednosti, kar preudaren in potrpežljiv investitor lahko izkoristi. S 

strategijo investiranja v vrednostne papirje, katerih cena je trenutno precej nižja od ocenjene 

notranje vrednosti, bo investitor na dolgi rok dosegal nadpovprečne donose. Graham, profesor 

na univerzi Columbia v New Yorku in tudi sam uspešen investitor, je odločilno vplival na 

nekatere svoje učence, med katerimi je bil tudi Warren Buffett, eden najuspešnejših 

investitorjev vseh časov. Le-ta je Grahamovo investicijsko filozofijo, ki je bila zgrajena 

pretežno na kvantitativnih kriterijih oziroma na investiranju v delnice z nizkimi tržnimi 

multiplikatorji, dopolnil še z določenimi kvalitativnimi faktorji, ki so po njegovem prav tako 

pomembni pri odločanju o morebitni investiciji. 

 

Tudi Damodaran (2003, str. 220), opredeli investitorje na osnovi temeljne vrednosti kot 

investitorje, katere zanima nakup delnic za manj kot so le-te vredne. Ker pa je to cilj vsakega 

investitorja, torej tudi investitorjev v hitro rastoče delnice, je potrebna bolj natančna 

definicija. Pri tem je potrebno začeti z opredelitvijo vrednosti podjetja. Le-ta namreč izhaja iz 

dveh virov: iz obstoječih sredstev in pričakovane prihodnje rasti. Kar loči investitorje na 

osnovi temeljne vrednosti od investitorjev v hitro rastoče delnice, je predvsem želja kupiti 

obstoječa sredstva za manj kot so dejansko vredna. Omenjeni investitorji torej niso 

pripravljeni plačevati velikanskih premij za pričakovano prihodnjo rast, ker nimajo nobenega 

zagotovila, da bo takšna rast tudi dejansko dosežena. Večina rajši išče priložnosti v zrelih 

podjetjih, ki so zaradi umirjajoče rasti manj priljubljena med ostalimi investitorji, delnice 

takšnih podjetij pa večkrat kotirajo pri cenah, ki so nižje od temeljne vrednosti podjetja 

oziroma, kot sami radi rečejo, so podcenjene.  

 

V primeru preučevanja zgolj akademskih študij, bi bil najboljši prevod besedne zveze value 

investing verjetno kar »investiranje v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji«. V praksi 

investitorji, ki zasledujejo omenjeno investicijsko filozofijo, vedno pogosteje investirajo v 

delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji pod pogojem, da le-te izpolnjujejo tudi določene 

kvalitativne kriterije (kakovost managementa, prepoznavnost blagovne znamke, specifične 

tehnološke sposobnosti itd.), ki podjetju prinašajo določene konkurenčne prednosti in na ta 

način še dodatno zvišujejo temeljno vrednost podjetja. Zaradi tega je prevod »investiranje na 

osnovi temeljne vrednosti« bolj primeren. 
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2 MODERNA FINANČNA TEORIJA 

Kot že rečeno in kot bo še govora v nadaljevanju, se je finančna stroka, pri pojasnjevanju 

vzrokov za višjo donosnost delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji napram donosnosti hitro 

rastočih delnic razdelila na dva dela. Fama in French ter ostali zagovorniki moderne finančne 

teorije svojo razlago za obstoj value premije utemeljujejo skozi hipotezo učinkovitega trga 

kapitala in s pomočjo premoženjske teorije, po kateri je višja donosnost delnic z nizkimi 

tržnimi multiplikatorji kompenzacija za večje tveganje, ki ga investitorji z držanjem takšnih 

delnic prevzemajo. Za lažje razumevanje njihovih stališč v nadaljevanju najprej predstavljamo 

hipotezo učinkovitega trga kapitala, prav tako pa definiramo osnovne pojme premoženjske 

teorije, kot sta donosnost in tveganje, ter na kratko prikažemo povezavo med njima. 

2.1 Hipoteza učinkovitega trga kapitala 

Kadar v finančni literaturi naletimo na razpravo o učinkovitem trgu kapitala, je največkrat 

govora o informacijski učinkovitosti4. Če je trg kapitala informacijsko učinkovit, se vsaka 

nova relevantna informacija takoj odrazi v spremembi cene vrednostnega papirja, zaradi česar 

investitorji na dolgi rok ne morejo dosegati presežne oz. nadpovprečne donosnosti5 (Ross, 

Westerfield & Jaffe, 2002, str. 347-348). Cene vrednostnih papirjev na trgu se zato naj ne bi 

spreminjale brez novih informacij, ki vplivajo na temeljno vrednost podjetja.  

 

Začetki hipoteze učinkovitega kapitalskega trga (EMH) segajo v leto 1953, ko je Maurice 

Kendall na podlagi analize gibanja cen delnic ugotovil, da so spremembe le-teh popolnoma 

neodvisne od njihovega gibanja v preteklosti in da sledijo t.i. naključnemu hodu (angl. 

random walk). Obstajala naj bi torej enaka verjetnost, da bo cena nekega vrednostnega papirja 

na določen dan zrasla ali padla ne glede na to, kaj se je dogajalo s ceno tega vrednostnega 

papirja v preteklosti (Brealey & Myers, 2003, str. 347). Prvi, ki je učinkovit trg kapitala 

definiral kot »trg na katerem cene vrednostnih papirjev vedno v celoti odražajo vse 

razpoložljive informacije« je bil Eugene Fama (1970, str. 383). Bil je tudi prvi, ki je opredelil 

tri oblike učinkovitega trga kapitala, ki se pogosto navajajo še danes (Bodie, Kane & Marcus, 

2005, str. 373 in Shleifer, 2000, str. 6): 

 

 

 

                                                 
4 Poleg informacijske učinkovitosti poznamo tudi alokacijsko in operativno učinkovitost. O prvi govorimo, kadar 

cena vrednostnih papirjev izenačuje zahtevano stopnjo donosnosti varčevalcev s tisto, ki so jo pripravljeni plačati 

investitorji, kar ima za posledico hitro in pravilno razporeditev prihrankov med produktivne naložbe. Z 

operativno učinkovitostjo je mišljen prenos prihrankov od varčevalcev do investitorjev z najnižjimi možnimi 

transakcijskimi stroški (Grossman, 1995, str. 773-787). 
5 S presežno donosnostjo (angl. excess return) je mišljena donosnost nad donosnostjo enako tveganega tržnega 

premoženja, za katerega se ponavadi upošteva donosnost širšega delniškega indeksa na določenem trgu (Ross et 

al., 2002, str. 354). 
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� Šibka oblika učinkovitosti (angl. weak form hypothesis) 

Cene vrednostnih papirjev na trgu že odražajo vse informacije, do katerih bi 

investitorji lahko prišli s preučevanjem preteklega gibanja cen, podatkov o obsegu 

trgovanja in ostalih informacij, ki jih ustvarja trg. Hipoteza učinkovitega kapitalskega 

trga v tej obliki je dejansko enaka prej omenjeni hipotezi naključnega hoda. Prihodnja 

donosnost določenega vrednostnega papirja je popolnoma nepredvidljiva. Investitorji 

ne morejo trajno dosegati nadpovprečne donosnosti na podlagi podatkov o preteklem 

gibanju cen vrednostnega papirja.  

� Srednje močna oblika učinkovitosti (angl. semi-strong form hypothesis) 

V cenah vrednostnih papirjev na trgu niso odražene samo informacije, do katerih bi 

investitorji lahko prišli s preučevanjem preteklega gibanja cen, ampak tudi vse javno 

dostopne informacije. Investitorji ne morejo trajno dosegati nadpovprečnih donosov 

niti na podlagi javno dostopnih informacij kot so objave poslovnih rezultatov podjetja, 

napovedi o prihodnjih dobičkih, novih investicijah, spremenjeni strategiji podjetja 

ipd., saj se cene vrednostnih papirjev takoj prilagodijo objavljenim informacijam. 

� Močna oblika učinkovitosti (angl. strong form hypothesis) 

Cene vrednostnih papirjev na trgu odražajo vse relevantne informacije o podjetju. 

Poleg vseh javno dostopnih tudi vse informacije, ki niso javne. Če so trgi torej 

učinkoviti v močni obliki, investitorji ne morejo dosegati nadpovprečnih donosov niti 

na podlagi notranjih informacij. Predpostavlja se namreč, da naj bi le-te »uhajale« in 

hitro postale javne, zaradi česar se cene vrednostnih papirjev nemudoma prilagodijo 

tudi takšnim informacijam. 

V prvem desetletju po rojstvu hipoteze učinkovitega trga kapitala je le-ta požela neverjeten 

uspeh. Pojavljali so se številni teoretični argumenti in empirična testiranja EMH, ki so v veliki 

večini potrjevala omenjeno hipotezo. Testiranja EMH so se v glavnem osredotočala na šibko 

in srednje močno obliko učinkovitosti, saj so si bili zagovorniki učinkovitega trga kapitala 

dokaj enotni, da je močna oblika učinkovitosti in s tem nezmožnost dobičkonosnega trgovanja 

na podlagi notranjih informacij vseeno dokaj nerealna.  

 

Po mnenju Shleiferja (2000, str. 2-3) se glavne ugotovitve EMH opirajo na tri argumente, pri 

čemer je vsak naslednji na vedno bolj šibkih predpostavkah: 

1.) investitorji na trgu kapitala so racionalni in racionalno vrednotijo tudi vrednostne 

papirje 

Racionalni investitorji vrednotijo vrednostne papirje tako, da izračunajo neto sedanjo 

vrednost prihodnjega denarnega toka, in sicer z uporabo tveganju primerne diskontne 

stopnje. Kadar pridobijo novo informacijo, ki je pomembna za notranjo vrednost 

podjetja, hitro in pravilno reagirajo. V primeru dobre novice, bodo ceno vrednostnega 
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papirja na trgu potisnili navzgor, v primeru slabe novice pa navzdol. Na ta način bodo 

cene vrednostnih papirjev hitro vključevale vse informacije, ki so za vrednotenje 

pomembne. 

2.) trgovanja morebitnih neracionalnih investitorjev so naključna in se bodo medsebojno 

izničila brez vpliva na tržne cene 

EMH velja tudi v primeru prisotnosti neracionalnih investitorjev na trgu kapitala. 

Njihova trgovanja so naključna in niso medsebojno v korelaciji, zaradi česar se bodo 

najverjetneje medsebojno izničila. Za takšne trge je značilen velik obseg trgovanja, saj 

neracionalni investitorji med seboj izmenjujejo vrednostne papirje, vendar cene 

vrednostnih papirjev kljub temu ostajajo blizu njihovih notranjih vrednosti6.  

3.) tudi v primeru, da so trgovanja investitorjev neracionalna v isto smer, bodo racionalni 

investitorji preko arbitraže njihov vpliv na tržne cene vrednostnih papirjev eliminirali 

Predpostavka, da trgovanje neracionalnih investitorjev ni v medsebojni korelaciji, je 

lahko večkrat nerealna. EMH ima pripravljen odgovor tudi v primeru istosmernega 

trgovanja neracionalnih investitorjev. Če pride na primer do precenjenosti določenega 

vrednostnega papirja na nekem trgu, kar je posledica korelativnih nakupov 

neracionalnih investitorjev, bo nakup takšnega vrednostnega papirja za racionalnega 

investitorja slaba nakupna priložnost. Racionalni investitor namreč ne bo pripravljen 

kupiti vrednostni papir, katerega cena presega tveganju prilagojeno neto sedanjo 

vrednost prihodnjih denarnih tokov. Zaradi tega bo vrednostni papir na tem trgu prodal 

oziroma prodal na kratko7 in se istočasno zavaroval pred tveganjem z nakupom istega 

vrednostnega papirja oziroma njegovega popolnega substituta, s katerim se na drugem 

trgu trguje ceneje. Z arbitražo bo racionalni investitor realiziral kapitalski dobiček in 

obenem približal ceno precenjenega vrednostnega papirja njegovi notranji vrednosti. 

Ker je racionalnih investitorjev veliko in med njimi vlada konkurenca, je arbitraža 

hitra in učinkovita. Zaradi tega arbitražerji niso zmožni dosegati velikih dobičkov na 

račun neracionalnih investitorjev, hkrati pa arbitraža omogoča, da cene vrednostnih 

papirjev ne odstopajo veliko od njihovih notranjih vrednosti in da je to odstopanje 

kratkotrajno. 

 

Področje akademskih financ in analiza vrednostnih papirjev (angl. security analysis) sta se 

tako od sedemdesetih let prejšnjega stoletja razvijali le še na osnovi hipoteze učinkovitega 

                                                 
6 Po Damodaranu (1996, str. 146-148) EMH celo dopušča možnost, da cena vrednostnega papirja v določenem 

trenutku odstopa od njegove notranje vrednosti, vendar so te t.i. napake (angl. errors) tržnih cen nepristranske 

oziroma naključne. Zaradi tega obstaja enaka verjetnost, da je neka delnica podcenjena oziroma precenjena. 

Delnica z nizkim kazalnikom P/E ima na učinkovitem trgu kapitala enako možnost, da je podcenjena, kot delnica 

z visokim P/E kazalnikom. 
7 Prodaja na kratko (angl. short sale) se nanaša na prodajo vrednostnih papirjev, katerih investitor v času prodaje 

nima v lasti, ampak si jih od nekoga sposodi. Kasneje te delnice ponovno kupi z namenom, da jih vrne 

prvotnemu lastniku. Takšna operacija investitorju omogoča zaslužek v primeru, da je cena vrednostnega papirja 

na začetku (ob prodaji) višja od kasnejše nakupne cene (Bodie et al., 2005, str. 1057). 
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trga kapitala (Shleifer, 2000, str. 1). Vse skupaj je šlo celo tako daleč, da je Michael Jensen, 

eden izmed soutemeljiteljev EMH, izjavil, da »v ekonomiji še ni bilo nobenega teorema, ki bi 

bil podkrepljen s toliko trdnimi empiričnimi dokazi, kot prav hipoteza učinkovitega trga 

kapitala« (Jensen, 1978, str. 95). Tako pogumne trditve ponavadi predstavljajo izziv ostalim 

raziskovalcem in že same po sebi napovedujejo določen preobrat v teoriji, do katerega bi 

lahko prišlo. EMH v tem primeru ni bila nobena izjema. 

2.2 Premoženjska teorija 

Investitor se glede na svoje cilje oziroma motive investiranja odloča, koliko tveganja je 

pripravljen z določeno investicijo prevzeti. Večja kot je negotovost glede prihodnjih donosov, 

večjo kompenzacijo v obliki višje pričakovane donosnosti bo investitor zahteval. Racionalni 

investitor se ne bo nikoli odločil za investicijo, pri kateri pričakovana donosnost ni dovolj 

visoka, da bi odtehtala tveganje investicije (Brigham & Daves, 2004, str. 29). Zaradi tega je 

za investitorja še posebej pomembno dobro razumevanje povezave med donosnostjo in 

tveganjem, ki ga z določeno investicijo prevzema. Omenjena povezava in ostali faktorji, ki jih 

investitorji morajo upoštevati preden sprejmejo investicijsko odločitev, bodo na kratko 

predstavljeni v nadaljevanju8.  

2.2.1 Donosnost 

Donosnost investicije v določenem časovnem obdobju lahko definiramo kot vsoto 

kapitalskega dobička in izplačanih dividend na vsako investirano denarno enoto (Bodie et al., 

2005, str. 142), kar lahko zapišemo kot9: 

 

0

01 )(

P

DivPP
r

+−
=                           (1) 

kjer je: 

 

r  - donosnost investicije v določenem časovnem obdobju 

0P - cena delnice na začetku obdobja 

1P  - cena delnice na koncu obdobja 

Div  - izplačana dividenda na delnico v obdobju 

 

V primeru, da preučujemo donosnost določene investicije v preteklem večletnem časovnem 

obdobju in nas zanima povprečna letna donosnost investicije, le-to izračunamo kot 

geometrijsko povprečje donosnosti v posameznih letih (Bodie et al., 2005, str. 863) 

 
                                                 
8 Premoženjska teorija je sicer precej široko področje moderne finančne teorije, ki največji poudarek daje 

optimalni sestavi premoženja in izgradnji le-tega s pomočjo Markovitzovega modela. 
9 V prikazanem primeru gre za investicijo v delnice. Donosnost investicije v druge vrednostne papirje se 

izračuna po analogiji.  
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kjer tr  predstavlja donosnost investicije v posameznem letu. Takšen izračun povprečne letne 

donosnosti predpostavlja, da so izplačane dividende v posameznem letu v celoti reinvestirane 

v preučevano delnico. 

 

Kot bomo videli v nadaljevanju, racionalni investitor prevzema manjše tveganje, če svoj 

investicijski kapital diverzificira oz. razprši med večje število vrednostnih papirjev, zaradi 

česar je zanj pomembna predvsem donosnost celotnega premoženja oz. portfelja. Le-ta se 

ponavadi izračuna kot tehtana aritmetična sredina posameznih naložb, ki sestavljajo portfelj, 

pri čemer uteži predstavljajo deleže posamezne naložbe v celotnem portfelju (Brigham & 

Daves, 2004, str. 39 in 40)10. 

∑
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kjer je: 

 

pr  -  donosnost celotnega portfelja v določenem časovnem obdobju 

ir   -  donosnost posameznega vrednostnega papirja v portfelju 

iw  -  vrednostni delež posameznega vrednostnega papirja v celotnem portfelju  

2.2.2 Tveganje 

Tveganje najenostavneje definiramo kot izpostavljenost morebitni izgubi ali poškodbi. 

Nanaša se torej na možnost, da pride do določenega, za nas neugodnega dogodka (Brigham & 

Daves, 2004, str. 29). Pri investiranju tveganje predstavlja verjetnost, da izgubimo investiran 

kapital oziroma da bo donosnost začetne investicije negativna. Torej, večja kot je verjetnost, 

da bo dejanska donosnost investicije različna od pričakovane donosnosti, večje je tveganje. 

Kadar je dejanska investicija vedno enaka pričakovani, je investicija netvegana (Damodaran, 

2003, str. 14).  

 

Če želimo vzpostaviti določeno povezavo med donosnostjo in tveganjem, moramo tudi 

tveganje nekako kvantificirati oziroma mu določiti številčno vrednost. Kot mera tveganja se v 

finančni literaturi uporablja standardni odklon donosnosti oziroma kvadratni koren variance, 

ki meri tehtani povprečni odklon pričakovanih donosnosti določene investicije od povprečne 

                                                 
10 Tehtana aritmetična sredina se najbolj pogosto uporablja kot mera centralne tendence, ki pa je dobra mera le v 

primeru, da se slučajna spremenljivka porazdeljuje vsaj približno normalno. V nasprotnem primeru so 

primernejše druge mere centralne tendence, kot npr. mediana ali modus (Mramor, 2000, str. 52). 
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pričakovane donosnosti, pri čemer uteži predstavljajo verjetnosti posameznih pričakovanih 

donosnosti (Brigham & Daves, 2004, str. 34). Standardni odklon se izračuna kot: 

 

∑ −= ii Prr 2)ˆ(σ               (4) 

 

kjer r̂  predstavlja pričakovano donosnost investicije11, ir  pričakovano donosnost 

posameznega izida in iP  verjetnost uresničitve posameznega izida. 

 

Veliko raziskovalcev preučuje donosnost vrednostnih papirjev v preteklosti, kjer prav tako 

izračunavajo standardni odklon donosnosti kot mero tveganja, ki pa se v primeru historičnih 

vzorčnih podatkov izračunava nekoliko drugače: 
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V tem primeru namreč nimamo več opravka s pričakovanimi donosnostmi posameznega izida 

( ir ), ampak z dejanskimi, že realiziranimi donosnostmi v posameznih časovnih obdobjih ( tr ). 

Tudi odkloni teh donosnosti se izračunavajo glede na povprečno historično donosnost ( r ) in 

ne več glede na pričakovano donosnost ( r̂ ). S faktorjem n/(n-1) izločimo statistično 

pristranskost (angl. statistical bias) zaradi izgubljenih stopinj prostosti v oceni variance 

(Bodie et al., 2005, str. 145). 

 

Celotno tveganje investicije v določeno delnico je sestavljeno iz sistematičnega in 

nesistematičnega tveganja. Nesistematično tveganje (angl. unsystematic risk) je specifično 

tveganje podjetja, ki ga povzročajo slučajni dogodki, kot so tožbe podjetja, stavke, izgube 

pomembnih dobaviteljev in ostali podobni dogodki, ki prizadenejo le poslovanje določenega 

podjetja. Takšno tveganje investitor lahko zmanjša oziroma odpravi z razpršitvijo svojega 

investicijskega kapitala med večje število delnic. Negativni dogodki v enem podjetju se 

namreč izravnajo s pozitivnimi dogodki v drugem podjetju. Na drugi strani sistematično 

tveganje (angl. systematic risk) izhaja iz faktorjev, ki sistematično vplivajo na večino podjetij. 

Faktorji, kot so vojna, inflacija, recesija, visoke obrestne mere imajo negativni vpliv na večino 

delnic, zaradi česar se sistematičnega oziroma tržnega tveganja ne da odpraviti z razpršitvijo 

(Brigham & Daves, 2004, str. 46).  

 

                                                 
11 Izračuna se kot tehtano povprečje posameznih pričakovanih izidov, kjer uteži predstavljajo verjetnosti 

določenega izida: ∑
=

=
n

i
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Večina finančnih sredstev je del razpršenih portfeljev. Banke, zavarovalnice, pokojninski in 

vzajemni skladi ter ostali institucionalni investitorji so zakonsko zavezani, da imajo svoje 

naložbe razpršene. Tudi individualni investitorji, še posebej tisti, katerih naložbe v vrednostne 

papirje predstavljajo pomemben delež njihovega premoženja, ponavadi oblikujejo portfelj 

različnih naložb in ne investirajo vsega le v eno delnico. Kot smo že prej omenili, je za 

investitorja zato bolj pomembna donosnost celotnega portfelja, s tem pa tudi tveganje 

celotnega portfelja. Zaradi tega premoženjska teorija donosnost in tveganje posameznega 

vrednostnega papirja ne preučuje v izolaciji, ampak analizira vpliv, ki ga bo posamezni 

vrednostni papir imel na donosnost in tveganje celotnega portfelja, katerega del je tudi sam. 

 

Tveganje celotnega portfelja oziroma njegov standardni odklon donosnosti na podlagi 

historičnih podatkov lahko izračunamo na dva načina. Pri prvem, nekoliko lažjem načinu se 

ne spuščamo na raven posameznega vrednostnega papirja in že v osnovi operiramo s podatki 

o donosnosti celotnega portfelja. Standardni odklon donosnosti portfelja izračunamo kar z 

uporabo enačbe (5), pri čemer ( tr ) predstavlja realizirano donosnost celotnega portfelja v 

določenem časovnem obdobju, ( r ) pa povprečno historično donosnost portfelja v celotnem 

preučevanem obdobju. Drugi način izračuna standardnega odklona donosnosti je nekoliko 

bolj zahteven, saj temelji na izračunu standardnega odklona donosnosti posameznih 

vrednostnih papirjev v portfelju, kjer pa standardni odklon donosnosti celotnega portfelja, za 

razliko od donosnosti, ni tehtana aritmetična sredina standardnih odklonov donosnosti 

posameznih vrednostnih papirjev in je ponavadi nižji od povprečja12. V tem primeru se 

standardni odklon donosnosti portfelja izračuna kot: 
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Kot vidimo, ključni člen enačbe (6) poleg vrednostnih deležev posameznih vrednostnih 

papirjev v portfelju w  predstavlja kovarianca ( ( )ji rrCov , ), ki meri, kako »močno« se 

donosnosti dveh različnih vrednostnih papirjev gibljeta v tandemu (Bodie et al., 2005, str. 

176). Pozitivna kovarianca pomeni, da se donosnosti vrednostnih papirjev večino časa gibljeta 

istosmerno, negativna kovarianca pa pove, da je gibanje donosnosti inverzno. Bolj kot je torej 

raznovrstna smer gibanja donosnosti vrednostnih papirjev v portfelju, manjši je standardni 

odklon donosnosti celotnega premoženja in s tem tudi manjše tveganje. Takšen način izračuna 

standardnega odklona donosnosti celotnega portfelja zahteva izračun kovariance donosnosti 

vsakega para vrednostnih papirjev, ki sestavljajo portfelj. 

 

                                                 
12 Teoretično je standardni odklon donosnosti premoženja lahko tudi enak tehtani aritmetični sredini standardnih 

odklonov donosnosti posameznih vrednostnih papirjev, ki sestavljajo premoženje, če bi med vsakim izmed dveh 

vrednostnih papirjev znotraj premoženja obstajala popolna pozitivna korelacija v donosnostih (ρ=1). 
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Kadar imamo v portfelju le en vrednostni papir, je standardni odklon donosnosti portfelja 

enak standardnemu odklonu donosnosti tega istega vrednostnega papirja. Z dodajanjem 

drugih vrednostnih papirjev pa se standardni odklon donosnosti portfelja zaradi učinka 

razpršitve znižuje. Varianca donosnosti celotnega portfelja je enaka povprečni kovarianci 

donosnosti vseh parov vrednostnih papirjev v portfelju. Ker se torej varianca donosnosti 

portfelja asimptotično približuje povprečni kovarianci portfelja, je nesistematično tveganje 

portfelja z vsakim dodatnim vrednostnim papirjem nižje. Celotnega tveganja se kljub 

dodajanju vrednostnih papirjev ne da povsem odpraviti, saj še vedno ostaja sistematično 

tveganje (Ross et al., 2002, str. 268).   

 

O tem, koliko različnih vrednostnih papirjev je potrebnih za dobro razpršen portfelj, ni 

enoznačnega odgovora. Standardni odklon donosnosti portfelja se sicer res znižuje z 

naraščanjem števila vrednostnih papirjev v portfelju, vendar po pojemajoči stopnji. Po drugi 

strani pa je večje število različnih vrednostnih papirjev povezano z višjimi transakcijskimi 

stroški. Statman (1987, str. 362) recimo ugotavlja, da je za optimalno razpršitev delniškega 

portfelja potrebnih okrog 30 različnih delnic.  

2.2.3 Povezava med donosnostjo in tveganjem 

Kot že omenjeno, racionalni investitor zahteva določeno premijo oziroma kompenzacijo za 

tveganje, ki ga prevzema, s tem ko investira v določeni vrednostni papir. Večje kot je 

tveganje, večjo pričakovano donosnost bo zahteval. Ker je za investitorja torej pomembno 

tveganje celotnega portfelja, je zanj relevanten le tisti del tveganja posameznega vrednostnega 

papirja, ki vpliva na tveganje celotnega portfelja. Zdaj je potrebno samo še kvantificirati 

povezavo oziroma odvisnost med donosnostjo in tveganjem. 

  

Tako je v 60-ih letih prejšnjega stoletja nastal model določanja cen dolgoročnih naložb (angl. 

capital asset pricing model oz. CAPM), katerega avtorji so Sharpe, Lintner in Black, temelje 

zanj pa je s svojo premoženjsko teorijo postavil že Markowitz desetletje prej (Bodie et al., 

2005, str. 282). CAPM določa razmerje med tveganjem in zahtevano stopnjo donosnosti 

vrednostnega papirja13, če je le-ta del dobro razpršenega portfelja. Zahtevana stopnja 

donosnosti, ki je hkrati tudi pričakovana stopnja donosnosti vrednostnega papirja i, se 

izračuna kot: 

 

( ) ( )( )fMifi rrErrE −+= β                 (7) 

 

Enačba (7) nam pove, da je pričakovana donosnost posameznega tveganega vrednostnega 

papirja enaka donosnosti netveganega vrednostnega papirja ( fr ), povečani za premijo za 

tveganje, ki pa je odvisna od dveh količin (Mramor, 2000, str. 73): 

 

                                                 
13 Osnovni koncept CAPM je bil prvotno razvit za določanje cen navadnih delnic. 
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� absolutne »cene« tveganja, ki je enaka za vsak posamezni tvegan vrednostni papir in 

predstavlja razliko med pričakovano donosnostjo racionalne kombinacije deležev 

tveganih vrednostnih papirjev14 in donosnostjo netveganih vrednostnih papirjev15;  

 

( )( )fM rrE −                (8) 

 
� relativnega obsega sistematičnega tveganja posameznega vrednostnega papirja. To je 

tveganje, ki ga posamezni tvegani vrednostni papir prispeva k tveganju celotnega 

portfelja in ga z diverzifikacijo ni možno odpraviti. Označujemo ga z β, njegova 

vrednost pa je enaka: 

 

M

Mi
i

rrCOV
2

),(

σ
β =               (9) 

 

Relativni obseg sistematičnega tveganja posameznega vrednostnega papirja meri 

kovarianca med donosnostjo posameznega tveganega vrednostnega papirja in 

donosnostjo racionalne kombinacije deležev vseh vrednostnih papirjev, normirana z 

varianco donosnosti te racionalne kombinacije.  

 

CAPM model torej predpostavlja, da se vpliv vseh faktorjev tveganja na donosnost 

posameznega vrednostnega papirja, razen specifičnega tveganja, lahko izrazi z enim 

koeficientom, ki meri nestanovitnost (angl. volatility) donosnosti tega papirja glede na 

donosnost tržnega premoženja.  

 

Čeprav so parametri CAPM-a včasih precej subjektivni oziroma težko določljivi, poleg tega 

pa številne empirične študije dokazujejo, da sistematično tveganje ni edini faktor, ki vpliva na 

donosnost vrednostnih papirjev, o čemer bo več govora kasneje, CAPM model zaenkrat ostaja 

najbolj priljubljen model za določanje cen dolgoročnih naložb. 

2.2.4 Tveganju prilagojene mere donosnosti 

Celotna premoženjska teorija je zgrajena na predpostavki, da je povprečni investitor 

nenaklonjen tveganju (angl. risk averse), kar pomeni, da bo v primeru, ko je postavljen pred 

izbiro med dvema investicijama z enako pričakovano donosnostjo, izbral tisto, ki je manj 

tvegana. Za bolj tvegano investicijo bo povprečni investitor zahteval dodatno kompenzacijo 

za tveganje, ki ga s takšno investicijo prevzema (Brigham & Daves, 2004, str. 38). Zaradi tega 
                                                 
14 Racionalna kombinacija deležev tveganih vrednostnih papirjev zajema vse tvegane vrednostne papirje, ki se 

prodajajo in kupujejo na trgu, tehtane s tržno kapitalizacijo posameznega vrednostnega papirja, ki ga le-ta 

predstavlja v skupni tržni kapitalizaciji vseh tveganih vrednostnih papirjev na trgu. V praksi se kot donosnost 

racionalne kombinacije deležev tveganih vrednostnih papirjev uporablja donosnost širšega delniškega indeksa 

(Brealey & Myers, 2004, str. 224). 
15 Pri določanju cen dolgoročnih naložb se za donosnost netveganih vrednostnih papirjev ponavadi uporablja 

donosnost 10-letnih državnih obveznic (Brigham & Daves, 2004, str. 302). 
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je potrebno, če želimo primerjati donosnosti različnih portfeljev, njihove donosnosti najprej 

prilagoditi za tveganje oziroma upoštevati dejstvo, da bi moral bolj tvegan portfelj doseči 

višjo donosnost kot manj tvegan portfelj, da sta ti donosnosti lahko primerljivi. V finančni 

literaturi obstaja več načinov izračuna tveganju prilagojene donosnosti. Najbolj pogosto 

uporabljene mere so Sharpov kazalnik, Sortinov kazalnik, Treynorjev kazalnik in Jensenova 

mera, ki jih na kratko predstavljamo v nadaljevanju (Bodie et al., 2005, str. 868 in Feibel, 

2003, str. 199-200): 

1. Sharpov kazalnik (angl. Sharpe ratio):  
( )

p

fp rr

σ

−
        (10) 

Sharpov kazalnik je razmerje med presežno donosnostjo portfelja v določenem časovnem 

obdobju (nad netvegano donosnostjo) in standardnim odklonom donosnosti portfelja.  

2. Sortinov kazalnik (angl. Sortino ratio):  
( )

d

fp rr

σ

−
                    (11) 

Sortinov kazalnik se od Sharpovega kazalnika razlikuje po tem, da v imenovalcu upošteva 

le spodnji standardni odklon donosnosti portfelja, tj. standardni odklon tistih donosnosti 

portfelja, ki so nižje od netvegane donosnosti. Na ta način omenjeni kazalnik ne kaznuje 

višje donosnosti portfelja nad netvegano donosnostjo.  

3. Treynorjev kazalnik (angl. Treynor ratio): 
( )

p

fp rr

β

−
       (12) 

Treynorjev kazalnik, podobno kot Sharpov, meri presežno donosnost portfelja na enoto 

tveganja, vendar pri tem kot mero tveganja uporablja sistematično tveganje portfelja 

namesto celotnega tveganja, zaradi česar se Treynorjev kazalnik lahko uporablja samo ob 

primerjavi dobro razpršenega portfelja. 

4. Jensenova mera (angl. Jensen's measure): ( )( )fMpfpp rrrr −+−= βα                   (13) 
 

Jensenova mera odraža povprečno donosnost portfelja nad donosnostjo, napovedano s 

CAPM modelom. Poleg netvegane donosnosti in bete portfelja pri uporabi Jensenove 

mere potrebujemo tudi povprečno tržno donosnost oziroma donosnost določenega tržnega 

indeksa. Omenjena mera se največkrat uporablja za merjenje uspešnosti upraviteljev 

različnih skladov, kjer se donosnost njihovega sklada primerja z donosnostjo določenega 

tržnega indeksa. Na podlagi tega lahko preverimo, ali je donosnost sklada v določenem 

obdobju upravičila tveganje. Pozitivna Jensenova mera nakazuje nadpovprečne donose na 

tveganju prilagojeni osnovi. 

 

Kateri izmed zgoraj opisanih kazalnikov je najbolj primeren za izračun tveganju prilagojene 

donosnosti, je odvisno predvsem od tega, kaj želimo primerjati. Sharpov in Sortinov kazalnik 

sta edina, ki ju lahko vedno uporabljamo, tudi za primerjavo uspešnosti posameznih investicij, 

saj kot mero tveganja uporablja celotno tveganje (sistematično in nesistematično) v obliki 
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standardnega odklona, medtem ko je uporaba Treynorjevega kazalnika in Jensenove mere 

mogoča samo, kadar primerjamo dobro razpršene portfelje. 

3 KRITIKE HIPOTEZE UČINKOVITEGA TRGA KAPITALA  

Hipoteza učinkovitega trga kapitala zaradi trditve, da investitorji na dolgi rok ne morejo 

dosegati nadpovprečnih donosov in da je vsakršno aktivno upravljanje premoženja oziroma 

iskanje podcenjenih delnic nekoristno početje ter s tem izguba časa in denarja, ni bila nikoli 

deležna večjega navdušenja med poklicnimi investitorji oziroma upravitelji premoženja (angl. 

portfolio manager). Razprava o tem, kako in do kolikšne mere lahko analiza vrednostnih 

papirjev prispeva k boljšemu investicijskemu rezultatu, je bila še vedno prisotna na »Wall 

Street-u« (Bodie et al., 2005, str. 384). Poleg tega niso neopaženi ostali dosežki nekaterih 

investitorjev, ki so s svojimi podjetji oziroma investicijskimi skladi ter z uporabo 

investicijskih strategij, ki se sicer med seboj nekoliko razlikujejo, vse pa kot osnovo v 

ospredje postavljajo temeljno vrednost podjetja, sistematično premagovali trg več let ali celo 

desetletij zapored. Ker po mnenju zagovornikov EMH to na učinkovitem kapitalskem trgu naj 

ne bi bilo mogoče, je vedno več akademskih raziskav začelo preučevati tržne anomalije 

oziroma nepravilnosti v delovanju kapitalskega trga, predvsem v povezavi z neracionalnim 

obnašanjem investitorjev. Pojavljati so se začele tudi različne študije, ki ugotavljajo, ali je 

investiranje v delnice, ki kotirajo pri nizkih multiplikatorjih temeljne vrednosti (P/B, P/E, 

P/CF, EV/EBITDA idr.), na dolgi rok res bolj donosno od investiranja v hitro rastoče delnice 

in s tem tudi bolj donosno od povprečne donosnosti na trgu. 

 

Kmalu po znameniti Jensenovi izjavi glede popolnosti EMH je bila omenjena hipoteza 

izzvana tako na teoretičnih kot tudi na empiričnih temeljih. Največji kamen spotike je 

predstavljala predpostavka o popolnoma racionalnem obnašanju investitorjev, kateri naj bi 

preko sistematične uporabe vseh razpoložljivih informacij na trgu maksimizirali svojo 

koristnost. Omenjena predpostavka se že na prvi pogled zdi precej nerealna, saj preveč 

poenostavljeno in posplošeno opisuje obnašanje investitorjev, vendar, kot ugotavljata 

Barberis in Thaler (2002, str. 60), brez nje moderni finančni teoriji ne bi uspelo formalizirati 

in modelirati procesa odločanja investitorjev.  

 

Obnašanje investitorjev oz. njihovo odločanje v razmerah negotovosti je dosti bolj stohastične 

kot pa deterministične narave, zaradi česar je predpostavko o popolnoma racionalnem 

obnašanju težko podpreti. Black (1986, str. 531) ugotavlja, da se veliko investitorjev odloča 

za trgovanje na podlagi nepomembnih informacij (angl. noise trading), kar je v nasprotju s 

trditvami EMH. Za mnoge investitorje je značilno, da sledijo nasvetom finančnih analitikov, 

da premalo razpršijo svoje naložbe, da aktivno trgujejo z delnicami oziroma prepogosto 

zamenjujejo strukturo naložb v svojem portfelju, da prodajajo najbolj donosne delnice in 

ohranjajo tiste, ki jim prinašajo izgubo, s čimer povečujejo davčno obremenitev, da kupujejo 

in prodajajo točke vzajemnih skladov, ki so aktivno upravljani in zaračunavajo drage 

upraviteljske provizije, da investirajo na podlagi določenih vzorcev gibanja cene idr. 
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Obnašanje neinformiranih investitorjev je v realnosti vse prej kot zasledovanje pasivne 

investicijske strategije, kar se od njih pričakuje po EMH (Shleifer, 2000, str. 10). 

3.1 Ugotovljene tržne anomalije 

Hipoteza učinkovitega trga kapitala (EMH) in model določanja cen dolgoročnih naložb 

(CAPM) sta bila kljub splošni uveljavitvi med finančno akademsko srenjo še vrsto let 

predmet številnih raziskav avtorjev, ki so na takšen ali drugačen način ugotavljali, ali je 

dejansko dogajanje na finančnih trgih in obnašanje ekonomskih subjektov res možno v celoti 

pojasniti z ekonomskimi modeli, na katerih temelji moderna finančna teorija. Pri tem so 

odkrili številne nepravilnosti oziroma odstopanja od učinkovitosti, kar pa so zagovorniki 

EMH takoj poimenovali anomalije. Frankfurter in McGoun (2001, str. 410) ugotavljata, da je 

ameriški fizik Kuhn že leta 1970 anomalije v znanosti označil kot nepričakovane pojave 

oziroma presenečenja pri preverjanju obstoječe teorije in jim pripisal ključno vlogo pri 

razvoju vsake znanosti, saj naj bi le-te ponavadi vodile do popravka oziroma spremembe 

teorije. Frankfurter in McGoun (2002, str. 383) sta prepričana, da so zagovorniki EMH z 

izrazom anomalije skušali zavarovati teorijo pred kritiki. To, da so anomalije obravnavane kot 

sestavni del moderne finančne teorije že skoraj tri desetletja in se še vedno imenujejo 

anomalije, samo dokazuje, da je bil cilj zagovornikov EMH, tj. preprečitev morebitnih 

popravkov teorije, vsaj zaenkrat dosežen. V nadaljevanju predstavljamo tržne anomalije, ki so 

zbudile največ pozornosti v finančni literaturi in so bile tudi največkrat testirane. 

3.1.1 Nestanovitnost cen delnic 

Enega izmed prvih pomembnejših izzivov za zagovornike EMH predstavlja Shillerjeva 

raziskava o nestanovitnosti cen delnic (angl. stock prices volatility). Shiller (1981) je preko 

izračuna neto sedanjih vrednosti prihodnjih dividend dokazoval, da so cene delnic na trgu 

precej bolj nestanovitne, kot to opravičuje ekonomski model, po katerem naj bi se cena 

vrednostnega papirja spremenila samo takrat, ko pridejo na trg nove informacije, ki so 

relevantne za vrednotenje. Njegove ugotovitve so bile hitro deležne kritik s strani 

zagovornikov EMH, ki so mu očitali predvsem napačno oblikovanje modela za ugotavljanje 

notranje vrednosti. Kljub temu je Shillerjevo delo odločilno vplivalo na prihodnji razmah 

raziskav na tem področju (Shleifer, 2000, str. 16-17).  

 

Tezo, da se cene delnic spreminjajo le v primeru novih informacij na trgu, zavračajo tudi 

dosedanji borzni zlomi, ko večina delnic izgubi več deset odstotkov vrednosti v enem dnevu 

(Shleifer, 2000, str. 20). To potrjuje tudi študija Cutlerja, Poterbe in Summersa (1991), ki so 

preučevali 50 največjih enodnevnih premikov delniških indeksov v ZDA po drugi svetovni 

vojni in ugotovili, da se je večina največjih premikov zgodila na dan, ko ni bilo nobenih 

pomembnejših informacij oziroma objav, ki bi bile relevantne za vrednotenje posameznega 

podjetja. 
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Vpliv ostalih dejavnikov na nestanovitnost cen delnic je preučeval tudi Roll (1984, 1988) in 

ugotovil, da variabilnost temeljnih dejavnikov pojasnjuje le majhen del variabilnosti cen 

posameznih delnic na ameriškem trgu, kar izkazuje nizek determinacijski koeficient (R2).  

 

Da na ponudbo in povpraševanje po določeni delnici in s tem na spreminjanje njene cene 

vplivajo tudi drugi dejavniki oziroma informacije, ki ne spreminjajo temeljne vrednosti 

podjetja, dokazujejo študije, ki preučujejo spremembe cen delnic ob vključitvi le-teh v 

določeni delniški indeks. Če je podjetje, katerih delnice so del nekega delniškega indeksa, 

prevzeto, jih v indeksu nadomestijo delnice drugega podjetja z namenom ohranjanja 

reprezentativnosti indeksa. Po vključitvi delnice v indeks se povpraševanje po takšni delnici 

ponavadi zelo poveča, še zlasti s strani indeksnih investicijskih skladov (angl. exchange 

traded funds oz. ETF)16 in tudi s strani nekaterih drugih profesionalnih upraviteljev, ki 

skušajo s svojim premoženjem posnemati indeks. Harris in Gurel (1986) ter Shleifer (1986) 

ugotavljajo, da se cena delnice, ki je na novo vključena v indeks S&P 500, v povprečju 

poveča za 3,5%, pri čemer je to povečanje trajno. Takšne ugotovitve predstavljajo dodatni 

dokaz, da se cene delnic spreminjajo tudi takrat, ko ni nobenih informacij, ki bi spreminjale 

temeljno vrednost podjetja (Barberis & Thaler, 2002, str. 10). 

 

Testiranja šibke oblike učinkovitosti kapitalskega trga, ki trdi, da prihodnjih cen vrednostnih 

papirjev ni mogoče napovedovati na podlagi gibanja njihovih cen v preteklosti, so 

raziskovalce prav tako pripeljala do zanimivih odkritij.  

3.1.2 Dolgoročni obrati 

De Bondt in Thaler (1985) sta preverjala dolgoročno donosnost delnic, ki so v letih med 1926 

in 1982 kotirale na NYSE17. Delnice sta glede na donosnost v preteklih treh letih razdelila na 

portfelj zmagovalcev (35 najbolj donosnih delnic) in portfelj poražencev (35 najmanj 

donosnih delnic). Ugotovila sta, da je v obdobju treh let po oblikovanju portfeljev 

kumulativna donosnost preteklih zmagovalcev v povprečju kar za 24,6 odstotnih točk nižja od 

kumulativne donosnosti preteklih poražencev. Avtorja sta takšne dolgoročne obrate (angl. 

long-term reversals) v donosnostih delnic oziroma negativno serijsko korelacijo pripisala 

pretiranemu odzivu (angl. overreaction) investitorjev. Menita, da investitorji delajo 

predvidljive, sistematične napake v obliki pretiranega odziva na nove informacije o 

določenem podjetju. V primeru ugodnih informacij cena delnice nenormalno zraste, v primeru 

neugodnih informacij pa nenormalno pade18. Ko investitorji v prihodnjem obdobju spoznajo, 

da je bil njihov odziv pretiran, pride do popravka cene delnice v smeri njene notranje 

                                                 
16 Indeksni investicijski skladi posnemajo donosnost tržnih indeksov tako, da kupujejo delnice, ki so vključene v 

določen indeks, in sicer v razmerjih, s kakršnimi so delnice zastopane v indeksih. Na ta način indeksni skladi 

omogočajo majhnim investitorjem dostop do pasivnih naložbenih strategij ob nizkih upraviteljskih stroških 

(Bodie et al. 2005, str. 378-379). 
17 NYSE je kratica za borzo vrednostnih papirjev v New Yorku (New York Stock Exchange). 
18 Izraz nenormalen v tem primeru ponazarja dvig (padec) cene delnice nad (pod) raven, ki je pričakovana z 

določenim modelom zahtevane donosnosti (npr. CAPM).  



 

 19 

vrednosti. Investitorji, ki se zavedajo pretiranega odziva ostalih investitorjev na nove 

informacije, lahko profitirajo z nakupom trenutnih poražencev in prodajo trenutnih 

zmagovalcev. Takšna investicijska strategija se v finančnem svetu imenuje nasprotno 

investiranje (angl. contrarian investing)(Bodie et al., 2005, str. 388). Do podobnih rezultatov 

glede pretiranega odziva in obrata donosnosti k povprečni vrednosti (angl. mean reversion) so 

v svojih raziskavah prišli tudi Poterba in Summers (1989) ter Chopra, Lakonishok in Ritter 

(1992). 

 

Poterba in Summers (1989) sta raziskovala, ali se donosnost investicij v delnice na različnih 

kapitalskih trgih po svetu na dolgi rok vrača k povprečju, in sicer, ali visoko donosnim 

delnicam v nekem obdobju sledi obdobje nizkih ali celo negativnih donosnosti in obratno, ali 

je pred delnicami, ki so izgubile največ vrednosti v preteklih obdobjih, obdobje višje 

donosnosti. Analiza je bila narejena za delnice, ki so kotirale na NYSE v letih 1926-1985 in 

za delniške trge v 17 različnih državah po svetu v letih 1957-198619. Avtorja sta potrdila 

prisotnost dolgoročnega obrata na preučevanih trgih, kar pomeni, da se donosnosti investicij v 

delnice na dolgi rok res vračajo k povprečni vrednosti. 

 

Tudi Chopra, Lakonishok in Ritter (1992) so preučevali, ali je odziv investitorjev na nove 

informacije o določenem podjetju res pretiran, zaradi česar v naslednjem dolgoročnem 

obdobju sledi neizbežen obrat. Avtorji so analizirali delnice, ki so kotirale na NYSE v 

obdobju 1926-1986 in svoje rezultate prilagodili za sistematično tveganje oziroma za beto. 

Chan (1988) ter Ball in Kothari (1989) so namreč dokazovali, da višja donosnost portfelja 

poražencev v prihodnjih letih sovpada z višjo zahtevano stopnjo donosa investitorjev, kar je 

posledica velikih negativnih donosov v preteklosti (preko višje bete). De Bondtu in Thalerju 

(1985) so očitali, da svojih rezultatov nista prilagodila za tveganje, sicer bi bile razlike med 

preučevanima portfeljema zanemarljivo majhne. Chopra, Lakonishok in Ritter so prišli do 

ugotovitve, da je pretiran odziv statistično značilen tudi po prilagoditvi za tveganje. Portfelj 

delnic, ki so se najslabše odrezale v preteklih petih letih, je bil namreč v naslednjih petih letih 

v povprečju za 5 do 10 odstotnih točk na leto višji od portfelja preteklih zmagovalcev, pri 

čemer je učinek pretiranega odziva še zlasti močan pri majhnih podjetjih. 

3.1.3 Kratkoročno nadaljevanje vzorca  

Jegadeesh in Titman (1993) sta pri preučevanju smeri gibanja cen delnic v bližnji prihodnosti 

prišla do nasprotnih ugotovitev kot avtorji, ki so preučevali dolgoročne donosnosti. Delnice 

na NYSE sta razvrstila v decile glede na njihove donosnosti v preteklih šestih mesecih. 

Ugotovila sta, da je bil decil najdonosnejših delnic v preteklosti uspešnejši od decila najmanj 

donosnih delnic tudi v prihodnjih dvanajstih mesecih po oblikovanju decilov, in sicer v 

povprečju za 9,5 odstotnih točk. V prihodnjem kratkoročnem obdobju naj bi bila za delnice 

torej značilna pozitivna serijska korelacija oziroma kratkoročno nadaljevanje vzorca (angl. 

                                                 
19 Gre za delniške trge v Avstriji, Belgiji, Finski, Franciji, Indiji, Japonski, Južnoafriški republiki, Kanadi, 

Kolumbiji, Nemčiji, Nizozemski, Norveški, Filipinih, Španiji, Švedski, Švici in Veliki Britaniji. 
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momentum effect), kjer naj bi preteklemu gibanju cen delnic sledilo istosmerno gibanje tudi v 

bližnji prihodnosti. 

 

Tudi testiranja preostalih oblik učinkovitosti trga kapitala so naletela na anomalije, ki bi jih z 

obstoječo finančno teorijo težko pojasnili. Raziskovalci so tako dokazovali, da se gibanje cen 

vrednostnih papirjev delno da napovedovati tudi s pomočjo nekaterih drugih spremenljivk, 

dobljenih na podlagi javno dostopnih informacij. 

3.1.4 Učinek velikosti podjetja  

Prvo odmevnejšo raziskavo o tem, kako velikost podjetja, merjena z višino tržne 

kapitalizacije, vpliva na prihodnjo donosnost delnice takšnega podjetja, je naredil Banz 

(1981). Delnice podjetij, ki so kotirale na NYSE med leti 1926 in 1980, je glede na tržno 

kapitalizacijo razvrstil v kvintile in ugotavljal povprečno letno donosnost posameznega 

kvintila. Ugotovil je, da je kvintil delnic podjetij z najnižjimi tržnimi kapitalizacijami dosegel 

12,1% povprečno letno donosnost, medtem ko je bila povprečna letna donosnost kvinitla 

največjih podjetij 8,9%. Podobno raziskavo je opravil tudi Reinganum (1983). Delnice 

podjetij, ki so med leti 1963 in 1980 kotirale na NYSE in Amexu20, je glede na tržno 

kapitalizacijo razvrstil v posamezne decile in nato prav tako ugotavljal povprečne letne 

donosnosti posameznega decila. Ugotovil je, da je decil najmanjših podjetij, katerih 

povprečna velikost je bila $4,6 milijonov, v povprečju dosegel 32,8% letno donosnost, 

medtem ko je bila povprečna letna donosnost decila največjih podjetij s povprečno velikostjo 

$1.102 milijonov le 9,5%. Rezultati obeh raziskav istočaso potrjujejo, da se razlik v 

donosnosti ne da pojasniti niti s CAPM modelom oziroma s prilagoditvijo za tveganje. 

 

Med številnimi ostalimi študijami učinka velikosti podjetja je zanimiva še študija Fame in 

Frencha (1992), ki kot soutemeljitelja moderne finančne teorije vztrajno zagovarjata 

veljavnost EMH. V preučevanju donosnosti delnic nefinančnih podjetij, ki so kotirale na 

ameriških borzah NYSE, Amex in NASDAQ21 v letih 1963-1990, sta prišla do podobnih 

ugotovitev kot prej omenjene študije, in sicer, da je povezanost med donosnostjo in velikostjo 

podjetij negativna, tudi po prilagoditvi za sistematično tveganje. Takšna ugotovitev 

zagovornikov EMH bi lahko ogrozila veljavnost obstoječe teorije, zaradi česar sta avtorja 

študije podala elegantno rešitev v obliki dodatnih faktorjev (poleg bete) kot nadomestnih 

pokazateljev tveganja pri določanju cen dolgoročnih naložb (Shleifer, 2000, str. 19), o čemer 

pa bo več govora v četrtem poglavju.  

3.1.5 Učinek likvidnosti 

Na področju ugotavljanja učinka likvidnosti sta odmevni predvsem študiji Amihuda in 

Mendelsona (1986 in 1989), ki sta preverjala korelacijo med donosnostjo vrednostnih papirjev 

                                                 
20 Amex je kratica za ameriško borza vrednostnih papirjev (American Stock Exchange). 
21 NASDAQ je sistem avtomatskih kotacij nacionalnega združenja posrednikov z vrednostnimi papirji in 

predstavlja največji elektronski borzni trg v ZDA. 
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in razliko med nakupnim in prodajnim tečajem kot mero likvidnosti vrednostnega papirja. 

Izhajala sta iz likvidnostne hipoteze, po kateri naj bi investitorji zahtevali določeno premijo za 

naložbe v manj likvidne vrednostne papirje, saj jim le-te prinašajo višje stroške trgovanja. 

Ugotovila sta, da manj likvidne delnice dosegajo previsoko donosnost glede na tveganje. Z 

likvidnostno hipotezo oziroma s premijo za nelikvidnost sta skušala pojasniti že prej omenjen 

učinek velikosti podjetja. Po njunem se v presežni donosnosti majhnih podjetij skriva premija 

za nelikvidnost, ki je posledica bodisi pomanjkanja zanimanja investitorjev za tovrstne 

delnice bodisi nezadostne javne dostopnosti informacij o majhnih podjetjih. 

3.1.6 Sezonski učinki 

Med sezonskimi učinki se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja največkrat omenjalo t.i. 

januarski učinek (angl. january effect). Rezultati številnih študij so nakazovali, da naj bi bila 

donosnost vrednostnih papirjev v januarju v povprečju višja kot v ostalih mesecih v letu. Prvi 

je do takšne ugotovitve prišel Keim (1983) ob preučevanju že prej omenjenega učinka 

velikosti na donosnost delnic. Ugotovil je, da do večine razlik v donosnostih med velikimi in 

majhnimi podjetji prihaja v mesecu januarju, kar je zbudilo zanimanje ostalih raziskovalcev.  

 

Študije Reinganuma (1983a), Ritterja (1988) in drugih so prišle do podobnih ugotovitev. Tako 

individualni kot tudi institucionalni investitorji naj bi ob koncu leta prodajali vrednostne 

papirje, posebej tiste, ki jim trenutno prinašajo izgubo. Prvi to počnejo pretežno zaradi 

zmanjševanja davčne obveznosti, slednji pa zaradi ocenjevanja njihove uspešnosti pri 

upravljanju sredstev s strani tistih, ki so jim ta sredstva zaupali. Zaradi tega še pred koncem 

leta prodajajo večinoma delnice majhnih in tveganih podjetij, ki jim niso prinesle želenih 

rezultatov in na ta način skušajo oblikovati portfelj uspešnih delnic22, medtem ko v začetku 

prihodnjega leta te iste delnice večkrat kupujejo nazaj. Takšno obnašanje individualnih in 

institucionalnih investitorjev vodi do prodajnega pritiska in s tem do padanja cen vrednostnih 

papirjev ob koncu leta, kateremu pa nato sledi nakupni pritisk in rast cen vrednostnih papirjev 

v januarju. 

 

Zdi se dokaj nerealno, da bi se januarski učinek lahko ohranil še leta po njegovem odkritju, 

saj bi racionalni investitorji, ki se tega učinka zavedajo, vrednostne papirje začeli kupovati že 

decembra in si s tem zagotovili višje donosnosti, ki naj bi jih prinašal januar. Takšno 

obnašanje investitorjev pa bi nakupni pritisk prestavilo iz januarja na december. Shleifer 

(2000, str. 19) ugotavlja, da je prav to verjetno tudi eden izmed razlogov, da je januarski 

učinek v zadnjih dvajsetih letih praktično izginil. Kljub temu januarski učinek ostaja zanimiv 

pojav, zlasti z vidika ugotavljanja neučinkovitosti kapitalskega trga, četudi so nekatere izmed 

takšnih neučinkovitosti, potem ko so potrjene skozi različne študije, sčasoma odpravljene. 

 

                                                 
22  Investicijski skladi in družbe za upravljanje so ponavadi dolžne vsaj ob koncu leta razkriti sestavo svojega 

premoženja. 
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Ostale študije sezonskih učinkov, ki pa niso bile deležne tolikšne pozornosti, so učinek 

ponedeljka (angl. monday effect), kjer naj bi bile donosnosti v ponedeljek v povprečju nižje 

kot v ostalih dnevih v tednu, učinek konca tedna (angl. weekend effect), ko naj bi se nižja 

donosnost ob ponedeljkih začela že proti koncu trgovalnega dne predhodnega petka ter učinek 

praznika (angl. holiday effect), ko naj bi bile donosnosti nadpovprečno visoke na zadnji 

trgovalni dan pred prazniki (Damodaran, 2003, str. 183-184 in Ross et al., 2002, str. 360-361). 

3.1.7 Učinek investiranja v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji 

Študije donosnosti investiranja v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji bodo bolj podrobno 

predstavljene v četrtem poglavju, zato naj na tem mestu izpostavimo le, da so omenjene 

študije in njihova primerjava z donosnostjo investiranja v delnice z visokimi tržnimi 

multiplikatorji prav tako zanimive, saj bi konsistentno doseganje višjih donosnosti katerekoli 

izmed omenjenih strategij v različnih časovnih obdobjih in na različnih kapitalskih trgih, še 

zlasti po prilagoditvi za tveganje, dodatno zamajalo hipotezo učinkovitega trga kapitala. 

 

Naštete nepravilnosti v delovanju kapitalskih trgov predstavljajo le en del t.i. anomalij, ki jih 

obravnava finančna literatura. Vendar že ob pregledu le-teh nam hitro postane jasno, da med 

modeli moderne finančne teorije in dejanskim dogajanjem na kapitalskih trgih prihaja do 

precejšnjih razhajanj.  

3.2 Vedenjske finance 

Vedenjske finance so se razvile predvsem kot odgovor na različne tržne anomalije, ki jih 

ekonomisti niso znali interpretirati z obstoječimi modeli moderne finančne teorije (Barberis & 

Thaler, 2002, str. 2). Predstavljajo torej neke vrste dopolnitev finančne teorije s kognitivno 

psihologijo. Le-ta se zdi nepogrešljiva pri pojasnjevanju obnašanja investitorjev v pogojih 

negotovosti, ki je večkrat vse prej kot racionalno. Vedenjske finance verjetno najbolj nazorno 

definira Fuller (1998, str. 1), in sicer kot integracijo klasične ekonomije, financ, psihologije in 

teorije odločitev. Nadalje trdi, da vedenjske finance skušajo pojasniti tržne anomalije, s 

katerimi se že dlje časa ukvarja finančna literatura, pretežno preko preučevanja sistematičnih 

napak investitorjev, ki jih le-ti delajo pri svojih presojah in odločitvah. 

 

V nasprotju z moderno finančno teorijo se vedenjske finance torej odmikajo od predpostavke 

popolne racionalnosti investitorjev in v finančno teorijo vpeljujejo psihološke dejavnike 

človeškega obnašanja, ki so ključni v procesu sprejemanja finančnih odločitev. Vendar 

neracionalnost investitorjev sama po sebi še ne zavrača hipoteze o učinkovitosti kapitalskih 

trgov. Kot smo že omenili, EMH celo dopušča neracionalna trgovanja investitorjev, kateri 

kratkoročno odmikajo cene vrednostnih papirjev od njihovih notranjih vrednosti, vendar 

istočasno trdi, da bodo racionalni investitorji preko arbitraže hitro poskrbeli, da se cene vrnejo 

nazaj na ustrezne nivoje. Zagovorniki vedenjskih financ so drugačnega mnenja. Trdijo 

namreč, da je arbitraža v realnosti precej bolj omejena oziroma tvegana kot to predpostavlja 

EMH, zaradi česar ima neracionalnost investitorjev močan in dolgotrajen vpliv na cene 
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vrednostnih papirjev (Barberis & Thaler, 2002, str. 2). Teorija vedenjskih financ je tako 

zgrajena na dveh pomembnih temeljih, na omejenosti arbitraže (angl. limits to arbitrage) in na 

kognitivni psihologiji investitorjev, ki šele skupaj pomagata pojasniti, zakaj je gibanje tržnih 

cen vrednostnih papirjev večkrat drugačno, kot to pričakuje moderna finančna teorija 

(Shleifer, 2000, str. 24). 

3.2.1 Omejenost arbitraže 

Kritikom EMH je jasno, da tako kot obnašanje investitorjev ni vedno racionalno, tudi 

arbitraža v realnosti ni vedno popolna, saj je večkrat tvegana in s tem omejena. Barberis in 

Thaler (2002, str. 5-8) izpostavljata tri faktorje, ki omejujejo arbitražo: 

 

� Temeljno tveganje (angl. fundamental risk) 

Arbitražerji se soočajo s temeljnim tveganjem, ker večkrat nimajo na razpolago 

zadostnega števila popolnih substitutov. Če je na primer cena delnic Forda, ki nima 

nobenega popolnega substituta, zaradi delovanja neracionalnih investitorjev nižja od 

njegove notranje vrednosti, bo arbitražer to skušal izkoristiti z nakupom omenjene 

delnice in kratko prodajo delnice General Motorsa, ki bi mu služila kot zavarovanje. 

Težava je v tem, da General Motors, kljub temu da deluje v avtomobilski industriji, ni 

popolni substitut za delnico Forda. Arbitražer je z omenjenima transakcijama sicer 

zavarovan pred sistematičnim tveganjem avtomobilske industrije, ni pa zavarovan 

pred specifičnim tveganjem posameznega podjetja. V primeru, da bi Ford objavil slabe 

novice o poslovanju, General Motors pa dobre, bi arbitražer utrpel izgubo. 

� Tveganje trgovanja na podlagi nepomembnih informacij (angl. noise trader risk) 

Omenjeno tveganje, ki so ga prvi predstavili De Long, Shleifer, Summers in 

Waldmann (1990), se pojavlja tudi v primeru, kadar vrednostni papirji imajo popolne 

substitute. Neracionalni investitorji, ki so trgovali na podlagi nepomembnih informacij 

in s tem povzročili odstopanje cene vrednostnega papirja od njegove notranje 

vrednosti, lahko s takšnim trgovanjem nadaljujejo še nekaj časa. To pa pomeni, da bo 

odstopanje cene vrednostnega papirja na kratki rok še večje. Čeprav je verjetnost 

konvergence cen dveh temeljno identičnih vrednostnih papirjev, ki kotirata pri 

različnih cenah, enaka 1, lahko arbitraža v primeru zapiranja pozicij s strani 

arbitražerja23 vodi do izgub oziroma v primeru nezmožnosti vračanja izposojenih 

                                                 
23 Shleifer in Vishny (1997) ugotavljata, da k omejenosti arbitraže veliko prispeva kratkoročni horizont, na 

katerega so obsojeni arbitražerji. Le-ti ponavadi ne upravljajo lastnega denarja, ampak so agenti, katerim je 

denar zaupan v upravljanje s strani različnih investitorjev. Slednji se ne spuščajo toliko v njihove investicijske 

strategije, ampak arbitražerje ocenjujejo na podlagi uspešnosti, ki pa je lahko zanje, še posebej v primeru 

daljšega in še večjega odstopanja cen vrednostnih papirjev, usodna. Poleg tega si arbitražerji pri trgovanju za 

svoj račun denar večkrat izposodijo, s čimer pa prevzemajo tveganje bankrota, če se odstopanje cen za nekaj časa 

še dodatno poveča. Vse to arbitražerje odvrača od večjega prevzemanja tovrstnega tveganja in s tem omejuje 

arbitražo (Shleifer, 2000, str. 14 in 27). 
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sredstev celo do bankrota. Kako resno je lahko to tveganje, nazorno kaže propad 

ameriškega hedge sklada LTCM24.  

  

� Stroški izvedbe arbitraže (angl. arbitrage implementation costs) 

Arbitražo dodatno omejujejo tudi različni transakcijski stroški, kot so nakupne in 

prodajne provizije, razlike med nakupnim in prodajnim tečajem, stroški izposoje 

vrednostnega papirja za primer prodaje na kratko itd. K stroškom izvedbe arbitraže 

prištevamo tudi stroške iskanja vrednostnih papirjev primernih za arbitražo, tj. tistih, 

katerih cena odstopa od notranje vrednosti, in omejitve pri prodaji na kratko, katera je 

ponavadi sestavni del arbitraže. Lahko se namreč zgodi, da se nekaterih vrednostnih 

papirjev preprosto ne da izposoditi, poleg tega pa določenim vzajemnim in 

pokojninskim skladom zakonsko ni dovoljeno, da bi vrednostne papirje prodajali na 

kratko. Vsi ti stroški dodatno omejujejo arbitražo oziroma jo delajo manj privlačno. 

 

Da je arbitraža dejansko omejena, potrjujejo nekateri očitni primeri na kapitalskih trgih, kjer 

cene vrednostnih papirjev dlje časa odstopajo od njihovih notranjih vrednosti. Eden izmed 

primerov je že prej omenjena vključitev delnice v določeni delniški indeks, kar ima za 

posledico nenormalno povečanje njene cene, ki večkrat tudi ostane na višjem nivoju. Wurgler 

in Zhuravskaya (2002) med drugim dokazujeta, da je pri tistih delnicah, ki nimajo dobrih 

substitutov, skok v ceni ob vključitvi v indeks večji in tudi dolgotrajnejši. Drugi primer so t.i. 

delniški dvojčki (angl. twin shares). Gre za primere delnic določenega podjetja s katerimi se 

trguje na različnih borzah po svetu oziroma za delnice dveh podjetij, s katerimi se še vedno 

trguje ločeno, čeprav sta podjetji kapitalsko povezani25. V skladu s hipotezo učinkovitega trga 

kapitala bi morala biti cena takšnih delnic po prilagoditvi na isto valuto enaka. Vsakršno 

odstopanje cene delnice na kateremkoli trgu naj bi arbitražerji hitro izkoristili, vendar v praksi 

ni vedno tako. Čeprav v tem primeru zaradi obstoja popolnih substitutov arbitražerji niso 

izpostavljeni temeljnemu tveganju, še vedno obstaja tveganje trgovanja na podlagi 

nepomembnih informacij. To tveganje je tudi glavni krivec, da prihaja do odstopanj cen 

delniških dvojčkov in da se takšno odstopanje v naslednjem kratkoročnem časovnem obdobju 

lahko še dodatno poveča (Barberis, Thaler, 2002, str. 9 in 10). 

                                                 
24 LTCM (Long Term Capital Management) sklad je bil ustanovljen leta 1994 kot hedge sklad, v katerem je bila 

prevladujoča naložbena strategija arbitraža finančnih instrumentov s fiksnim donosom. Sklad, ki je poleg 

izkušenih arbitražerjev, v svoje vrste zvabil tudi dva Nobelova nagrajenca, Roberta Mertona in Myrona 

Scholesa, je razvil kompleksne matematične modele za izkoriščanje razlik v cenah identičnih vrednostnih 

papirjev, predvsem obveznic. Zaradi dviga obrestnih mer ameriške centralne banke in ruske finančne krize je 

sklad leta 1998 zašel v velike težave, saj so se prej omenjene razlike v cenah vrednostnih papirjev še povečale. 

Sklad je zaradi svoje velikosti ogrožal stabilnost celotnega finančnega sistema, zaradi česar je morala 

posredovati ameriška centralna banka s konzorcijem 14 največjih bank. Te so s finančnimi injekcijami vstopile v 

lastniško strukturo sklada in na ta način rešile nastalo situacijo (Lowenstein, 2000). 
25 Shleifer (2000, str. 29-30) navaja primer podjetij Royal Dutch in Shell Transport, ki sta se 1907 medsebojno 

povezali v razmerju 60:40, čeprav se je z delnicami obeh podjetij še naprej trgovalo ločeno in to kar na devetih 

različnih borzah v ZDA in Evropi. V primeru veljavnosti EMH, bi se moralo z delnicami Royal Dutch-a vedno 

trgovati po ceni, ki je 1,5 krat višja od cene Shell Transport-a, pa temu ni bilo tako.  
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Omejenost arbitraže kot eden izmed dveh temeljev vedenjskih financ torej prikazuje, zakaj so 

v primeru, ko neracionalni investitorji povzročijo odstopanje cen vrednostnih papirjev od 

njihovih notranjih vrednosti, racionalni investitorji omejeni pri izkoriščanju tega odstopanja s 

pomočjo arbitraže. Ne pove pa, zakaj do teh odstopanj sploh prihaja. Za podrobnejšo razlago 

vzrokov odstopanj je potreben še drugi temelj vedenjskih financ, ki se ukvarja s kognitivno 

psihologijo investitorjev oziroma z njihovim načinom presojanja in odločanja v razmerah 

negotovosti, kar se večkrat označuje tudi z besedno zvezo investitorjev sentiment (angl. 

investor sentiment). 

3.2.2 Kognitivna psihologija investitorjev 

Kot že rečeno, je številnim ekonomistom skozi različne študije vedno bolj postajalo jasno, da 

obnašanje investitorjev ni vedno popolnoma racionalno oziroma da večkrat sistematično 

odstopa od racionalnosti, s čimer tudi ne vodi do maksimizacije njihove koristnosti, hkrati pa 

povzroča dolgotrajnejše odstopanje cen vrednostnih papirjev od njihovih notranjih vrednosti. 

Tako so neracionalnosti v obnašanju investitorjev pod drobnogled vzeli tudi kognitivni 

psihologi, ki so skozi različne eksperimente poskušali ugotoviti, zakaj se investitorji v 

posameznih situacijah sistematično obnašajo drugače, kot to od njih pričakuje hipoteza 

učinkovitega trga kapitala. Na tem področju sta pionirsko delo v sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja opravila Daniel Kahneman in Amos Tversky (1973, 1979), ki sta s številnimi 

eksperimenti identificirala določene miselne pristranskosti, povezane s presojanjem in 

odločanjem investitorjev v razmerah negotovosti. Sledil je razmah preučevanja le-teh in 

ugotavljanje, ali se z miselnimi pristranskostmi, ki vplivajo na odločanje investitorjev, da 

pojasniti določene tržne anomalije. Številni avtorji so dokazovali, da posamezne miselne 

pristranskosti resnično preprečujejo racionalno obnašanje investitorjev. 

 

Ugotovljene miselne pristranskosti se v literaturi vedenjskih financ največkrat pojavljajo 

razdeljene v dve skupini, in sicer kot tiste, ki so posledica t.i. hevrističnih procesov odločanja 

(angl. heuristic decision processes) ter miselne pristranskosti, do katerih prihaja zaradi 

različnega dojemanja določenih situacij (angl. framing) in so zbrane okrog t.i. teorije izgledov 

(angl. prospect theory). Kljub tej razdelitvi pa se miselne pristranskosti večkrat navezujejo 

ena na drugo oziroma so medsebojno povezane. V nadaljevanju na kratko predstavljamo 

nekatere v finančni literaturi najbolj pogosto obravnavane miselne pristranskosti po obeh prej 

omenjenih sklopih. 

3.2.2.1 Hevristični procesi odločanja 

Hevristiko lahko definiramo kot hitro in selektivno interpretacijo informacij v veliki meri s 

pomočjo intuicije (Fromlet, 2001, str. 65). Nanaša se torej na t.i. pravilo palca (angl. rule of 

thumb), ki ga ljudje uporabljajo pri odločanju (Sherfrin, 2002, str. 13). Kot ugotavljata 

Kahneman in Tversky (1973), so ljudje večkrat časovno omejeni v procesu odločanja, zaradi 

česar se zatekajo do nekakšnih miselnih bližnjic (angl. mental shortcuts) na podlagi izkušenj 

iz preteklosti, kar jim omogoča lažjo in hitrejšo presojo, vendar vodi tudi do številnih napak 
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oziroma slabih odločitev. Tipični primeri miselnih pristranskosti, ki so posledica 

hevrističnega procesa odločanja so: 

� Reprezentativnost (angl. representativeness) 

Reprezentativnost se nanaša na odločitve, ki jih ljudje sprejemajo na podlagi stereotipov, 

zaradi česar lastnosti slučajno ponavljajočega majhnega vzorca večkrat pripisujejo kar celotni 

populaciji (Barberis & Thaler, 2002, str. 30) in navidezne trende ekstrapolirajo preveč v 

prihodnost (Bodie et al., 2005, str. 398). Primer reprezentativnosti se jasno kaže na finančnih 

trgih, ko investitorji kupujejo delnice podjetij, ki so večkrat zapored objavile dobre poslovne 

rezultate in se izogibajo delnic podjetij, ki so v preteklosti slabše poslovala. Predpostavljajo 

namreč, da se bo ta vzorec nadaljeval tudi v prihodnosti. Takšno obnašanje investitorjev tudi 

pojasnjuje, zakaj prihaja do prej omenjenega pretiranega odziva investitorjev, ki sta ga med 

prvimi preučevala De Bondt in Thaler (1985 in 1987). 

� Pretirana samozavest (angl. overconfidence) 

Ljudje so pri svojih presojah pretirano samozavestni, zaradi česar večkrat precenjujejo svoje 

sposobnosti. (Barberis & Thaler, 2002, str. 12). V eni izmed anket na Švedskem je recimo kar 

90% šoferjev bilo prepričanih, da vozijo boljše od povprečja (Bodie et al., 2005, str. 397). 

Investitorji precenjujejo svoje sposobnosti napovedovanja donosnosti vrednostnih papirjev. 

Študije ugotavljajo, da je glavna posledica pretirane samozavesti investitorjev prekomerno 

trgovanje, kar pa investitorjem že zaradi transakcijskih stroškov prinaša podpovprečne 

donosnosti (Barber & Odean, 2000, str. 779). Pretirana samozavest ponavadi pripelje tudi do 

miselnih pristranskosti, kot sta samopripisovanje zaslug (angl. self-attribution bias), ko ljudje 

zasluge za uspehe pripisujejo svojim sposobnostim, medtem ko za neuspehe krivijo zunanje 

dejavnike (Shefrin, 2002, str. 101), in pristranskost glede predvidevanja preteklosti (angl. 

hindsight bias), ko so ljudje prepričani, da so bili pretekli dogodki v bistvu že prej predvidljivi 

(Kahneman & Riepe, 1998, str. 55).  

� Sidranje (angl. anchoring) 

Pri presojanju ljudje izhajajo iz določene referenčne vrednosti oziroma iz t.i. sidra, kar 

pomembno vpliva na njihove odločitve (Barberis & Thaler, 2002, str. 14), ki ravno zaradi tega 

večkrat niso najbolj racionalne. Primer takšnega sidra je začetna cena, ki jo postavi prodajalec 

rabljenega avtomobila. Le-ta je ponavadi vedno višja od tiste, pri kateri na koncu pride do 

kupčije. Prodajalec želi na ta način miselno »privezati« kupca na višjo ceno. Slednjemu se bo 

potem, ko mu bo prodajalec ponudil nižjo ceno, posel zdel dobra kupčija (Fuller, 1998, str. 

14). Pri investiranju je primer sidranja nakupna cena vrednostnega papirja, ki prav tako vpliva 

na odločanje o prodaji le-tega, kar bo predstavljeno nekoliko kasneje.  

� Pristranskost razpoložljivosti (angl. availability bias) 

Miselna pristranskost razpoložljivosti nastane, kadar investitorji pri svojem odločanju dajejo 

preveliko težo razpoložljivim informacijam, predvsem tistim, ki jih imajo v spominu. 
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Investitorji tako dajejo večjo težo dogodkom iz bližnje preteklosti, ki se jih boljše spominjajo, 

kar pa zamegljuje njihovo oceno verjetnosti prihodnjega dogodka in vodi do neracionalnih 

odločitev (Barberis & Thaler, 2000, str. 15). Takšen primer je recimo obdobje po borznem 

zlomu, ko so ljudje precej bolj previdni, saj se zloma dobro spominjajo. Ponovnemu zlomu 

pripisujejo večjo verjetnost kot v obdobju pred borznim zlomom. 

� Čredno obnašanje (angl. herd behavior) 

Človek pri sprejemanju svojih odločitev pogosto išče nekakšno potrditev s strani ostalih ljudi 

oziroma množice. Prepričan je namreč, da se množica ne more zmotiti. Posledica tega je, da 

posameznik svoje mnenje ponavadi prilagaja prevladujočemu mnenju skupine ljudi oziroma 

»sledi čredi«. To pa v primeru, ko je obnašanje množice napačno oziroma neracionalno, vodi 

do neracionalnih odločitev posameznika (Fromlet, 2001, str. 67). Na kapitalskih trgih je 

čredno obnašanje precej pogost in včasih zelo boleč pojav. Mnogim investitorjem se ne zdi 

smiselno zapravljati čas za ugotavljanje oziroma analiziranje, ali je določen vrednostni papir 

precenjen ali podcenjen, in enostavno investirajo v papirje, v katere investirajo tudi ostali 

investitorji na trgu. Ti jim pogosto dajejo občutek, da vedo nekaj več kot oni, k čemur večkrat 

odločilno prispevajo tudi govorice (angl. word of mouth), katerim ljudje preveč zaupajo. 

Nazoren primer črednega obnašanja je bilo napihovanje t.i. tehnološkega balona konec 

devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko so številni ljudje, ki prej še nikoli niso investirali v 

vrednostne papirje, slepo sledili množici in investirali v delnice internetnih in nekaterih drugih 

tehnoloških podjetij v upanju, da bodo tudi sami del obljubljene zgodbe o revoluciji, ki sta jo 

prinesla internet in nova ekonomija. Zaradi velikega povpraševanja po delnicah teh podjetij so 

njihove cene zrasle do nivojev, ki niso imele več nobene realne osnove. Ko je omenjeni balon 

počil oziroma ko je prišlo do borznega zloma, so številni ljudje utrpeli velike izgube26. 

3.2.2.2 Različno dojemanje določenih situacij in teorija izgledov 

Druga skupina miselnih pristranskosti, ki vplivajo na proces odločanja v razmerah 

negotovosti, ima svoj izvor v različnih interpretacijah določenih situacij s strani investitorjev 

in je zbrana v t.i. teoriji izgledov (angl prospect theory). Avtorja omenjene teorije sta 

Kahneman in Tversky (1979), predstavlja pa alternativo teoriji maksimiziranja pričakovane 

koristnosti27 in uspešno pomaga razjasniti nekatere neracionalnosti v obnašanju investitorjev. 

 

                                                 
26 Vzporednico s takšnim dogajanjem lahko potegnemo tudi na slovenskem delniškem trgu v obdobju od začetka 

aprila 2006 do konec avgusta 2007, ko je slovenski borzni indeks SBI20 v tako kratkem času pridobil kar 173 

odstotkov. Omenjena rast nikakor ni mogla biti odraz toliko boljšega poslovanja slovenskih podjetij v primerjavi 

s preteklim poslovanjem niti ne toliko izboljšanih obetov glede poslovanja v prihodnosti. Bila je predvsem 

posledica črednega obnašanja investitorjev na trgu. 
27 Teorija maksimiziranja pričakovane koristnosti temelji na šestih aksiomih, ki sta jih podala Von Neumann in 

Morgenstern (1967). Gre za aksiome o primerljivosti, tranzitivnosti, stalnosti, neodvisnosti, zamenljivosti in 

nenaklonjenosti tveganju (Von Neumann & Morgenstern, 1967, str. 315), v skladu s katerimi naj bi posamezniki 

sprejemali racionalne odločitve. Omenjeni aksiomi predstavljajo osnovo, na kateri sloni moderna finančna 

teorija (Frankfurter & McGoun, 2002. str. 382). 
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Teorija izgledov trdi, da ljudje posvečajo precej več pozornosti dobičkom oziroma izgubam 

glede na neko referenčno vrednost, ki je različna od situacije do situacije, kot pa končnemu 

premoženju, ki ga lahko dosežejo (Shleifer, 2000, str. 11). Na odločitev ljudi pomembno 

vpliva tudi način dojemanja določene situacije oziroma način, kako jim je le-ta predstavljena. 

Če jim je neka situacija predstavljena v okviru potencialnih izgub, se bodo odločili 

popolnoma drugače kot v primeru, da jim je ista situacija predstavljena v okviru potencialnih 

dobičkov. Investitorji so namreč manj naklonjeni tveganju, kadar je le-to povezano z 

morebitnimi dobički, medtem ko so v primeru morebitnih izgub pripravljeni tvegati precej 

več, da bi se tem izgubam izognili (Bodie et al., 2005, str. 398). Kahneman in Tversky zato 

ugotavljata (1979, str. 279), da je funkcija koristnosti konkavna in položnejša v območju 

dobičkov, ter konveksna in bolj strma v področju izgub. Ali z drugimi besedami, 

investitorjem dobiček v višini 50 dolarjev ne prinaša tako velike koristnosti oziroma 

zadovoljstva, kot jim zmanjša koristnost izguba v višini 50 dolarjev (Slika 1). 

Slika 1: Funkcija koristnosti 

 
Vir: Prirejeno po Kahneman & Tversky (1979, str. 279) 

 

Asimetrična funkcija koristnosti predstavlja osrednji temelj teorije izgledov in je nekakšna 

osnova za drugo skupino miselnih pristranskosti, ki vplivajo na proces sprejemanja odločitev. 

Najpomembnejše in v literaturi tudi največkrat omenjene pristranskosti v sklopu teorije 

izgledov so: 

 

� Nenaklonjenost izgubi (angl. loss aversion)  

Kot že rečeno, ljudi precej bolj prizadene izguba, kot pa jih razveseli dobiček enake velikosti, 

zaradi česar je funkcija koristnosti asimetrična, kar imenujemo nenaklonjenost izgubi 

(Tversky & Kahneman, 1991, str. 1040). Omenjena miselna pristranskost skupaj s sidranjem 

vodi do t.i. dispozicijskega učinka (angl. disposition effect) oziroma nagnjenosti k realizaciji 

dobičkov in nerealizaciji izgub. Dispozicijski učinek sta prva preučevala Shefrin in Statman 
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(1985) in ugotovila, da investitorji prehitro prodajajo delnice, ki jim prinašajo dobičke, po 

drugi strani pa predolgo držijo delnice, ki jim prinašajo izgubo. Do podobnega zaključka je 

prišel tudi Odean (1998) in zaključil, da je takšno obnašanje investitorjev ravno nasprotno 

strategiji minimiziranja davčne obremenitve. Do dispozicijskega učinka prihaja, ker si 

investitorji ob nakupu določene delnice njeno nakupno ceno zasidrajo kot neko referenčno 

točko, s katero potem primerjajo tržno ceno te delnice. Zaradi nenaklonjenosti izgubi postane 

izogibanje le-tej pogosto glavni cilj mnogih investitorjev. Ker nočejo realizirati izgube, 

večkrat ostajajo pri slabih delnicah, kar pa pogosto ni najbolj racionalno, saj lahko vodi do 

dodatnih izgub v prihodnjem obdobju. K omenjenemu učinku doprinese svoje tudi nagnjenost 

ljudi k izogibanju obžalovanja (Oehler, Heilmann, Läger & Oberländer, 2002, str. 1). 

� Izogibanje obžalovanja (angl. regret avoidance)  

Obžalovanje je neprijetno čustvo človeka ob spoznanju, da je naredil nekaj slabega. V 

primeru investiranja je to ponavadi slaba odločitev, ki ima za posledico finančno izgubo. 

Poleg same izgube pa se investitor sooča še z občutkom odgovornosti za slab rezultat. Zaradi 

tega se skuša na vsak način izogniti obžalovanju, kar pa večkrat vodi do neracionalnega 

obnašanja (Shefrin, 2002, str. 30-31). Z izogibanjem obžalovanja lahko dopolnimo razlago, 

zakaj se investitorji izogibajo prodaji delnic, ki jim prinašajo izgubo, saj se na ta način 

izogibajo dokončni potrditvi svoje napačne odločitve. Po drugi strani pa zaradi podobnega 

razloga prehitro prodajajo tiste delnice, ki jim prinašajo dobičke. Bojijo se namreč 

morebitnega obžalovanja, da delnic niso pravočasno prodali, še preden bi le-te začele padati 

(Odean, 1998, str. 1775). Izogibanje obžalovanja je tudi eden izmed razlogov, da je večina 

investitorjev podvržena že prej omenjenemu črednemu obnašanju in da v svoj portfelj uvršča 

predvsem splošno priljubljene delnice. Kajti v primeru, da se priljubljena delnica slabo 

odreže, investitor to izgubo sprejema z manjšim obžalovanjem. Dojema jo bolj kot smolo, ki 

jo je imel skupaj s številnimi drugimi investitorji, kateri so prav tako držali to delnico in 

verjeli vanjo. Če pa investitor kupi neznano oziroma zapostavljeno delnico, morebitni padec 

cene takšne delnice težje razumno sprejema (Bodie et al., 2005, str. 399). 

� Miselno preračunavanje (angl. mental accounting)  

Z miselnim preračunavanjem so kognitivni psihologi poimenovali nagnjenost ljudi k 

razvrščanju posameznih dogodkov v različne skupine oziroma v t.i. miselne račune (angl. 

mental accounts). Posameznik se večkrat odloča na podlagi tega, v katerem miselnem računu 

se določen dogodek nahaja, kar pa lahko vodi do neracionalnih odločitev (Thaler, 1999, str. 

184-185). Primer takšnega miselnega preračunavanja je nakup določene dobrine (npr. avta) s 

pomočjo kredita po visoki obrestni meri in istočasno varčevanje za šolanje otrok pri nižji 

obrestni meri. Za posameznika bi bilo dosti bolj racionalno, če bi na oba miselna računa 

gledal kot na skupni račun, saj bi se na ta način izognil plačevanju visokih obresti. Z miselnim 

preračunavanjem lahko pojasnimo tudi neracionalno nagnjenost investitorjev po držanju 

delnic, ki izplačujejo visoke dividende (Statman, 1999, str. 19). Investitorji namreč izplačane 

dividende brez večjega problema porabijo kot del tekoče potrošnje, medtem ko jim odprodaja 

določenega števila drugih delnic z enako skupno stopnjo donosa, prav tako s ciljem 
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financiranja tekoče potrošnje, ni več tako privlačna. Na slednjo namreč gledajo kot na 

poseganje v drug račun, kateri ni namenjen tekoči potrošnji. 

3.2.3 Kritika vedenjskih financ 

Zagovorniki moderne finančne teorije so se odločno postavili v bran hipoteze učinkovitega 

trga kapitala. Kadarkoli so kritiki EMH prišli do dokazov o nepravilnostih v delovanju trga 

kapitala, ki so posledice neracionalnega človeškega obnašanja in omejenosti arbitraže, so jih 

zagovorniki EMH skušali zavrniti z različnimi argumenti, med katerimi sta najpogostejša 

neustrezno upoštevanje tveganja in manipuliranje s podatki (angl. data snooping) z namenom 

dobiti želene rezultate. Nekateri zagovorniki EMH so namreč prepričani, da veliko število 

testiranj na različnih podatkih in namerno »premetavanje« le-teh včasih sicer pripelje tudi do 

presenetljivih rezultatov, ki pa so prej izjema kot pravilo (Shleifer, 2000, str. 10). Fama 

(1998) trdi, da je večina ugotovitev vedenjskih financ naključna in večkrat celo medsebojno 

nasprotujoča28, prav tako pa je precej skeptičen glede metodologij nekaterih študij in 

primernosti izbranih indeksov kot reprezentativne mere donosnosti celotnega trga. Prepričan 

je, da bi majhne metodološke spremembe avtorje lahko pripeljale do povsem drugačnih 

zaključkov. Po njegovem so vedenjske finance samo skupek različnih nepojasnjenih tržnih 

anomalij, na katere so avtorji naleteli pri testiranjih EMH in CAPM-a in so zdaj združene na 

enem mestu. Samostojni obstoj vedenjskih financ pa naj bi bil nemogoč, saj ne ponujajo 

nobene alternativne metodologije določanja cen dolgoročnih naložb. 

 

Kljub poskusom ubranitve veljavnosti EMH s strani njenih zagovornikov rezultati številnih 

študij, ki so bile narejene v različnih obdobjih in na različnih kapitalskih trgih, dokazujejo 

obstoj določenih anomalij, ki so v nasprotju z EMH in hkrati nakazujejo, da je neučinkovitost 

na kapitalskih trgih vendarle prisotna. Ena takšnih in verjetno tudi največkrat testiranih 

nepravilnosti v delovanju kapitalskega trga je učinek investiranja v delnice z nizkimi tržnimi 

multiplikatorji. Donosnost teh delnic naj bi bila na dolgi rok v povprečju višja od donosnosti 

investiranja v hitro rastoče delnice oziroma delnice z visokimi tržnimi multiplikatorji. 

Omenjeni učinek dodatno potrjujejo tudi dejanski rezultati iz prakse v obliki dosežkov 

najuspešnejših investitorjev. Le-ti so se v veliki večini posluževali strategije investiranja na 

osnovi temeljne vrednosti, kar se največkrat manifestira prav v nakupu delnic z nizkimi 

tržnimi multiplikatorji. 

                                                 
28 Nekatere izmed študij tržnih anomalij so dokazovale tudi obstoj t.i. prešibkega odziva investitorjev 

(underreaction), kar pa je ravno obratno obnašanju investitorjev, kot sta ga predvidela in dokazovala De Bondt in 

Thaler (1985) ter še nekateri. Prešibak odziv pomeni, da je odziv investitorjev oziroma trga na nove informacije 

prepozen (Frankfurter, McGoun, 2002, str. 383). 
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4 INVESTIRANJE NA OSNOVI TEMELJNE VREDNOSTI PODJETJA 

4.1 Empirične študije donosnosti delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji  

Številne avtorje je že od nekdaj zanimalo, katere so tiste spremenljivke, ki imajo največjo 

moč pri pojasnjevanju in napovedovanju donosnosti lastniških vrednostnih papirjev. Skozi 

številne študije so se med neodvisnimi spremenljivkami pogosto znašli večkratniki oziroma 

multiplikatorji temeljnih mer, med katerimi so prevladovali predvsem P/B, P/E in P/CF. 

Nekatere izmed odmevnejših oziroma v finančni literaturi največkrat omenjenih empiričnih 

študij bodo predstavljene v nadaljevanju. Znotraj posameznih študij so ponekod omenjene 

tudi ugotovitve ostalih študij, ki so s predstavljeno študijo v določeni povezavi, iz nje izhajajo 

ali pa se nanjo nanašajo. 

� Basu (1977, 1983) 

Prvo odmevnejšo študijo na tem področju je naredil Basu (1977), ki je preučeval vpliv 

velikosti multiplikatorja P/E na donosnost navadnih delnic, ki so med leti 1957 in 1971 

kotirale na NYSE. Konec vsakega preučevanega leta je kotirajoče delnice razvrstil po 

velikosti multiplikatorja P/E in jih nato uvrstil v pet različnih portfeljev (v kvintile). Vsakega 

izmed portfeljev je nato pustil nespremenjenega eno leto in preučeval njihove mesečne 

donosnosti, nakar je postopek razvrščanja v naslednjem letu spet ponovil. Ugotovil je, da je 

portfelj delnic z najnižjimi multiplikatorji P/E v preučevanih štirinajstih letih dosegel 7 

odstotnih točk višjo povprečno letno donosnost od portfelja delnic z najvišjimi multiplikatorji 

P/E in istočasno pokazal še, da višja donosnost portfelja z najnižjimi multiplikatorji P/E ni 

posledica večjega tveganja, izraženega v obliki bete, kot bi to pričakovali zagovorniki EMH 

(Tabela 1). Študijo je zaključil z ugotovitvijo, da so investitorji v delnice z nizkimi 

multiplikatorji P/E zmožni dosegati nadpovprečne donose, in sicer tudi po prilagoditvi za 

tveganje, kar pomeni, da ameriški kapitalski trg vseeno ni tako učinkovit, kot to predstavlja 

hipoteza učinkovitega trga kapitala in da javno dostopne informacije niso v celoti zajete v 

cenah vrednostnih papirjev (Basu, 1977, str. 680-681).  

Tabela 1: Izvleček glavnih ugotovitev preučevanja vpliva velikosti multiplikatorja P/E na donosnost delnic v 

obdobju 1957-1971 

kvintil delnic A A* B C D E 

P/E (mediana) 35,8 30,5 19,1 15,0 12,8 9,8 

povprečna letna donosnost (%) 9,34 9,55 9,28 11,65 13,55 16,30 

sistematično tveganje (beta) 1,11 1,06 1,04 0,97 0,94 0,99 
Opomba:  A = kvintil z najvišjimi multiplikatorji P/E, E = kvintil z najnižjimi multiplikatorji P/E, A* = kvintil z najvišjimi multiplikatorji 

P/E brez podjetij z negativnim dobičkom 

Vir: Povzeto po Basu, 1977, str. 667. 

 

Šest let kasneje je Basu (1983) naredil podobno študijo za obdobje 1963 – 1980, pri čemer pa 

je delnice po razvrstitvi v kvintile na podlagi multiplikatorja P/E, znotraj vsakega kvintila še 
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dodatno razvrstil v kvintile na podlagi velikosti, merjene s tržno kapitalizacijo podjetja. 

Rezultati (Tabela 2) potrjujejo ugotovitve prejšnje študije, da je prihodnja donosnost delnic 

obratno sorazmerna z višino multiplikatorja P/E, prav tako pa potrjujejo že prej obravnavani 

učinek velikosti podjetja, kjer delnice podjetij z manjšo tržno kapitalizacijo dosegajo višjo 

donosnost kot tiste z večjo tržno kapitalizacijo. 

Tabela 2: Podatki o povprečnih letnih donosnostih za posamezne portfelje (v %), ki so oblikovani glede na 

velikost multiplikatorja P/E in nato še glede na velikost podjetja (tržna kapitalizacija) v obdobju 1963-1980 

portfelj glede na velikost multiplikatorja P/E tržna 

kapitalizacija 1 (najnižja) 2 3 4 5 (najvišja) 

1 (najmanjša) 19,1 16,3 14,8 11,6 14,4 

2 18,1 14,5 9,5 8,2 9,8 

3 17,2 13,2 9,6 7,6 6,1 

4 15,5 13,3 10,3 7,8 6,6 

5 (največja) 13,1 10,8 7,9 6,6 6,4 
 

Vir: Povzeto po Basu, 1983, str. 152. 

 

Jaffe, Keim in Westerfield (1989) so naredili skoraj identično študijo, pri čemer pa so vzeli 

daljše obdobje preučevanja, in sicer med leti 1951 in 1986 ter v preučevani vzorec poleg 

delnic iz NYSE vključili še vse delnice, ki so v tem času kotirala na ameriški borzi Amex. Pri 

razvrščanju delnic na podlagi velikosti kazalnika E/P so avtorji vse delnice podjetij, ki so 

poslovala z izgubo zbrali v posebni skupini, delnice ostalih podjetij, ki so izkazovala dobiček, 

pa so razvrstili v kvintile. Sledilo je še dodatno razvrščanje vsake izmed skupin v kvintile na 

podlagi velikosti podjetij, merjene s tržno kapitalizacijo. Rezultati, ki so jih dobili (Tabela 3), 

se skladajo z ugotovitvami Basuja (1983), da višje prihodnje stopnje donosa dosegajo delnice 

podjetij z višjim kazalnikom E/P oz. z nižjim multiplikatorjem P/E in delnice podjetij z 

manjšo tržno kapitalizacijo. Kot je razvidno iz standardnega odklona in bete posameznega 

portfelja, pa višja donosnost ni posledica večjega tveganja. V nadaljevanju študije so avtorji s 

pomočjo multiple regresije testirali še, ali velikost kazalnika E/P in velikost podjetja 

statistično značilno pojasnjujeta prihodnjo donosnost posameznega portfelja. Za celotno 

obdobje preučevanja so dobili pritrdilen odgovor. Vpliv obeh spremenljivk na mesečne 

donosnosti so preučevali tudi ločeno, in sicer posebej v januarju ter posebej v preostalih 

enajstih mesecih leta. Prišli so do ugotovitve, da je spremenljivka E/P statistično značilna tako 

v januarju kot v preostalih mesecih, medtem ko je vpliv velikosti podjetja na donosnost delnic 

statistično značilen samo v mesecu januarju, kar sovpada z že prej omenjenim januarskim 

učinkom. (Jaffe et al., 1989, str. 147-148). 
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Tabela 3: Podatki o povprečnih mesečnih donosnostih (v %), standardnih odklonih (v%) in betah za posamezne 

portfelje delnic, ki so oblikovani glede na velikost kazalnika E/P in nato še glede na velikost podjetja (tržna 

kapitalizacija) v obdobju 1951 – 1986 

portfelj glede na velikost kazalnika E/P tržna 

kapitalizacija ≤≤≤≤ 0 1 (najnižja) 2 3 4 5 (najvišja) 

1 (najmanjša) 1,52 1,62 1,36 1,52 1,68 1,90 

st. odklon 0,56 0,34 0,30 0,27 0,27 0,29 

beta 1,32 1,27 1,18 1,09 1,08 1,09 

2 1,08 1,14 1,15 1,13 1,42 1,62 

st. odklon 0,43 0,31 0,27 0,24 0,25 0,27 

beta 1,29 1,29 1,19 1,04 1,06 1,10 

3 1,13 1,12 0,99 1,09 1,44 1,52 

st. odklon 0,39 0,28 0,24 0,22 0,22 0,25 

beta 1,29 1,28 1,08 1,02 0,95 1,06 

4 0,72 1,02 1,01 1,10 1,43 1,47 

st. odklon 0,39 0,26 0,22 0,21 0,22 0,25 

beta 1,49 1,20 1,05 0,97 0,98 1,08 

5 (največja) 1,21 0,89 0,90 0,97 1,24 1,43 

st. odklon 0,43 0,24 0,21 0,21 0,21 0,23 

beta 1,60 1,11 1,02 0,98 0,98 1,03 
 

Vir: Jaffe et al., 1989, str. 139. 

� Rosenberg, Reid in Lanstein (1985) 

Povezavo med velikostjo multiplikatorja P/B oziroma njegovo recipročno vrednostjo B/M in 

donosnostjo navadnih delnic so med prvimi bolj podrobno preučevali Rosenberg, Reid in 

Lanstein (1985), in sicer na ameriškem kapitalskem trgu v obdobju od 1973 do 1984. 

Ugotovili so, da delnice podjetij, ki imajo visoko razmerje med knjigovodsko in tržno 

vrednostjo lastniškega kapitala (B/M) oziroma nizko vrednost multiplikatorja P/B, dosegajo v 

povprečju za 4,5 odstotnih točk višjo letno donosnost kot delnice podjetij z nizkim razmerjem 

B/M oziroma visokim multiplikatorjem P/B (Rosenberg, Reid & Lanstein, 1985, str. 51).  

� Chan, Hamao in Lakonishok (1991) 

Ker je bila poleg že omenjenih študij tudi večina ostalih študij v osemdesetih letih prejšnjega 

stoletja narejena na ameriškem kapitalskem trgu, bi se marsikdo lahko upravičeno vprašal, ali 

bi uspešnost investiranja v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji veljala tudi v drugem 

obdobju in na drugih kapitalskih trgih. Prav zaradi tega je še posebej zanimiva študija vpliva 

različnih multiplikatorjev vrednotenja na donosnost delnic na japonskem kapitalskem trgu, 

katere avtorji so bili Chan, Hamao in Lakonishok. Avtorji so preučevali donosnost vseh 

navadnih delnic, ki so med leti 1971 in 1988 kotirale v prvi in drugi kotaciji na borzi v Tokiu. 

Kot preučevane neodvisne spremenljivke so obravnavali multiplikatorje P/E, P/B, P/CF (v 

študiji so izraženi v obliki recipročnih vrednosti) in tržno kapitalizacijo. Vpliv vsake izmed 

pojasnjevalnih spremenljivk na prihodnjo donosnost so ugotavljali tako, da so delnice konec 

junija vsako leto razvrstili v kvartile po vsaki izmed preučevanih spremenljivk. Le-te so držali 
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nespremenjene eno leto in ugotavljali mesečne donosnosti posameznega kvartila, nato pa so 

postopek razvrščanja spet ponovili. Povezava med recipročno velikostjo posameznega 

multiplikatorja in povprečno mesečno donosnostjo posameznega kvartila je prikazana v 

Tabeli 4.  

Tabela 4: Povzetek rezultatov študije Chana, Hamaoa in Lakonishoka (1991) pri preučevanju vpliva velikosti 

multiplikatorjev vrednotenja na donosnost delnic v obdobju 1971-1988 

kvartil 
1  

(najnižji)  

2 3 4  

(najvišji) 

1. razvrstitev po B/M  

mesečna donosnost (%) 1,33 1,66 1,94 2,43 

mesečni standardni odklon (%) 4,31 4,26 4,27 4,64 

beta 0,94 0,98 0,98 0,98 

velikost kvartila (mio Yen) 126.548 79.795 65.922 49.642 

2. razvrstitev po E/P  

mesečna donosnost (%) 1,54 1,74 1,76 1,94 

mesečni standardni odklon (%) 4,27 4,14 4,13 4,25 

beta 0,97 0,95 0,94 0,94 

velikost kvartila (mio Yen) 84.470 107.703 86.685 64.496 

3. razvrstitev po CF/P  

mesečna donosnost (%) 1,43 1,68 1,90 2,22 

mesečni standardni odklon (%) 4,12 4,08 4,30 4,64 

beta 0,92 0,93 0,98 1,01 

velikost kvartila (mio Yen) 121.298 75.508 62.511 72.388 
Opomba:  Pri kazalnikih E/P oz. CF/P so v kvartile od 1 do 4 razvrščene le delnice podjetij, ki so izkazovala dobiček oz. pozitivni denarni 

tok iz poslovanja v letu pred oblikovanjem portfeljev.  

Vir: Povzeto po Chan et al., 1991, str. 1748). 

 

Portfelji delnic z najnižjimi multiplikatorji P/E, P/B in P/CF (oz. najvišjimi recipročnimi 

vrednostmi) so v povprečju dosegli višje mesečne donosnosti kot portfelji delnic z najvišjimi 

multiplikatorji. Pri tem je razviden tudi učinek velikosti podjetja, kajti portfelje delnic z 

najnižjimi multiplikatorji, ki so bili najbolj donosni, so sestavljala precej manjša podjetja kot 

portfelje z najvišjimi multiplikatorji. Iz rezultatov je razvidno tudi, da tako standardni odkloni 

donosnosti kot tudi bete ne morejo pojasniti razlik v donosnostih posameznih portfeljev. 

Avtorji so s pomočjo regresije poleg negativne korelacije med velikostjo multiplikatorjev in 

pričakovano donosnostjo delnic ugotovili še, da imata statistično in ekonomsko največji vpliv 

na pričakovano donosnost multiplikatorja P/B in P/CF, kar je po njihovem mnenju precej 

zanimivo odkritje. Omenjena multiplikatorja sta bila namreč do takrat v akademskih krogih v 

primerjavi z velikostjo podjetja in multiplikatorjem P/E deležna precej manjše pozornosti pri 

preučevanju vpliva posameznih spremenljivk na pričakovano donosnost delnic (Chan el al., 

1991, str. 1760-1762).  
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Pravi razmah zanimanja akademskih financ za strategijo investiranja v delnice z nizkimi 

tržnimi multiplikatorji pa so s svojimi članki sprožili najprej Fama in French (1992) ter nato 

še Lakonishok, Shleifer in Vishny (1994). 

 

� Fama in French (1992) 

Fama in French sta na ameriškem delniškem trgu (NYSE, Amex, Nasdaq) za obdobje od 1963 

do 1990 ugotavljala, kakšno pojasnjevalno moč imajo sistematično tveganje (beta), velikost 

podjetja, multiplikator P/E, finančni vzvod podjetja ter multiplikator P/B na prihodnjo 

donosnost delnic. Pri preučevanju vpliva multiplikatorjev P/B in P/E oziroma njunih 

recipročnih vrednosti sta avtorja delnice vsako leto razvrstila v decile glede na vrednost 

kazalnikov B/M oz. E/P, pri čemer sta najvišji in najnižji decil dodatno razdelila še v dva 

enako velika portfelja. Rezultati v Tabeli 5 kažejo, da je bila povprečna mesečna donosnost 

portfelja delnic, ki so imela najvišje vrednosti kazalnika B/M, enaka 1,83%, medtem ko je 

portfelj delnic z najnižjim omenjenim kazalnikom v povprečju dosegel 0,30% na mesec 

oziroma 1,53 odstotnih točk manj. Preračunano na letni nivo to pomeni kar 24,3% za prvi 

portfelj in 3,7% za drugega. Razlika med povprečnima mesečnima rezultatoma obeh skrajnih 

portfeljev, razvrščenih po kazalniku E/P, je prav tako opazna, čeprav ni tako velika in znaša 

0,68 odstotne točke. Kot je še razvidno iz rezultatov, sistematično tveganje ne more pojasniti 

razlik v donosnostih, saj bete zavzemajo precej podobne vrednosti. Višjo donosnost portfelja 

delnic z visokimi vrednostmi kazalnikov B/M in E/P bi lahko delno pojasnil učinek velikosti 

podjetja. Iz rezultatov je namreč razvidno, da so podjetja z visokimi kazalniki B/M in E/P v 

povprečju manjša od podjetij z nizkimi kazalniki (Fama & French, 1992, str. 442-443). 

Tabela 5: Podatki o povprečnih mesečnih donosnostih (v %), betah in povprečnih velikostih podjetij (izraženih 

kot logaritem tržne kapitalizacije) za posamezni portfelj delnic v obdobju julij 1963 – december 1990 

portfelj 1A 1B 2 3 4 5 6 7 8 9 10A 10B 

1. razvrstitev po B/M  

mesečna donosnost 0,30 0,67 0,87 0,97 1,04 1,17 1,30 1,44 1,50 1,59 1,92 1,83 

beta 1,36 1,34 1,32 1,30 1,28 1,27 1,27 1,27 1,27 1,29 1,33 1,35 

log (mcap) 4,53 4,67 4,69 4,56 4,47 4,38 4,23 4,06 3,85 3,51 3,06 2,65 

2. razvrstitev po E/P  

mesečna donosnost 1,04 0,93 0,94 1,03 1,18 1,22 1,33 1,42 1,46 1,57 1,74 1,72 

beta 1,40 1,35 1,31 1,28 1,26 1,25 1,26 1,24 1,23 1,24 1,28 1,31 

log (mcap) 3,64 4,33 4,61 4,64 4,63 4,58 4,49 4,37 4,28 4,07 3,82 3,52 
Opomba:  Pri kazalniku E/P so v decile razvrščene le delnice podjetij, ki so izkazovala dobiček v letu pred oblikovanjem portfelja. 

Skrajna decila sta dodatno razdeljena še na dve enako velika portfelja (A in B). 1 = decil z najnižjimi kazalniki B/M oz. E/P; 

10 = decil z najvišjimi kazalniki B/M oz. E/P. 

Vir: Povzeto po Fama & French, 1992, str. 442-443. 

 

Avtorja sta skozi študijo prišla do naslednjih zaključkov. Prvič, beta kot faktor sistematičnega 

tveganja naj ne bi imela statistično značilne pojasnjevalne moči pri napovedovanju prihodnje 

donosnosti delnic. Drugič, spremenljivki velikost podjetja in multiplikator P/B skupaj 

absorbirata vlogo finančnega vzvoda in multiplikatorja P/E pri napovedovanju prihodnje 

donosnosti delnic. In tretjič, kar je bil tudi najpomembnejši zaključek, faktorja velikost 
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podjetja in multiplikator P/B najboljše pojasnjujeta prihodnjo donosnost delnic, pri čemer ima 

največjo pojasnjevalno moč multiplikator P/B (Fama & French, 1992, str. 449-452). 

 

Takšne ugotovitve so pomenile velik udarec za CAPM in njegovo pojasnjevalno moč pri 

določanju cen dolgoročnih naložb ter sprožile debate o »koncu bete« (Chan & Lakonishok, 

2004, str. 72). Rezultati študije so bili še toliko bolj odmevni, ker je bil Fama vseskozi velik 

zagovornik hipoteze učinkovitega trga kapitala, ugotovitve v omenjeni študiji pa so celo 

nakazale možnost, da so investitorji pri določanju cen dolgoročnih naložb večkrat 

neracionalni in da so delnice podjetij z nizkim multiplikatorjem P/B relativno podcenjene, 

zaradi česar bodo v prihodnosti dosegale nadpovprečne stopnje donosov (Bodie et al., 2005, 

str. 389-390). Seveda bi takšna ugotovitev lahko ogrozila obstoj hipoteze učinkovitega trga 

kapitala, zato sta avtorja še naprej zavzela stališče EMH in model določanja cen dolgoročnih 

naložb razširila z dvema dodatnima faktorjema. Le-ta sicer nista eksplicitna faktorja tveganja, 

vendar pa po njunem mnenju lahko služita kot nekakšna nadomestna pokazatelja (angl. proxy) 

dela sistematičnega tveganja, ki ni zajeto v CAPM-u in na ta način povečujeta zahtevano 

stopnjo donosa lastniškega kapitala. Tri-faktorski model določanja cen dolgoročnih naložb, ki 

sta ga vpeljala, ima naslednjo obliko (Fama & French, 1996, str. 55): 

 

)()())(()( HMLEhSMBEsrrEbrrE iifMifi ++−=−                   (14) 

 

Po tem modelu lahko pričakovano donosnost določenega vrednostnega papirja nad 

donosnostjo netveganega vrednostnega papirja pojasnimo z občutljivostjo donosnosti od treh 

faktorjev: (i) pričakovane presežne donosnosti racionalne kombinacije deležev tveganih 

vrednostnih papirjev nad donosnostjo netveganih vrednostnih papirjev ( )( )fM rrE − , (ii) 

razlike med pričakovano donosnostjo portfelja delnic majhnih podjetij in donosnostjo 

portfelja delnic velikih podjetij (SMB – small minus big) in (iii) razlike med pričakovano 

donosnostjo portfelja delnic z visokim razmerjem B/M in donosnostjo portfelja delnic z 

nizkim razmerjem B/M (HML – high minus low), pri čemer bi, si in hi predstavljajo faktorske 

uteži (angl. factor loadings) (Fama & French, 1996, str. 55-56).  

 

Čeprav sta Fama in French višjo donosnost delnic z nizkim multiplikatorjem P/B pripisala 

večjemu tveganju teh delnic, je okrog tega v akademskih krogih precej nasprotujočih si 

stališč.  

 

Daniel in Titman (1997) sta recimo v svoji študiji testirala, ali sta učinek velikosti in učinek 

visoke vrednosti kazalnika B/M dejansko lahko pojasnjena s pomočjo premije za tveganje. 

Delnice podjetij sta razvrstila v tri skupine po velikosti in posebej v tri skupine po kazalniku 

B/M. Znotraj vsake izmed devetih skupin sta delnice nato še dodatno razvrstila glede na 

velikost faktorskih uteži bi (presežna donosnost tržnega premoženja), si (velikost podjetja) in 

hi (velikost kazalnika B/M). Že na začetku svoje študije razpravljata, da bi v primeru višje 

donosnosti delnic z nizkimi multiplikatorji vrednotenja kot posledice večjega tveganja teh 
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delnic, skupine s podobnimi karakteristikami, a z višjimi faktorskimi utežmi, morale dosegati 

višjo donosnost. Rezultati, ki sta jih dobila kažejo, da skupine delnic z višjimi faktorskimi 

utežmi (znotraj posameznih skupin podobno velikih podjetij in s podobno visokimi kazalniki 

B/M) v povprečju nimajo višjih stopenj donosa. Takšen rezultat ni konsistenten z 

interpretacijo Fame in Frencha o višji donosnosti kot posledici večjega tveganja (Bodie et al., 

2005, str. 395). Avtorja ugotavljata, da delnice z visokim kazalnikom B/M in majhno tržno 

kapitalizacijo sicer res močno kovariirajo med seboj, kar pa je po njunem mnenju prej 

posledica podobnih značilnosti oz. karakteristik29 teh delnic kot pa posledica večjega tveganja 

oziroma morebitne finančne stiske (Daniel & Titman, 1997, str. 3). 

 

Chanu in Lakonishoku (2004, str. 75) se zdi pripisovanje višje donosnosti delnic z nizkimi 

tržnimi multiplikatorji faktorju tveganja oz. večji izpostavljenosti finančni stiski precej 

nesmiselno. V tem primeru bi namreč delnice internetnih podjetij, ki so konec devetdesetih let 

komajda imele kakšno knjigovodsko vrednost, medtem ko je bila njihova tržna vrednost 

precej velika, veljale za manj tvegane kot na primer delnice tradicionalnih javnih storitvenih 

podjetij (angl. public utility companies). Prav tako se avtorjema zdi absurdno, da se večje 

tveganje delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji izpostavlja šele takrat, ko njihova višja 

donosnost postane očitna, se pravi ex post. Strinjata se, da je manipuliranje s podatki 

nedopustno, vendar je po njunem mnenju prav tako nedopustno vpeljati določene ad hoc mere 

tveganja, ki naj bi na ta način pojasnile višjo donosnost omenjenih delnic. 

 

Po študiji Fame in Frencha so številni avtorji namenili večjo pozornost preučevanju 

odvisnosti delniške donosnosti od velikosti tržnih multiplikatorjev oziroma večkratnikov 

vrednotenja tako na ameriškem kot tudi na ostalih delniških trgih. Pri tem pa si avtorji študij 

še danes niso enotni, ali je nadpovprečna donosnost delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji 

neke vrste nagrada za večje tveganje, ki ga prevzemajo lastniki teh delnic ali pa je 

nadpovprečna donosnost enostavno posledica podcenjenosti omenjenih delnic, do katerih 

pride zaradi neracionalnega obnašanja investitorjev na kapitalskih trgih. V prid slednjemu 

govorijo rezultati prav tako odmevne študije iz leta 1994, katere avtorji so Lakonishok, 

Shleifer in Vishny, ki so sicer znani zagovorniki vedenjskih financ in ostri kritiki hipoteze 

učinkovitega trga kapitala. 

 

� Lakonishok, Shleifer in Vishny (1994) 

Omenjeni avtorji so s svojo študijo dokazovali, da je strategija investiranja v delnice z nizkimi 

tržnimi multiplikatorji nadpovprečno donosna, ker naj bi bila nasprotna »naivnim« 

strategijam, katerih se poslužuje večina investitorjev. S pridevnikom naivne imajo v mislih 

ekstrapolacijo preteklih stopenj rasti dobička predaleč v prihodnost, pretiran odziv na dobre in 

slabe novice ter enačenje dobre investicije z dobrim podjetjem ne glede na ceno delnice 

(Lakonishok et al., 1994, str. 1542). Delnice, ki so med leti 1968 in 1990 kotirale na 

ameriških borzah NYSE in Amex, so vsako leto razvrstili v decile po velikosti posameznih 

                                                 
29 Podjetja delujejo v podobni industriji, so iz iste regije, delnice podjetij so enako likvidne itd. 
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multiplikatorjev P/B, P/E in P/CF oz. njihovih recipročnih vrednosti B/M, E/P in CF/P ter na 

podlagi rasti prihodkov podjetja v zadnjih petih letih pred oblikovanjem portfeljev30. Iz 

rezultatov prikazanih v Tabeli 6 je razviden zdaj že znani vzorec višjih stopenj donosa delnic 

z nizkimi tržnimi multiplikatorji glede na stopnje donosa hitro rastočih delnic, ki kotirajo pri 

visokih tržnih multiplikatorjih. Rezultati so podobni v vseh štirih primerih razvrščanja.  

Tabela 6: Povprečne donosnosti posameznih decilov delnic (v %), oblikovanih na podlagi velikosti tržnih 

multiplikatorjev vrednotenja in na podlagi pretekle rasti 

nizek kazalnik  visok kazalnik 
portfelj 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. razvrstitev po B/M GROWTH                                                                                                VALUE 

povprečna letna donosnost 11,0 11,7 13,5 12,3 13,1 15,4 15,4 17,0 18,3 17,3 

povprečna letna donosnost v času 

5 let po oblikovanju decilov 
9,3 12,5 14,6 15,4 15,8 16,6 18,4 18,9 19,6 19,8 

za vpliv velikosti prilagojena povprečna 

letna donosnost 
-4,3 -2,0 -0,3 0,4 0,6 1,2 2,4 2,8 3,3 3,5 

2. razvrstitev po E/P GROWTH                                                                                                VALUE 

povprečna letna donosnost 12,3 12,5 14,0 13,0 13,5 15,6 17,0 18,0 19,3 16,2 

povprečna letna donosnost v času 

5 let po oblikovanju decilov 
11,4 12,6 14,3 15,2 16,0 16,7 18,8 19,1 19,6 19,0 

za vpliv velikosti prilagojena povprečna 

letna donosnost 
-3,5 -2,4 -0,9 -0,1 0,5 1,3 2,6 2,6 2,9 1,9 

3. razvrstitev po CF/P GROWTH                                                                                                VALUE 

povprečna letna donosnost 8,4 12,4 14,0 14,0 15,3 14,8 15,7 17,8 18,3 18,3 

povprečna letna donosnost v času 

5 let po oblikovanju decilov 
9,1 12,2 14,5 15,7 16,6 17,1 18,0 19,2 19,9 20,1 

za vpliv velikosti prilagojena povprečna 

letna donosnost 
-4,9 -2,5 -0,6 0,5 1,3 1,9 2,5 3,4 3,7 3,9 

4. razvrstitev po pretekli rasti prihodkov VALUE                                                                                                 GROWTH 

povprečna letna donosnost 18,7 18,3 16,4 16,9 16,2 15,7 15,9 16,4 14,2 11,4 

povprečna letna donosnost v času 

5 let po oblikovanju decilov 
19,5 19,5 18,8 18,3 17,1 17,1 16,5 16,4 15,5 12,7 

za vpliv velikosti prilagojena povprečna 

letna donosnost 
2,2 2,7 2,5 2,4 1,5 1,5 0,8 0,8 0,0 -2,4 

Opomba:  Podatki prikazujejo povprečno donosnost posameznega decila delnic v prvem letu po oblikovanju, povprečno letno donosnost 

posameznega decila v času 5 let po oblikovanju in povprečno letno donosnost posameznega decila v času 5 let po oblikovanju, 

prilagojenih za vpliv velikosti podjetja. Rezultati so za obdobje maj 1968 – april 1990.  Skupine decilov so bile vsako leto na 

novo oblikovani glede na velikost posameznih kazalnikov B/M, E/P in CF/P in glede na tehtani rang rasti prodaje v preteklih 

petih letih. Pri kazalniku E/P in CF/P so v decile razvrščene le delnice podjetij, ki so izkazovala dobiček v letu pred 

oblikovanjem decilov.  

Vir: Povzeto po Lakonishok et al., 1994, str. 1548-1549. 

 

 

                                                 
30 Tržni multiplikatorji so pokazatelj pričakovane rasti podjetja s strani investitorjev, medtem ko je pretekla rast 

pokazatelj dejanske, že realizirane rasti. Razvrstitev delnic na podlagi slednje je bila opravljena tako, da so 

avtorji podjetja v vsakem izmed petih let pred oblikovanjem portfelja razvrstili glede na velikost rasti prihodkov, 

nakar so izračunali tehtano povprečje ranga za vsako podjetje, pri čemer je rang za zadnje leto imel največjo 

utež, rang za najbolj oddaljeno leto pa najnižjo. Avtorji so se odločili za preteklo rast prodaje, ker je le-ta 

najmanj nestanovitna (Lakonishok et al., 1994, str. 1550). 
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Da razlike v donosnostih niso posledica večjega tveganja, avtorji dokazujejo v nadaljevanju. 

Tabela 7 prikazuje donosnosti in nekatere druge značilnosti portfeljev, oblikovanih na podlagi 

dveh indikatorjev: kazalnika CF/P in pretekle rasti prihodkov31. V preučevanem obdobju je 

ekstremni value portfelj (delnice z najvišjim kazalnikom CF/P in najnižjo preteklo rastjo 

prihodkov) skozi 5-letno obdobje držanja v povprečju dosegel 22,1% letno donosnost, kar je 

za 10,7 odstotnih točk več od povprečne donosnosti ekstremnega growth portfelja (delnice z 

najnižjim kazalnikom CF/P in najvišjo preteklo rastjo prihodkov). Pri tem pa razlike v 

donosnostih ni spremljala opaznejša razlika v velikosti tradicionalnih mer tveganja kot sta 

beta in standardni odklon. 

Tabela 7: Donosnosti, mere tveganja in pretekla rast za ekstremni value in ekstremni growth portfelj v obdobju 

maj 1968 – april 1990 

 ekstremni 
growth 
portfelj 

ekstremni 
value 

portfelj 

razlika 
v odst. 
točkah 

A. donosnost in mere tveganja 

povprečna letna donosnost v času 5 let po oblikovanju portfelja (%) 11,4 22,1 10,7 

za vpliv velikosti prilagojena povprečna letna donosnost (%) -3,3 5,4 8,7 

beta 1,25 1,32  

standardni odklon donosnosti (%) 21,6 24,1  

standardni odklon za velikost prilagojene donosnosti (%) 6,1 6,5  

B. donosnost v dobrih in slabih časih za: 

B.1. delniški trg 

povprečna mesečna donosnost v obdobju najmanj donosnih 25 mesecih (%) -10,3 -8,6 1,8 

povprečna mesečna donosnost v ostalih 88 mesecih z negativno donosnostjo (%) -2,9 -1,5 1,4 

povprečna mesečna donosnost v ostalih 122 mesecih s pozitivno donosnostjo (%) 3,8 4,0 0,2 

povprečna mesečna donosnost v obdobju 25 najbolj donosnih mesecih (%) 11,0 12,4 1,4 

B.2. ekonomijo 

povprečna kvartalna donosnost v 10 kvartalih z najnižjo rastjo BNP (%) -0,9 4,1 5,0 

povprečna kvartalna donosnost v ostalih 34 kvartalih z nizko rastjo BNP (%) 1,1 2,7 1,6 

povprečna kvartalna donosnost v ostalih 34 kvartalih z visoko rastjo BNP (%) 2,6 4,6 2,0 

povprečna kvartalna donosnost v 10 kvartalih z najvišjo rastjo BNP (%) 10,3 13,9 3,6 

C. pretekla rast in donosnost 

povprečna letna rast čistega dobička v preteklih petih letih (%) 14,2 8,2 -6,0 

povprečna letna rast denarnega toka v preteklih petih letih (%) 21,0 7,8 13,2 

povprečna letna rast prihodkov v preteklih petih letih (%) 11,2 1,3 -9,9 

kumulativna donosnost portfelja v predhodnih treh letih (%) 139,0 22,5 -116,5 

Opomba:  Ekstremni value in growth portfelj sta bila aprila vsako leto na novo oblikovana. Avtorji so 50% največjih delnic po tržni 

kapitalizaciji na NYSE in AMEX-u razvrstili v tri skupine po velikosti kazalnika CF/P in neodvisno v tri skupine po tehtanem 

rangu rasti prodaje v preteklih petih letih. Ekstremni value portfelj predstavlja presek delnic z najvišjim kazalnikom CF/P in 

najnižjim tehtanim rangom rasti pretekle prodaje. Ekstremni growth portfelj predstavlja presek delnic z najnižjim kazalnikom 

CF/P in najvišjim tehtanim rangom rasti pretekle prodaje. 

Vir: Povzeto po Lakonishok et al., 1994, str. 1570-1571 in Chan & Lakonishok, 2004, str. 85. 

 

 

 

                                                 
31 Avtorji so želeli zmanjšati verjetnost morebitne napačne razvrstitve katere izmed delnic v value oziroma 

growth decile, zato so preučevali še donosnost portfeljev, oblikovanih na podlagi dveh različnih indikatorjev. Na 

ta način je delnica z visokim razmerjem CF/P in z nizko rastjo prihodkov v preteklosti zelo verjetno pravilno 

razvrščena v value portfelj (Chan & Lakonishok, 2004, str. 85). 
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Ker obstaja možnost, da sta tako beta kot standardni odklon preveč površna pokazatelja 

tveganja in ne zajameta celotnega tveganja, relevantnega za oba portfelja, so avtorji tveganje 

preverjali še na en način. Če so value delnice res fundamentalno bolj tvegane od growth 

delnic, bi morale biti vsaj v nekaterih obdobjih manj donosnejše od slednjih, še posebej v 

določenih specifičnih stanjih gospodarstva oziroma delniških trgov (Lakonishok et al., 1994, 

str. 1543). Obdobje preučevanja so poskušali razdeliti na takšna stanja in nato primerjati 

donosnost enega in drugega portfelja. Tako so celotno obdobje najprej razdelili na 25 

mesecev, ko so delniški trgi dosegali najnižjo donosnost32, preostalih 88 mesecev z negativno 

donosnostjo indeksa, 25 mesecev, ko je bila donosnost indeksa najvišja in preostalih 122 

mesecev s pozitivno donosnostjo delniškega indeksa. V odseku B.1. Tabele 7 vidimo, da sta 

bila oba ekstremna portfelja v času negativnih donosnosti delniškega indeksa prav tako 

negativna, pri čemer pa je growth portfelj dosegel večjo povprečno negativno donosnost od 

value portfelja, še zlasti v 25 najmanj donosnih mesecih. V času pozitivnih donosnosti 

delniškega indeksa je ekstremni value portfelj dosegel podobno visoko povprečno mesečno 

donosnost kot ekstremni growth portfelj (122 mesecev s pozitivno donosnostjo) oziroma višjo 

(25 najbolj donosnih mesecev). Avtorji so na podoben način celotno obdobje razdelili tudi po 

realni kvartalni rasti bruto nacionalnega proizvoda (BNP), ki naj bi bila prav tako pokazatelj 

dobrih in slabih časov, in še enkrat primerjali donosnost ekstremnega value in ekstremnega 

growth portfelja v vsakem izmed štirih obdobjih33. Če je za pričakovati, da se bo value 

portfelj slabše izkazal v času, ko je rast gospodarstva najnižja, rezultati tudi tukaj ne kažejo na 

to (odsek B.2., Tabela 7). Donosnost ekstremnega value portfelja je bila v tem obdobju kar za 

5 odstotnih točk višja od donosnosti ekstremnega growth portfelja, višja pa je bila tudi v 

preostalih 3 obdobjih. Takšni rezultati so še enkrat več potrdili, da višja donosnost delnic z 

nizkimi tržnimi multiplikatorji ne more biti posledica večjega fundamentalnega tveganja teh 

delnic glede na delnice z visokimi tržnimi multiplikatorji (Lakonishok et al., 1994, str. 1569). 

 

Avtorji zato razliko v donosnosti delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji napram delnicam z 

visokimi multiplikatorji pripisujejo miselnim pristranskostim individualnih investitorjev in 

problemu agenta (angl. agency problems), s katerim so soočeni institucionalni investitorji oz. 

profesionalni upravitelji premoženja. Po njihovem mnenju oboje vodi do neracionalnega 

obnašanja tako enih kot drugih akterjev na trgu (Lakonishok et al., 1994, str. 1575-1576).  

 

Individualni investitorji naj bi se odločali za investiranje v hitro rastoče delnice predvsem iz 

dveh razlogov. Eden izmed takšnih so miselne pristranskosti, kot je recimo reprezentativnost, 

ki vplivajo na odločanje investitorjev. Le-ti pretekle dosežke oziroma rast ekstrapolirajo 

preveč daleč v prihodnost. Dokaz za to najdemo tudi v odseku C Tabele 7, kjer je dobro 

razvidno, da so bile v preteklih petih letih pred oblikovanjem skupin povprečne letne stopnje 

                                                 
32 Donosnost delniškega trga je izračunana kot donosnost enakomerno tehtanega tržnega delniškega indeksa 

(Lakonishok et al., 1994, str. 1568). 
33 Ker naj bi donosnost delniških trgov že en kvartal naprej nakazovala realno rast bruto nacionalnega proizvoda, 

so avtorji za kvartalne donosnosti v posameznih štirih izbranih obdobjih upoštevali donosnosti v predhodnem 

kvartalu (Lakonishok et al., 1994, str. 1568). 
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rasti dobičkov, denarnih tokov iz poslovanja in prihodkov pri value podjetjih precej nižje od 

stopenj rasti omenjenih kategorij pri growth podjetjih. Precej nižja je bila tudi donosnost 

ekstremnega value portfelja v primerjavi z ekstremnim growth portfeljem. Visoki tržni 

multiplikatorji, ki so jih deležne hitro rastoče delnice, kažejo na prepričanost investitorjev, da 

se bo visoka rast in s tem tudi donosnost teh delnic nadaljevala v prihodnosti, kar se 

posledično odraža v precenjenosti takšnih delnic. Po drugi strani pa nižja pretekla rast 

ključnih kategorij poslovanja value delnic in ekstrapolacija takšne rasti v prihodnost vodi do 

nezanimanja investitorjev za takšne delnice in s tem do njihove podcenjenosti. Avtorji študije 

so prepričani, da sta dolgoročni obrat in vrnitev k povprečnim vrednostim neizogibna, zaradi 

česar je donosnost delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji na dolgi rok višja od donosnosti 

delnic z visokimi tržnimi multiplikatorji. Drugi razlog za investiranje v growth delnice s strani 

individualnih investitorjev pa se po njihovem mnenju skriva v že prej omenjenem enačenju 

dobre investicije z dobrim podjetjem ne glede na ceno delnice. Veliko investitorjev je namreč 

prepričanih, da ne morejo izgubiti denarja, če investirajo v »dobra« podjetja, kot so Microsoft, 

Walmart ipd. (Lakonishok et al., 1994, str. 1575). 

 

Sistematične napake pri napovedovanju prihodnje rasti prihodkov, dobičkov in ostalih 

kategorij poslovanja pa ne delajo samo neprofesionalni investitorji, ampak tudi finančni 

analitiki, kar je med prvimi dokazoval La Porta (1996). V svoji študiji je delnice, ki so v 

obdobju od julija 1982 do junija 1991 kotirale na ameriških borzah NYSE in Amex, razvrstil 

v decile na podlagi napovedi finančnih analitikov glede rasti dobička podjetij v prihodnjih 

petih letih. Ugotovil je, da je bila donosnost portfelja delnic z najnižjimi pričakovanji 

analitikov višja od donosnosti portfelja delnic, kateremu so analitiki napovedovali najvišjo 

rast. Tudi finančni analitiki so preveč pesimistični glede prihodnjega poslovanja podjetij z 

nizko preteklo rastjo ključnih kategorij poslovanja in preveč optimistični glede prihodnje rasti 

podjetij z visokimi stopnjami rasti v preteklosti34. Po ugotovitvah La Porte bi torej 

investiranje v delnice podjetij, nad katerimi finančni analitiki niso preveč navdušeni, lahko 

prineslo višjo donosnost od investiranja v delnice podjetij, katerim analitiki napovedujejo 

zavidljivo rast v prihodnosti (La Porta, 1996, str. 1740-1742). Da investitorji in analitiki 

neupravičeno ekstrapolirajo nadpovprečno visoko preteklo rast v prihodnost in pri tem 

pozabljajo, da je takšna rast na dolgi rok nevzdržna, so s svojo študiji potrdili tudi Chan, 

Karceski in Lakonishok (2003).  

 

La Porta, Lakonishok, Shleifer in Vishny (1997) pa so v svoji študiji ugotavljali, kaj se dogaja 

s ceno value in growth delnic v času okrog objave poslovnih rezultatov podjetij35. Njihova 

                                                 
34 Potrebno se je zavedati tudi, da imajo finančni analitiki oz. finančna podjetja, kjer so le-ti zaposleni, s tem ko 

investitorjem priporočajo uspešne, hitro rastoče delnice, večkrat tudi lastne interese, predvsem preko borznih 

provizij in preko nekaterih drugih poslov investicijskega bančništva (Chan & Lakonishok, 2004, str. 77). To se 

sicer v zadnjih letih precej popravlja zaradi strožjega nadzora nad neodvisnostjo oddelka analiz glede na ostale 

oddelke znotraj investicijskega bančništva.  
35 Delnice podjetij, ki so med leti 1971 in 1993 kotirala na borzah NYSE, Amex in Nasdaq so razvrstili v decile 

glede na velikost multiplikatorja P/B oz. njegove recipročne vrednosti B/M in ugotavljali donosnost v treh dneh 
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domneva je bila, da če se investitorji resnično preveč zanašajo na preteklo rast in le-to 

neupravičeno ekstrapolirajo v prihodnost, bi se to moralo odraziti v prilagoditvi cen delnic 

takoj po objavi poslovnih rezultatov, torej takoj, ko postane jasno, da je bila rast drugačna od 

pričakovane. Ugotovitve, do katerih so prišli, potrjujejo njihovo domnevo, saj so presenečenja 

ob objavah poslovnih rezultatov sistematično bolj pozitivna za value delnice kot za growth 

delnice, kar pa posledično vodi do višjih donosnosti prvih napram drugim (La Porta et al., 

1997, str. 872-873). 

 

Ugotovitve omenjenih študij so v prid argumentu Lakonishoka, Shleiferja in Vishnyja (1994), 

da so napačna pričakovanja individualnih investitorjev, ki izhajajo iz njihovih miselnih 

pristranskosti, eden izmed razlogov za nadpovprečno donosnost delnic z nizkimi tržnimi 

multiplikatorji. Investitorji naj bi tako imeli previsoka pričakovanja glede hitro rastočih 

delnic, ki jih nato pogosto razočarajo, po drugi strani pa so neupravičeno preveč pesimistični 

glede prihodnosti delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji, ki pa znajo na koncu prijetno 

presenetiti. 

 

Če je neracionalno obnašanje individualnih oz. neprofesionalnih investitorjev posledica 

napačnih pričakovanj, ki izhajajo iz njihovih miselnih pristranskosti, pa se postavlja 

vprašanje, zakaj se strategije investiranja v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji v večji 

meri ne poslužujejo institucionalni investitorji. Slednji se z investiranjem ukvarjajo 

profesionalno in so jim študije o uspešnosti različnih investicijskih strategij v večji meri dobro 

znane. Zaradi tega ne bi smeli imeti tolikšnih težav z miselnimi pristranskostmi oziroma bi 

morali le-te uspešno obvladovati36. Vendar se tudi institucionalni investitorji nagibajo k 

investiranju v hitro rastoče delnice, saj imajo za to svoje razloge, kar se pogosto opisuje kot 

problem agenta. Kot Lakonishok, Shleifer in Vishny ugotavljajo že v svoji predhodni študiji 

(1992), institucionalni investitorji dajejo prednost hitro rastočim delnicam, ker naj bi takšno 

investicijo lažje upravičili pred svojimi strankami, katerih sredstva so v njihovem upravljanju. 

Hitro rastoče delnice so bile namreč uspešne v preteklosti in stranke, ki razmišljajo podobno 

kot individualni investitorji, so prepričane, da bodo takšna podjetja težko zašla v finančno 

stisko v prihodnosti. Po drugi strani pa se delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji niso 

izkazale v preteklosti, zaradi česar jih dojemajo kot bolj tvegane in jim pripisujejo večjo 

verjetnost morebitnih finančnih težav. Profesionalni upravitelji premoženja, ki so na koncu 

ocenjeni s strani strank in katerih prihodnost oz. kariera je precej odvisna od slednjih, lažje 

upravičijo morebitni neuspeh investicije v priljubljeno, hitro rastočo delnico, kot pa 

samosvojo investicijo v delnico, ki se je že v preteklosti slabo odrezala (Lakonishok et al., 

1994, str. 1576).  

 

                                                                                                                                                         
okrog objave četrtletnih poslovnih rezultatov, tj. en dan pred objavo, na dan objave in en dan po objavi. 

Donosnost okrog objave poslovnih rezultatov v posameznem letu so nato izračunali kot vsoto donosnosti okrog 

objave v vseh štirih četrtletjih (La Porta et al., 1997, str. 864). 
36 Kot že rečeno, La Porta (1996) dokazuje, da temu vseeno ni tako. 
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Pri  vsem skupaj pomembno vlogo igra tudi časovni horizont, ki je potreben, da se strategija 

investiranja v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji obnese. Že individualni investitorji 

ponavadi iščejo delnice, ki bi jim zagotavljale visoke donose v nekaj mesecih. Institucionalni 

investitorji imajo večkrat še krajši časovni horizont, saj si ne morejo privoščiti niti obdobja 

nekaj mesecev, da bi bila donosnost njihovega premoženja slabša od donosnosti tveganju 

primerljivega indeksa (angl. benchmark) oziroma slabša od donosnosti konkurentov. V tem 

primeru bi stranke ali t.i. »sponzorji« lahko hitro prenesli svoja sredstva drugam. Value 

strategija, ki zahteva 3 do 5 let, da pokaže prave rezultate, v vmesnem času pa je lahko celo 

manj donosna od povprečne donosnosti na trgu, je zato enostavno preveč tvegana za 

profesionalne upravitelje premoženja (Lakonishok et al, 1994, str. 1576). 

 

Lakonishok, Shleifer in Vishny (1994) so torej prepričani, da je value strategija oz. strategija 

investiranja v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji nadpovprečno donosna, ker izkorišča 

neoptimalno obnašanje investitorjev na trgu, zaradi katerih prihaja do podcenjenosti value 

delnic in do precenjenosti growth delnic. Takšno odstopanje cen delnic od njihovih temeljnih 

vrednosti pa je lahko zaradi omejenosti arbitraže tudi dolgotrajnejše. Avtorji hkrati zavračajo 

možnost, da so delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji donosnejše, ker so fundamentalno 

bolj tvegane. 

 

� Fama in French (1998) 

Tako kot v osemdesetih letih je tudi v devetdesetih letih prejšnjega stoletja večina študij 

donosnosti delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji preučevala dogajanje predvsem na 

ameriškem kapitalskem trgu, poleg tega pa je bilo izbrano obdobje preučevanja pogosto dokaj 

podobno, z začetkom enkrat v 60-ih letih in zaključkom v 80-ih oz. na začetku 90-ih. Zaradi 

takšnih podobnosti študij so nekateri ekonomisti, kot recimo Black (1993), MacKinlay (1995) 

ter Kothari, Shanken in Sloan (1995), podvomili v veljavnost dobljenih rezultatov teh študij 

oz. so jim očitali t.i. pristranskost izbire podatkov (angl. data selection bias), kar naj bi vodilo 

do precej podobnih rezultatov teh študij. Tako je precej zanimanja požela vsaka študija, ki se 

je osredotočila na delniške trge izven ZDA oziroma vsaka študija, ki je preučevala dogajanje 

na delniških trgih v kakšnem drugem obdobju. Fama in French (1998) sta tako v eni izmed 

svojih številnih študij preučevala value premijo na delniških trgih v trinajstih različnih 

državah po svetu. Obdobje preučevanja je bilo od leta 1975 do 1995, pri čemer so ameriški 

portfelj delnic sestavljale vse delnice, ki so kotirale na NYSE, Amex-u in Nasdaq-u, portfelje 

preostalih dvanajstih držav pa delnice, ki sestavljajo Morgan Stanleyjeve delniške indekse37 

za posamezne preučevane države. Avtorja sta ob koncu leta delnice v posamezni državi 

razvrstila glede na velikost posameznih tržnih multiplikatorjev P/B, P/E, P/CF in P/Div oz. 

                                                 
37 Morgan Stanley je eno izmed vodilnih globalnih finančnih podjetij na področju storitev investicijskega 

bančništva, trgovanja z vrednostnimi papirji in izdajanja kreditnih kartic. Podjetje med drugim v obliki MSCI 

indeksov izračunava tudi povprečne donosnosti na delniških trgih v nekaterih državah po svetu, kamor so 

vključene predvsem delnice največjih in najpomembnejših podjetij v posamezni državi.  
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njihovih recipročnih vrednosti B/M, E/P, CF/P in Div/P (Fama & French, 1998, str. 1976-

1980).  

Tabela 8: Povprečne letne dolarske donosnosti nad donosnostjo ameriških blagajniških zapisov (v %) za tržni, 

value in growth portfelj po posameznih državah v obdobju 1975-95 skupaj s standardnimi odkloni (v oklepajih) 

B/M E/P CF/P D/P 
država 

tržna 

donosnost value growth value growth value growth value growth 

ZDA 9,57 14,55 7,75 14,09 7,38 13,74 7,08 11,75 8,01 

 (14,64) (16,92) (15,79) (18,10) (15,23) (16,73) (15,99) (13,89) (17,04) 

Japonska 11,88 16,91 7,06 14,14 6,67 14,95 5,66 16,81 7,27 

 (28,67) (27,74) (30,49) (26,10) (27,62) (31,59) (29,22) (35,01) (27,51) 

Velika Britanija 15,33 17,87 13,25 17,46 14,81 18,41 14,51 15,89 12,99 

 (28,62) (30,03) (27,94) (32,32) (27,00) (35,11) (26,55) (32,18) (26,32) 

Francija 11,26 17,10 9,46 15,68 8,70 16,17 9,30 15,12 6,25 

 (32,35) (36,60) (30,88) (37,05) (32,35) (36,92) (31,26) (30,06) (33,16) 

Nemčija 9,88 12,77 10,01 11,13 10,58 13,28 5,14 9,99 10,42 

 (31,36) (30,35) (32,75) (24,62) (34,82) (29,05) (26,94) (24,88) (34,42) 

Italija 8,11 5,45 11,44 7,62 12,99 11,05 0,37 10,07 12,68 

 (43,77) (35,53) (50,65) (42,36) (54,68) (43,52) (38,42) (38,28) (56,66) 

Nizozemska 13,30 15,77 13,47 14,37 9,26 11,66 11,84 13,47 13,05 

 (18,81) (33,07) (21,01) (21,07) (20,48) (33,02) (23,26) (21,38) (30,81) 

Belgija 12,62 14,90 10,51 15,12 12,90 16,46 12,03 15,16 12,26 

 (25,88) (28,62) (27,63) (30,47) (27,88) (28,84) (25,57) (26,47) (29,26) 

Švica 11,07 13,84 10,34 12,59 11,04 12,32 9,78 12,62 10,44 

 (27,21) (30,00) (28,57) (31,44) (28,81) (36,58) (27,82) (31,00) (27,83) 

Švedska 12,44 20,61 12,59 20,61 12,42 17,08 12,50 16,15 11,32 

 (24,91) (38,31) (26,26) (42,43) (24,76) (30,56) (23,58) (29,55) (25,13) 

Avstralija 8,92 17,62 5,30 15,64 5,97 18,32 4,03 14,62 6,83 

 (26,31) (21,03) (27,32) (28,19) (28,89) (29,08) (27,46) (28,43) (28,57) 

Hong Kong 22,52 26,51 19,35 27,04 22,05 29,33 20,24 23,66 23,30 

 (41,96) (48,68) (40,21) (44,83) (40,81) (46,24) (42,72) (38,76) (42,05) 

Singapur 13,31 21,63 11,96 15,21 13,12 13,42 8,03 10,64 13,10 

 (27,29) (36,89) (27,71) (29,55) (34,68) (26,24) (28,92) (22,01) (33,92) 

povprečje 9,60 14,76 7,09 13,66 6,84 13,49 5,89 12,67 7,11 
 (15,67) (16,33) (16,13) (17,11) (15,59) (17,77) (16,05) (16,72) (16,09) 

Opomba:  Tržna donosnost v posamezni državi je s tržno kapitalizacijo tehtana povprečna presežna donosnost vseh delnic iz posamezne 

države, ki so vključene v vzorec. Value portfelj sestavlja 30% najvišje uvrščenih delnic iz posamezne države, razvrščenih po 

velikosti posameznega kazalnika. Growth portfelj sestavlja 30% najnižje uvrščenih delnic posamezne države, razvrščenih po 

velikosti posameznega kazalnika. Skupne povprečne donosnosti posameznih portfeljev v vseh preučevanih državah (zadnja 

vrstica) so tehtane glede na velikost, ki jo posamezna država predstavlja v MSCI-jevem svetovnem indeksu. 

Vir: Fama & French, 1998, str. 1979-1980. 

 

Rezultati zbrani v Tabeli 8 potrjujejo višjo donosnost delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji 

tudi na ostalih delniških trgih po svetu. Value delnice, razvrščene po kazalnikih B/M, E/P in 

CF/P, so se odrezale boljše od growth delnic na kar dvanajstih od trinajstih preučevanih trgih, 

pri čemer je pri večini razlika več kot 4 odstotne točke na leto. Nekoliko manj konsistentni so 

rezultati value delnic, razvrščenih po dividendni donosnosti (Div/P), čeprav je bila tudi v tem 

primeru njihova donosnost v povprečju višja od donosnosti growth delnic na kar desetih od 

trinajstih delniških trgov (Fama & French, 1998, str. 1981). V omenjeni študiji sta avtorja do 
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podobnih rezultatov prišla tudi pri primerjavi donosnosti value in growth delnic na delniških 

trgih v nekaterih tranzicijskih državah38.  

 

Kot je še razvidno iz Tabele 8, nestanovitnost value portfeljev, merjena s standardnim 

odklonom donosnosti, ni opazno višja od nestanovitnosti growth portfeljev, kar potrjuje 

stališče kritikov EMH, da višja donosnost value delnic ni posledica večjega tveganja. Seveda 

se avtorja s takšnim zaključkom ne bi strinjala, zato sta v nadaljevanju študije dokazovala, da 

je višjo presežno donosnost value delnic kot posledico večjega relativnega tveganja moč 

potrditi z dvofaktorskim modelom določanja cen dolgoročnih naložb, kjer kot pojasnjevalni 

spremenljivki nastopata presežna donosnost globalnega premoženja nad ameriškimi 

enomesečnimi blagajniškimi zapisi in razlika med globalno donosnostjo delnic z visokimi in 

nizkimi kazalniki B/M (Fama & French, 1998, str. 1988)39. Slednja naj bi po njunem mnenju 

služila kot nadomestni pokazatelj dela sistematičnega tveganja, ki ni zajeto v CAPM-u. 

 

Razliko med donosnostjo delnic z nizkimi in visokimi tržnimi multiplikatorji na različnih 

delniških trgih po svetu so pred Famo in Frenchem (1998) preučevali tudi že Capaul, Rowley 

in Sharpe (1993). Avtorji so analizirali donosnosti na delniških trgih v šestih različnih 

državah, in sicer v Franciji, Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji, na Japonskem in v ZDA40. 

Obdobje preučevanja je bilo od januarja 1981 do junija 1992. Kot kažejo rezultati v Tabeli 9, 

je bila kumulativna donosnost value indeksa v tem obdobju višja od kumulativne donosnosti 

growth indeksa, in sicer prav v vseh preučevanih državah. Iz tega torej sledi, da je value 

premija prisotna tudi na drugih delniških trgih, ne samo na ameriškem. Zanimivo je, da je bila 

ta premija v preučevanem obdobju na vseh ostalih trgih celo višja kot v ZDA. Avtorji so na 

koncu izračunali še Sharpove kazalnike in študijo zaključili z ugotovitvijo, da so delnice z 

nizkimi tržnimi multiplikatorji v preučevanem obdobju in na vseh preučevanih delniških trgih 

prekosile delnice z visokimi tržnimi multiplikatorji, in sicer tako absolutno kot tudi po 

prilagoditvi za tveganje (Capaul et al., 1993, str. 27).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Gre za Argentino, Brazilijo, Čile, Kolumbijo, Grčijo, Indijo, Jordanijo, Južno Korejo, Malezijo, Mehiko, 

Nigerijo, Pakistan, Filipine, Tajvan, Venezuelo in Zimbabve. 
39 Dvo-faktorski model avtorja zapišeta kot: R – F = a + b[M – F] + c[H – LB/M] + e (Fama & French, 1998, str. 

1984). 
40 Za analizo donosnosti delniškega trga v ZDA so avtorji uporabili S&P/BARRA Value Stock Index (za value 

delnice), S&P/BARRA Growth Stock Index (za growth delnice) in S&P 500 (za donosnost tržnega indeksa), 

medtem ko so za ostalih pet držav uporabili indekse švicarske banke UBS. Slednja je MSCI-jeve delniške 

indekse za posamezne države dodatno razdelila v value in growth po enaki metodologiji, kot sta razdeljena 

indeksa S&P/BARRA (Capaul et al., 1993, str. 28-29). 



 

 46 

Tabela 9: Kumulativna presežna donosnost value indeksa nad growth indeksom (v odstotnih točkah) in vrednosti 

Sharpovih kazalnikov za value, growth in tržni indeks po posameznih državah v obdobju januar 1981 – 

junij 1992. 

Sharpov kazalnik 
država 

kumulativna value 

premija (v odst. t.) value indeks growth indeks tržni indeks 

Francija 73,7 0,53 0,26 0,38 

Nemčija 17,7 0,47 0,33 0,40 

Švica 42,7 0,43 0,25 0,36 

Velika Britanija 31,5 0,47 0,32 0,41 

Japonska 69,5 0,39 0,08 0,23 

ZDA 15,6 0,50 0,36 0,44 

Evropa 31,9 0,50 0,33 0,42 

globalni indeks 39,5 0,46 0,21 0,33 
Opomba:  Kumulativna value premija je v odstotnih točkah izražena razlika med kumulativno donosnostjo value indeksa in kumulativno 

donosnostjo growth indeksa za posamezno državo v obdobju januar 1981 – junij 1992. Sharpov kazalnik za posamezni indeks 

je izračunan kot količnik med presežno povprečno letno donosnostjo določenega indeksa nad donosnostjo ameriških 

enomesečnih blagajniških zapisov in standardnim odklonom presežnih donosnosti. Donosnost evropskih indeksov je 

izračunana kot s tržno kapitalizacijo tehtana donosnost vseh izbranih evropskih držav. Donosnost globalnih indeksov je 

izračunana kot s tržno kapitalizacijo tehtana donosnost vseh izbranih držav. 

Vir: Povzeto po Capaul et al., 1993, str. 31-35. 

� Chan, Karceski in Lakonishok (2000) 

Rezultati številnih študij, ki so potrjevali višjo donosnost delnic z nizkimi tržnimi 

multiplikatorji glede na donosnost hitro rastočih delnic z visokimi tržnimi multiplikatorji, so 

kljub prej opisanim vedenjskim vzorcem sčasoma vseeno prepričali koga, predvsem pa 

številne profesionalne upravitelje premoženja, da so spremenili svojo investicijsko miselnost, 

prepričali stranke oz. sponzorje in začeli denarna sredstva investirati tudi v do takrat manj 

priljubljene value delnice. Takšna strategija pa se konec devetdesetih let prejšnjega stoletja ni 

najboljše obnesla. Rast tečajev growth delnic, med katerimi so bile pretežno delnice 

internetnih in tehnoloških podjetij z veliko tržno kapitalizacijo, je bila namreč precej višja od 

rasti tečajev value delnic. Ker je šlo za očiten odmik od historičnega vzorca, je med analitiki 

in finančnimi novinarji prišlo do ugibanj o morebitnem koncu obstoja value premije oziroma 

o pojavu t.i. nove paradigme, ki bi lahko ogrozila obstoj investitorjev na osnovi temeljne 

vrednosti (Chan & Lakonishok, 2004, str. 79). 

 

Študija Chana, Karceskega in Lakonishoka iz leta 2000 je zanimiva ravno zaradi tega, ker 

avtorji ugotavljajo, ali sta value premija in učinek velikosti podjetja za vedno izginila. Avtorji 

izpostavljajo tri možnosti, zakaj je v drugi polovici devetdesetih prišlo do nadpovprečne rasti 

delnic z visokimi tržnimi multiplikatorji in podpovprečne rasti delnic z nizkimi tržnimi 

multiplikatorji (Chan et al., 2000, str. 25-26): 

 

� Pojav nove ekonomske paradigme 

Ena izmed možnosti je že prej omenjeni pojav nove ekonomske paradigme, kjer naj bi 

velik tehnološki napredek, inovacije in posledično rast produktivnosti v tehnoloških in 
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internetnih podjetjih prispevali k nadpovprečni rasti teh podjetij v zadnjih letih, tako pa 

naj bi ostalo tudi v prihodnje. Takšne spremembe v tehnološkem sektorju, ki jih istočasno 

spremlja še hitra globalizacija in s tem možnost ustvarjanja dobička kjerkoli po svetu, naj 

bi upravičevale kotiranje delnic teh podjetij pri visokih multiplikatorjih vrednotenja. 

Konvencionalni način vrednotenja podjetij torej ni več primeren za velika in hitro rastoča 

podjetja, kar se investitorji morajo zavedati. Če želijo tudi sami imeti kaj od vseh teh 

sprememb, morajo v svoje portfeleje uvrstiti delnice podjetij iz polprevodniške, 

računalniške in internetne industrije kljub relativno zelo visokim multiplikatorjem 

vrednotenja. 

�  Hipoteza racionalnega obnašanja in vrednotenja 

Po tej razlagi, ki je najbližja zagovornikom EMH, naj bi investitorji na podlagi vseh 

informacij, ki so jim na informacijsko učinkovitem trgu vseskozi dostopne, vedno 

sprejemali racionalne odločitve. Nadpovprečna donosnost hitro rastočih delnic z visoko 

tržno kapitalizacijo je tako posledica niza nepričakovanih pozitivnih presenečenj v 

operativni učinkovitosti in rasti dobičkov teh podjetij, ki izhajajo iz tehnološkega 

napredka in inovacij. Racionalni investitorji so namreč na podlagi tega izoblikovali nova 

pričakovanja o rasti dobičkov in prostega denarnega toka omenjenih podjetij v 

prihodnosti, kar je vplivalo na višje ovrednotene vrednosti in se na koncu izkazalo tudi v 

višjih cenah delnic teh podjetij. Ker so takšna pozitivna presenečenja najbrž le začasna, 

lahko v prihodnje pričakujemo ponovno višjo donosnost delnic z nizkimi tržnimi 

multiplikatorji napram delnicam z visokimi tržnimi multiplikatorji, kajti investiranje v 

prve, še posebej v tiste z majhno tržno kapitalizacijo, mora biti nagrajeno zaradi večjega 

tveganja, ki ga z držanjem takšnih delnic investitorji prevzemajo. 

� Vedenjska razlaga 

Tretjo možnost, zakaj naj bi bila rast tečajev obeh skupin delnic v bližnji preteklosti 

drugačna od zgodovinskega povprečja, avtorji vidijo v vedenjski razlagi oziroma v že prej 

opisanih miselnih pristranskostih. Navduševanje nad uspešnimi in inovativnimi podjetji je 

normalen pojav. Zaradi velikega tehnološkega napredka in inovacij v 90-ih letih so 

delnice podjetij iz tehnološkega sektorja postale relativno bolj priljubljene v primerjavi z 

ostalimi delnicami. Hitra rast cen teh delnic pa ni ostala neopažena in je navdušila še 

ostale investitorje, zaradi česar je prišlo do črednega obnašanja in pretiranega odziva, kar 

je cene in s tem donosnosti teh delnic dvignilo visoko nad dolgoročno historično 

povprečje. V tem času je v ZDA narasla tudi priljubljenost načrtov pokojninskega 

varčevanja 401(k), kjer se je večina zaposlenih odločala za varčevanje v delnicah. Zaradi 

relativno dobre likvidnosti so se veliki prilivi sredstev, namenjenih pokojninskemu 

varčevanju, največkrat stekali prav v hitro rastoče delnice z veliko tržno kapitalizacijo, kar 

je še dodatno napihovalo tečaje teh delnic, hkrati pa zmanjševalo zanimanje za delnice z 

nizkimi tržnimi multiplikatorji. Do podobnega napihovanja določene skupine delnic kot 

posledice investitorjevega sentimenta naj bi prišlo tudi na začetku 20. stoletja, ko so bile v 

podobni vlogi delnice železniških in radijskih podjetij ter v osemdesetih letih 20. stoletja, 
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ko so bile v glavni vlogi delnice biotehnoloških podjetij. Takšno odstopanje cen delnic od 

njihovih notranjih vrednosti bi moralo biti odpravljeno v relativno kratkem obdobju, 

čeprav je lahko zaradi že prej omenjene omejenosti arbitraže tudi precej dolgotrajno in 

veliko. Kljub temu naj bi bilo odstopanje prej ali slej odpravljeno, zaradi česar vedenjska 

razlaga napoveduje ponovno boljše čase lastnikom delnic z nizkimi multiplikatorji 

vrednotenja. 

 

Da bi ugotovili, katera od naštetih razlag je pravilna, so avtorji skozi študijo preverjali, ali je 

bila rast multiplikatorjev vrednotenja posameznih delniških portfeljev in njihovih donosnosti 

pospremljena s primerno rastjo posameznih ključnih kategorij v izkazu poslovnega izida 

(prihodki, dobiček). Tako po hipotezi racionalnega obnašanja in vrednotenja kot tudi v 

primeru pojava nove ekonomske paradigme bi namreč nadpovprečna rast tečajev velikih 

growth delnic morala odražati nadpovprečne rasti ključnih kategorij poslovanja. Hipoteza 

racionalnega obnašanja in vrednotenja istočasno predvideva tudi slabšo poslovanje majhnih 

value delnic. (Chan et al., 2000, str. 26). 

 

Avtorji so vse navadne domače delnice, ki so med leti 1968 in 1996 kotirale na ameriških 

borzah NYSE, Amex in Nasdaq, junija vsako leto razvrstili najprej v tri skupine glede na 

velikost, merjeno s tržno kapitalizacijo41, nato pa znotraj posameznih skupin še dodatno na 

value in growth portfelj, in sicer glede na velikost kazalnika B/M. Po preteku 18 mesecev42 od 

uvrstitve delnic v posamezne portfelje so avtorji izračunali različne multiplikatorje 

vrednotenja za vsakega izmed portfeljev delnic, ob koncu leta pa še povprečno rast ključnih 

kategorij v izkazu poslovnega izida, na katerih je temeljil izračun multiplikatorjev. Postopek 

so vsako leto ponovili. Tabela 10 prikazuje multiplikatorje P/I, ki predstavljajo razmerje med 

ceno in dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo, ter stopnje rasti dobička iz poslovanja pred 

amortizacijo za vsak posamezni portfelj.  

Tabela 10: Multiplikatorji dobička iz poslovanja pred amortizacijo (na začetku leta) in letne stopnje rasti 

dobička iz poslovanja pred amortizacijo (v %) za posamezne portfelje 

growth value  

leto majhna srednja velika majhna srednja velika 

A. multiplikator P/I 

1994 10,70 8,62 6,98 5,67 4,57 4,84 

1995 9,79 7,36 6,37 4,76 3,98 4,03 

1996 11,00 8,11 8,42 5,04 4,34 4,57 

se nadaljuje

                                                 
41 Skupino velikih podjetij je sestavljalo 200 največjih podjetij po tržni kapitalizaciji, skupino srednjih podjetij 

naslednjih 800 podjetij po velikosti, medtem ko so preostala podjetja bila uvrščena v skupino majhnih podjetij 

(Chan et al., 2000, str. 27). 
42 Avtorji so kazalnike in rast poslovanja podjetij v posameznih portfeljih začeli meriti šele 18 mesecev po 

njihovem oblikovanju, ker naj bi se s tem želeli izogniti očitkom o morebitnem manipuliranju pri razvrščanju 

delnic v posamezne portfelje (Chan et al., 2000, str. 27). 
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nadaljevanje 

growth value  

leto majhna srednja velika majhna srednja velika 

1997 11,91 9,39 10,60 5,51 4,93 4,89 

1998 13,48 10,21 12,67 5,83 5,51 6,06 

1999 12,50 11,58 17,60 5,22 5,14 7,27 

1970-98  7,10 6,33 7,42 3,58 3,45 3,51 

1970-79 4,65 5,79 8,82 2,75 3,16 3,31 

1980-89 6,70 5,39 5,26 3,43 3,06 2,83 

1990-98 10,26 7,98 8,27 4,65 4,21 4,47 

1994-98 11,38 8,74 9,01 5,36 4,67 4,88 

1996-98 12,13 9,24 10,56 5,46 4,93 5,17 

B. stopnje rasti dobička iz poslovanja pred amortizacijo 

1994 20,7 13,5 15,2 18,3 13,4 12,0 

1995 22,7 18,5 14,1 17,2 17,6 13,8 

1996 15,9 10,2 5,5 11,4 5,7 11,1 

1997 22,2 16,1 13,9 20,9 13,5 14,2 

1998 18,7 14,2 9,7 17,6 3,7 3,9 

1970-98 13,8 11,5 10,6 12,5 9,5 7,1 

1970-79 13,6 13,4 14,0 14,3 11,6 10,5 

1980-89 11,1 9,9 8,4 11,2 8,4 5,1 

1990-98 17,0 11,3 9,3 12,0 8,4 5,1 

1994-98 20,0 14,5 11,6 17,0 10,7 10,9 

1996-98 18,9 13,5 9,6 16,6 7,6 9,6 
Opomba:  Multiplikator P/I predstavlja razmerje med ceno delnice in dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo. Rasti dobička iz 

poslovanja pred amortizacijo so izračunane tako, da se je primerjala višina dobička podjetij v določeni skupini delnic in v 

določenem letu z dobičkom teh istih podjetij v predhodnem letu. Zaradi poenostavitve so poleg povprečnih vrednosti za 

posamezna daljša časovna obdobja prikazane vrednosti po posameznih letih od leta 1994 do leta 1998, ki so najpomembnejša 

pri preučevanju razlogov za spremenjeno obnašanje value in growth delnic konec devetdesetih let. 

Vir: Povzeto po Chan et al., 2000, str. 31. 

 

Kot je razvidno iz odseka A v Tabeli 10, so velike in hitro rastoče delnice na začetku 1999 

kotirale pri rekordnem 17,6-kratniku dobička iz poslovanja pred amortizacijo, kar je občutno 

višje od povprečnega historičnega multiplikatorja v višini 7,42 za omenjeni portfelj delnic. 

Toda z odseka B je razvidno, da je bila povprečna letna rast dobička iz poslovanja pred 

amortizacijo za omenjeni portfelj v obdobju 1996-1998 9,6%, kar je celo nižje od povprečne 

letne rasti v obdobju 1970-1998, ki je znašala 10,6%. Po drugi strani je povprečna letna rast 

dobička iz poslovanja pred amortizacijo majhnih value delnic v obdobju 1996-1998 znašala 

kar 16,6%, čeprav je ta skupina delnic na začetku 1999 kotirala le pri 5,22-kratniku 

omenjenega dobička. Očitno je torej, da rast večkratnika P/I velikih growth delnic oziroma 

njihova donosnost ob koncu devetdesetih let ni bila pospremljena z višjo rastjo dobička iz 

poslovanja pred amortizacijo, medtem ko so bile majhne value delnice kljub nadpovprečno 

uspešnemu poslovanju neupravičeno zapostavljene. Do podobnih ugotovitev so avtorji prišli 

tudi pri preučevanju ostalih multiplikatorjev vrednotenja in njihove rasti glede na rast 

sovpadajočih kategorij iz izkaza uspeha (Chan et al., 2000, str. 30).  
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Takšni rezultati govorijo v prid vedenjske razlage o gibanju cen delnic konec devetdesetih let 

in hkrati zavračajo hipotezo racionalnega obnašanja in vrednotenja, prav tako pa tudi 

morebitni pojav nove ekonomske paradigme, saj z nedavno uspešnostjo poslovanja podjetij v 

posameznih portfeljih ni bilo moč pojasniti že omenjenega gibanja cen delnic v tem obdobju. 

Čeprav obstaja možnost, da se bosta rast poslovanja in dobičkonosnost velikih in hitro 

rastočih podjetij v prihodnosti močno povečala in s tem morda kdaj v prihodnosti upravičila 

visoke multiplikatorje vrednotenja, pri katerih kotirajo delnice teh podjetij, so Chan, Karceski 

in Lakonishok prepričani, da vedno večji tehnološki napredek in s tem hitrejši prihod novih 

proizvodov in storitev na trg kvečjemu povečuje konkurenco med posameznimi podjetji in 

zmanjšuje ovire za vstop novih konkurentov. Zaradi tega naj bi podjetja v prihodnosti težko 

ohranila zdajšnje stopnje rasti poslovanja in dobičkonosnost, kaj šele, da bi jih povečevala 

(Chan et al., 2000, str. 28 in 34). 

 

Dodatno potrditev vedenjski razlagi predstavljajo ugotovitve Asnessa, Friedmana, Kraila in 

Liewa (2000), ki so v svoji študiji ugotavljali, ali se velike razlike v višini tržnih 

multiplikatorjev med value in growth delnicami na ameriškem delniškem trgu konec 

devetdesetih let izkazujejo v temu primernih velikih razlikah med pričakovano rastjo 

dobičkov growth podjetij in value podjetij v prihodnosti. Avtorji so pri napovedovanju 

prihodnje donosnosti delnic izhajali iz Gordonovega modela rasti43, kjer so pričakovano value 

premijo oz. razliko v pričakovani donosnosti value delnic in growth delnic izrazili kot (Asness 

et al., 2000, str. 51):  

 

E(rvalue – rgrowth) = (E/Pvalue – E/Pgrowth) – (ggrowth – gvalue)         (15) 

 

Za pričakovano rast so avtorji uporabili konsenzualno napoved analitikov glede rasti dobičkov 

podjetij v naslednjih 12 mesecih iz podatkovne baze I/B/E/S. Ugotovili so, da je bila konec 

1999 razlika med tržnimi multiplikatorji value in growth delnic historično najvišja, medtem 

ko je bila razlika med pričakovano rastjo dobičkov growth in value delnic pod dolgoletnim 

povprečjem, kar pomeni, da je bila pričakovana value premija prav tako pri historičnem vrhu. 

Na podlagi tega so avtorji razliko med tržnimi multiplikatorji, pri katerih so kotirale value in 

growth delnice, pripisali »neracionalnim silam«, ki so konec devetdesetih prevladovale na 

trgu in napovedali lepo prihodnost vsem, ki so v tem času v svojem portfelju držali value 

delnice (Asness et al., 2000, str. 58). 

 

 

 

 

                                                 
43 Če izhajamo iz Gordonovega modela rasti, lahko pričakovano donosnost delnice izrazimo kot vsoto 

pričakovane dividendne donosnosti in pričakovane stopnje rasti dobička (E(r) = D/P + g) (Brigham & Daves, 

2004, str. 166). Avtorji so izhajali iz nekoliko spremenjenega Gordonovega modela (E(r) = E/P + g), kjer so 

namesto dividendne donosnosti uporabili razmerje med celotnim dobičkom na delnico in ceno delnice (angl. 

earnings yield). Kot trdijo, rezultati študije naj ne bi bili občutljivi na razliko v specifikaciji modela. 
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� Piotroski (2000) 

Večina do sedaj predstavljenih študij je bila zasnovana tako, da so avtorji preučevane delnice 

uvrstili v value ali growth portfelj zgolj na podlagi vrednosti določenega tržnega 

multiplikatorja in nato ugotavljali, kateri izmed obeh portfeljev je v določenem obdobju v 

povprečju dosegel višjo donosnost in ali je bila višja donosnost pospremljena z večjim 

tveganjem. Kot je razvidno, so si ugotovitve študij precej podobne. Portfelj delnic z nizkimi 

tržnimi multiplikatorji je bil v različnih obdobjih in na različnih delniških trgih praviloma 

donosnejši od portfelja delnic z visokimi tržnimi multiplikatorji, pri čemer višje donosnosti 

niso bile posledica večjega tveganja, izraženega bodisi v obliki standardnega odklona 

donosnosti bodisi v obliki bete. Pri tem se večina avtorjev omenjenih študij ni posebej 

poglabljala v poslovanje posameznih podjetij oziroma v določene pretekle finančne podatke, s 

čimer bi verjetno lahko preko dodatne selekcije znotraj value portfelja prišli do nabora delnic 

»kvalitetnejših« podjetij in na ta način še dodatno izboljšali donosnost. 

 

Že Ou in Penman (1989) sta pokazala, da je s pomočjo niza različnih finančnih kazalnikov, 

izračunanih na podlagi preteklih finančnih izkazov, možno dokaj natančno napovedati 

prihodnje spremembe v dobičkih podjetij, medtem ko sta Holthausen in Larcker (1992) 

dokazovala, da je statistični model, zgrajen na podlagi različnih finančnih kazalnikov, uspešen 

pri napovedovanju presežne donosnosti določene skupine delnic. Vendar obe študiji zaradi 

uporabe kompleksne metodologije in velike količine različnih historičnih informacij nimata 

prav velike uporabne vrednosti za finančne analitike in upravitelje premoženja. To so skušali 

rešiti Lev in Thiagarajan (1993) ter Abarbanell in Bushee (1997, 1998), ki so v svojih študijah 

dokazali, da je prihodnje spremembe v dobičkih podjetij in tudi prihodnjo presežno donosnost 

delnic moč napovedati s pomočjo dvanajstih (Lev, Thiagarajan (1993)) oziroma devetih 

(Abarbanell, Bushee (1997, 1998)) različnih »signalov« na osnovi temeljne vrednosti, ki 

zavzemajo vlogo pojasnjevalnih spremenljivk. 

 

Piotroski (2000) je bil prvi, ki je preučevane delnice vsako leto najprej razvrstil v kvintile na 

podlagi velikosti večkratnika vrednotenja P/B oz. njegove recipročne vrednosti B/M, nakar je 

delnice kvintila z najvišjimi vrednostmi kazalnika B/M še dodatno razvrstil glede na velikost 

agregatnega finančnega kazalnika in nato ugotavljal donosnost delnic v prihodnjem 

enoletnem in dvoletnem obdobju po oblikovanju portfeljev. V omenjenem kazalniku je 

združil devet različnih finančnih »signalov«, pridobljenih iz preteklih finančnih izkazov 

posameznih podjetij, ki izkazujejo stanje podjetja na treh področjih - dobičkonosnosti, 

zadolženosti/likvidnosti in operativni učinkovitosti. Avtor je izhajal iz tega, da je v value 

portfelju delnic z visokimi vrednostmi kazalnika B/M verjetno tudi precej podjetij, ki so 

dejansko manj kvalitetna oz. finančno precej šibka, zaradi česar bi z eliminacijo takšnih 

podjetij in ohranitvijo le najboljših lahko še dodatno izboljšal presežno donosnost, ki jo 

izkazujejo delnice z nizkimi multiplikatorji vrednotenja.  

 

Posamezne spremenljivke, ki jih je avtor uporabil pri ugotavljanju kvalitete posameznega 

področja zavzemajo binarne vrednosti, in sicer 1, če je signal dober in 0, če je signal slab. 
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Agregatni kazalnik (F_SCORE) je izračunan kot vsota devetih binarnih vrednosti in zavzema 

vrednost med 0 in 9, kjer nizke (visoke) vrednosti zavzemajo delnice podjetij z zelo malo 

(veliko) dobrimi signali oziroma kvalitetami (Piotroski, 2000, str. 10). 

 

F_SCORE =  F_ROA + F_∆ROA + F_CFO + F_ACCRUAL + F_∆LEVER + 

F_∆LIQUID_+ F_EQOFFR + F_∆MARGIN + F_∆TURN    (16) 

Spremenljivke, ki jih je avtor uporabil po posameznih področjih in kriteriji za dodelitev 

vrednosti 1 oz. 0, so predstavljene v nadaljevanju (Piotroski, 2000, str. 7-9): 

� Dobičkonosnost 
 

1.  ROA (čisti dobiček brez izrednih postavk / višina sredstev v začetku leta) 

 F_ROA = 1 (0), ko je ROA > 0 (ROA < 0)  

2.  CFO (denarni tok iz poslovanja / višina sredstev v začetku leta) 

 F_CFO = 1 (0), ko je CFO > 0 (CFO < 0) 

3.  ∆ROA (ROAt – ROAt-1) 

 F_∆ROA = 1 (0), ko je ROAt – ROAt-1 > 0 (ROAt – ROAt-1 < 0) 

4.  ACCRUAL (ROA – CFO) 

 F_ACCRUAL = 1 (0), ko je ROA – CFO < 0 (ROA – CFO > 0) 
 

� Zadolženost/likvidnost 
 

5.  ∆LEVER (sprememba kazalnika dolgoročni dolg na povprečna sredstva (LTD/A)) 

 F_∆LEVER = 1 (0), ko je LTD/At – LTD/At-1 <0 (LTD/At – LTD/At-1 > 0) 

6. ∆LIQUID (sprememba kazalnika kratkoročna sredstva na kratkoročni dolg (CA/CL)) 

 F_∆LIQUID = 1 (0), ko je CA/CLt – CA/CLt-1 > 0 (CA/CLt – CA/CLt-1 < 0) 

7.  EQOFFR (izdaja dodatnih navadnih delnic) 

 F_EQOFFR = 1 (0), ko je EQOFFRt – EQOFFRt-1 ≤ 0 (EQOFFRt – EQOFFRt-1 > 0) 
 

� Operativna učinkovitost 
 

8. ∆MARGIN (sprememba v višini bruto profitne marže) 

 F_∆MARGIN = 1 (0), ko je MARGINt – MARGINt-1 > 0 (MARGINt – MARGINt-1 < 0) 

9. ∆TURN (sprememba kazalnika prihodki na višino sredstev v začetku leta)  

 F_∆TURN = 1 (0), ko je TURNt – TURNt-1 > 0 (TURNt – TURNt-1 < 0) 

 

Kot kažejo rezultati v Tabeli 11, je bila povprečna donosnost kvintila podjetij z najvišjimi 

vrednostmi večkratnika B/M v preučevanem obdobju za 5,9 odstotnih točk višja od 

donosnosti tržnega delniškega indeksa. Na tem mestu je bolj zanimivo to, da je portfelj delnic, 

katerega so sestavljale delnice z najvišjo vrednostjo agregatnega kazalnika F_SCORE (8 in 9) 

v povprečju dosegel še za 7,5 odstotnih točk višjo donosnost od donosnosti celotnega value 

portfelja. Z nakupom portfelja delnic z najvišjimi vrednostmi agregatnega kazalnika in 

hkratno prodajo na kratko portfelja delnic z najnižjimi vrednostmi agregatnega kazalnika (0 
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in 1) pa bi investitor v preučevanem obdobju lahko ustvaril razliko v stopnjah donosa v višini 

kar 23 odstotnih točk (Piotroski, 2000, str. 16). 

Tabela 11: Povprečne letne presežne donosnosti (v odstotnih točkah) posameznih portfeljev delnic in število 

delnic, ki so bile v obdobju 1976 – 1996 vključene v posamezni portfelj 

 presežna donosnost   n 

A. value portfelj  5,9 14.043 

F_SCORE vrednost   

0 -6,1 57 

1 -10,2 339 

2 -2,0 859 

3 -1,5 1.618 

4 2,6 2.462 

5 5,3 2.787 

6 11,2 2.579 

7 11,6 1.894 

8 12,7 1.115 

9 15,9 333 

B. portfelj z najnižjima vrednostma (0+1) -9,6 396 

C. portfelj z najvišjima vrednostma (8+9) 13,4 1.448 

C. – A. 7,5 

t-statistika 3,14 

C. – B. 23,0 

t-statistika 5,59  

Opomba:  Povprečna letna presežna donosnost v preučevanem obdobju je izračunana kot donosnost posameznega portfelja nad 

donosnostjo tržnega delniškega indeksa. V value portfelj so vključene delnice podjetij, ki so pri razvrščanju po kazalniku B/M 

sestavljale kvintil delnic z najvišjimi vrednostmi. 

Vir: Povzeto po Piotroski, 2000, str. 17-18. 

 

V dvoletnem obdobju po oblikovanju portfeljev je bila povprečna razlika med donosnostjo 

delnic z visokimi vrednostmi agregatnega kazalnika in donosnostjo celotnega value portfelja 

16 odstotnih točk, medtem ko je bila razlika med skupino delnic z visokimi vrednostmi 

agregatnega kazalnika (8 in 9) in skupino delnic z nizkimi vrednostmi (0 in 1) kar 43,2 

odstotnih točk (Piotroski, 2000, str. 18).  

 

V nadaljevanju študije avtor ugotavlja še, da je temeljna analiza preteklih finančnih podatkov 

najbolj uporabna pri majhnih in srednjih value delnicah, value delnicah s katerimi je relativno 

malo prometa na borzi in value delnicah, ki niso preveč dobro pokrita s strani finančnih 

analitikov. Podobno kot La Porta et al. (1997) je tudi Piotroski opazoval donosnost delnic z 

nizkimi tržnimi multiplikatorji v času okrog objave poslovnih rezultatov44 in ugotovil, da je 

1/6 celotne letne presežne donosnosti portfelja delnic z visokimi vrednostmi agregatnega 

                                                 
44 Kot donosnost okrog objave poslovnih rezultatov je avtor upošteval obdobje en dan pred objavo, na dan 

objave in en dan po objavi četrtletnih rezultatov. Donosnost okrog objave poslovnih rezultatov v posameznem 

letu je nato izračunana kot vsota donosnosti okrog objave v vseh štirih kvartalih (Piotroski, 2000, str. 36). 
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kazalnika nad donosnostjo portfelja delnic z nizkimi vrednostmi ustvarjena v samo 12 dneh 

okrog objave rezultatov, kar še enkrat več potrjuje vzorec pesimističnih pričakovanj 

investitorjev glede poslovanja takšnih podjetij v prihodnosti, kateremu sledi pozitivno 

presenečenje ob objavi rezultatov. (Piotroski, str 37-38). 

 

Ugotovitve Piotroskega so v nasprotju s stališči Fame in Frencha (1992), ki trdita, da value 

premija predstavlja kompenzacijo za večje tveganje morebitne finančne stiske podjetij z 

visokim kazalnikom B/M, saj so znotraj value portfelja najvišjo donosnost dosegale delnice 

podjetij, ki so bile finančno najbolj »zdrave«. Rezultati kažejo tudi na to, da investitorji z 

uporabo temeljne analize lahko uspešno napovejo prihodnje zmagovalce oziroma jih ločijo od 

poražencev ter s tem še dodatno izboljšajo donosnost, kar še posebej velja za majhne, malo 

trgovane in s strani analitikov bolj slabo spremljane delnice. Takšno postopno vključevanje 

javno dostopnih podatkov o poslovanju podjetij v cene njihovih delnic je v nasprotju s srednje 

močno obliko učinkovitosti trga, po kateri so vse javno dostopne informacije, predvsem 

informacije iz finančnih izkazov, takoj in v celoti vključene v ceno delnic na trgu.  

4.1.1 Ugotovitve 

Predstavljene so bile le najbolj odmevne in največkrat navedene empirične študije, ki skupaj s 

številnimi ostalimi študijami na tem področju ugotavljajo, da investiranje v delnice z nizkimi 

tržnimi multiplikatorji v povprečju prinaša višjo donosnost od investiranja v delnice z visokim 

tržnimi multiplikatorji in s tem tudi višjo donosnost od povprečne donosnosti na delniškem 

trgu. Pri tem je razlika v donosnostih še najbolj očitna v primeru delnic z majno tržno 

kapitalizacijo, čeprav je value premija prisotna tudi v primeru delnic z veliko tržno 

kapitalizacijo. Presežna donosnost delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji je dokazano 

prisotna v različnih obdobjih in na različnih delniških trgih širom po svetu. Avtorji so si 

nekoliko manj enotni glede vzrokov, zakaj je temu tako. Akademiki zbrani okrog Fame in 

Frencha in hipoteze učinkovitega trga kapitala vztrajno zagovarjajo že večkrat omenjeno, na 

tveganju zasnovano razlago, kjer je višjo donosnost možno doseči le ob večjem tveganju. 

Behavioristi, zbrani okrog Shleiferja, Vishnyja, Lakonishoka in ostalih, obstoj value premije 

pripisujejo podcenjenosti value delnic in precenjenosti growth delnic, do česar pride zaradi 

neracionalnega obnašanja tako individualnih kot institucionalnih investitorjev na kapitalskih 

trgih, katerega pa racionalni investitorji zaradi omejenosti arbitraže največkrat ne morejo 

izkoristiti. Rezultati študij govorijo bolj v prid slednjim, saj višja donosnost delnic z nizkimi 

tržnimi multiplikatorji v večini študij ni bila pospremljena z višjimi vrednostmi tradicionalnih 

mer tveganja, kot sta standardni odklon in beta.  

 

Kljub številnim dokazom empiričnih študij, ki potrjujejo višjo donosnost delnic z nizkimi 

tržnimi multiplikatorji, so številni finančni ekonomisti podvomili v zanesljivost rezultatov 

omenjenih študij in so avtorjem očitali že omenjeno pristranskost pri izbiri podatkov ter 

manipuliranje s podatki, z namenom dobiti želene rezultate, prav tako pa je bila pri določenih 
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študijah izpostavljena t.i. pristranskost preživetja (angl. survivorship bias) 45. Slednja lahko po 

mnenju Browna, Goetzmanna, Ibbotsona in Rossa (1992, str. 576) ob neustrezni obravnavi 

precej zamegli rezultate študij, ki obravnavajo odnos med dejansko donosnostjo nekega 

premoženja in tveganjem.  

 

Tako kot na vseh področjih so tudi v tem primeru poleg empiričnih akademskih študij 

najboljši dokaz za potrditev teorije dejanski rezultati iz investicijskega sveta, ki bodo na 

kratko predstavljeni v nadaljevanju. 

4.2 Praktični vidik investiranja na osnovi temeljne vrednosti podjetja  

Kot rečeno, najboljši dokaz za potrditev določene teorije predstavljajo rezultati. V prejšnjem 

podpoglavju smo skozi številne empirične akademske študije sicer dobili rezultate, ki 

potrjujejo uspešnost investiranja na osnovi temeljne vrednosti, kadar je odločitev o investiciji 

sprejeta na podlagi nizkih tržnih multiplikatorjev. Vendar se je na tem mestu potrebno 

zavedati, da so omenjene študije, kljub temu da so narejene na podlagi dejanskih preteklih 

podatkov o delnicah, ki so kotirale na različnih delniških trgih, večkrat preveč mehanske, 

zaradi česar ne odražajo stanja, ki bi se pojavilo v primeru dejanske investicije. Poleg 

omenjenih očitkov o pristranskosti pri izbiri podatkov, manipuliranju s podatki in 

pristranskosti preživetja v večini študij tudi niso upoštevani transakcijski stroški oziroma 

borzne provizije, ki nastajajo ob vsakokratnem nakupu ali prodaji vrednostnega papirja, prav 

tako pa niso upoštevane davčne obremenitve, ki so jih investitorji deležni v primeru 

realiziranih kapitalskih dobičkov in v primeru izplačanih dividend s strani podjetij. Tako 

borzne provizije kot davki, ki spremljajo investitorje in znižujejo efektivno donosnost, sicer 

kvečjemu še povečujejo razliko med donosnostjo strategije investiranja na osnovi temeljne 

vrednosti in donosnostjo ostalih investicijskih strategij, predvsem zaradi dolgoročnejše 

usmerjenosti prve napram ostalim46. Kljub temu pa na investitorje v dejanskem investicijskem 

svetu vplivajo številni dejavniki, ki se odražajo v njihovih odločitvah47, zaradi česar je za 

dokončno potrditev uspešnosti strategije investiranja na osnovi temeljne vrednosti potrebno 

                                                 
45 Pristranskost preživetja se pojavi, kadar so v raziskavo vključene samo tiste delnice, ki so na borzi kotirale v 

celotnem obdobju preučevanja. V primeru neupoštevanja donosnosti delnic, ki so bile v tem času umaknjene z 

borze, so ugotovljene pretekle donosnosti delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji v raziskavi višje, kot bi bile v 

primeru dejanske investicije, saj so nekatere delnice, predvsem omenjene delnice z nizkimi multiplikatorji iz 

borze pogosto umaknjene zaradi bankrota podjetja (Bodie et al., 2005, str. 438). 
46 Dorsey (2004, str. 8) z nazornim primerom prikazuje razliko v donosih med dvema investitorjema z različnim 

obdobjem držanja vrednostnih papirjev. Ob predpostavki enake povprečne letne donosnosti (9%), enake davčne 

stopnje na kapitalski dobiček (35%) in ob enakih borznih provizijah ($15), Lucy, ki svoj portfelj delnic zamenja 

le vsakih pet let, iz $10.000 vloženih sredstev v tridesetih letih ustvari $92.531, medtem ko Tim, ki portfelj 

zamenja vsakih šest mesecev, v enakem obdobju in z enakim začetnim vložkom ustvari le $30.779. Takšna 

razlika je posledica večjih transakcijskih stroškov in plačanih davkov, ki jih je deležen Tim v primerjavi z Lucy. 
47 Veliko empiričnih akademskih študij recimo meri povprečno letno donosnost določenega portfelja delnic tako, 

da predpostavlja investicijo v posamezni portfelj v začetku leta in držanje le-tega eno leto, nakar se postopek 

ponovi. V praksi bomo težko našli investitorja, ki bi svoj portfelj vsako leto v celoti na novo oblikoval. 
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podrobneje preučiti dejanske rezultate investitorjev, ki se poslužujejo omenjene strategije in 

jih primerjati s povprečnimi donosnostmi na trgu. Še pred tem pa na kratko poglejmo, v 

kakšni obliki investiranje na osnovi temeljne vrednosti srečujemo v praksi in od kje izvirajo 

njegovi začetki. 

4.2.1 Načini investiranja na osnovi temeljne vrednosti podjetja 

V praksi z besedno zvezo investiranje na osnovi temeljne vrednosti (angl. value investing) 

označujemo strategijo iskanja in investiranja v podcenjene vrednostne papirje. Investitorji 

torej iščejo vrednostne papirje, največkrat delnice, s katerimi se trguje pri ceni, ki je nižja od 

njihove notranje oziroma temeljne vrednosti. 

 

Začetki investiranja na osnovi temeljne vrednosti, kot ga poznamo v praksi, izvirajo že iz  

30-ih let prejšnjega stoletja, ko sta ga Benjamin Graham in David Dodd opredelila na podlagi 

naslednjih značilnosti finančnih trgov (Greenwald et al., 2001, str. 3):  

1. Cena vrednostnega papirja je podvržena nestanovitnosti na finančnem trgu, katerega 

pooseblja Grahamov Mr. Market, kateri odvisno od svoje razpoloženosti, postavlja 

nakupne in prodajne cene vrednostnih papirjev48. 

2. Kljub nestanovitnosti cen na finančnih trgih, ima veliko finančnih sredstev temeljne 

ekonomske vrednosti, ki so relativno stabilne in izmerljive z določeno mero 

natančnosti s strani prizadevnega in discipliniranega investitorja. Ali z drugimi 

besedami: notranja oziroma temeljna vrednost nekega vrednostnega papirja je eno, 

trenutna cena po kateri se z njim trguje pa nekaj drugega. Notranja vrednost in cena se 

na določen dan sicer lahko ujemata, vendar se pogosto razhajata. 

3. Strategija kupovanja vrednostnih papirjev, katerih tržna cena je občutno nižja od 

izračunane notranje vrednosti, se bo na dolgi rok odrazila v nadpovprečni donosnosti. 

Graham je to relativno razliko med trenutno ceno vrednostnega papirja in njegovo 

ocenjeno notranjo vrednostjo poimenoval varnostni faktor (angl. margin of safety). Po 

njegovem je idealni varnostni faktor 50%, nikakor pa naj ne bi bil manjši od 33%. 

Vedno je želel kupiti 1 dolar s 50 centi, kar naj bi po njegovem mnenju investitorju 

omogočilo velik in, kar je še pomembneje, varen zaslužek v prihodnosti.  

Na podlagi navedenih treh točk je proces investiranja na osnovi temeljne vrednosti precej 

preprost. Investitor oceni notranjo vrednost vrednostnega papirja in ga primerja s trenutno 

ceno, katero ponuja trg oziroma Mr. Market. V kolikor je cena vrednostnega papirja nižja od 

njegove temeljne vrednosti za dovolj velik varnostni faktor, bo investitor vrednostni papir 

kupil. Ta formula predstavlja osrednji koncept Grahama in Dodda za uspešno investiranje. 

Čeprav obstajajo razlike med posameznimi pristopi znotraj strategije investiranja na osnovi 

temeljne vrednosti, ki so jih implementirali njuni nasledniki, predvsem razlike v načinu izbora 

                                                 
48 O Mr. Marketu bo več povedano v naslednjem podpoglavju. 
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potencialno primernih vrednostnih papirjev, načinu ocenjevanja temeljne vrednosti, razlike v 

sestavi portfelja, stopnji razpršitve naložb itd., omenjena formula ostaja njihov skupni 

imenovalec oziroma nekakšna skupna miselnost, okrog katere so ti različni pristopi zgrajeni 

(Greenwald, 2001, str. 4). 

 

Damodaran (2003, str. 221) trdi, da se investiranje na osnovi temeljne vrednosti v praksi 

pojavlja v treh oblikah, in sicer kot: 

� pasivno iskanje vrednostnih papirjev primernih za investicijo (angl. passive screening) 

� nasprotno investiranje (angl. contrarian investing) 

� aktivistično investiranje (angl. activist value investing) 

Pasivno iskanje vrednostnih papirjev primernih za investicijo predstavlja način iskanja 

vrednostnih papirjev, največkrat delnic, na podlagi določenih kvantitativnih oziroma 

kvalitativnih kriterijev, kot so nizki multiplikator dobička (P/E), nizki multiplikator 

knjigovodske vrednosti delnice (P/B), visoka profitna marža, visoka donosnost kapitala, 

kakovosten management, majhno poslovno tveganje ipd. 

 

Nasprotno investiranje temelji na že omenjeni teoriji pretiranega odziva in vračanju k 

povprečni vrednosti. Pripadniki tovrstne oblike investiranja so prepričani, da večina 

investitorjev pretirano reagira na nove informacije o podjetju, zaradi česar se cena delnic v 

primeru dobrih novic neupravičeno preveč poviša in v primeru slabih novic neupravičeno 

preveč zniža. Prepričani so, da sta že prej omenjena dolgoročni obrat in vrnitev k povprečnim 

vrednostim neizogibna, zato zavzemajo nasprotno pozicijo kot večina investitorjev na trgu. 

 

Aktivističnega investiranja se ponavadi poslužujejo le investitorji z zelo dobrim poznavanjem 

določenega posla in z zadostnim kapitalom. Za takšno obliko investiranja je namreč značilen 

večji investicijski vložek v slabo upravljano podjetje, kjer investitor največkrat pridobi 

večinski lastniški delež in nato na podlagi tega deleža ter lastnega znanja doseže določene 

spremembe v podjetju. S preoblikovanjem strateške usmerjenosti podjetja, zamenjavo slabega 

managementa in podobnimi potezami prispeva k povečanju vrednosti podjetja in na ta način 

tudi k povečanju vrednosti lastne investicije. 

 

Večina investitorjev, katerih dosežki bodo predstavljeni v nadaljevanju, so se posluževali 

pasivnega iskanja vrednostnih papirjev primernih za investicijo. 

4.2.2 Najbolj prepoznavna predstavnika strategije investiranja na osnovi temeljne 

vrednosti 

� Benjamin Graham 

Benjamin Graham, za mnoge utemeljitelj in tako imenovani oče investiranja na osnovi 

temeljne vrednosti, je svojo kariero začel kot finančni analitik, vendar je svoj sloves pridobil 
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kot profesor financ na Columbia University v New Yorku, kjer je poučeval več kot tri 

desetletja in s svojim delom odločilno vplival na kasnejše investicijske uspehe svojih 

učencev. Bil je eden izmed prvih, ki se je pri svojem uspešnem investiranju zanašal predvsem 

na temeljno analizo finančnih izkazov podjetij. Skupaj z Davidom Doddom je napisal knjigo 

Security Analysis (1934), ki še danes velja za eno osrednjih del na področju temeljne analize 

in investiranja in je po mnenju mnogih obvezno branje za vse resne investitorje. V knjigi je v 

ospredje postavil kvantitativni aspekt analize vrednostnih papirjev, ki naj bi investitorjem 

pomagala pri iskanju potencialno donosnih investicij. Za neprofesionalne investitorje 

omenjena knjiga ni bila preveč privlačna tako zaradi dolžine kot tudi globine. Graham je to 

pomanjkljivost skušal odpraviti s knjigo The Intelligent Investor (1949), ki predstavlja 

nekakšno poenostavitev prve knjige z več praktičnimi nasveti, s čimer je avtor koncept 

investiranja na osnovi temeljne vrednosti podjetja želel približati individualnim investitorjem 

(Bierig, 2000, str. 17). 

 

Graham se je že dosti pred nastankom vedenjskih financ zavedal, da na delniškem trgu 

namesto učinkovitosti prevladujeta strah in pohlep ter da se kupci in prodajalci vrednostnih 

papirjev večkrat obnašajo čredno. Kratkoročne spremembe v cenah delnic so odraz percepcij 

in emocij s strani akterjev na trgu in ne odraz realno ovrednotenih notranjih vrednosti delnic. 

Za investicijski uspeh na kratki rok je torej potrebno natančno napovedati, koliko so ostali 

investitorji pripravljeni plačati za določeno delnico, kar pa je skorajda nemogoče. Druga 

alternativa pa je po njegovem ta, da investitor zavzame dolgoročni pogled. V tem primeru 

najprej oceni vrednost podjetja, in če na trgu vlada neupravičen pesimizem glede prihodnjih 

izgledov podjetja (kar se odraža v podcenjenosti delnice), delnico kupi ter čaka, da bodo tudi 

ostali akterji na trgu prišli do spoznanja o višji notranji vrednosti podjetja in z nakupi te 

delnice dvignili njeno ceno na trgu (Value Investing Fundamentals, 2007, str. 3). Razliko med 

obema pristopoma Graham nazorno povzame v znamenitem navedku, ki pravi, da je na kratki 

rok delniški trg »volilni stroj«, kjer udeleženci na trgu s svojimi »glasovi« oblikujejo ceno 

delnice, zaradi česar le-ta v danem trenutku lahko močno odstopa od njene notranje vrednosti, 

po drugi strani pa je delniški trg na dolgi rok »tehtalni stroj«, ki bo ne glede na kratkoročna 

odstopanja med tržno ceno in notranjo vrednostjo posamezne delnice v določenem časovnem 

obdobju pravilno »stehtal« vrednost delnice, kar se bo izkazalo v približevanju tržne cene 

njeni notranji vrednosti49. Na podlagi vsega tega verjetno tudi ni presenetljivo, da je bil 

Graham eden izmed prvih, ki je podal temeljno razliko med pojmoma investicija in 

špekulacija. Po njegovem mnenju »mora investicija, do katere pride po podrobni temeljni 

analizi, zagotavljati varnost glavnice in primeren donos. Vse ostalo, kar ne izpolnjuje teh 

pogojev, je špekulacija« (Graham & Dodd, 1934, str. 54). Pri špekulaciji na delniškem trgu 

»oseba A poizkuša uganiti, kako razmišljajo osebe B, C in D, medtem ko osebe B, C in D 

poizkušajo storiti enako« (Graham & Dodd, str. 341). 

 

                                                 
49 »In the short run the market is a voting machine, in the long run it is a weighing machine!« (Graham, 1973, 

str. 192). 
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Eden izmed najuspešnejših investitorjev vseh časov in najslavnejši Grahamov učencev 

Warren Buffett je na konferenci ob stoletnici rojstva svojega učitelja leta 1994 izpostavil tri 

osnovne Grahamove ideje, ki so po njegovem mnenju pustile neizbrisen pečat na njegovih 

učencih in katere bi morali upoštevati tudi ostali investitorji, če želijo uspeti pri investiranju 

(Bierig, 2000, str. 19): 

1. Investitorji bi na nakup delnice morali gledati kot na nakup določenega dela podjetja, 

kot da investirajo v posel in ne kot na kos papirja, za katerega upajo, da se mu bo 

njegova tržna cena hitro zvišala. Takšno gledanje bi spremenilo celoten koncept 

razmišljanja investitorja. 

2. Investitorji morajo razmišljati samostojno in ne smejo pasti pod vpliv trenutnega 

vzdušja na trgu. Tukaj je zelo znana Grahamova prispodoba dogajanja na delniškem 

trgu, ki ga pooseblja t.i. Mr. Market (Graham, 1973, str. 108): 

»Mr. Market je vaš partner v poslu, ki pride vsak dan do vas, da bi kupil vaš delež 

podjetja oz. vam prodal svojega. Čeprav ima vajin posel solidne in stabilne ekonomske 

izglede, so cene, ki jih ponuja Mr. Market, vse prej kot to. Vaš partner je namreč 

manično depresiven. V določenih dneh pride zelo dobre volje, navdušen nad 

poslovanjem podjetja in takrat vam ponuja visoko nakupno oz. prodajno ceno. Drugič 

spet pride popolnoma depresiven in s pesimizmom gleda tako na poslovanje kot tudi 

na vse ostalo okrog sebe. V takšnem primeru ponuja nizko nakupno oz. prodajno ceno. 

Mr. Market pa ima še eno zanimivo lastnost. Noče biti ignoriran. Če vas njegova 

nakupna oz. prodajna cena danes ne zanimata, se bo vrnil jutri. Ali boste z njim 

naredili kupčijo ali ne, je v celoti prepuščeno vam. Bolj kot je manično depresiven, 

boljše za vas. Vendar morate se zavedati pomembnega pravila, če želite uspeti. 

Zanimati vas morajo samo cene, ki jih ponuja Mr. Market in nikakor ne sme na vas 

vplivati njegovo trenutno razpoloženje oziroma njegovo trenutno mnenje o prihodnosti 

poslovanja. Če se vam bo zdelo, da je gospod neupravičeno preveč pesimističen in 

vam svoj delež ponuja po zelo nizki ceni, ga lahko preprosto ignorirate ali pa 

priložnost izkoristite in odkupite njegov delež. Nikakor pa ne smete pasti pod njegov 

vpliv, kajti to je lahko za vas pogubno.«  

3. Najpomembnejša besedna zveza v investiranju je varnostni faktor. Čeprav je Graham 

verjel, da je za uspešno investicijo potrebno najprej oceniti notranjo vrednost delnice, 

se je hkrati tudi zavedal, da te vrednosti ni možno izračunati povsem natančno. Zaradi 

tega predlaga nakup delnice, ko le-ta kotira z dovolj velikim diskontom glede na njeno 

notranjo vrednost, s čimer se investitor zavaruje tudi pred morebitno napako, ki bi jo 

lahko naredil pri vrednotenju. Ali kot je kasneje opisal Buffett (1984, str. 14): »Ko 

zgradimo most, prav tako zahtevamo, da prenese obremenitev več deset tisoč 

kilogramov, čeprav se čez njega vozijo tovornjaki z največ pet tisoč kilogrami. In enak 

princip velja tudi pri investiranju.« 
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Kljub uspešni investicijski in akademski karieri, pa so Grahamu slavo prinesli predvsem 

investicijski uspehi njegovih učencev, od katerih je daleč najbolj prepoznaven prav Warren 

Buffett. 

� Warren Buffett 

Verjetno ni investitorja, katerega vsako investicijsko potezo bi spremljalo toliko investitorjev 

širom po svetu, in ki bi bil tako spoštovan kot Warren Buffett. Zakaj je temu tako, ni težko 

ugotoviti. Buffett je s svojo investicijsko bistroumnostjo postal eden najbogatejših ljudi na 

svetu. Njegove govore o delniških trgih in investicijskih odločitvah, ki jih ima kot predsednik 

uprave na vsakoletni skupščini družbe Berkshire Hathaway, skrbno posluša veliko število 

investitorjev, njegovi poglobljeni komentarji, s katerimi je vsako leto pospremljeno tudi letno 

poročilo omenjene družbe, pa so zbrani in komentirani v številnih knjigah, ki skušajo razloge 

za njegov uspeh razčleniti do potankosti (Damodaran, 2003, str. 223). 

 

Buffett se je v času študija poistovetil z Grahamovim načinom razmišljanja in hitro osvojil 

njegov koncept iskanja podcenjenih vrednostnih papirjev. Po končanem študiju na Columbia 

Business School leta 1951 je tri leta delal v očetovem podjetju, ki se je ukvarjalo z 

investicijskim bančništvom. Nato se je na povabilo Grahama vrnil v New York in se kot 

finančni analitik zaposlil v njegovi investicijski družbi Graham-Newman, kjer je delal dve 

leti. Leta 1956 je Graham družbo razpustil in Buffett je skupaj z sorodniki in prijatelji zbral 

$105.000 in ustanovil podjetje Buffett Partnership, s katerim je v obdobju 1957 pa do njegove 

razpustitve leta 1969 z investiranjem dosegal 29,5% povprečno letno donosnost (Priloga B1), 

medtem ko je indeks Dow Jones v enakem obdobju v povprečju zrasel 7,4% letno (Bierig, 

2000, str. 29). Leta 1962 je začel kupovati delnice obubožanega tekstilnega podjetja Berkshire 

Hathaway, kjer je od leta 1965 pa vse do danes tudi predsednik uprave. Po letu 1969, ko je 

razpustil Buffett Partnership in izplačal deležnike, se je v celoti posvetil vodenju družbe 

Berkshire Hathaway, ki je predvsem po njegovi zaslugi iz neperspektivne tekstilne družbe 

prerasla v enega največjih finančnih holdingov na svetu. Družba, ki se danes sicer v osnovi 

ukvarja z zavarovalništvom, ima preko dolgoročnih finančnih naložb pomembne lastniške 

deleže v številnih podjetjih iz najrazličnejših panog. Največje naložbe konec leta 2007 so 

predstavljali lastniški deleži v družbah Coca-Cola, Wells Fargo, American Express, 

Procter & Gamble, Burlington, Johnson & Johnson, Washington Post idr. (Letno poročilo 

družbe Berkshire Hathaway za leto 2007, str. 15). Holding je skupaj s vsemi hčerinskimi 

podjetji v letu 2007 dosegel $118,2 milijard prihodkov in $13,2 milijard čistega dobička 

(Letno poročilo družbe Berkshire Hathaway za leto 2007, str. 26). Povprečna letna rast 

knjigovodske vrednosti delnice, okrog katere se je vedno gibala tudi cena delnice na borzi, je 

v 43 letih, od kar je vodenje Berkshire Hathaway prevzel Buffett pa vse do danes, znašala 

21,1% oziroma kar 10,8 odstotnih točk več, kot je bila povprečna donosnost na trgu, merjena 

z indeksom S&P 500 (Priloga B2). 

 

Čeprav je bil Buffett vseskozi velik pristaš Grahamove investicijske miselnosti, je skozi svojo 

uspešno kariero investitorja razvil lastno, nekoliko bolj kompleksno investicijsko filozofijo, ki 
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pa je, kot že rečeno, izhajala iz Grahamovih osnovnih idej. Grahamov investicijski pristop je 

namreč v celoti temeljil na strogih kvantitativnih kriterijih, ki so ga morala izpolnjevati 

podjetja, da se je odločil za investicijo. Pri tem ga sama narava posla in način vodenja 

podjetja niso preveč zanimali. Verjel je, da bo za podjetje, ki je očitno podcenjeno, trg slej ko 

prej to ugotovil, kar se bo odrazilo v zvišanju tržne cene. Do tega bo po njegovem prišlo ne 

glede na to, s kakšnim poslom se podjetje ukvarja (Damodaran, 2003, str. 227).  

 

Za razliko od Grahama je Buffett na vsak način želel razumeti, kako določen posel ustvarja 

denar, kakšne vrste in koliko sredstev za to potrebuje, kakšna je perspektiva posla ipd., še 

preden se je odločil za investicijo. Sam ne bi nikoli investiral v nekaj, kar ne razume oziroma 

kar ni v njegovem območju razumevanja (angl. circle of competence). Da bi investitor lahko 

na delnico gledal kot na del lastništva nekega podjetja, mora le-to zelo dobro poznati. Drugi 

kvalitativni faktor, kateremu Buffett prav tako posveča veliko pozornost, je kakovost 

managementa. Od slednjega zahteva, da je visoko kompetenten, popolnoma predan podjetju 

in da razmišlja podobno kot lastniki podjetja. Na tem področju sta na Buffetta najbolj vplivala 

Philip Fisher s svojima knjigama Common Stocks and Uncommon Profits in Conservative 

Investors Sleep Well in podpredsednik Berkshire Hathawaya Charlie Munger. Fisher je, 

podobno kot Graham s svojimi kvantitativnimi kriteriji, razvil sistem kvalitativnih kriterijev, 

ki jih določeno podjetje mora izpolnjevati, da za investitorja postane potencialno zanimiva 

investicijska priložnost (Bierig, 2000, str. 35).  

 

Buffettovo investicijsko filozofijo največkrat najdemo povzeto v štirih sklopih načel, na 

podlagi katerih se slavni investitor odloča o potencialni investiciji v določeno podjetje. Načela 

so povzeta v nadaljevanju (Hagstrom, 2005, str. 59 in Damodaran, 2003, str. 225): 

Poslovna načela: 

• Posel, s katerim se podjetje ukvarja, mora biti enostaven in investitorju razumljiv. Buffett 

je doživel veliko kritik, ker ni nikoli želel investirati v tehnološka podjetja, vendar, kot 

sam pravi, ni mogel nikoli dovolj dobro oceniti vrednost podjetij iz tehnoloških panog, ker 

ni dovolj dobro poznal narave posla. 

• Podjetje mora imeti konsistentno zgodovino poslovanja, kar odraža pretekli dobiček iz 

poslovanja, ki je stabilen in predvidljiv tudi za naprej. 

• Podjetje mora delovati v panogi, ki ima ugodne dolgoročne izglede. 

Managerska načela: 

• Managerji podjetja morajo biti racionalni. 

• Managerji morajo biti popolnoma odkriti do svojih lastnikov oziroma delničarjev. 

• Managerji morajo biti vodje in ne posnemovalci. Buffett išče podjetja, katerih 

management je imel lastno dolgoročno strategijo in ni posnemal ostalih podjetij v panogi. 

Finančna načela: 

• Podjetje mora ustvarjati visok dobiček na kapital (ROE), pri čemer kot dobiček upošteva 

dobiček iz poslovanja ali dobiček lastniškega kapitala. 
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• Podjetje mora ustvarjati stabilen dobiček lastniškega kapitala (angl. owner earnings), ki 

ga definira kot vsoto čistega dobička in amortizacije, zmanjšanega za potrebne 

investicijske izdatke in je danes bolj znan kot prosti denarni tok lastniškega kapitala (angl. 

free cash flow to equity). 

• Podjetje mora imeti visoke in stabilne profitne marže. 

• Podjetje mora za vsak neizplačan dolar dobička ustvariti najmanj dodatni dolar tržne 

vrednosti. 

Vrednostna načela: 

• Investitor mora pred investicijo nujno oceniti vrednost podjetja. Buffett za diskontiranje 

denarnih tokov pogosto uporablja kar netvegano obrestno mero, kar upravičuje s tem, da 

prilagoditve za morebitno tveganje naredi že pri samih denarnih tokovih. 

• Investitor naj se odloči za investicijo v neko podjetje samo, če jo lahko dobi po atraktivni 

ceni. Zaradi možnih napak pri ocenjevanju posameznih točk v nekaterih do sedaj naštetih 

načelih (nižja vrednost podjetja, slab management, slabša prihodnost od pričakovane), 

Grahamov varnostni faktor investitorja še dodatno varuje navzdol, medtem ko mu 

omogoča neomejen potencial navzgor. 

Velik poudarek, ki ga je Buffett dajal kvalitativnim kriterijem pri odločanju, se je večkrat 

odrazil tudi v investiciji, ki bi po kvantitativnih kriterijih izgledala vse prej kot atraktivna. 

Tako je recimo v letu 1988 kupil dobrih 93 milijonov delnic Coca-Cole po 5-kratniku 

knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala, kar marsikateri konvencionalni investitor na 

osnovi temeljne vrednosti ne bi nikoli naredil. Menil je namreč, da ima Coca-Cola v realnosti 

velikansko dobro ime (angl. goodwill) v obliki blagovne znamke, kar sicer ni računovodsko 

prikazano, podjetju pa vseeno omogoča velik potencial tudi v prihodnje (Hagstrom, 2005, str. 

134).  

 

Buffett se z Grahamom razhaja tudi glede pogleda na razpršitev premoženja. Je namreč eden 

redkih, ki zagovarja koncentracijo namesto razpršitve. Po njegovem mnenju imajo razpršeno 

premoženje tisti investitorji, ki nimajo dovolj znanja o naravi posla, v katerega investirajo in 

se na ta način zavarujejo. Sam je raje lastniško udeležen v nekaj zares odličnih podjetjih, kot 

pa v veliko povprečnih (Hagstrom, 2005, str. 19). Kljub temu navideznemu odmiku od 

tradicionalnega koncepta strategije investiranja na osnovi temeljne vrednosti, je Buffettova 

investicijska filozofija še vedno zgrajena okrog ideje investirati v določeno podjetje po ceni, 

ki je nižja od njegove ocenjene notranje vrednosti, kar lahko odražajo kvantitativni ali 

kvalitativni kriteriji, še najbolje oboji skupaj. Ali kot je sam večkrat dejal: »Cena je tisto kar 

plačaš, vrednost pa tisto kar dobiš.«50  

 

Buffett je v zadnjih nekaj letih naletel na dva »stranska proizvoda« uspešnega investiranja. 

Njegov uspeh je pritegnil pozornost številnih investitorjev po svetu, ki so začeli posnemati 

vsako njegovo potezo in kupovati vrednostne papirje, ki jih je sam kupoval. Takšno 

                                                 
50 »Price is what you pay. Value is what you get!« (Hagstrom, 2005, str. 121). 
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posnemanje mu, še posebej, če je hitro, praktično onemogoča nakup večjih količin določenih 

vrednostnih papirjev po atraktivnih cenah. Zaradi velikosti in presežka prostih denarnih 

sredstev, ki mu jih je prineslo uspešno investiranje v preteklosti, pa Buffett danes tudi težko 

lastniško vstopa v podjetja zgolj kot pasivni investitor. Zato verjetno tudi ni presenetljivo, da 

je v zadnjih letih investiral precej več sredstev v posamezna podjetja, kot je to počel nekaj 

desetletij nazaj. Posledično je vlogo pasivnega investitorja velikokrat zamenjal za vlogo 

aktivističnega investitorja (Damodaran, 2003, str. 227). Vendar pa še vedno ostaja zvest svoji 

investicijski filozofiji, kar večkrat poudarja s tem, ko pravi, da še danes išče podjetja, katerih 

naravo posla dobro razume, katera vodi sposoben in pošten management in katera dobi po 

atraktivnih cenah. 

 

Koncept investiranja na osnovi temeljne vrednosti se v praksi največkrat povezuje z 

Grahamom in Buffettom, ki sta bržkone najbolj zaslužna za njegovo prepoznavnost med 

mnogimi investitorji. Prvi predvsem z njegovo utemeljitvijo, drugi pa z nadgradnjo in uspešno 

implementacijo. Kljub temu ne gre spregledati ostalih investitorjev, ki so s podobno 

investicijsko filozofijo prav tako več let blesteli na tem področju in sistematično premagovali 

trg.  

4.2.3 Pregled dosežkov nekaterih drugih predstavnikov obravnavane investicijske 

strategije 

Leta 1984, ob 50 obletnici prve izdaje Grahamove in Doddove knjige Security Analysis, se je 

Buffett v svojem slavnem govoru, katerega povzema članek The Superinvestors of Graham-

and-Doddsville, dotaknil številnih investitorjev, ki so s strategijo investiranja na osnovi 

temeljne vrednosti skozi svojo kariero dosegali nadpovprečne investicijske uspehe. Kot sam 

pravi, bi v primeru izpostavljanja investicijskih uspehov naključno izbranih investitorjev, ki 

so premagovali trg, zagovorniki danes splošno sprejete moderne finančne teorije lahko hitro 

pripomnili, da gre zgolj za srečo, ki so je bili ti investitorji pač deležni. Vendar, kot nadaljuje, 

v tem primeru ne gre za naključne investitorje, ampak za investitorje, ki so daljše časovno 

obdobje sistematično premagovali delniške indekse in katere združuje oziroma povezuje 

določeni skupni faktor, »skupni intelektualni patriarh Ben Graham« (Buffett, 1984, str. 7).  

 

V nadaljevanju na kratko opisujem dosežke ostalih investitorjev, ki izhajajo iz t.i. Grahamove 

investicijske šole in veljajo za najbolj znane predstavnike strategije investiranja na osnovi 

temeljne vrednosti. 

 

� Walter Schloss  

Walter Schloss je obiskoval večerno šolo investiranja na Institutu za Finance v New Yorku, ki 

jo je vodil Benjamin Graham, nakar se mu je za nekaj let pridružil v podjetju Graham-

Newman, kjer sta bila z Buffettom nekaj časa tudi sodelavca. Leta 1955 je zapustil Grahama 

in ustanovil lastno družbo, kjer je v 28 letih dosegel 21,3% povprečno letno donosnost, 

medtem ko je delniški indeks S&P 500 v omenjenem obdobju rasel po povprečni letni stopnji 
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8,4% (Priloga B3). Schlossova družba je v obravnavanem obdobju imela v lasti več kot 800 

različnih vrednostnih papirjev, skoraj v vsakem trenutku vsaj 100, iz česar je razvidna 

Schlossova nagnjenost k razpršitvi premoženja. Kljub temu, da dolgo časa ni bil znan 

nikomur na »Wall Streetu«, je dosegal izjemne investicijske uspehe. Do teh je prišel z 

razpršenimi investicijami, za katere se je odločal na podlagi samostojne temeljne analize 

finančnih izkazov. Podobno kot Graham se ni preveč ukvarjal s samo naravo posla 

določenega podjetja oziroma z njegovimi kvalitativnimi faktorji. Želel je le najti vrednostne 

papirje, ki se prodajajo po ceni, ki je precej nižja od njihove temeljne vrednosti (Buffett, 1984, 

str. 8-9). 

 

� Tom Knapp 

Tom Knapp je doštudiral kemijo na Princetonu. Čez nekaj let se je udeležil večerne šole 

investiranja, ki jo je imel David Dodd na univerzi Columbia. Knapp se je tako navdušil nad 

investiranjem, da se je vpisal na Columbia Business School in uspešno dokončal MBA 

program. Podobno kot Buffett in Schloss se je nato za nekaj let zaposlil v družbi Graham-

Newman. Leta 1968 je skupaj z Edom Andresonom, prav tako Grahamovim učencem, in 

dvema ostalima družbenikoma podobnih nazorov ustanovil družbo Tweedy, Browne Partners. 

Družba je v nekaj manj kot šestnajstih letih ustvarila povprečno letno donosnost 20%, 

medtem ko je bila donosnost delniškega indeksa S&P 500 v enakem obdobju 7,0% (Priloga 

B4). Družba je omenjeni rezultat dosegla v glavnem s pasivnim iskanjem in investiranjem v 

vrednostne papirje, pri čemer so bile njihove naložbe vedno precej razpršene. Občasno so se 

posluževali tudi aktivističnega pristopa (Buffett, 1984, str. 9). 

 

� Bill Ruane 

Bill Ruane je leta 1951 na Columbia Business School skupaj z Buffettom za enega izmed 

predmetov izbral analizo vrednostnih papirjev (angl. security analysis), ki ga je poučeval 

Benjamin Graham. Med leti 1951 in 1970 je Ruane, sicer z relativno majhnimi zneski, 

dosegal izjemne investicijske rezultate. Njegove dosežke je pazljivo spremljal Buffett, ki je ob 

razpustitvi svoje družbe Buffett Partnership leta 1969 Ruane-a povprašal, če bi bil pripravljen 

upravljati sklad, v katerega bi svoje premoženje prenesli nekateri izmed nekdanjih deležnikov 

Buffett Partnership-a. Tako sta Ruane in njegov poslovni partner Rick Cuniff ustanovila prvi 

vzajemni sklad, čigar premoženje je bilo upravljano po principu investiranja na osnovi 

temeljne vrednosti. Vzajemni sklad Sequoia, kot sta ga ustanovitelja poimenovala, je začel 

delovati ravno v času, ki je bil do neke mere precej podoben tistemu konec 90-ih let 

prejšnjega stoletja, saj se je denar na borzi stekal v uspešna in hitro rastoča podjetja (takrat 

recimo IBM, Xerox ipd.) ter hitro dvigoval njihove tečaje, po drugi strani pa puščal donosnost 

delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji daleč za sabo. Ruane je bil kljub temu neomajen in 

zvest svoji investicijski filozofiji, kar se mu je na dolgi rok bogato obrestovalo. Sklad je imel 

zelo nizek obrat sredstev in politiko koncentracije investicij. Čez 90% sredstev sklada je bilo 

v povprečju skoncentriranih v delnicah šestih do desetih podjetjih, katere je Ruane skupaj s 

sodelavci izbiral po skrbni temeljni analizi in dobrem razumevanju poslovanja (Buffett, 1984, 
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str. 10 in Hagstrom, 2005, str. 169). Priloga B5 prikazuje investicijski rezultat sklada Sequoia 

v obdobju 1971 do 2003 in njegovo rast primerja z rastjo delniškega indeksa S&P 500. 

Povprečna letna razlika 4,8 odstotnih točk v donosnostih se je v 33 letih akumulirala v razliko 

kar 11.120 odstotnih točk. 

 

� Charlie Munger 

Čeprav se investicijski uspehi družbe Berkshire Hathaway največkrat povezujejo z njenim 

predsednikom Buffettom, je za te uspehe v veliki meri zaslužen tudi njen podpredsednik 

Charlie Munger. Munger je kot pravnik na začetku kariere najprej vodil uspešno odvetniško 

pisarno, nakar se je začel ukvarjati z investiranjem. V začetku šestdesetih let je ustanovil 

svojo družbo Charles Munger Partnership, s katero je v trinajstih letih obstoja dosegal 19,8% 

povprečno letno donosnost, medtem ko je indeks Dow Jones Industrial Average v enakem 

obdobju rasel po povprečni letni stopnji 4,9% (priloga B6). Kot zagovornik koncentracije 

premoženja je imel le-to skoncentrirano v majhnem številu vrednostnih papirjih, ki pa so bili 

zelo previdno izbrani. Poleg kvantitativnih so pomembno vlogo pri izbiri imeli tudi 

kvalitativni kriteriji. Zaradi majhnega števila vrednostnih papirjev je bila donosnost njegove 

investicijske družbe tudi bolj nestanovitna od donosnosti delniškega indeksa. Munger se je še 

pred razmahom vedenjskih financ precej ukvarjal tudi s preučevanjem psihološkega aspekta 

vedenja investitorjev na trgu, večinoma z že omenjenimi miselnimi bližnjicami, ki jih 

investitorji radi delajo pri svojih odločitvah (Hagstrom, 2005, str. 182-183). Takšne in 

podobne napake investitorjev je poimenoval psihologija napačne presoje (angl. psychology of 

misjudgment). Njegovo poudarjanje pomembnosti kvalitativnih kriterijev pri izbiri 

potencialne investicije, še zlasti dobro poznavanje delovanja posameznega podjetja in panoge, 

v kateri je prisotno, in njegovo razumevanje ter upoštevanje vpliva psihologije na investitorje 

sta pomembno vplivala tako na investicijsko filozofijo Buffetta kot tudi na delovanje in uspeh 

družbe Berkshire Hathaway (Buffett, 1984, str. 11 in Hagstrom, 2005, str. 167-168). 

4.2.4 Ugotovitve 

Greenwald et al. (2001, str. 8) trdijo, da je investiranje igra z ničelno vsoto (angl. zero-sum 

game). Za vsakega kupca mora obstaja vsaj en prodajalec in šele prihodnost bo pokazala, kdo 

je naredil napako, da je vrednostni papir v določen trenutku kupil oziroma prodal. Ugotavljajo 

tudi, da ob upoštevanju vseh transakcijskih in upraviteljskih stroškov kar 70% aktivnih 

upraviteljev premoženja v povprečju dosega slabše investicijske rezultate od povprečja trga, 

merjenega s celotno donosnostjo širšega delniškega indeksa. Na podlagi takšne ugotovitve je 

za posameznika še najbolje, če kupi del celotnega trga, kar najlažje stori preko nakupa delnic 

pasivno upravljanega indeksnega investicijskega sklada, kot pa da svoja sredstva zaupa 

aktivnim upraviteljem premoženja, kateri po omenjenih ugotovitvah povečini ne dosegajo niti 

povprečne donosnosti na trgu. Seveda so tukaj tudi izjeme. Nekatere izmed teh izjem oziroma 

najuspešnejše investitorje smo predstavili v tem poglavju. Pri tem je potrebno poudariti, da je 

vsak izmed njih investiral v povsem druge vrednostne papirje kot ostali, da so nekateri imeli 

svoje premoženje precej razpršeno, drugi spet močno koncentrirano, da so eni investirali le na 
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podlagi kvantitativnih kriterijev, medtem ko so drugi veliko utež dajali tudi kvalitativnim 

kriterijem itd. Kljub tej različnosti pa so vsi omenjeni investitorji sistematično premagovali 

trg oziroma dosegali uspešne investicijske rezultate več let ali celo desetletij zapored, zaradi 

česar so njihovi dosežki vse prej kot slučajni. Ti investitorji so svoje investicijske odločitve 

sprejemali na osnovi temeljne vrednosti podjetja, katera je po njihovi oceni morala biti precej 

višja od trenutne cene delnice na borzi, da so se odločili za investicijo. Pri tem so glede svojih 

investicijskih načel ostali neomajni in se niso prepustili večkrat neupravičenim evforijam ali 

neupravičenim panikam na trgu. Ker so večkrat plavali proti toku, njihov investicijski rezultat 

že v osnovi ni mogel biti enak povprečju trga. In tudi ni bil. Bil je boljši. 

5 PRIMERJAVA DONOSNOSTI VALUE IN GROWTH INDEKSOV V 

OBDOBJU 1997 – 2006 

Da ne bi ostali samo pri teoriji in pri empiričnih raziskavah drugih, bomo v nadaljevanju 

poskušali s pomočjo analize določenih value in growth delniških indeksov empirično 

preveriti, ali bi investiranje v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji v daljšem časovnem 

obdobju dalo podobne rezultate, kot nekateri akademiki in investitorji dokazujejo že nekaj 

časa, tj. da je tveganju prilagojena donosnost delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji (angl. 

value stocks) v povprečju višja od tveganju prilagojene donosnosti delnic z visokimi tržnimi 

multiplikatorji (angl. growth stocks), s tem pa tudi višja od povprečne donosnosti na trgu. 

5.1 Metodologija 

5.1.1 Izbira delniških indeksov  

Za primerjavo donosnosti value in growth indeksov bomo uporabili Russellove indekse za 

ameriški delniški trg, ki jih sestavlja podjetje za investicijske proizvode in storitve Russell 

Investments. Glavna razloga za izbiro Russellovih indeksov za namen analize sta predvsem 

dostopnost historičnih podatkov o njihovih dnevnih vrednostih, ki jih družba objavlja na 

svojih spletnih straneh in dejstvo, da so delniški indeksi Russell objektivno zasnovani indeksi, 

ki temeljijo na transparentnih pravilih po katerih se posamezne navadne delnice podjetij uvrsti 

v določeni indeks oziroma izključi iz njega. S ciljem zagotavljanja reprezentativnosti 

posameznih segmentov trga so Russellovi indeksi enkrat letno (konec junija) na novo 

oblikovani, saj se posamezni vrednostni papirji sčasoma spreminjajo tako po velikosti kot tudi 

po investicijskem slogu (value/growth). Nove navadne delnice iz prve ponudbe javnosti (angl. 

initial public offering oz. IPO) so vključeni v določeni indeks z začetkom naslednjega 

četrtletja po opravljeni javni ponudbi. 

 

Glavni in najbolj širok indeks Russell 3000E sestavljajo delnice 4000 največjih ameriških 

podjetij po tržni kapitalizaciji, kar predstavlja približno 99% celotnega ameriškega delniškega 
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trga51. Vsi ostali indeksi predstavljajo pod-indekse omenjenega indeksa, saj izhajajo iz 

omenjenega indeksa in so dodatno razdeljeni bodisi po velikosti (po tržni kapitalizaciji) bodisi 

po investicijskem slogu (value/growth).  

 

Najbolj prepoznaven je delniški indeks Russell 3000®, ki vključuje delnice 3000 ameriških 

podjetij, od katerih prvih tisoč največjih podjetij po tržni kapitalizaciji sestavlja t.i. indeks 

velikih podjetij Russell 1000®, preostalih dva tisoč podjetij pa sestavlja t.i. indeks majhnih 

podjetij Russell 2000®. Vrednost omenjenih indeksov je izračunana na podlagi vrednosti 

posameznih delnic, ki določeni indeks sestavljajo, tehtanih s tržno kapitalizacijo.  

 

Vsi omenjeni indeksi so, kot že rečeno, dodatno razdeljeni še po investicijskem slogu na 

growth in na value, kjer osnovo za razdelitev predstavlja vrednost kazalnika P/B in 

konsenzualna pričakovanja analitikov o dolgoročni rasti dobičkov podjetij, ki so zbrana v 

sistemu I/B/E/S52. Delnice podjetij z nizko vrednostjo kazalnika P/B in nizkimi pričakovanji 

analitikov tako dobijo večjo utež v value indeksu, medtem ko so podjetja z visoko vrednostjo 

kazalnika P/B in visokimi pričakovanji analitikov bolj obtežena v growth indeksu53. 

 

Primerjava tveganju prilagojene donosnosti splošnih indeksov Russell 3000® Value in 

Russell 3000® Growth nam pokaže razliko v donosnosti vseh podjetij iz indeksa Russell 

3000®, razdeljenih po investicijskem slogu. Ker je zanimivo primerjati razliko v donosnostih 

indeksov, razdeljenih po investicijskem slogu tudi znotraj velikih podjetij in posebej znotraj 

majhnih podjetij, bomo poleg omenjenih splošnih indeksov primerjali še tveganju prilagojene 

donosnosti indeksov Russell 1000® Value in Russell 1000® Growth ter Russell 2000® Value 

in Russell 2000® Growth.  

 

V analizo bo tako vključena primerjava parov indeksov, ki jih povzema v Tabela 12.  

 

 

                                                 
51 V omenjeni indeks niso vključene delnice podjetij, katerih cena je nižja od 1 USD, delnice podjetij, s katerimi 

se trguje preko okenca (OTC), delnice zaprtih investicijskih družb in tuje delnice, ki kotirajo v ZDA. Prav tako v 

nobenega izmed indeksov ni vključen holding Berkshire Hathaway, predvsem zaradi prevelike podobnosti z 

vzajemnim skladom in nizke likvidnosti, ki je posledica visoke cene delnice (Russell U.S. Equity Indexes. 

Construction and Methodology, 2008, str. 4) 
52 Sistem I/B/E/S ponuja ocene oz. napovedi številnih analitikov o prihodnjem poslovanju podjetij (višino in rast 

dobičkov, višino in rast prihodkov, ciljne cene delnic, investicijska priporočila, idr.). Konsenzualna ocena 

določene kategorije za posamezno podjetje je izračunana kot povprečje zbranih ocen analitikov. Baza podatkov 

vsebuje napovedi za več kot 60.000 različnih podjetij iz 67 držav (Spletna stran Thomson I/B/E/S, 24.9.2008).  
53 Celotna metodologija določanja investicijskega sloga je sicer nekoliko bolj zapletena in temelji na t.i. metodi 

nelinearne verjetnosti, kjer se za vsako delnico iz določenega velikostnega indeksa (Russell 3000®, Russell 

2000® in Russell 1000®) na podlagi razvrstitve po kazalniku P/B in pričakovani dolgoročni rasti dobičkov 

izračuna sestavljena vrednost (CVS), nakar verjetnostni algoritem določi uteži posameznim delnicam, ki so na 

koncu sicer zastopana v obeh indeksih (value in growth), vendar v enem z utežjo w, v drugem pa za utežjo 1-w 

(Russell U.S. Equity Indexes. Construction and Methodology, 2008, str. 11). 
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Tabela 12:  Prikaz parov indeksov, katerih donosnost se bo primerjala v analizi 

    value indeks                                  growth indeks 

splošni indeks                Russell 3000® Value          in          Russell 3000® Growth 

indeks velikih podjetij                Russell 1000® Value          in          Russell 1000® Growth 

indeks majhnih podjetij                Russell 2000® Value          in          Russell 2000® Growth 

Opomba: Vrednosti posameznih indeksov na določeni dan vključujejo tudi dividende.  

Vir: http://www.russell.com/indexes, lastna izbira. 

5.1.2 Izbira obdobja 

Za obdobje preučevanja smo izbrali desetletno obdobje od 31.12.1996 do 31.12.2006. 

Vsakršno krajše obdobje bi zmanjšalo reprezentativnost vzorca za primerjavo. Prav tako bi pri 

krajšem obdobju preučevanja težko dobili odgovor na vprašanje, ali je določena investicijska 

strategija dolgoročno donosnejša od druge, saj bi obdobje preučevanja, kjer bi bil prisoten 

samo trend rasti oziroma trend padanja, neupravičeno favoriziral določeno skupino delnic. 

Omenjeno obdobje je še posebej zanimivo zato, ker smo bili v tem času na razvitih delniških 

trgih priča tako nadpovprečni rasti borznih tečajev konec devetdesetih kot tudi borznemu 

zlomu tehnoloških delnic leta 2000, padanju večine delniških indeksov do začetka leta 2003 

in počasnemu okrevanju v naslednjih letih. Izbira nekoliko daljšega obdobja za omenjene 

indekse ni bila mogoča, saj so podatki o dnevnih vrednostih posameznega indeksa na voljo le 

od junija 1995 naprej. 

5.1.3 Metoda dela in potek analize 

Primerjava donosnosti omenjenih treh parov indeksov bo potekala tako, da se bo za vsak 

indeks posebej na podlagi povprečnih mesečnih donosnosti54 in mesečnih standardnih 

odklonov najprej izračunala povprečna letna donosnost in povprečni letni standardni odklon, 

in sicer za:  

a) posamezno leto v obdobju preučevanja; 

b) obdobje prvih petih let in obdobje zadnjih petih let; 

c) celotno desetletno obdobje preučevanja. 

V naslednjem koraku bo za posamezno leto oziroma obdobje sledil izračun Sharpovih in 

Sortinovih kazalnikov. Za izbiro omenjenih dveh kazalnikov kot tveganju prilagojenih mer 

donosnosti posameznega indeksa smo se odločili zaradi tega, ker so indeksi že sami po sebi 

precej razpršeni, zato z upoštevanjem celotnega tveganja v obliki standardnega odklona oz. 

spodnjega standardnega odklona donosnosti indeksa v imenovalcu ne delamo nobene večje 

                                                 
54 Zaradi poenostavitve in lažje uporabe formul v programu MS Excel bomo pri izračunu povprečne mesečne 

donosnosti uporabili navadno aritmetično sredino mesečnih donosnosti v določenem obdobju, čeprav je 

teoretično najbolj pravilna uporaba geometrijskega povprečja. Ker vrednosti posameznih indeksov vključujejo 

tudi dividende, bo v vseh primerih izračunana celotna donosnost. 
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napake. Preostali tveganju prilagojeni meri donosnosti, Treynorjev kazalnik in Jensenova 

mera, pri izračunu zahtevata tudi donosnost določenega tržnega indeksa, kar pa predstavljajo 

že sami indeksi, katerih donosnost bomo analizirali. Edina slaba lastnost tako Sharpovega in 

Sortinovega kazalnika kot tudi ostalih tveganju prilagojenih mer donosnosti je neuporabna 

interpretacija v primeru negativne vrednosti. 

5.1.3.1 Izračun Sharpovih kazalnikov 

Sharpove kazalnike bomo izračunali po naslednji formuli (Feibel, 2003, str. 186-188): 

 

p

fp rr
SR

σ

−
=                                              (17) 

pri čemer je: 

pr  -  povprečna letna donosnost indeksa, izračunana iz mesečnih donosnosti ( 12⋅mr ) 

fr  -  povprečna letna donosnost 90-dnevnih ameriških zakladnih menic (angl. treasury bills) 

pσ -  letni standardni odklon donosnosti indeksa, izračunan iz mesečnega ( 12⋅mσ ) 

5.1.3.2 Izračun Sortinovih kazalnikov 

Sortinove kazalnike bomo izračunali po naslednji formuli (Feibel, 2003, str. 199-200): 

 

d

fp rr
SOR

σ

−
=                                    (18) 

pri čemer je: 

pr  -  povprečna letna donosnost indeksa, izračunana iz mesečnih donosnosti ( 12⋅mr ) 

fr  -  povprečna letna donosnost 90-dnevnih ameriških zakladnih menic 

dσ -  spodnji letni standardni odklon donosnosti indeksa, izračunan iz spodnjega mesečnega 

standardnega odklona ( 12⋅dmσ ) 

dmσ - spodnji mesečni standardni odklon (
n

r
r  je ko ,

r
r f

m
f

m 21
)

21
( 2 <−∑

) 

Ker Sortinovov kazalnik v imenovalcu upošteva le spodnji standardni odklon donosnosti, tj. 

standardni odklon tistih donosnosti, ki so nižje od netvegane donosnosti, je njegova vrednost 

v primeru pozitivne povprečne letne donosnosti indeksa višja od vrednosti Sharpovega 

kazalnika.  

 

Kljub uporabi Sortinovega kazalnika v nadaljnji analizi je na tem mestu potrebno izpostaviti 

tudi določene pomisleke v zvezi z uporabno vrednostjo omenjenega kazalnika. Leland (1997, 
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str. 19) recimo trdi, da so tveganju prilagojene mere donosnosti, ki ad hoc upoštevajo samo 

spodnje tveganje (angl. downside risk) in v celoti ignorirajo zgornje tveganje (angl. upside 

risk), neprimerne, saj podcenjujejo tveganje. Da takšno razmišljanje ni daleč od resnice, 

potrjuje primer že omenjenega napihovanja tehnoloških delnic konec devetdesetih let. Če se 

držimo definicije Sortinovega kazalnika, so bile takrat visoke donosnosti pospremljene z 

majhnim tveganjem (zaradi nizkega spodnjega standardnega odklona), čeprav je neracionalno 

obnašanje investitorjev in napihovanje borznega balona dejansko povečevalo tveganje 

investiranja v takratnem obdobju. 

5.1.3.3 Preizkus statistične značilnosti razlik v Sharpovih kazalnikih 

V zadnjem koraku empirične raziskave bomo preverjali, ali je Sharpov kazalnik določenega 

indeksa v paru statistično značilno različen od drugega. V ta namen je potrebno opraviti 

preizkus, s katerim se preverja statistična značilnost razlike v dveh Sharpovih kazalnikih. Za 

to obstaja posebej prirejen z-preizkus, ki sta ga razvila Jobson in Korkie (1981), kasneje pa ga 

je z določenimi popravki dopolnil še Memmel (2003)55. Omejeni preizkus bomo opravili pri 

Sharpovih kazalnikih za desetletno obdobje, kjer je število opazovanj oz. mesečnih 

donosnostih dovolj veliko (120) za uporabo takšnega preizkusa.  

 

Pri uporabi omenjenega preizkusa v ničelni hipotezi predpostavljamo, da je vrednost 

Sharpovega kazalnika pri dveh primerjanih value in growth indeksih enaka oziroma da ni 

razlike med njima. To zapišemo kot: 

H0: SRv = SRg oz. SRv – SRg = 0 

Če želimo ničelno hipotezo zavrniti, moramo opraviti omenjeni Jobson & Korkie z-preizkus 

in dobiti dovolj visoko vrednost z-statistike pri določeni stopnji značilnosti (vsaj α = 0,05). Z-

statistiko izračunamo kot (Jobson & Korkie, 1981, str. 894-895 in Memmel, 2003, str. 21-22): 

 

θ
evgegv

JK

rsrs
z

−
=                       (19) 

kjer se θ  izračuna kot: 
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gv

eveg
gevvegvgvgvg cov

ss

rr
srsrcovssss

T
,

22222
,

22

2

1

2

1
22

1
θ           (20) 

 

pri čemer so: 

vs    -  standardni odklon donosnosti value indeksa 

                                                 
55 Preizkus, s katerim se preverja statistična značilnost razlik v Sortinovih kazalnikih, ni na voljo oziroma ga 

nismo nikjer zasledili. 
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gs    -  standardni odklon donosnosti growth indeksa 

evr    -  presežna donosnost value indeksa (nad povprečno donosnostjo 90-dnevnih ameriških  

 zakladnih menic) 

egr    -  presežna donosnost growth indeksa (nad povprečno donosnostjo 90-dnevnih  

 ameriških zakladnih menic) 

T     -  število opazovanj oz. mesečnih donosnosti 

vgcov , - kovarianca med donosnostjo value in growth indeksa 

Ničelno domnevo zavržemo, ko vrednost z-statistike pri dvostranskem preizkusu presega 

±1,96 (pri stopnji značilnosti α = 0,05). 

 

Na tem mestu je potrebno dodati še, da je pogoj za uporabo Jobson & Korkie z-preizkusa, 

tako kot pri vseh z porazdelitvah, normalna porazdelitev opazovanih donosnosti. Zaradi tega 

je še pred izračunom z-statistike potrebno preveriti, ali se mesečne donosnosti posameznih 

indeksov porazdeljujejo normalno in na ta način izpolnjujejo potrebni pogoj za uporabo 

omenjenega z-preizkusa. Normalnost porazdelitve mesečnih donosnosti bomo preverili s 

pomočjo Kolmogorov-Smirnov testa. 

5.1.4 Omejitve raziskave 

Empirična raziskava ima določene omejitve, ki se jih bralec mora zavedati in na ta način 

ohraniti kritično razdaljo do samih rezultatov oz. ugotovitev. 

 

Na prvem mestu velja izpostaviti transakcijske stroške in davčno obveznost, ki bi jih 

investitorji z morebitnim samostojnim posnemanjem indeksov bili deležni ob vsakokratnem 

prilaganju premoženja, tj. z nakupi na novo vključenih vrednostnih papirjev v indeks in 

prodajo izključenih vrednostnih papirjev iz indeksa. Zaradi omenjenih stroškov kot posledice 

prilagajanja premoženja bi bila dejanska donosnost nižja od donosnosti samih indeksov. 

 

Kot drugo je potrebno omeniti sestavo value in growth indeksov v primerjavi, ki ju sestavljajo 

ista podjetja oz. delnice, pri čemer se indeksi razlikujejo samo po drugačnih utežeh 

posameznih delnic v izračunu njihovih vrednosti. Bržkone bi bila bolj zanimiva primerjava 

donosnosti value in growth indeksov z različnimi podjetji, katerih razlika v donosnostih bi 

bila tudi bližje neki razliki v realnosti (seveda spet ob neupoštevanju omenjenih transakcijskih 

stroškov in davčne obveznosti), kjer se investitorji odločajo bodisi za eno bodisi za drugo 

investicijsko strategijo, redko pa se odločijo za dva portfelja z enakimi vrednostnimi papirji, 

vendar drugačnimi utežmi. 

 

Omeniti velja tudi izbiro desetletnega obdobja preučevanja od leta 1997 do 2006. Kot že 

rečeno v podpoglavju o izbiri obdobja, je bilo to obdobje izbrano zaradi razpoložljivosti 

podatkov in je hkrati zanimivo predvsem zato, ker zajema različna borzna stanja (evforijo, 
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zlom, počasno rast). Vsekakor se je potrebno zavedati, da bi izbira drugačnega obdobja lahko 

pripeljala do drugačnih rezultatov. 

5.2 Rezultati  

5.2.1 Primerjava donosnosti po posameznih letih 

Kot je razvidno iz Tabele 13, nam primerjava splošnega indeksa Russell 3000®, razdeljenega 

na Russell 3000® Value in Russell 3000® Growth, pokaže, da je value indeks v štirih 

enoletnih obdobjih dosegel višje vrednosti Sharpovega in Sortinovega kazalnika in s tem višjo 

tveganju prilagojeno donosnost kot growth indeks. Oba kazalnika sta bila nižja pri value 

indeksu v treh enoletnih obdobjih, od katerih dve (leto 1998 in leto 1999) sovpadata z že 

omenjenim napihovanjem vrednosti tehnoloških podjetij konec devetdesetih let, katera so bila 

precej bolj obtežena v growth indeksu. V preostalih treh obdobjih je neposredna primerjava 

omenjenih kazalnikov nesmiselna, saj za posamezni indeks oziroma za oba zavzema 

negativne vrednosti. Če posebej primerjamo donosnosti in standardne odklone v omenjenih 

treh obdobjih ugotovimo, da je bila negativna donosnost value indeksa v letih 2001 in 2002 

izrazito manjša od negativne donosnosti growth indeksa, pri čemer je bil tudi standardni 

odklon donosnosti value indeksa precej manjši (leto 2001) oziroma približno enak (leto 2002) 

standardnemu odklonu growth indeksa, medtem ko je v letu 2000 value indeks dosegel 

pozitivno donosnost, growth indeks pa drugo največjo letno negativno donosnost v 

preučevanem obdobju. Tako običajni standardni odklon kot spodnji standardni odklon 

donosnosti (le-ta v izračunu upošteva samo donosnosti nižje od netvegane donosnosti) growth 

indeksa sta bila kar v devetih od desetih let večja od obeh standardnih odklonov value 

indeksa. 

 

Primerjava indeksov velikih podjetij Russell 1000® Value in Russell 1000® Growth nas 

pripelje do podobnih rezultatov kot primerjava splošnih indeksov, tj. Sharpovi in Sortinovi 

kazalniki value indeksa zavzemajo višje vrednosti v štirih enoletnih obdobjih, nižje vrednosti 

v treh, medtem ko je v treh letih neposredna primerjava zaradi negativnih vrednosti 

nesmiselna. Tudi tukaj je negativna donosnost value indeksa v letih 2001 in 2002 izrazito 

manjša od negativne donosnosti growth indeksa in standardni odklon donosnosti value 

indeksa precej manjši (leto 2001) ali kvečjemu enak (leto 2002) standardnemu odklonu 

donosnosti growth indeksa. Prav tako je v letu 2000 value indeks velikih podjetij dosegel 

pozitivno donosnost, growth indeks pa drugo največjo letno negativno donosnost v celotnem 

preučevanem obdobju. Dodatno je pri primerjavi indeksov velikih podjetij Russell 1000® 

glede na primerjavo splošnih indeksov Russell 3000® moč opaziti nekoliko višje vrednosti 

tako Sharpovih kot Sortinovih kazalnikov v letu 1998 in v letih od 2004 naprej. Slednje je 

verjetno predvsem posledica iskanja varnejših naložb po nekoliko slabšem borznem obdobju, 

ki jih investitorji vidijo v večjih podjetjih. Standardni odklon in spodnji standardni odklon 

donosnosti growth indeksa sta bila, prav tako kot pri splošnem indeksu, kar v devetih od 

desetih let večja od obeh standardnih odklonov value indeksa. 
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Nekoliko drugačne rezultate nam daje primerjava indeksov majhnih podjetij Russell 2000® 

Value in Russell 2000® Growth. V tem primeru je value indeks dosegel višjo vrednost obeh 

tveganju prilagojenih mer donosnosti v petih enoletnih obdobjih. Sharpov in Sortinov 

kazalnik value indeksa sta bila poleg let 1997, 2004, 2005 in 2006, ko sta bila primerjalno 

višja tudi omenjena kazalnika pri Russell 3000® Value in Russell 1000® Value, višja tudi v 

letu 2003 oziroma vedno, ko sta bila oba izračunana kazalnika pozitivna. Zanimiva je tudi 

ugotovitev, da sta za razliko od predhodnih primerjav, Sharpov in Sortinov kazalnik value 

indeksa negativna v letih 1998 in 1999 ter pozitivna v letu 2001, kar bržkone predstavlja 

najprej selitev v smeri hitro rastočih in donosnejših tehnoloških delnic, po poku tehnološkega 

balona pa vrnitev investitorjev k relativno varnejšim delnicam z nizkimi tržnimi 

multiplikatorji. Pri tem je potrebno izpostaviti, da sta tako standardni odklon kot tudi spodnji 

standardni odklon donosnosti growth indeksa v vseh desetih letih večja od obeh standardnih 

odklonov value indeksa. 

 

Kot je bilo za pričakovati, so vrednosti Sortinovih kazalnikov za posamezni indeks višje od 

Sharpovih kazalnikov v letih s pozitivno donosnostjo indeksa in nižje (oz. bolj negativne) v 

letih z negativno donosnostjo. Razlika med omenjenima kazalnikoma za posamezni indeks je 

največja v najbolj donosnih letih. Takrat je število mesecev z donosnostjo nižjo od netvegane 

navadno manjše, s tem pa je manjši tudi spodnji standardni odklon donosnosti in posledično 

višji Sortinov kazalnik. V primeru vseh treh value indeksov je bilo to v letih 1997, 2003, 2004 

in 2006 (in dodatno leta 2000 v primeru indeksa Russell 2000® Value), v primeru vseh treh 

growth indeksov pa v letih 1999 in 2003.  

 

Na podlagi primerjave Sharpovih in Sortinovih kazalnikov value in growth indeksov za 

posamezna leta v preučevanem desetletnem obdobju lahko ugotovimo, da nam precej 

problemov pri interpretaciji omenjenih kazalnikov povzročajo tista leta, ko je bila donosnost 

negativna, s čimer je bila negativna tudi vrednost obeh kazalnikov. Vse kar lahko ugotovimo 

v tem koraku je, da so v večini let, ko omenjeni kazalniki zavzemajo pozitivne vrednosti, le-ti 

višji pri value indeksih, da je donosnost value indeksov višja (oz. manj negativna v letih z 

negativno donosnostjo) od primerjanih growth indeksov v večini enoletnih obdobij ter da sta 

standardni odklon in spodnji standardni odklon donosnosti indeksov skoraj vedno višja pri 

growth indeksih. Ker je rast delniških trgov v daljšem časovnem obdobju pozitivna, se bomo 

v naslednjih točkah z analizo petletnega in desetletnega obdobja izognili nesmiselni 

interpretaciji negativnih kazalnikov in poskušali dobiti odgovor, ali so v preučevanem 

obdobju tveganju prilagojene donosnosti delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji (value 

indeksi) v povprečju višje od tveganju prilagojenih donosnosti delnic z visokimi tržnimi 

multiplikatorji (growth indeksi). 

5.2.2 Primerjava donosnosti v prvem in drugem petletnem obdobju 

Analiza tveganju prilagojenih mer donosnosti, tj. Sharpovih in Sortinovih kazalnikov value in 

growth indeksov za prvo in drugo petletno obdobje preučevanja (Tabela 14) nam pokaže, da 
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je vrednost omenjenih kazalnikov v vseh treh skupinah primerjav in v obeh petletnih obdobjih 

višja pri value indeksih.  

Tabela 14:  Primerjalni prikaz povprečnih letnih donosnosti in tveganju prilagojenih mer donosnosti (Sharpovi 

in Sortinovi kazalniki) value in growth indeksa v prvem in drugem petletnem obdobju znotraj treh različnih 

skupin indeksov 

Russell 3000® - splošni indeks 

1997 - 2001 2002 - 2006 
 Value Growth Value Growth 

netvegana donosnost (rf) 4,74% 2,37% 
povprečna letna donosnost 11,80% 10,39% 11,42% 3,87% 

standardni odklon 16,17% 24,11% 12,37% 13,44% 
Sharpov kazalnik 0,44 0,23 0,73 0,11 

spodnji standardni odklon 10,65% 17,44% 8,20% 9,82% 

Sortinov kazalnik 0,66 0,32 1,10 0,15 
 

Russell 1000® - indeks velikih podjetij 

1997 - 2001 2002 - 2006 
 Value Growth Value Growth 

netvegana donosnost (rf) 4,74% 2,37% 
povprečna letna donosnost 11,96% 10,89% 11,11% 3,52% 

standardni odklon 16,57% 24,08% 12,29% 13,17% 
Sharpov kazalnik 0,44 0,26 0,71 0,09 

spodnji standardni odklon 10,86% 17,30% 8,20% 9,71% 

Sortinov kazalnik 0,67 0,36 1,07 0,12 
 

Russell 2000® - indeks majhnih podjetij 

1997 - 2001 2002 - 2006 
 Value Growth Value Growth 

netvegana donosnost (rf) 4,74% 2,37% 
povprečna letna donosnost 11,92% 7,54% 15,61% 8,57% 

standardni odklon 15,78% 30,63% 15,72% 19,36% 
Sharpov kazalnik 0,46 0,09 0,84 0,32 

spodnji standardni odklon 11,16% 22,03% 9,77% 12,98% 

Sortinov kazalnik 0,64 0,13 1,36 0,48 
 

Opomba: rf predstavlja netvegano donosnost oz. povprečno donosnost 90-dnevnih ameriških zakladnih menic (angl. treasury bill). Vir 

podatkov je spletna stran ameriške centralne banke (http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm); spodnji standardni 

odklon je standardni odklon, kjer se v izračunu upoštevajo samo donosnosti nižje od netvegane donosnosti 

Vir: lastni izračuni. 

Zanimiva je ugotovitev, da so že v obdobju 1997-2001 v vseh treh skupinah primerjav 

povprečne letne donosnosti value indeksov višje od povprečnih letnih donosnosti growth 

indeksov. To pomeni, da je bila precej višja rast cen delnic z visokimi tržnimi multiplikatorji 

v letih 1998 in 1999 glede na rast delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji že v naslednjih dveh 

letih, ko so predvsem tehnološke delnice veliko izgubile na vrednosti, popolnoma izničena. V 

prvem petletnem obdobju do največje razlike v povprečnih letnih donosnostih ter v vrednostih 

Sharpovih in Sortinovih kazalnikov prihaja pri neposredni primerjavi indeksov majhnih 

podjetij. Dve skrajnosti, se pravi visoko rast growth delnic na začetku prvega petletnega 

obdobja in velik padec ob koncu omenjenega obdobja, dodatno potrjuje velik standardni 
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odklon donosnosti growth indeksov, ki je v prvem petletnem obdobju občutno večji od 

standardnega odklona donosnosti value delnic. 

 

V drugem petletnem obdobju (2002-2006) lahko opazimo nekoliko spremenjeno sliko, kjer je 

razlika v donosnostih med value in growth indeksi precej višja, medtem ko so si standardni 

odkloni in spodnji standardni odkloni donosnosti indeksov v primerjavi precej bližje. Razlago 

za povečanje razlike v povprečnih letnih donosnostih in tudi v vrednostih Sharpovih in 

Sortinovih kazalnikov gre najbrž iskati pretežno v že omenjenem iskanju varnejših naložb, 

zlasti s strani investitorjev, ki so se v bližnji preteklosti »opekli« z investiranjem v growth 

delnice. Le-ti so z investiranjem v value delnice zviševali njihovo donosnost in s prodajo 

growth delnic zniževali donosnost slednjih. Zanimiva je tudi ugotovitev, da se je v drugem 

petletnem obdobju precej bolj splačalo investirati v manjša podjetja oz. v delnice podjetij z 

majhno tržno kapitalizacijo, saj sta tako value kot growth indeks v skupini majhnih podjetij 

dosegla višje povprečne letne donosnosti, prav tako pa tudi višje tveganju prilagojene mere 

donosnosti, kot sta jih dosegla omenjena indeksa v skupini velikih podjetij. 

 

Kakšne so razlike v Sharpovih in Sortinovih kazalnikih value in growth indeksov za celotno 

obdobje preučevanja in ali so te razlike statistično značilne, bomo preverili v naslednjem, 

zadnjem delu empirične raziskave. 

5.2.3 Primerjava donosnosti v celotnem desetletnem obdobju preučevanja 

Primerjava donosnosti value in growth indeksov za celotno obdobje preučevanja (Tabela 15) 

nam pokaže, da je povprečna letna donosnost value indeksa v vseh treh skupinah primerjav 

višja od povprečne letne donosnosti growth indeksa. V skupini velikih podjetij za 4,32 

odstotnih točk in v skupini majhnih podjetij za 5,71 odstotnih točk. Hkrati je letni standardni 

odklon donosnosti growth indeksa v vseh treh skupinah primerjav večji od letnega 

standardnega odklona donosnosti value indeksa. V skupini velikih podjetij za 4,84 odstotnih 

točk in v skupini majhnih podjetij kar za 9,82 odstotnih točk. Posledično je visoka tudi razlika 

v vrednostih Sharpovih in Sortinovih kazalnikov value in growth indeksov. Zanimiva je 

ugotovitev, da se vrednost omenjenih kazalnikov pri growth indeksih ne razlikuje bistveno 

glede na velikost podjetij. Drugače je z value indeksi, kjer je najvišja vrednost Sharpovega in 

Sortinovega kazalnika pri indeksu majhnih podjetij Russell 2000® Value. Posledično je 

razlika med vrednostjo tako Sharpovega kot tudi Sortinovega kazalnika value in growth 

indeksa največja prav v skupini majhnih podjetij. 
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Tabela 15:  Primerjalni prikaz povprečne letne donosnosti in tveganju prilagojenih mer donosnosti (Sharpov in 

Sortinov kazalnik) value in growth indeksa v celotnem desetletnem obdobju preučevanja znotraj treh različnih 

skupin indeksov 

Russell 3000® - splošni indeks 

1997 - 2006  
Value Growth 

netvegana donosnost (rf) 3,55% 
povprečna letna donosnost 11,61% 7,13% 

standardni odklon 14,34% 19,46% 
Sharpov kazalnik 0,56 0,18 

spodnji standardni odklon 9,50% 14,15% 

Sortinov kazalnik 0,85 0,25 
 

Russell 1000® - indeks velikih podjetij 

1997 - 2006  
Value Growth 

netvegana donosnost (rf) 3,55% 
povprečna letna donosnost 11,53% 7,21% 

standardni odklon 14,52% 19,36% 
Sharpov kazalnik 0,55 0,19 

spodnji standardni odklon 9,62% 14,03% 

Sortinov kazalnik 0,83 0,26 
 

Russell 2000® - indeks majhnih podjetij 

1997 - 2006 
 Value Growth 

netvegana donosnost (rf) 3,55% 
povprečna letna donosnost 13,77% 8,06% 

standardni odklon 15,69% 25,51% 
Sharpov kazalnik 0,65 0,18 

spodnji standardni odklon 10,49% 18,08% 

Sortinov kazalnik 0,97 0,25 
 

Opomba: rf predstavlja netvegano donosnost oz. povprečno donosnost 90-dnevnih ameriških zakladnih menic (angl. treasury bill). Vir 

podatkov je spletna stran ameriške centralne banke (http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm); spodnji standardni 

odklon je standardni odklon, kjer se v izračunu upoštevanjo samo donosnosti nižje od netvegane donosnosti 
 

Vir: lastni izračuni. 

5.2.3.1 Izračun statistične značilnosti razlik v Sharpovih kazalnikih 

Pred ugotavljanjem, ali so razlike v vrednostih Sharpovih kazalnikov med value in growth 

indeksi statistično značilne, smo najprej s pomočjo Kolmogorov-Smirnov preizkusa, katerega 

rezultati so v prilogi C, ugotovili, da se mesečne donosnosti vseh šestih indeksov v analizi 

porazdeljujejo normalno. S tem je izpolnjen potrebni pogoj za uporabo Jobson & Korkie z-

preizkusa statistične značilnosti razlik v Sharpovih kazalnikih za vsakega izmed treh parov 

indeksov. Za izračun z-statistike smo uporabili formuli 19 in 20. Rezultati omenjenega 

preizkusa so predstavljeni v Tabeli 16. 
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Tabela 16: Izračun statistične značilnosti razlik v Sharpovih kazalnikih za vsakega izmed treh parov indeksov 

primerjava razlik 
Russell 3000® Value 

in 

Russell 3000® Growth 

Russell 1000® Value 

in 

Russell 1000® Growth 

Russell 2000® Value 

in 

Russell 2000® Growth 

evgegv rsrs −  0,010549 0,010141 0,018993 

θ  0,000005 0,000005 0,000008 

JKz  4,89 4,67 6,68 

sig. 0,000 0,000 0,000 

 

Vir: lastni izračuni. 

Na podlagi vrednosti z-statistike lahko pri stopnji značilnosti α = 0,01 zavržemo ničelno 

hipotezo, da ni razlike med vrednostjo Sharpovega kazalnika za value in growth indeks, in 

sicer pri vseh treh primerjanih parih indeksov. Na podlagi tega lahko zaključimo, da obstaja 

statistično značilna razlika v vrednosti Sharpovega kazalnika med value in growth indeksom 

pri vseh treh primerjanih parih indeksov. Razlika je statistično najbolj značilna pri primerjavi 

vrednosti Sharpovega kazalnika value in growth indeksa majhnih podjetij Russell 2000® 

(najvišja vrednost JKz ), kjer je razlika v vrednosti omenjenega kazalnika tudi največja. 

5.2.3.2 Kumulativna donosnost v celotnem desetletnem obdobju preučevanja 

Za konec smo pogledali še, kakšno kumulativno donosnost so obravnavani indeksi dosegli v 

celotnem desetletnem obdobju preučevanja.  Iz Slike 2 je razvidno, da so vsi Russellovi value 

indeksi v omenjenem obdobju dosegli občutno višjo kumulativno donosnost od primerjanih 

growth indeksov, kljub temu da je bila kumulativna donosnost vseh growth indeksov še na 

začetku leta 2000 precej višja od primerjanih value indeksov.  

 

Splošni indeks Russell 3000® Value je tako v desetletnem obdobju preučevanja dosegel 

kumulativno donosnost v višini 186,8%, medtem ko je primerjani indeks Russell 3000® 

Growth v enakem obdobju dosegel 68,3% kumulativno stopnjo donosa, kar je 118,5 odstotnih 

točk manj. Indeks velikih podjetij Russell 1000® Value je v tem obdobju dosegel 

kumulativno donosnost v višini 183,9%, indeks velikih podjetij Russell 1000® Growth pa 

69,9% oziroma 114 odstotnih točk manj od prvega. Pričakovano je najvišja razlika med 

kumulativno donosnostjo indeksa majhnih podjetij Russell 2000® Value in kumulativno 

donosnostjo indeksa majhnih podjetij Russell 2000® Growth. Value indeks je v celotnem 

desetletnem obdobju preučevanja dosegel kumulativno donosnost v višini 247,7%, medtem 

ko je growth indeks obdobje zaključil pri kumulativni donosnosti 61%. Razlika v kumulativni 

stopnji donosa je bila tako kar 186,7 odstotnih točk. 
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Slika 2:  Primerjalni prikaz gibanja indeksa kumulativne donosnosti Russellovih value in growth indeksov v 

celotnem desetletnem obdobju preučevanja znotraj treh različnih skupin indeksov (31.12.1996 = 100) 
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Vir: http://www.russell.com/indexes. 
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5.3  Ugotovitve 

Že pri izračunu Sharpovih in Sortinovih kazalnikov za posamezna leta so njihove vrednosti 

pogosteje višje pri value indeksih kot pri growth indeksih. Kljub večkrat oteženi primerjavi 

zaradi negativnih vrednosti omenjenih kazalnikov v letih z negativno donosnostjo pa hitro 

postane jasno, da bodo vrednosti tako Sharpovih kot Sortinovih kazalnikov pri value indeksih 

v daljšem časovnem obdobju zagotovo višje kot pri growth indeksih, saj so donosnosti value 

indeksov v letih z negativno donosnostjo manj negativne kot so le-te pri growth indeksih. 

Primerjava tveganju prilagojenih mer donosnosti v dveh petletnih in v celotnem desetletnem 

obdobju nam takšne domneve potrdi.  

 

Na podlagi rezultatov analize donosnosti in ob zavedanju vseh že omenjenih omejitev 

raziskave lahko ugotovimo, da se je v omenjenem desetletnem obdobju preučevanja 

investitorjem bolj splačalo investirati v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji, in sicer ne 

glede na to, ali so dajali prednost večjim ali manjšim podjetjem. Kumulativna donosnost 

value indeksov je bila v vseh treh primerih vsaj za 114 odstotnih točk višja od kumulativne 

donosnosti primerjanega growth indeksa. Dodatno lahko ugotovimo, da so bili investitorji v 

delnice z nizkimi multiplikatorji vrednotenja, ki so izbrali podjetja z majhno tržno 

kapitalizacijo, še dodatno nagrajeni, česar pa ne moremo trditi za investitorje v delnice z 

visokimi tržnimi multiplikatorji. 

 

Kot že rečeno, je omenjena analiza narejena na Russellovih value in growth indeksih, ki jih 

podjetje Russell Investments oblikuje na podlagi svoje metodologije in kjer je utež 

posameznega podjetja v enem in v drugem indeksu odvisna od vrednosti kazalnika P/B in 

pričakovane prihodnje rasti podjetja s strani analitikov. Torej že z nakupom investicijskih 

skladov, ki posnemajo Russellove value indekse, bi lahko ustvarili višjo donosnost, kot če bi 

se odločili za sklade, ki posnemajo Russellove growth indekse. V primeru dodatne analize 

določenih finančnih kazalnikov in izborom le najboljših podjetij znotraj tistih, ki imajo 

največje uteži v value indeksih, podobno kot je to v svoji raziskavi naredil Piotroski (2000), 

pa bi donosnost lahko še precej izboljšali. 

SKLEP 

Investiranje na osnovi temeljne vrednosti lahko preučujemo bodisi skozi teoretični bodisi 

skozi praktični vidik. Mi smo na obravnavano tematiko pogledali iz obeh zornih kotov. Skozi 

teoretični vidik smo sistematično predstavili nekatere najbolj odmevne akademske študije 

donosnosti investiranja v delnice z nizkimi tržnimi multiplikatorji (value delnice) in njihovo 

primerjavo z donosnostjo investiranja v delnice z visokimi tržnimi multiplikatorji (growth 

delnice). Omenjene študije so, kljub temu da so narejene na podlagi dejanskih preteklih 

podatkov o delnicah, ki so kotirale na različnih delniških trgih, večkrat preveč mehanske, saj 

ponavadi ne upoštevajo dejavnikov kot so transakcijski stroški in davčna obremenitev, zaradi 

česar tudi ne odražajo efektivne donosnosti, do katere bi prišlo v primeru dejanske investicije. 
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Zaradi tega smo v nadaljevanju investiranje na osnovi temeljne vrednosti predstavili tudi 

skozi praktični vidik, pri čemer smo najprej pogledali, v kakšnih oblikah se omenjena 

investicijska strategija pojavlja v praksi, nato pa pregledali dosežke nekaterih najuspešnejših 

investitorjev, ki zagovarjajo omenjeno investicijsko filozofijo. 

 

Sistematična predstavitev akademskih študij nam pokaže, da so si avtorji povečini enotni 

glede obstoja value premije. Razlika v presežni donosnosti delnic z nizkimi tržnimi 

multiplikatorji glede na delnice z visokimi tržnimi multiplikatorji je še najbolj očitna pri 

delnicah z majhno tržno kapitalizacijo, čeprav je value premija prisotna tudi pri delnicah z 

veliko tržno kapitalizacijo. Presežna donosnost je dokazano prisotna v različnih obdobjih in 

na različnih delniških trgih po svetu. Pri razlagi vzrokov za obstoj value premije pa so se 

finančni ekonomisti razdelili na dva nasprotujoča si pola. Zagovorniki moderne finančne 

teorije in hipoteze učinkovitega trga kapitala vidijo v value premiji predvsem kompenzacijo 

za večje tveganje, ki ga investitorji prevzemajo z investiranjem v delnice z nizkimi tržnimi 

multiplikatorji. Na drugi strani zagovorniki vedenjskih financ višjo donosnost value delnic v 

primerjavi z growth delnicami pripisujejo podcenjenosti prvih in precenjenosti slednjih. Do 

tega prihaja zaradi različnih miselnih pristranskosti in neracionalnega obnašanja tako 

individualnih kot tudi institucionalnih investitorjev na kapitalskih trgih, kar pa racionalni 

investitorji zaradi omejenosti arbitraže na kratki rok ne morejo izkoristiti. Odstopanje cen 

delnic od njihovih notranjih vrednosti je tako ponavadi odpravljeno šele v nekem daljšem 

časovnem obdobju, zaradi česar je na dolgi rok donosnost value delnic v povprečju višja od 

donosnosti growth delnic. Rezultati študij so bolj na strani zagovornikov vedenjskih financ, 

saj relativno višja donosnost delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji največkrat ni bila 

pospremljena z relativno višjimi vrednostmi tradicionalnih mer tveganja, kot sta standardni 

odklon donosnosti in beta. 

 

V praksi se investiranje na osnovi temeljne vrednosti lahko pojavlja v treh oblikah, in sicer 

kot pasivno iskanje vrednostnih papirjev, nasprotno investiranje ali pa kot aktivistično 

investiranje. Vsem trem oblikam investiranja je skupno to, da investitorjem pri odločanju o 

morebitni investiciji v vrednostne papirje osnovo predstavlja temeljna oz. notranja vrednost. 

Večina najuspešnejših in najbolj priznanih investitorjev na osnovi temeljne vrednosti izhaja iz 

t.i. Grahamove investicijske šole in se poslužuje investiranja v podcenjene vrednostne papirje, 

največkrat delnice, s katerimi se trguje pri ceni, ki je nižja od njihove temeljne vrednosti. 

Omenjenim investitorjem je veliko bližje vedenjska razlaga obstoja value premije. Zavedajo 

se, da je temeljna vrednost določenega vrednostnega papirja eno, trenutna cena, po kateri se z 

njim trguje pa nekaj drugega. Verjamejo, da cena vrednostnega papirja na dolgi rok stremi k 

njegovi temeljni vrednosti, vendar pa se zaradi neučinkovitosti kapitalskega trga kratkoročno 

večkrat odmika od te vrednosti, kar preudaren in potrpežljiv investitor lahko izkoristi. S 

strategijo investiranja v vrednostne papirje, katerih cena je trenutno precej nižja od ocenjene 

notranje vrednosti, bo investitor, ki ne pade pod vpliv trenutnega razpoloženja na trgu, na 

dolgi rok dosegal nadpovprečno donosnost.  
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Da je takšen način razmišljanja pravilen, potrjujejo tudi investicijski dosežki najuspešnejših 

investitorjev na osnovi temeljne vrednosti, ki so več let ali celo desetletij zapored sistematično 

premagovali trg oziroma dosegali višje donosnosti od določenega splošnega delniškega 

indeksa. Obravnavani investitorji so delovali v različnih obdobjih, investirali v povsem 

različne vrednostne papirje in razvili svojevrstne načine izbora vrednostnih papirjev primernih 

za investicijo. Nekateri so imeli svoje premoženje precej razpršeno, drugi močno 

koncentrirano. Eni so investirali le na podlagi kvantitativnih kriterijev, drugi so velik 

poudarek dajali kvalitativnim kriterijem. Kljub tej raznolikosti pa so imeli pomembno skupno 

točko. Pri sprejemanju investicijskih odločitev so vsi izhajali iz temeljne vrednosti in le-to 

primerjali s trenutno ceno vrednostnega papirja na trgu. V kolikor sta se ti dve vrednosti 

občutno razlikovali, so se odločili za investicijo. Zavedali so se, da bo razlika prej ali slej 

odpravljena in da jim samo takšen način investiranja lahko zagotavlja nadpovprečno 

uspešnost v nekem daljšem časovnem obdobju. 

 

Analiza Russellovih value in growth indeksov v obdobju 1997–2006 na ameriškem delniškem 

trgu potrjuje ugotovitve številnih akademikov in investitorjev, tj. da so delnice z nizkimi 

tržnimi multiplikatorji v daljšem časovnem obdobju donosnejše od delnic z visokimi tržnimi 

multiplikatorji tudi po prilagoditvi za tveganje v obliki Sharpovih in Sortinovih kazalnikov. 

Vrednost Sharpovih kazalnikov je za celotno desetletno obdobje preučevanja statistično 

značilno višja pri vseh obravnavanih value indeksih v primerjavi z growth indeksi ne glede na 

velikost podjetij. Do največjih razlik pa prihaja znotraj skupine majhnih podjetij. 

 

Empirične študije donosnosti delnic z nizkimi tržnimi multiplikatorji s strani številnih 

akademikov, dejanski rezultati in skupna miselnost najuspešnejših investitorjev ter lastna 

analiza Russellovih value in growth delniških indeksov nam tako dajejo pritrdilni odgovor na 

vprašanje postavljeno v uvodu, in sicer, ali je investiranje na osnovi temeljne vrednosti 

strategija, s katero se na dolgi rok da premagovati trg. Seveda se s tem takoj pojavi vprašanje, 

zakaj potem takšna strategija investiranja ni bolj široko sprejeta med investitorji. Odgovor 

ponujajo vedenjske finance, katerih zagovorniki so prepričani, da se tako individualni kot 

profesionalni investitorji pri sprejemanju investicijskih odločitev pogosto obnašajo 

neracionalno. Individualne investitorje k takšnemu obnašanju vodijo napačna pričakovanja, ki 

izhajajo iz različnih miselnih pristranskosti, medtem ko sta pri profesionalnih investitorjih 

glavna razloga za neracionalno obnašanje problem agenta in relativno kratki časovni horizont, 

v katerem stranke od profesionalnih investitorjev pričakujejo določene investicijske rezultate. 

Ravno čas in potrpežljivost, ki sta na dolgi rok glavna zaveznika strategije investiranja na 

osnovi temeljne vrednosti, pa investitorjem povzročata največ težav. V želji po hitrem 

zaslužku se večina investitorjev ne obnaša racionalno in posledično ne dosega niti povprečne 

donosnosti na trgu. Ker bosta pohlep in vpliv čustev na odločanje vedno prisotna na delniških 

trgih, lahko z veliko mero gotovosti zaključimo, da bodo investitorji na osnovi temeljne 

vrednosti tudi v prihodnjih obdobjih nadpovprečno uspešni. 
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PRILOGE 

PRILOGA A: SLOVARČEK SLOVENSKIH PREOVDOV TUJIH IZRAZOV 

 

activist value investing – aktivistično investiranje 

agency problem – problem agenta 

availability bias – pristranskost razpoložljivosti 

behavioral finance – vedenjske finance 

benchmark – primerjalni indeks 

capital asset pricing model (CAPM) – model določanja cen dolgoročnih naložb 

circle of competence – območje razumevanja 

cognitive bias – miselna pristranskost 

contrarian investing – nasprotno investiranje 

data selection bias – pristranskost izbire podatkov 

data snooping – manipuliranje s podatki 

dispozition effect – dispozicijski učinek 

downside risk – spodnje tveganje 

earnings yield – razmerje med dobičkom na delnico in ceno delnice 

efficient market hypothesis (EMH) – hipoteza učinkovitega kapitalskega trga 

errors – napake 

excess return – presežna donosnost 

exchange traded fund (ETF) – indeksni investicijski sklad 

factor loadings – faktorske uteži 

framing – različno dojemanje določene situacije 

free cash flow to equity – prosti denarni tok lastniškega kapitala 

fundamental analysis – temeljna analiza 

fundamental risk – temeljno tveganje 

goodwill – dobro ime 

growth investing – investiranje v hitro rastoče delnice 

growth stock – delnica z visokimi tržnimi multiplikatorji 

herd bevaior – čredno obnašanje 

heursitic decision processes – hevristični procesi odločanja 

hindsight bias – pristranskost glede predvidevanja preteklosti 

index funds – indeksni skladi 

initial public offering (IPO) – prva javna ponudba vrednostnih papirjev 

intrinsic value – notranja oz. temeljna vrednost 

investor sentiment – investitorjev sentiment 

january effect – januarski učinek 

Jensen's measure – Jensenova mera 

limits to arbitrage – omejenost arbitraže 
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long-term reversals – dolgoročni obrati 

loss aversion – nenaklonjenost izgubi 

margin of safety – varnostni faktor 

market portfolio – tržno premoženje oz. tržni portfelj 

mental accounting – miselno preračunavanje 

mental accounts – miselni računi 

mental shortcuts – miselne bližnjice 

mean reversion – obrat k povprečni vrednosti 

momentum effect – kratkoročno nadaljevanje vzorca 

noise trading – trgovanje na podlagi nepomembnih informacij 

noise trader risk – tveganje trgovanja na podlagi nepomembnih informacij 

overconfidence – pretirana samozavest 

overreaction – pretiran odziv 

owner earnings – dobiček lastniškega kapitala 

passive screening – pasivno iskanje vrednostnih papirjev primernih za investicijo 

portfolio manager – upravitelj premoženja 

price-to-book value – multiplikator knjigovodske vrednosti na delnico 

price-to-dividend ratio – multiplikator dividende 

price-to-earnings ratio – multiplikator čistega dobička na delnico 

prospect theory – teorija izgledov 

proxy – nadomestni pokazatelj 

psychology of misjudgment – psihologija napačne presoje 

public utility company – javno storitveno podjetje 

random walk – naključni hod 

regret avoidance – izogibanje obžalovanja 

representativeness – reprezentativnost 

reversion to the mean – vračanje k povprečni vrednosti 

risk averse – nenaklonjen tveganju  

rule of thumb – pravilo palca 

security analysis – analiza vrednostnih papirjev 

self-attribution bias – pristranskost samopripisovanja zaslug 

semi-strong form hypothesis – srednje močna oblika učinkovitosti 

Sharpe ratio – Sharpov kazalnik 

size effect – učinek velikosti podjetja 

Sortino ratio – Sortinov kazalnik 

statistical bias – statistična pristranskost 

stock prices volatility – nestanovitnost cen delnic 

strong form hypothesis – močna oblika učinkovitosti 

surviviorship bias – pristranskost preživetja 

systematic risk – sistematično tveganje 

treasury bill (T-bill) – ameriška zakladna menica 

Treynor ratio – Treynorjev kazalnik 
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twin shares – delniški dvojčki 

underreaction – prešibak odziv 

unsystematic risk – nesistematično tveganje 

upside risk – zgornje tveganje 

value investing – investiranje na osnovi temeljne vrednosti 

value investor – investitor na osnovi temeljne vrednosti 

value stock – delnica z nizkimi tržnimi multiplikatorji 

value premium – value premija 

volatility – nestanovitnost 

weak form hypothesis – šibka oblika učinkovitosti 

weekend effect – učinek konca tedna 

word of mouth – govorice 

zero-sum game – igra z ničelno vsoto 
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PRILOGA B: INVESTICIJSKI REZULTATI NEKATERIH INVESTITORJEV IZ 

»GRAHAMOVE INVESTICIJSKE ŠOLE« 

Priloga B1: Buffett Partnership, Ltd. 

Tabela 1: Donosnost naložb družbe Buffett Partnership in rast delniškega indeksa Dow Jones Industrial Average 

po posameznih letih v obdobju 1957 – 1969 

leto Buffett Partnership (%) Dow Jones Industrial Average (%) razlika 

1957 10,4 -8,4 18,8 
1958 40,9 38,5 2,4 
1959 25,9 20,0 5,9 
1960 22,8 -6,2 29 
1961 45,9 22,4 23,5 
1962 13,9 -7,6 21,5 
1963 38,7 20,6 18,1 
1964 27,8 18,7 9,1 
1965 47,2 14,2 33 
1966 20,4 -15,7 36 
1967 35,9 19,0 16,9 
1968 58,8 7,7 51,1 
1969 6,8 -11,6 18,4 

 

povprečna donosnost 29,5 7,4 22,1 
standardni odklon 15,7 16,7  

Opomba:  Povprečna letna donosnost je izračunana kot geometrijsko povprečje. 

Vir: Buffett (1984, str 7) in lastni izračuni. 
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Priloga B2: Berkshire Hathaway, Inc. 

Tabela 2: Primerjava rasti knjigovodske vrednosti delnice Berkshire Hathaway z rastjo delniškega indeksa 

S&P 500 po posameznih letih v obdobju 1965 – 2006 

leto 
knjigovodska vrednost 

delnice BH (%) 
S&P 500  

z vključenimi dividendami (%) 
razlika 

1965 23,8 10,0 13,8 
1966 20,3 -11,7 32,0 
1967 11,0 30,9 -19,9 
1968 19,0 11,0 8,0 
1969 16,2 -8,4 24,6 
1970 12,0 3,9 8,1 
1971 16,4 14,6 1,8 
1972 21,7 18,9 2,8 
1973 4,7 -14,8 19,5 
1974 5,5 -26,4 31,9 
1975 21,9 37,2 -15,3 
1976 59,3 23,6 35,7 
1977 31,9 -7,4 39,3 
1978 24,0 6,4 17,6 
1979 35,7 18,2 17,5 
1980 19,3 32,3 -13,0 
1981 31,4 -5,0 36,4 
1982 40,0 21,4 18,6 
1983 32,3 22,4 9,9 
1984 13,6 6,1 7,5 
1985 48,2 31,6 16,6 
1986 26,1 18,6 7,5 
1987 19,5 5,1 14,4 
1988 20,1 16,6 3,5 
1989 44,4 31,7 12,7 
1990 7,4 -3,1 10,5 
1991 39,6 30,5 9,1 
1992 20,3 7,6 12,7 
1993 14,3 10,1 4,2 
1994 13,9 1,3 12,6 
1995 43,1 37,6 5,5 
1996 31,8 23,0 8,8 
1997 34,1 33,4 0,7 
1998 48,3 28,6 19,7 
1999 0,5 21,0 -20,5 
2000 6,5 -9,1 15,6 
2001 -6,2 -11,9 5,7 
2002 10,0 -22,1 32,1 
2003 21,0 28,7 -7,7 
2004 10,5 10,9 -0,4 
2005 6,4 4,9 1,5 
2006 18,4 15,8 2,6 
2007 11,0 5,5 5,5 

 

povprečna letna donosnost 21,1 10,3 10,8 
kumulativna donosnost 400.863 6.840  

standardni odklon 14,3 16,6  
Opomba:  Knjigovodska vrednost delnice je po davkih, medtem ko so vrednosti indeksa S&P 500 skupaj z dividendami pred davki. 

Zaradi tega je razlika v primeru pozitivne rasti indeksa nekoliko podcenjena, v primeru negativne rasti pa precenjena. 

Povprečna letna donosnost je izračunana kot geometrijsko povprečje. 

Vir: Letno poročilo Berkshire Hathaway za leto 2007, str. 2 in lastni izračuni. 
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Priloga B3: Walter Schloss Partnership 

Tabela 3: Donosnost naložb družbe Walter Schloss Partnership in rast delniškega indeksa S&P 500 po 

posameznih letih v obdobju 1956 – 1984 

leto 
Walter Schloss  

Partnership (%) 
S&P 500  

z vključenimi dividendami (%) 
razlika 

1956 6,8 7,5 -0,7 

1957 -4,7 -10,5 5,8 

1958 54,6 42,1 12,5 

1959 23,3 12,7 10,6 

1960 9,3 -1,6 10,9 

1961 28,8 26,4 2,4 

1962 11,1 -10,2 21,3 

1963 20,1 23,3 -3,2 

1964 22,8 16,5 6,3 

1965 35,7 13,1 22,6 

1966 0,7 -10,4 11,1 

1967 34,4 26,8 7,6 

1968 35,5 10,6 24,9 

1969 -9,0 -7,5 -1,5 

1970 -8,2 2,4 -10,6 

1971 28,3 14,9 13,4 

1972 15,5 19,8 -4,3 

1973 -8,0 -14,8 6,8 

1974 -6,2 -26,6 20,4 

1975 52,2 36,9 15,3 

1976 39,2 22,4 16,8 

1977 34,4 -8,6 43,0 

1978 48,8 7,0 41,8 

1979 39,7 17,6 22,1 

1980 31,1 32,1 -1,0 

1981 24,5 -6,7 31,2 

1982 32,1 20,2 11,9 

1983 51,2 22,8 28,4 

1984 (samo 1. četrtletje) 1,1 -2,3 3,4 
 

povprečna letna donosnost 21,3 8,4 12,9 
kumulativna donosnost 23.105 887 22.218 

standardni odklon 19,7 17,0  
Opomba:  Rast indeksa S&P 500 se nekoliko razlikuje od rasti S&P 500 iz Tabel 2 in 5, kar je posledica drugačnega upoštevanja 

reinvestiranih dividend. Povprečna letna donosnost je izračunana kot geometrijsko povprečje. 

Vir: Povzeto po The Superinvestors of Graham-And-Doddsville (1984, str. 6) in lastni izračuni. 
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Priloga B4: Tweedy, Browne Partnership 

Tabela 4: Donosnost naložb družbe Tweedy, Browne Partnership in rast delniškega indeksa S&P 500 po 

posameznih letih v obdobju 1968 – 1983 

leto 
(fiskalno leto se konča 30. septembra) 

Tweedy, Browne 
Partnership (%) 

S&P 500 z vključenimi 
dividendami (%) 

razlika 

1968 (samo 9 mesecev) 27,6 8,8 18,8 

1969 12,7 -6,2 18,9 

1970 -1,3 -6,1 4,8 

1971 20,9 20,4 0,5 

1972 14,6 15,5 -0,9 

1973 8,3 1,0 7,3 

1974 1,5 -38,1 39,6 

1975 28,8 37,8 -9,0 

1976 40,2 30,1 10,1 

1977 23,4 -4,0 27,4 

1978 41 11,9 29,1 

1979 25,5 12,7 12,8 

1980 21,4 21,1 0,3 

1981 14,4 -2,7 17,1 

1982 10,2 10,1 0,1 

1983 35 44,3 -9,3 
 

povprečna letna donosnost  20,0 7,0 13,0 
kumulativna donosnost 1.661 239 1.422 
standardni odklon 12,6 19,9  

Opomba:  Donosnost naložb družbe in donosnost indeksa S&P 500 je za vsako leto z izjemo leta 1968 izračunana od konca septembra 

tekočega leta glede na konec septembra predhodnega leta. Zaradi tega je rast indeksa S&P 500 nekoliko drugačna kot v 

Tabelah 2, 3 in 5. Povprečna letna donosnost je izračunana kot geometrijsko povprečje. 

Vir: Povzeto po The Superinvestors of Graham-And-Doddsville (1984, str. 7) in lastni izračuni. 
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Priloga B5: Sequioa Fund, Inc. 

Tabela 5: Donosnost naložb vzajemnega sklada Sequoia in rast delniškega indeksa S&P 500 po posameznih 

letih v obdobju 1971 – 2006 

leto Sequoia Fund (%) 
S&P 500 z vključenimi 

dividendami (%) 
razlika 

1971 13,6 14,3 -0,6 

1972 3,6 19,0 -15,4 

1973 -24,8 -14,7 -10,1 

1974 -15,5 -26,5 11,0 

1975 61,8 37,3 24,5 

1976 72,4 24,0 48,4 

1977 19,9 -7,2 27,1 

1978 23,9 6,5 17,4 

1979 12,1 18,6 -6,6 

1980 12,7 32,5 -19,9 

1981 21,5 -4,9 26,4 

1982 31,1 21,6 9,5 

1983 27,3 22,6 4,8 

1984 18,5 6,3 12,2 

1985 28,0 31,8 -3,8 

1986 13,4 18,7 -5,3 

1987 7,4 5,2 2,2 

1988 11,1 16,6 -5,5 

1989 27,9 31,7 -3,7 

1990 -3,8 -3,1 -0,7 

1991 40,0 30,5 9,6 

1992 9,4 7,6 1,7 

1993 10,8 10,1 0,7 

1994 3,3 1,3 2,0 

1995 41,4 37,5 3,9 

1996 21,7 23,0 -1,3 

1997 43,2 33,3 9,9 

1998 35,3 28,6 6,7 

1999 -16,5 21,0 -37,6 

2000 20,1 -9,1 29,2 

2001 10,5 -11,9 22,4 

2002 -2,6 -22,1 19,5 

2003 17,1 28,7 -11,6 
 

povprečna letna donosnost 16,3 11,5 4,8 
kumulativna donosnost 14.780 3.660 11.120 

standardni odklon 20,2 17,5  
Opomba:  Povprečna letna donosnost je izračunana kot geometrijsko povprečje. 

Vir: Domača stran vzajemnega sklada Sequoia in lastni izračuni. 
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Priloga B6: Charles Munger Partnership 

Tabela 6: Donosnost naložb družbe Charles Munger Partnership in rast delniškega indeksa Dow Jones 

Industrial Average po posameznih letih v obdobju 1962 – 1975 

leto 
Charles Munger  
Partnership (%) 

Dow Jones Industrial Average (%) razlika 

1962 30,1 -7,6 37,7 

1963 71,7 20,6 51,1 

1964 49,7 18,7 31 

1965 8,4 14,2 -5,8 

1966 12,4 -15,7 28,1 

1967 56,2 19 37,2 

1968 40,4 7,7 32,7 

1969 28,3 -11,6 39,9 

1970 -0,1 8,7 -8,8 

1971 25,4 9,8 15,6 

1972 8,3 18,2 -9,9 

1973 -31,9 -13,1 -18,8 

1974 -31,5 -23,1 -8,4 

1975 73,2 44,4 28,8 
 

povprečna letna donosnost 19,8 4,9 14,9 
kumulativna donosnost 1.156,7 96,4 1.060,3 

standardni odklon 33,3 18,5  
Opomba:  Povprečna letna donosnost je izračunana kot geometrijsko povprečje. 

Vir: Povzeto po The Superinvestors of Graham-And-Doddsville (1984, str. 10) in lastni izračuni. 



 

 10 

PRILOGA C: PREVERJANJE NORMALNE PORAZDELITVE MESEČNIH 

DONOSNOSTI  

Kolmogorov-Smirnov preizkus 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) preizkus v ničelni hipotezi predpostavlja, da je vzorec podatkov 

normalno porazdeljen. V kolikor je z vrednost K-S preizkusa statistično značilna pri določeni 

stopnji značilnosti (vsaj α=0,05), ničelno hipotezo zavržemo in zaključimo, da vzorec 

podatkov ni normalno porazdeljen. 

Tabela 7: Prikaz rezultatov Kolmogorov-Smirnov preizkusa normalne porazdelitve mesečnih donosnosti za 

vsakega izmed šestih indeksov vključenih v analizo 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

120 120 120 120 120 120

,00968 ,00594 ,01147 ,00671 ,00795 ,00961

,041391 ,056180 ,045293 ,073655 ,044968 ,041928

,071 ,043 ,059 ,056 ,066 ,071

,046 ,039 ,050 ,039 ,039 ,053

-,071 -,043 -,059 -,056 -,066 -,071

,778 ,470 ,650 ,619 ,726 ,780

,581 ,980 ,792 ,839 ,667 ,577

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Russell

3000(R)

Value

Russell

3000(R)

Growth

Russell

1000(R)

Value

Russell

1000(R)

Growth

Russell

2000(R)

Value

Russell

2000(R)

Growth

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
 

Vir: lastni izračuni, SPSS. 

Na podlagi rezultatov K-S preizkusa (Tabela 7) ničelne hipoteze ne moremo zavrniti pri 

nobeni od obravnavanih spremenljivk (z < z(α=0,05)=1,96), zaradi česar lahko zaključimo, da se 

mesečne donosnosti pri vseh obravnavanih indeksih porazdeljujejo normalno. 

 

 


