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UVOD 
 
Zagovorniki neoklasične finančne teorije so zadnjih trideset let dokazovali, da je trg kapitala 
učinkovit in da finančni investitorji1 ne morejo konstantno dosegati presežnih donosnosti, to je 
donosnosti, ki investitorjem prinesejo višjo donosnost od tiste, ki ustreza danemu tveganju. Po 
drugi strani pa finančni investitorji neprestano iščejo poti za doseganje presežnih donosnosti. 
Zato je v finančni teoriji vedno aktualno vprašanje, ali je trg kapitala res učinkovit in 
posledično finančni investitorji ne morejo dosegati presežnih donosnosti na podlagi vseh 
razpoložljivih informacij? Enega od možnih odgovorov na to vprašanje skušam podati v tem 
diplomskem delu.  
 
V sedemdesetih letih je z razvojem vedenjskih financ prišlo do razvoja različnih hipotez, ki so 
skušale gibanje cen vrednostnih papirjev razložiti z vedenjskega vidika. Skladno z njimi se naj 
cene delnic ne bi gibale naključno, kot je to veljalo do tedaj, ampak naj bi nanje vplivali 
številni človeški dejavniki, ki jih investitorji lahko izkoriščajo. Ena izmed takšnih hipotez, ki 
se je kasneje mnogokrat empirično preverjala, je hipoteza premočnega odziva investitorjev.  
 
Hipoteza premočnega odziva, ki sta jo med prvimi oblikovala De Bondt in Thaler leta 1984, 
pravi, da se investitorji premočno odzivajo na nove informacije o podjetju, zato cene 
vrednostnih papirjev neobičajno visoko narastejo ali padejo. V prihodnjih obdobjih pa 
investitorji spoznajo, da so s svojimi odzivi na prihod informacij pretiravali, kar povzroči 
popravek cen vrednostnih papirjev, ki se vrnejo na »pravo« raven, to je na raven, kjer cena 
ravno ustreza danemu tveganju. Skladno s hipotezo premočnega odziva bo premoženje 
preteklih zmagovalcev, v katerega so uvrščene delnice, ki so dosegle višje pretekle 
kumulativne donosnosti, v prihodnjih obdobjih v povprečju doseglo nižjo donosnost kot 
premoženje poražencev, v katerega so uvrščene delnice, ki so dosegle nižje pretekle 
kumulativne donosnosti. Hipoteza premočnega odziva pravi, da če se investitorji in posledično 
cene delnic sistematično premočno odzivajo, potem lahko prihodnje gibanje cen v nasprotno 
smer napovemo že na osnovi preteklih podatkov o cenah delnic, ne da bi pri tem potrebovali 
kakršne koli računovodske podatke. To pomeni, da so donosnosti delnic vsaj deloma 
napovedljive in da gre za kršitev šibke oblike učinkovitosti trga kapitala. Investitorji, ki se 
zavedajo premočnega odziva, se lahko okoristijo s tem pojavom tako, da kupujejo trenutne 
poražence, katerih donosnost se bo v skladu s hipotezo premočnega odziva v prihodnosti 
povečala, in se izogibajo trenutnih zmagovalcev. 
 
V tej diplomski nalogi bom na podlagi metodologije, ki so jo uporabili De Bondt in Thaler 
(1984), Jegadeesh (1990) in Chopra et al. (1992), za obdobje od januarja 1998 do junija 2003 
empirično preverjala, ali premočno odzivanje posameznikov na nove informacije vpliva na 
cene delnic na slovenskem trgu kapitala, kot to predvideva hipoteza premočnega odziva. Na 
podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo o napovedljivosti donosnosti delnic in o šibki 
obliki učinkovitosti trga kapitala v Sloveniji v proučevanem obdobju.  
                                                 
1 Pojem investitor bo v nadaljevanju pomenil investitorja v finančno premoženje. 
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V prvem poglavju predstavljam pojem učinkovitosti trga kapitala, hipotezo učinkovitega trga 
kapitala vključno s tremi razpoznavnimi oblikami informacijske učinkovitosti, kot jih je 
opredelil Fama (1970), in nekatere od mnogih načinov preverjanja posamezne oblike 
učinkovitosti za določen trg kapitala. Ker lahko na podlagi rezultatov tega diplomskega dela 
sklepamo o šibki obliki učinkovitosti trga kapitala v Sloveniji, smiselno v to poglavje uvrščam 
tudi pregled dosedanjega preverjanja učinkovitosti slovenskega trga kapitala. 
  
V drugem poglavju sledi pregled razvoja od neoklasičnih financ, ki temeljijo na predpostavki 
racionalnega obnašanja investitorjev, modelu določanja cen dolgoročnih naložb (CAPM) in 
teoriji učinkovitosti trga kapitala, preko ugotovljenih anomalij, t. j. učinkov, ki jih CAPM 
model oziroma hipoteza o učinkovitem trgu kapitala nista mogla pojasniti, do vedenjskih 
financ, znotraj katerih se je razvila tudi hipoteza premočnega odziva, ki je natančneje 
predstavljena v tretjem poglavju. Tu najprej natančneje predstavim hipotezo in nato izsledke 
različnih empiričnih preverjanj, ki so jo bodisi potrdili bodisi zavrnili, kar omogoča boljše 
razumevanje in razlago ugotovitev za slovenski trg.   
 
Empirično preverjanje hipoteze premočnega odziva je podrobno predstavljeno v četrtem 
poglavju. Najprej sem opisala pogoje za uvrstitev delnic v proučevan vzorec, nato pa 
metodologijo izračuna, ki temelji na kumulativnih donosnostih delnic v preteklih treh mesecih, 
na podlagi katerih sem razdelila vseh 38 v vzorec uvrščenih delnic v dve premoženji – 
premoženje zmagovalcev in premoženje poražencev. S potrditvijo hipoteze premočnega 
odziva, ki pravi, da bo premoženje poražencev v obdobju po datumu oblikovanja premoženja 
v povprečju dosegalo višje donosnosti kot premoženje zmagovalcev, lahko zaključimo, da 
slovenski trg kapitala v proučevanem obdobju ni dosegal niti šibke stopnje učinkovitosti. V 
zadnjem delu diplomske naloge podam še sklep. 
 
V priloge sem uvrstila tabeli, ki sta namenjeni boljši predstavitvi teksta, ter slovarček 
uporabljenih tujih izrazov.  
 
 
1. UČINKOVITOST TRGA KAPITALA 
 
V petdesetih letih 20. stoletja se je v tržnih ekonomijah z najbolj razvitim finančnim sistemom 
začel razvoj sodobne teorije financ. Teoretiki poslovnih ciklov so menili, da lahko na podlagi 
analize gibanja različnih ekonomskih spremenljivk v določenem obdobju napovejo razvoj 
ekonomije v prihodnosti. To je bil povod za prve statistične analize gibanja cen vrednostnih 
papirjev, s katerimi so skušali na podlagi preteklih gibanj cen vrednostnih papirjev napovedati 
njihove bodoče cene. Maurice Kendall je leta 1953 to domnevo empirično preveril in prišel do 
takrat presenetljivih rezultatov – v cenah vrednostnih papirjev ni zaznal nobenih napovedljivih 
vzorcev. Zdelo se je, da se cene vrednostnih papirjev gibljejo popolnoma naključno. Sprva so 
ekonomisti rezultate Kendalla (1953) interpretirali kot neracionalnost trga kapitala, saj naj bi 
nanj vplivali tako imenovani »živalski nagoni« (animal spirits), ki ne sledijo nekim logičnim 



3  

pravilom. Kasneje so ekonomisti svoje mnenje spremenili. Ugotovili so, da je naključno 
gibanje cen vrednostnih papirjev (random walk) nujno prisotno na dobro delujočem trgu 
kapitala. Naključno gibanje cen je namreč nujna posledica konkurence med investitorji, ki 
skušajo relevantne informacije odkriti in izkoristiti, preden to stori trg, kar vodi do tega, da so 
v cenah vsebovane vse trenutno razpoložljive informacije. Novih informacij2 ne moremo 
napovedati in posledično ne moremo napovedati niti bodočih cen (Bodie, 2002, str. 341). 
 
 

1.1. TRG KAPITALA 
 
Trg kapitala ima v tržnem gospodarstvu izredno pomembno vlogo, saj omogoča učinkovit 
prenos prihrankov od varčevalcev, ki predstavljajo suficitne gospodarske celice, do 
investitorjev, ki bodo te prihranke z družbenega vidika najbolj produktivno porabili (Ribnikar, 
1999, str. 156). Alokacija kapitala je z vidika narodnega gospodarstva temeljna naloga trga 
kapitala, ki jo mora le-ta opravljati kar se da učinkovito. Pogoj za opravljanje te pomembne 
naloge je dobra organiziranost trga, pravilno ovrednotenje vrednostnih papirjev, s katerimi se 
trguje, zaupanje investitorjev v trg in najnižji možni stroški delovanja trga (Deželan, 1996, str. 
4). Omenjene značilnosti ima trg, ki se imenuje popoln trg kapitala.  
 
Ob predpostavki razmer gotovosti je popoln trg kapitala opredeljen z naslednjimi 
predpostavkami (Mramor, 2000, str. 20): 
 
1. Trga kapitala deluje brez trenja. V takem trga kapitala: 

- ne obstajajo transakcijski stroški; 
- ne obstajajo stroški v zvezi s stečajem in drugi stroški finančne stiske podjetij; 
- ne obstajajo stroški agentov; 
- ne obstajajo davki; 
- ne obstaja zakonodaja, ki bi omejevala prosto delovanje trga, zato imajo vsi ekonomski 

subjekti prost dostop do trga kapitala; 
- vsa sredstva so popolnoma deljiva in se z njimi prosto trguje. 

 
2. Na vseh trgih je popolna konkurenca. To pomeni, da so na trgu kapitala za vsak posamezni 

ekonomski subjekt, ki na tem trgu kupuje ali prodaja vrednostne papirje, cene le-teh dane.  
 
3. Trg je informacijsko učinkovit – na trgu ni informacijskih stroškov in vsi udeleženci na 

trgu kapitala dobivajo sočasno vse informacije. 
 
4. Vsi udeleženci na trgu se obnašajo racionalno, kar pomeni, da sprejemajo takšne poslovne 

odločitve, s katerimi maksimirajo svojo koristnost. Koristnost poslovnih odločitev je tem 
večja, čim večjo potrošnjo omogoča.  

                                                 
2 Če bi informacijo lahko predvideli, to ne bi bila nova informacija. Po definiciji je vsaka nova informacija 
nenapovedljiva in nepričakovana (Aver et al., 2000, str. 308). 
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V razmerah negotovosti moramo predpostavko popolnega trga kapitala dopolniti s pogojem, 
da so vsi udeleženci na trgu kapitala nenaklonjeni tveganju. S to dodatno zahtevo dosežemo, 
da vsi posamezniki pripisujejo enako koristnost enakim ocenam verjetnostne porazdelitve 
denarnih tokov. Za zagotovitev popolnega trga kapitala v razmerah negotovosti je zato 
potrebna še dodatna predpostavka (Mramor, 2000, str. 35): 
 
5. Udeleženci na trgu kapitala imajo homogena pričakovanja, kar pomeni, da imajo vsi enako 

oceno verjetnostne porazdelitve prihodnjih denarnih tokov. Hkrati velja domneva, da je 
verjetnostna porazdelitev pričakovanih denarnih tokov normalna. 

 
 

1.2. UČINKOVITOST TRGA KAPITALA 
 
Na učinkovitih kapitalskih trgih cene v vsakem trenutku popolnoma odražajo vse razpoložljive 
relevantne informacije. 
 
V finančni literaturi se navaja več vrst učinkovitosti trga kapitala glede na vidik analize. Te so:  
 
 Informacijska učinkovitost, ki je na trgu kapitala prisotna, če se vse nove informacije 

hitro odražajo v cenah vrednostnih papirjev in dolgoročno ni mogoče dosegati 
nadpovprečne donosnosti. Informacijska učinkovitost je pogoj za alokacijsko učinkovitost, 
saj se brez ustreznih informacij vlagatelji odločajo za naložbe, ki morda niso optimalne. 
Trg kapitala je lahko informacijsko učinkovit, čeprav ni popoln. Pogoj je le, da imajo 
vlagatelji prost dostop do informacij in jim te ne omogočajo sistematičnega doseganja 
nadpovprečnih stopenj donosa (Mramor, 2000a, str. 306). 
 

 Trg kapitala je alokacijsko učinkovit, ko cena vrednostnih papirjev omogoča 
izenačevanje zahtevane stopnje donosnosti za investitorje in varčevalce oziroma ko je 
doseženo optimalno razporejanje prihrankov v proizvodne naložbe, od katerih ima družba 
največje koristi. Da bi bil trg kapitala alokacijsko učinkovit, mora biti tudi delovno in 
informacijsko učinkovit (Deželan, 1996, str. 5). 
 

 Delovna učinkovitost trga kapitala je prisotna, kadar posredovanje in trgovanje z 
vrednostnimi papirji in drugimi dolgoročnimi naložbami poteka hitro in z najnižjimi 
možnimi stroški, ki pa še omogočajo normalno poslovanje finančnih posrednikov. Ta 
pogoj pa ni izpolnjen, kadar je število udeležencev na trgu omejeno, kadar je prisoten 
monopol ali pa obstajajo drugačne omejitve (na primer administrativna omejitev zaslužka 
posrednikov), ki preprečujejo, da bi se cene posredniških storitev oblikovale konkurenčno. 
V gospodarstvih, kjer trgi kapitala niso delovno učinkoviti, prenos finančnih sredstev 
navadno temelji na bančnem sistemu (Deželan, 1996, str. 6). 

 
Popoln trg kapitala je alokacijsko, informacijsko in delovno učinkovit. Vendar pa popoln trg 
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kapitala temelji na prej navedenih predpostavkah, zato se lahko dejanski trgi lastnostim 
popolnega le približajo, če je njihova alokacijska učinkovitost ustrezna, če so informacijsko 
učinkoviti in če ne delujejo s previsokimi stroški (Deželan, 1996, str. 5).  
 
 

1.3. HIPOTEZA UČINKOVITEGA TRGA KAPITALA  
 
Hipotezo učinkovitega trga kapitala (efficient market hypothesis), ki je prevladovala v finančni 
teoriji zadnjih trideset let, je v svojem delu The Behaviour of Stock Market Prices v šestdesetih 
letih predstavil profesor čikaške univerze Eugene Fama. Po hipotezi o učinkovitih trgih velja, 
da na učinkovitih kapitalskih trgih cene v vsakem trenutku popolnoma odražajo vse 
razpoložljive relevantne informacije. Hipotezo so Fama in drugi avtorji nadgrajevali, leta 1970 
pa je Fama ponovno opredelil hipotezo učinkovitega trga kapitala vključno s tremi 
razpoznavnimi oblikami informacijske učinkovitosti – šibko, srednje močno in močno obliko 
(Fama, 2003). 
 
Informacijsko učinkovitost trga kapitala lahko opredelimo in empirično preverjamo v treh 
oblikah (Bodie, 2002, str. 342):  
 
 Šibka oblika (weak form), pri kateri cene vrednostnih papirjev odražajo vse informacije, 

ki jih lahko pridobimo z analizo tržnih podatkov – preteklih cen vrednostnih papirjev, 
obsegom trgovanja, obrestnih mer ipd. Vendar finančni investitorji ne morejo doseči večje 
donosnosti svojih naložb z razvojem pravil trgovanja z vrednostnimi papirji, ki temeljijo 
na podatkih o teh preteklih gibanjih cen ali donosnosti vrednostnih papirjev ali česar koli 
drugega.  

 
 Srednjemočna oblika (semi-strong form), pri kateri cene vrednostnih papirjev odražajo 

vse javno razpoložljive informacije v zvezi s poslovanjem podjetja. Kot javno 
razpoložljive informacije v zvezi s poslovanjem podjetja so poleg prej omenjenih tržnih 
podatkov mišljene še osnovne informacije o proizvodih podjetja, o kakovosti vodstva, o 
sestavi računovodskih izkazov, o patentih, o napovedi dobičkov in o računovodski praksi. 
Če imajo investitorji dostop do vseh teh informacij iz javno dostopnih virov, pričakujemo, 
da se bodo te informacije odražale v cenah vrednostnih papirjev.  

 
 Močna oblika (strong form), pri kateri cene vrednostnih papirjev odražajo vse relevantne 

informacije o podjetju, vključno z notranjimi informacijami. Finančni investitorji ne 
morejo doseči večje donosnosti svojih naložb z razvojem pravil trgovanja z vrednostnimi 
papirji, ki temeljijo na kateri koli informaciji.  

 
 



6  

1.4. PREUČEVANJE HIPOTEZE UČINKOVITEGA TRGA KAPITALA 
 
Hipoteza učinkovitega trga kapitala temelji na predpostavki racionalnega obnašanja 
investitorjev, ki skušajo maksimirati svoje zaslužke oziroma svojo koristnost. Hipoteza pravi, 
da prizadevanja, vložena v analize trga vrednostnih papirjev, ne bodo poplačana, saj na trgu 
kapitala ni mogoče realizirati nadpovprečnih donosnosti.3 Najskrajnejšo različico hipoteze o 
učinkovitosti trga kapitala lahko predstavimo z znano šalo o dveh ekonomistih, ki se 
sprehajata po pločniku. Na tleh opazita bankovec za 1000 SIT. Ko se eden izmed njiju skloni, 
da bi ga pobral, mu drugi reče: »Ne trudi se. Če bi bil bankovec pravi, bi ga že kdo pobral.« 
(Mramor, 2000a, str. 303). 
 
V nadaljevanju predstavljam empirične teste hipoteze učinkovitega trga kapitala, s katerimi se 
skuša ugotoviti, ali lahko vlagatelji dolgoročno dosegajo presežne donosnosti, ki niso samo 
rezultat gole sreče. Hipoteza o učinkovitosti trga kapitala namreč ne prepoveduje naključnih 
presežnih donosov, ki so rezultat sreče oziroma naključja. Pred pregledom empiričnih 
preverjanj hipoteze poglejmo še tri probleme, ki jih je potrebno upoštevati pri interpretaciji 
rezultatov empiričnih raziskav, ki jih prikazujem v nadaljevanju (Bodie, 2002, str. 355): 
 
 Problem velikosti (the magnitude issue). Cene vrednostnih papirjev se na razvitih trgih 

kapitala gibljejo blizu poštene vrednosti4 (fair value). Mali finančni investitor, ki mu uspe 
donosnost premoženja izboljšati za npr. 0,001 % s tem verjetno ne bo pokril niti stroškov, 
ki so bili potrebni, da je povečal donosnost. Le upravljavci velikega premoženja lahko 
dosežejo takšen dobiček, da se jim izkoriščanje minimalnih odstopanj v ceni vrednostnega 
papirja še izplača.  

 
 Problem pristranske izbire (the selection bias issue). Predpostavimo, da finančni 

investitor odkrije naložbeno pravilo, ki resnično prinaša presežno donosnost. Svoje 
odkritje lahko objavi in si zagotovi slavo ali pa pravila ne objavi in zasluži milijone. 
Večina racionalnih investitorjev bi storila drugo. S tem kritiki hipoteze učinkovitega trga 
kapitala argumentirajo neobstoj trgovalnih pravil, ki bi omogočala doseganje presežne 
donosnosti. Pravila, ki bi utegnila resnično delovati, sploh niso znana javnosti. In ravno to 
je bistvo problema pristranske izbire – pravila, ki so javno razpoložljiva, so tista, za katere 
je že bilo ugotovljeno, da ne delujejo. Zato ne moremo realno ocenjevati resnične 
sposobnosti ustvarjanja presežnih donosnosti upravljavcev premoženja. 

 
 Problem srečnega naključja (the lucky event issue). Ob predpostavki, da vsak vrednostni 

papir dosega pošteno ceno pri vseh razpoložljivih informacijah, je vsaka naložba v ta 
vrednostni papir enaka metu kovanca. Verjetnost dobitka ali izgube je enaka. Vendar pa na 

                                                 
3 Normalna oziroma povprečna donosnost je donosnost, ki ustreza tveganosti vrednostnih papirjev. Presežna 
oziroma nadpovprečna donosnost je donosnost, ki investitorju prinese več, kot bi mu morala glede na dano 
tveganje. 
4 Poštena vrednost je vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, sprejemljiva za dobro obveščenega in 
voljnega kupca ter za dobro obveščenega in voljnega prodajalca, ki skleneta premišljen posel.  
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trgu, kjer množica investitorjev preizkuša številna naložbena pravila, obstaja statistično 
gledano verjetnost, da bodo nekateri izmed te množice investitorjev imeli malce več sreče 
in ustvarili presežni dobiček. To bi lahko pomenilo, da hipoteza učinkovitega trga kapitala 
ni veljavna. Vendar pa je za vsakim takim zmagovalcem ogromno število poražencev, o 
katerih se manj govori, medtem ko so zmagovalci obravnavani kot trenutni finančni guruji. 
Dvomljivec bo tem rezultatom rekel »srečno naključje«, uspešni investitor pa »spretnost«. 
S testom bi lahko ugotovili, ali je investitor sposoben presežno donosnost dosegati tudi v 
prihodnosti.  

 
Strokovnjaki so razvili številne modele za testiranje različnih vrst učinkovitosti trga, vendar pa 
jih ima večina pomanjkljivost, da ne upoštevajo tveganja. Spremembe v tveganosti 
vrednostnega papirja vplivajo na nenaključno spremembo donosnosti le-tega. Zaradi 
neupoštevanja tveganja lahko sprejmemo sklep o neučinkovitosti trga kapitala, čeprav je ta 
dejansko morda učinkovit (Aver et al., 2000, str. 312). Poleg tega pa je pri interpretaciji 
rezultatov empiričnih testov potrebno upoštevati tudi obstoj prej opisanih treh problemov. 
 
 
1.4.1. Preverjanje šibke oblike učinkovitosti 
 
S testi šibke oblike učinkovitosti skušamo preveriti, ali se informacije o preteklih cenah 
odražajo v trenutnih cenah vrednostnih papirjev. Za preverjanje šibke oblike učinkovitosti trga 
kapitala se uporablja tehnična analiza, s katero se iščejo ponavljajoči se in napovedljivi vzorci 
v gibanju cen vrednostnih papirjev. Temelj takšne analize je hitrost prilagajanja cen 
vrednostnih papirjev na nove informacije. Če se cene vrednostnih papirjev na nove informacije 
odzivajo počasi, investitorji to izkoristijo za doseganje presežnih donosnosti, analitiki pa lahko 
določijo vzorec gibanja cen. Če trg kapitala to omogoča, sklepamo, da ne dosega niti šibke 
stopnje učinkovitosti.  
 
Raziskave, ki preverjajo šibko obliko učinkovitosti, največkrat uporabljajo analize časovnih 
vrst, ki temeljijo na parametričnih testih, kot je na primer test avtokorelacije, in na 
neparametričnih testih, kot je test potekov. 
 
 Test avtokorelacije 

Eden izmed načinov odkrivanja trenda v cenah delnic je metoda avtokorelacije. S testi 
avtokorelacije ugotavljamo, v kakšni meri je donosnost delnic odvisna od preteklih 
donosnosti. V primeru pozitivnega avtokorelacijskega koeficienta pozitivnim donosnostim v 
preteklosti sledi pozitivna donosnost. To lastnost imenujemo zagon (momentum property). 
Negativni korelacijski koeficient pa pomeni nasprotno gibanje donosnosti glede na preteklost 
oziroma pozitivnim donosnostim delnice v preteklosti sledi negativna donosnost. Takšno 
gibanje donosnosti delnice imenujemo preobrat (reversal ali correction property) (Bodie, 
2002, str. 357). 
 
Bolj zapletena oblika analize trenda so tehnična pravila za trgovanje (filter rule). 
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Pravila za trgovanje so napotki za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev glede na preteklo 
gibanje njihovih cen. 
 
Tehnični analitiki skušajo odkriti vzorce, ki bi omogočili realizacijo dobička. Slika 1 prikazuje 
primer vzorca gibanja cen, imenovanega vzorec »glave in ramen« (»head and shoulders«), s 
katerim skušajo tehnični analitiki povečati uspešnost trgovanja. Če se cena določene delnice 
giblje skladno s tem vzorcem, potem tehnični analitiki svetujejo nakup delnice, ko cena pride 
iz območja leve rame, saj je takrat najnižja, hkrati pa se skladno z vzorcem pričakuje njihov 
porast. Poleg tega tehnični analitiki verjamejo, da je trenutek, ko cena delnice pride v območje 
desne rame, signal za prodajo te delnice, saj je njena cena tik pred drastičnim padcem (Bodie, 
2002, str. 344).  
 
Slika 1: Gibanje cen vrednostnih papirjev skladno z vzorcem »glave in ramen« 

desna rama 
leva rama Cena 

Čas

signal za prodajo 

 
Vir: Bodie, 2002, str. 344. 
 
Če za trg kapitala velja šibka oblika učinkovitosti, tehnična analiza cen vrednostnih papirjev 
ne omogoča doseganja presežnih donosnosti. Najširša javnost ima dostop do informacij o 
preteklih cenah vrednostnih papirjev in o preteklem obsegu trgovanja ob minimalnih stroških. 
Zato lahko sklepamo, da je vsaka informacija, pridobljena z analizo preteklih cen, že 
vsebovana v cenah vrednostnih papirjev. Vendar pa iz tega ne smemo zaključiti, da je tehnična 
analiza nepotrebna. Ravno nasprotno, saj prav konkurenca med tehničnimi analitiki omogoča, 
da so v cenah delnic vsebovane vse relevantne pretekle informacije. S tem, ko skušajo analitiki 
in investitorji čim bolj dobičkonosno izkoristiti svoje znanje o preteklih cenah vrednostnih 
papirjev, silijo cene vrednostnih papirjev na raven, kjer so pričakovane donosnosti natančno 
nagrada za tveganje. Pri teh ravneh pa investitorji ne morejo dosegati presežnih donosnosti 
(Bodie, 2002, str. 347). Šibka učinkovitost trga kapitala je tako dosežena. 
 
V zvezi s tehnično analizo se poraja še eno zanimivo vprašanje. Ali bo tehnično pravilo, za 
katerega se zdi da deluje, delovalo tudi, ko bo razkrito javnosti in široko uporabljeno? 
Predpostavimo, da prej omenjeni vzorec glave in ramen napoveduje padec cene določenega 
vrednostnega papirja. Če je ta vzorec široko uporabljen, bodo skušali številni investitorji v 
pričakovanju padca cene takoj prodati delnice. Posledično bo cena vrednostnega papirja že 
takoj močno padla in ne šele kasneje v prihodnosti, kot je napovedoval vzorec. Zato velja, da 
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so vzorci cen samouničujoči (selfdestructive). Novo odkrito uporabno tehnično pravilo postane 
popolnoma neučinkovito takoj, ko ga začne uporabljati množica investitorjev – če je pravilo, 
kot predvideva problem pristranske izbire na začetku poglavja 1.4., množici investitorjev 
sploh kdaj na voljo.  
 
 Preverjanje potekov 

Potek je opredeljen kot zaporedje istosmerne spremembe donosnosti vrednostnih papirjev 
oziroma bolj splošno kot katero koli zaporedje opazovanih enot, ki imajo enako vrednost, enak 
predznak ali pa so iz istega vzorca. Za preverjanje potekov se uporablja vrednost 
standardizirane normalne spremenljivke z.5 Pozitivna vrednost z kaže na to, da je v vzorcu 
nepričakovano veliko potekov, negativen z pa kaže na to, da je v vzorcu manj potekov, kot bi 
jih lahko pričakovali, če bi bile spremembe naključne. Če je potekov preveč ali premalo, je to 
lahko znak nenaključnosti zaporednih opazovanj in medsebojne odvisnosti zaporednih 
vrednosti v časovni vrsti ter posledično kršenje šibke oblike učinkovitosti kapitala (Aver et al., 
2000, str. 320).  
 
 
1.4.2. Preverjanje srednje močne oblike učinkovitosti 
 
S testi srednje močne oblike učinkovitosti trga kapitala skušamo preveriti, ali cene vrednostnih 
papirjev odražajo vse javno razpoložljive informacije v zvezi s poslovanjem podjetja. Obstoj 
srednje močne oblike učinkovitosti zagotavlja konkurenca med finančnimi analitiki, ki 
opravljajo bazične analize podjetij, kar pomeni, da neprestano spremljajo in analizirajo 
informacije o podjetju. Zaradi njihovega delovanja cene vrednostnih papirjev odražajo vse 
relevantne informacije o podjetju in bodoče cene vrednostnih papirjev niso napovedljive 
(Brealey, Myers, 2000, str. 329).   
 
 Študija dogodkov 

Preverjanje srednje močne oblike učinkovitosti temelji na študiji dogodkov (event study), to je 
na opazovanju odziva cen vrednostnih papirjev opazovanega podjetja na dogodke v povezavi s 
tem podjetjem, kot na primer: 

- sprememba politike dividend, 
- objava prevzema ali združitve, 
- objava računovodskih podatkov, 
- trgovanje s svežnji vrednostnih papirjev, 
- gibanje cen delnic iz prve javne prodaje,  
 

                                                 
5Standardizirana normalna porazdelitev za spremenljivko z, katere aritmetična sredina je enaka 0 in standardni 
odklon enak 1, je najpomembnejša v množici normalnih porazdelitev. Vrednosti standardizirane normalne 
spremenljivke z so določene z enačbo zi = (yi – µy) / σy, v kateri je yi vrednost spremenljivke Y, µy aritmetična 
sredina spremenljivke Y in σy standardni odklon spremenljivke Y. S to enačbo je razlika med vrednostjo yi in 
aritmetično sredino slučajne spremenljivke Y izražena v standardnih odklonih (Rogelj, 1999, str. 14). 
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- zamenjava vodstva, 
- pomembnejše tožbe. 
 
Keown in Pinkerton (1981) sta z analizo presežne donosnosti preverjala vpliv objave 
prevzema podjetja na cene delnic podjetja, kar je tipičen primer analize srednje stopnje 
učinkovitosti trga kapitala. Presežna donosnost je opredeljena kot razlika med dejansko 
donosnostjo v dogodkovnem oknu in pričakovano donosnostjo za isto obdobje. Presežno 
donosnost (abnormal return) formalno zapišemo z enačbo: 
 

)( ,,, ttjtjtj XrErAR −=          [1a], 

 
v kateri so ARj,t, rj,t in E(rj,t) presežna donosnost, dejanska donosnost in pričakovana donosnost 
delnice j v dogodkovnem oknu t, Xt pa je vektor neodvisnih spremenljivk (informacij) v času t. 
Enačba [1a] temelji na dejstvu, da na donosnost vrednostnega papirja vplivajo tržni dejavniki 
(oziroma splošni dejavniki) in za določen vrednostni papir značilni dejavniki.  
 
Pričakovano donosnost vrednostnega papirja lahko izračunamo na osnovi tržnega modela 
(market model), ki je pri empiričnih študijah dogodkov najbolj razširjen. Tržni model temelji 
na zvezi med donosnostjo vrednostnega papirja in donosnostjo trga (Xt iz enačbe [1a] je torej 
donosnost trga). S tržnim modelom donosnost vrednostnega papirja rt, v obdobju t, razčlenimo 
na splošno (sistematično) in vrednostnemu papirju specifično (nesistematično) komponento, 
kar formalno zapišemo z enačbo [1b] (Bodie, 2000, str. 351):  
 

tjtMtj ebrar ,,, ++=          [1b],  

 
v kateri je rj,t donosnost vrednostnega papirja j v času t, rM,t je donosnost tržnega premoženja v 
času t, ej,t pa je naključna napaka z normalno porazdelitvijo N ~ (0, σ). Parametra a in b sta 
parametra tržnega modela.  
 
Napaka ej,t pomeni razliko med dejansko donosnostjo vrednostnega papirja in donosnostjo, ki 
jo pričakujemo glede na tržno donosnost, običajno izraženo z gibanjem borznega indeksa. 
Napaka ej,t, definirana z enačbo [1c], je zato kar enaka presežni donosnosti: 
 

)( ,tMtt brare +−=          [1c] 

 
Keown in Pinkerton (1981) sta srednje močno učinkovitost trga kapitala preverjala na vzorcu 
194 podjetij, ki so bila tarče prevzemov. Kupec navadno ponudi delničarjem podjetja tarče 
znatno premijo na tržno ceno delnice, zato je objava prevzema navadno dobra novica za 
delničarje podjetja tarče in cene delnice ob objavi prevzema skokovito narastejo. Tako je na 
dan objave prevzema kumulativna presežna donosnost delnic v vzorcu znatno narasla, pri 
čemer sta avtorja ugotovila veliko in pozitivno presežno donosnost na dan objave prevzema. 
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Takoj po objavi novice pa se vrednost kumulativne presežne donosnosti ni več bistveno 
spreminjala, saj je informacija o prevzemu postala javna in vgrajena v ceno delnic podjetja 
tarče. Keown in Pinkerton (1981) sta potrdila srednje močno učinkovitost trga kapitala, saj je 
cena delnice skokovito narasla skoraj takoj po tem ko je dobra novica o podjetju postala javna. 

 
 Uspešnost vzajemnih skladov in borznih analitikov 

Konkurenca med finančnimi analitiki zagotavlja srednje močno učinkovitost kapitala. Če je trg 
kapitala srednje močno učinkovit, niti profesionalni upravljavci premoženja ne morejo 
dosegati presežnih donosnosti. Obstaja več raziskav, ki podpirajo srednje močno učinkovitost 
razvitih trgov kapitala. Tako je Carhart (1994) analiziral povprečne donosnosti 1493 
vzajemnih skladov v ZDA. Ugotovil je, da so v nekaterih letih vzajemni skladi res dosegali 
boljše rezultate kot trg, vendar so v vsaj enakem številu let dosegali slabše rezultate kot trg.  
 
Na splošno je težko natančno izmeriti, kako dobre rezultate dosegajo upravljavci premoženja, 
vendar so do zgoraj navedenih rezultatov prišli tudi drugi raziskovalci. Zdi se, da so dobički 
vzajemnih skladov ravno tolikšni, da pokrijejo stroške upravljanja premoženja. To je tudi eden 
izmed poglavitnih razlogov za porast števila indeksnih skladov6, ki omogočajo doseganje tržne 
donosnosti ob minimalnih stroških upravljanja, saj samo posnemajo sestavo tržnega indeksa 
(Brealey, Myers, 2000, str. 331). Zaradi študije Carharta (1994) in drugih raziskav bi lahko 
prehitro zaključili, da je nesposobnost upravljavcev premoženja ustvarjati presežne donosnosti 
dokaz, da so le-ti nesposobni in nepotrebni, kar pa je daleč od resnice. Ravno delo 
upravljavcev premoženja in neprestana konkurenca med njimi omogočata srednje močno 
učinkovitost trga kapitala.  
 
 
1.4.3. Preverjanje močne oblike učinkovitosti 
 
Močno obliko učinkovitosti trga kapitala preverjamo z analizo uspešnosti trgovanja oseb z 
dostopom do notranjih informacij (insiders). Preverjamo torej, ali se lahko osebe z dostopom 
do notranjih informacij z njimi okoristijo pred objavo določenega dogodka. V primeru, da se 
lahko, začne cena vrednostnega papirja v primeru »dobre« novice rasti že dneve ali tedne pred 
objavo. Posledično je presežna donosnost na dan objave slab indikator celotnega vpliva 
obravnavanega dogodka na ceno vrednostnega papirja. Zato kot pokazatelja celotnega 
specifičnega gibanja cene delnic določenega podjetja v obdobju, ko se trg odziva na določen 
dogodek, uporabljamo kumulativno presežno donosnost (cumulative abnormal return) (Bodie, 

                                                 
6 Indeksni skladi (index funds) skušajo posnemati donosnost tržnih indeksov. Indeksni skladi kupujejo delnice, ki 
so vključene v določen indeks, in sicer v enakih razmerjih, s kakršnimi so delnice zastopane v indeksih. Kot 
primer naj navedem Vanguard 500 Index Fund, ki je eden izmed bolj znanih ameriških indeksnih skladov. To je 
vzajemni sklad, ki posnema sestavo indeksa cen vrednostnih papirjev Standard & Poor's 500. V indeks S&P 500 
je vključenih 500 podjetij, njegova sestava pa je tehtana glede na tržno vrednost podjetij. Ker je sestava indeksa 
S&P 500 vrednostno tehtana, indeksni sklad Vanguard 500 kupi vsako delnico podjetja uvrščenega v S&P 500 v 
deležu, proporcionalnem tržni vrednosti premoženja podjetja. Indeksni skladi nudijo majhnim investitorjem 
dostop do pasivnih naložbenih strategij ob nizkih stroških (Bodie, 2002, str. 349). 
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2002, str. 352). Če trgovanje z notranjimi informacijami ne bi bilo prisotno, cene vrednostnih 
papirjev ne bi smele kazati nobenih presežnih donosnosti pred objavo dogodka, pomembnega 
za podjetje, saj nobena takšna informacija ne bi bila na voljo javnosti. V tem primeru bi morali 
opaziti strm skok cen na dan objave dogodka. Vendar pa je večina raziskav prišla do 
ugotovitve, da se cene vrednostnih papirjev začnejo »odzivati« na proučevan dogodek tudi že 
trideset dni pred objavo (Bodie, 2002, str. 353). 
 
Zaradi možnosti izkoriščanja notranjih informacij investitorji z dostopom do le-teh dosegajo, 
tudi ob upoštevanju vseh transakcijskih stroškov in stroškov zbiranja informacij, v povprečju 
višje donosnosti od drugih udeležencev na trgu oziroma ustvarjajo presežne donosnosti. Zato 
lahko v splošnem trdimo, da trgi kapitala ne dosegajo močne oblike učinkovitosti (Bodie, 
2002, str. 354). 
 
 

1.5. PREGLED PREVERJANJA UČINKOVITOSTI TRGA KAPITALA V 
SLOVENIJI 

 
V svetu, predvsem na razvitih trgih kapitala, je bilo opravljenih mnogo empiričnih preverjanj 
veljavnosti hipoteze učinkovitosti trga kapitala in ugotovitve nekaterih izmed njih so 
predstavljene tudi v tem diplomskem delu. Empirično preverjanje hipoteze učinkovitosti 
kapitalskega trga pa v Sloveniji ni tako razširjeno, saj je bilo s tega področja opravljenih le 
nekaj raziskav, katerih izsledke predstavljam v tem poglavju.  
 
Študija Silve Deželan (1996), ki se je lotila preverjanja šibke oblike učinkovitosti slovenskega 
trga kapitala, je najverjetneje pionirsko delo na tem področju. Za empirično preverjanje 
učinkovitosti slovenskega trga kapitala v obdobju od januarja 1994 do junija 1996 je uporabila 
štiri orodja, in sicer avtoregresijski model, s katerim je preverjala, ali obstaja statistično 
značilna povezava med zaporednimi spremembami cen delnic, test potekov, ocenjevanje 
koeficientov varianc in tržni model, s katerim je preverjala povezanost med donosnostjo 
posamezne delnice in donosnostjo tržnega premoženja. Na podlagi rezultatov opravljenih 
empiričnih testov Deželanova ugotavlja, da ne more sprejeti domneve, da je slovenski trg 
kapitala vsaj šibko učinkovit.  
 
Test je Deželan (2000) ponovila za obdobje od januarja 1994 do marca 1998 in pri tem 
uporabila ista štiri orodja kot v raziskavi iz leta 1996. Drugemu obdobju in bolj izpopolnjeni 
analizi navkljub je tudi tokrat prišla do rezultatov, ki ne potrjujejo šibke oblike učinkovitosti 
slovenskega trga kapitala.    
 
Delo Deželanove so leta 2000 nadaljevali Aver et al. (2000), ki so učinkovitost trga kapitala v 
Sloveniji preučevali v obdobju od novembra 1996 do maja 1999. Obravnavali so učinkovitost 
trga kot celote, hkrati pa jih je zanimalo, ali lahko vsaj za cene posameznih delnic rečemo, da 
se gibljejo naključno. Zato so poleg pomembnejših indeksov obravnavali tudi 31 bolj likvidnih 
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delnic z Ljubljanske borze. Njihova analiza je temeljila na testu avtokorelacije, preverjanju 
potekov in Markowitzevem modelu optimalne sestave premoženja7, ki so ga uporabili za 
preverjanje učinkovitosti trga kapitala. Ugotovitve vseh opravljenih testov ne potrjujejo šibke 
oblike učinkovitosti slovenskega trga kapitala.  
 
Najnovejšo empirično kvalitativno in kvantitativno analizo šibke oblike učinkovitosti 
slovenskega trga kapitala je opravila Marta Velkavrh (2002). V okviru kvalitativne analize je 
proučevala pravno ureditev, delovanje in organizacijo trga kapitala, udeležence slovenskega 
trga kapitala, razpoložljivost informacij, likvidnost trga in davke. Pri kvantitativni analizi 
hipoteze učinkovitosti slovenskega trga kapitala pa je uporabila enake metode kot Silva 
Deželan (1996 in 2000), in sicer je analizirala gibanje vrednosti tridesetih slovenskih podjetij 
in indeksov SBI20, BIO in PIX v obdobju od 1997 do 2001. Na podlagi rezultatov, ki jih je 
pridobila s kvantitativno analizo in ki jih lahko primerjamo z rezultati predhodnih raziskav 
(npr. Deželan 1996 in 2000), Velkavrh (2002) ugotavlja, da se je učinkovitost slovenskega 
trga kapitala izboljšala, saj na osnovi njenih rezultatov ni mogoče zavrniti hipoteze, da je 
slovenski trg kapitala šibko učinkovit. 
 
Za slovenski trg kapitala so bile opravljene tudi analize hipoteze srednje močne in močne 
oblike učinkovitosti trga kapitala. Bole (2001) je proučeval vpliv javnih in zasebnih informacij 
na ceno delnic na slovenskem trga kapitala. Bole (2001) je na področju javno razpoložljivih 
informacij do neke stopnje potrdil srednje močno obliko učinkovitosti trga kapitala, saj se pri 
večini delnic v času objave novic statistično značilno poveča variabilnost cen delnic, kar se 
sklada s teorijo. Zanimal pa ga je tudi vpliv notranjih informacij na predvidljivost donosov 
delnic. Ugotovil je, da v primeru malih podjetij aktivnost investitorjev z lastniškimi paketi od 
0,01 % do 0,1 % statistično značilno povečuje predvidljivost donosov eno četrtletje vnaprej. V 
primeru velikih podjetij pa z notranjimi informacijami razpolagajo samo veliki delničarji z 
vsaj 5 % lastniškim deležem. Za ostale lastniške strukture se je pokazalo, da ne posedujejo 
informacij z vplivnejšo vsebino in posledično ne vplivajo na predvidljivost donosov. 
 
Barbara Kralj (2001) je v obdobju od leta 1995 do 1997 proučevala zvezo med 
računovodskimi podatki, s poudarkom na čistem računovodskem dobičku, in cenami delnic. 
Ob predpostavki učinkovitega trga kapitala je predvidela odziv cen delnic na objavo nove 
informacije. Novo informacijo v tem primeru predstavlja le nepričakovan dobiček in ne ves 
čisti dobiček, saj imajo investitorji predhodno oblikovana pričakovanja o uspešnosti 
poslovanja podjetja. Rezultati opravljene raziskave so se v grobem ujemali z njenimi 
predvidevanji, saj je z empiričnim testom potrdila odziv trga na novo informacijo in s tem do 
neke stopnje potrdila tudi srednje močno učinkovitost slovenskega trga kapitala. Vendar pa je 
                                                 
7 Markowitzev model je osnovni model, na katerem temelji sodobna premoženjska teorija in je namenjen 
predvsem ugotavljanju optimalne sestave premoženja. Skladno z Markowitzevim modelom obstaja učinkovita 
sestava premoženja, v obravnavanem primeru iz vrednostnih papirjev, s katerimi investitor doseže optimalno 
ravnotežje med tveganjem in donosnostjo tega premoženja pri dani netvegani obrestni meri. Poleg tega lahko 
Markowitzev model uporabimo tudi za preverjanje učinkovitosti določenega trga kapitala. V primeru 
učinkovitosti trga kapitala, sta število in sestava vrednostnih papirjev, ki ju dobimo kot rezultat Markowitzevega 
modela, podobna tržni strukturi vrednostnih papirjev obravnavanega trga kapitala (Aver et al., 2000, str. 333). 
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raziskava pokazala tudi, da je večina informacij, ki so zajete v računovodskih izkazih, 
upoštevana na trgu kapitala že pred objavo letnih poslovnih rezultatov. Poleg tega, pa krivulja 
indeksa nadpovprečne donosnosti ne spremeni smeri gibanja vsaj še nekaj mesecev po objavi 
(nerevidiranih) računovodskih poročil, kar omogoča investitorjem doseganje nadpovprečne 
donosnosti. Zadnji dve ugotovitvi pa ne potrjujeta srednje močne učinkovitosti slovenskega 
trga kapitala.  
 
Empirično preverjanje srednje močne oblike učinkovitosti slovenskega trga kapitala je izvedel 
tudi Vahčič (2003). Pri tem je kot metodo uporabil študijo dogodkov, ki se največkrat in 
najuspešneje uporablja za preverjanje srednje močne oblike učinkovitosti trga kapitala. 
Njegova analiza je temeljila na preverjanju presežne donosnosti okoli datuma prevzema 
podjetij, nato pa je zaradi suma, da se pojavlja trgovanje na podlagi notranjih informacij, 
analizo razširil še na gibanje lastniške strukture podjetij v bližini objave prevzema. Na podlagi 
razširjene analize je dobil rezultate, ki so nekoliko potrjevali trgovanje z notranjimi 
informacijami, vendar pa so bili ti nakupi v primerjavi z izredno velikimi skoki cen 
zanemarljivi. Veliki skoki cen ob nizkem obsegu trgovanja so pokazatelj nelikvidnosti trga. 
Prav nelikvidnost pa je največji problem majhnih trgov kapitala, saj tak trg ne opravlja 
pravilno svoje temeljne funkcije – ustrezne razporeditve presežnih finančnih sredstev s 
suficitnih na deficitne gospodarske celice. Zato na podlagi svoje analize zaključi, da »/.../ 
stopnja učinkovitosti slovenskega trga kapitala ne ustreza srednje močni obliki učinkovitosti 
trga kapitala definirani s hipotezo učinkovitega trga kapitala.« (Vahčič, 2003, str. 37). 
 
Tabela 1: Raziskave učinkovitosti trga kapitala v Sloveniji 

Oblika učinkovitosti trga 
Avtor 

Proučevano 
obdobje Šibka Srednje močna Močna 

Deželan (1996) 1994-1996 Zavrne – – 

Deželan (2000) 1994-1998 Zavrne – – 

Aver et al. (2000) 1996-1999 Zavrne – – 

Bole (2001) 1998-2000 – Delno potrdi Zavrne 

Kralj (2001) 1995-1997 – Delno potrdi – 

Velkavrh (2002) 1997-2001 Potrdi – – 

Vahčič (2003) 1998-2002 – Zavrne – 

Vir: Deželan, 1996, 2000; Aver et al., 2000; Bole, 2001; Kralj, 2001; Velkavrh, 2002; Vahčič, 
2003. 
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Rezultati opisanih raziskav slovenskega trga kapitala so predstavljeni v tabeli 1. Na podlagi 
rezultatov teh raziskav lahko zaključimo, da se je učinkovitost trga kapitala v Sloveniji od leta 
1994 povečala in zdaj dosega vsaj šibko obliko učinkovitosti. 
 
 
2. RAZVOJ VEDENJSKIH FINANC  
 

2.1. NEOKLASIČNA FINANČNA TEORIJA  
 
V finančni literaturi se izraz neoklasična finančna teorija uporablja za paradigmo, ki se je 
razvila okrog hipoteze učinkovitega trga kapitala, CAPM modela in predpostavke o 
maksimiranju pričakovane koristnosti investitorjev (Frankfurter, McGoun, 2000, str. 4). 
Sharpe (1964) ter Lintner in Black so razvili model določanja cen dolgoročnih naložb Capital 
Asset Pricing Model (CAPM), ki predstavlja mehanizem določanja cen vrednostnih papirjev v 
razmerah negotovosti.  
 
CAPM model je definiran z enačbo [2a] (Sharpe, 1964, str. 427):  
 

[ ]fmfi rrErrE −+= )()( β   [2a]                    

            
Enačba [2a] nam pove, da je pričakovana donosnost posameznega tveganega vrednostnega 
papirja enaka donosnosti netveganega vrednostnega papirja rf, povečani za premijo za tveganje 
[ ]fm rrE −)(β , kar je najmanj, kolikor investitor zahteva od naložbe v določen vrednostni 

papir. Premija za tveganje je odvisna od dveh postavk (Mramor, 2000, str. 73): 
 
 od absolutne »cene« tveganja, definirane z enačbo [2b], ki je enaka za vsak posamezni 

tvegan vrednostni papir in je enaka razliki med pričakovano tržno donosnostjo in 
donosnostjo netveganih vrednostnih papirjev: 
 

[ ]fm rrE −)(          [2b] 

 
 od relativnega obsega sistematičnega tveganja posameznega vrednostnega papirja, ki je 

izračunan (enačba [2c]) kot razmerje med kovarianco posameznega tveganega 
vrednostnega papirja in tržno donosnostjo COV(rj,rM) in varianco donosnosti tržnega 
premoženja VAR(rM): 

 

)(
),(

m

mi

rVAR
rrCOV

=β          [2c] 

 
Beta torej predstavlja odnos med donosnostjo posameznega podjetja in tržno donosnostjo in je 
edina determinanta tveganja, za katero investitorji zahtevajo in lahko pričakujejo premijo. 
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CAPM ima dve pomanjkljivosti (Bodie, 2002, str. 318): 

 temelji na pričakovanih (to pomeni bodočih) donosnostih, mi pa lahko opazujemo samo 
realizirane donosnosti, ki niso nujno enake pričakovanim;  

 v teoretično tržno premoženje CAPM modela je uvrščen vsak tvegan vrednostni papir na 
trgu, torej bi morali opazovanje in izračun tržne donosnosti opraviti na premoženju, 
sestavljenemu iz množice vrednostnih papirjev, kar pa zaenkrat še ni izvedljivo v praksi. 

 
Z dodatnimi predpostavkami in razvojem novih modelov so številni avtorji skušali odpraviti 
pomanjkljivosti CAPM modela. Tako sta na primer Fama in French (1993) nadgradila CAPM 
model in oblikovala t. i. tri-faktorski model z dodatnima pojasnjevalnima spremenljivkama –
razmerjem med knjigovodsko in tržno vrednostjo lastniškega kapitala ter velikostjo podjetja. 
 
Kljub navedenim pomanjkljivostim je CAPM najpogosteje uporabljen model za empirično 
preverjanje hipoteze učinkovitega trga kapitala. Rezultati kasnejših študij pa so pokazali na 
obstoj dejavnikov, ki jih s CAPM modelom ne moremo pojasniti ali pa niso skladni s hipotezo 
učinkovitega trga kapitala, ker cene ne odražajo vseh relevantnih informacij. Te dejavnike 
imenujemo tržne nepopolnosti oziroma anomalije. 
 
 

2.2. TRŽNE NEPOPOLNOSTI  
 
Borzniki hipoteze o učinkovitem trgu kapitala niso sprejeli s posebnim navdušenjem, saj naj bi 
bila prizadevanja pri iskanju podcenjenih oziroma precenjenih delnic in s tem povezani višji 
stroški za investitorje zaman. Čeprav na podlagi rezultatov večine empiričnih študij ni mogoče 
zavrniti hipoteze učinkovitega trga kapitala in veljavnosti modela določanja cen dolgoročnih 
naložb (CAPM), pa izsledki vse več raziskav opozarjajo na obstoj anomalij, ki niso v skladu s 
hipotezo učinkovitega trga kapitala in zamegljujejo končni odgovor na vprašanje, ali je trg 
kapitala učinkovit. V literaturi so najpogosteje opisane naslednje anomalije: 
 
 Anomalija tržne kapitalizacije podjetja (učinek velikosti) 

Reinganum (1981) in Banz (1983) sta za vrednostne papirje, ki kotirajo na NYSE in AMEX, 
empirično dokazala, da so pri izračunu donosnosti vrednostnih papirjev z modelom CAPM 
povprečne donosnosti podjetij z nizko tržno vrednostjo premoženja prenizke in povprečne 
donosnosti podjetij z visoko tržno vrednostjo premoženja previsoke glede na dano tveganje. 
To anomalijo imenujemo učinek velikosti (small firm effect). Do takšnih ugotovitev sta prišla 
tudi Lamoureux in Sanger (1989), in sicer z empirično raziskavo podjetij, ki kotirajo na 
NASDAQ. S tem sta pokazala, da učinka velikosti ne moremo pripisati strukturnim razlikam 
med podjetji, ki kotirajo na NYSE in AMEX oziroma na NASDAQ.   

Pri analizi podjetij, ki kotirajo tako na NYSE in AMEX kot na NASDAQ, sta Fama in French 
(1992) ugotovila, da tržna kapitalizacija in razmerje med knjigovodsko in tržno vrednostjo 
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podjetja bolje pojasnjujeta povprečno donosnost vrednostnih papirjev kot mera sistematičnega 
tveganja β. 
 
 Učinek multiplikatorja čistega dobička  

V primeru, da je na trgu kapitala prisotna anomalija multiplikatorja čistega dobička8, delnice z 
nizkim razmerjem med ceno delnice in dobičkom na delnico tudi ob upoštevanju tveganja z 
uporabo CAPM modela dosegajo višje donosnosti kot delnice z visokim razmerjem med ceno 
delnice in dobičkom na delnico.  

Basu (1977) je v študiji donosnosti vrednostnih papirjev podjetij, ki so kotirala na NYSE in 
AMEX, ugotovil, da razmerje med ceno delnice in dobičkom na delnico vpliva na donosnost 
delnice neodvisno od velikosti podjetja. Basu (1977) to dejstvo razlaga z vedenjskega vidika, 
in sicer kot premočen odziv investitorjev na pretekle slabe novice o podjetju. Investitorji 
postanejo pretirano pesimistični o prihodnosti obravnavanega podjetja in zato delnice tega 
podjetja postanejo začasno podcenjene – imajo nizko razmerje med ceno delnice in dobičkom 
na delnico. Ko se izkaže, da so dejanski dobički večji, kot so jih napovedovale neracionalne 
pretekle napovedi, se cene prilagodijo. Podobno Basu (1977) za delnice z visokim razmerjem 
med ceno delnice in dobičkom na delnico predvideva, da so začasno precenjene, čemur 
(predvidoma) sledi prilagoditev, to je padec cene.  

 
 Učinek likvidnosti  

Amihud in Mendelson (1986) sta razvila likvidnostno hipotezo, ki pravi, da investitorji 
zahtevajo premijo za naložbe v manj likvidne vrednostne papirje, saj so z njimi povezani višji 
stroški trgovanja. Skladno z likvidnostno hipotezo sta Amihud in Mendelson (1986) ugotovila, 
da manj likvidne delnice dejansko dosegajo previsoke donosnosti glede na dano tveganje. 
Likvidnostno hipotezo sta uporabila tudi za razlago učinka velikosti podjetja, saj so majhna 
podjetja praviloma manj likvidna – presežno donosnost, ki jo majhna podjetja dosegajo, zato 
utemeljujeta z njihovo manjšo likvidnostjo.  
 
 

2.3. TEORIJA VEDENJSKIH FINANC  
 
Rezultati v prejšnji točki predstavljenih empiričnih raziskav, kot tudi mnogih drugih, so 
vzbudili dvom o uporabi kombinacije hipoteze učinkovitega trga kapitala in modela določanja 
cen dolgoročnih naložb (CAPM) pri pojasnjevanju donosnosti vrednostnih papirjev. Kljub 
temu je večina teoretikov te pojave sprejela zgolj kot odstopanja od tega uveljavljenega in 
prevladujočega sistema. Značilnost anomalij je, da v končni fazi pripeljejo do sprememb 
oziroma popravka teorije. Vendar pa anomalije, ki sem jih predstavila v prejšnji točki, hipotezi 
učinkovitega trga kapitala in CAPM modelu ne predstavljajo resne grožnje, saj je večina 
teoretikov mnenja, da bi z bolj natančnimi testi in z boljšimi podatki, ki bi jih podvrgli bolj 

                                                 
8 Multiplikator čistega dobička je formalno zapisan kot m=P/E, kjer je P cena določene delnice in E čisti dobiček 
delnice v zadnjem poslovnem letu.  
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zapletenim statističnim testom, anomalije preprosto izginile (Frankfurter, McGoun, 2001, str. 
8).  
 
Druga skupina teoretikov, t. i. teoretiki vedenjskih financ (behavioral finance), pa meni, da je 
potrebno temelje finančne teorije resno preveriti. Do nedavnega so namreč prevladovale 
finančne teorije, ki predvidevajo, da investitorji vedno maksimirajo pričakovano koristnost in 
se vedno obnašajo racionalno. V sedemdesetih letih pa sta Amos Tversky in Daniel Kahneman 
opazila, da se posamezniki ne obnašajo skladno s predvidevanji teh teorij. Zato sta razvila nov 
model obnašanja posameznikov v realnosti, imenovan teorija pričakovanj (prospect theory) 
(Kahneman, Tversky, 1979). Teorija pričakovanj temelji na procesu psihološkega 
preračunavanja (mental accounting) investitorjev. Kahneman in Tversky (1979) sta ugotovila, 
da posamezniki oblikujejo neko referenčno točko (reference point), na podlagi katere 
ocenjujejo svojo uspešnost. Psihološko preračunavanje je proces, ko investitor ob nakupu 
delnice ustvari za to delnico posebno psihološko raven (mental account) in delnici pripiše 
referenčno točko (navadno je to kar cena, ki jo je plačal za delnico). Investitor nato vse bodoče 
dobičke oziroma izgube posamezne delnice primerja z referenčno točko, ki jo je prvotno 
ustvaril za to delnico. Investitor torej ovrednoti delnico tako, da jo primerja z njeno preteklo 
vrednostjo, t. i. referenčno točko, kar ne sovpada s teorijo modernih financ, skladno s katero 
naj bi investitor delnico vrednotil glede na ocenjeno sedanjo vrednost prihodnjih denarnih 
tokov. Ugotovila sta tudi, da so investitorji veliko bolj razočarani ob izgubi določenega zneska 
kot so veseli ob zaslužku tega istega zneska. Tako postane izogibanje ustvarjanju izgub 
poglavitni cilj mnogih investitorjev. Takšno obnašanje se imenuje odpor do izgub (loss 
aversion). Posameznikova odločitev za držanje delnic v premoženju ali prodajo le-teh je zato v 
veliki meri odvisna od ustvarjene izgube oziroma dobička glede na referenčno točko. Z 
razvojem tega modela obnašanja investitorjev v realnosti sta Kahneman in Tversky (1979) 
postala pionirja vedenjskih financ in postavila temelje za študije mnogih avtorjev. Teoretiki 
vedenjskih financ so odkrili spodaj naštete lastnosti investitorjev, ki so v nasprotju s 
predpostavko racionalnega obnašanja investitorjev (Siegel, 2002, str. 320 do 333): 
 
 Čredni nagon (herding instinct). Posameznik težko sprejema odločitve neodvisno od 

drugih ljudi, zato lahko množica vpliva na presojo posameznika in ga ovira pri 
sprejemanju »dobrih« odločitev. Lahko rečemo, da so posamezniki nagnjeni k temu, da 
svoje mnenje prilagodijo prevladujoči skupini. To ni toliko sociološki pojav kot posledica 
posameznikovega prepričanja, da se množica enostavno ne more zmotiti. Kot primer naj 
navedem vzpon delnic internetnih podjetij in podjetij informacijske tehnologije v obdobju 
od leta 1999 do 2001. Ljudje so množično vlagali v te delnice, ker so tako storili tudi »vsi 
ostali« in ker so vsi verjeli, da je internet začel revolucijo, ki bo spremenila svet in da bodo 
delnice teh podjetij dosegle vrtoglave cene. Pričakovanja množic so povzročila, da so cene 
teh delnic dejansko skokovito in nadpovprečno narasle. V ozadju izjemne rasti cen delnic 
podjetij informacijske tehnologije so bila predvsem pretirana pričakovanja investitorjev. 
Ko so se cene teh delnic kasneje vrnile na »pravo«, bistveno nižjo raven, je to imelo 
katastrofalne posledice tako za podjetja v dejavnosti informacijske tehnologije kot tudi za 
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investitorje, ki so vlagali v njihove delnice in utrpeli velike izgube. Opisan proces 
odločanja imenujemo informacijska kaskada (information cascade). Najbolj preprosta 
razlaga tega pojava je način odločanja za obisk določene restavracije v nekem novem 
mestu. Navadno se vsak posameznik odloči za polno restavracijo, ker predpostavlja, da 
vsaj nekaj ljudi pozna restavracijo. Obstaja pa možnost, da so se tudi ostali odločili na 
takšen način in v končni fazi pristanemo v slabi restavraciji. Ta primer lahko uporabimo 
tudi v financah – posamezniki imajo pogosto občutek, da nekdo ve nekaj več kot oni sami 
in potem vlagajo v delnice, v katere vlagajo tudi ostali investitorji. Včasih imajo prav, 
pogosto pa se zmotijo. 

 
 Prekomerno trgovanje (excessive trading). Zelo aktivno trgovanje navadno na trg 

kapitala prinese le dodatno nervozo in izgube. Barber in Odean (2000, str. 779) sta 
dokazala, da je bila donosnost najbolj aktivnih investitorjev za 7,1 odstotek nižja od 
donosnosti investitorjev, ki so trgovali le občasno oziroma manj pogosto. Prekomerno 
trgovanje lahko razlagamo s prekomerno samozavestjo posameznikov (overconfidence), 
saj so raziskave, na primer Fischhoff et al. (1997), potrdile, da povprečni posameznik 
verjame, da je boljši od povprečja. Prekomerna samozavest posameznikov izvira iz 
naslednjih človeških lastnosti: 

▫ Pristranskost zaradi pripisovanja zaslug (self-attribution bias). Posamezniki si 
lastijo zasluge za dogodke in rezultate, za katere sploh niso bili odgovorni oziroma na 
katere niso imeli vpliva.  

▫ Pristranskost zaradi podobnosti (representative bias). Ta pristranskost izvira iz 
človeškega procesa učenja in povzroči, da dogodke, ki se nam zdijo znani, povežemo z 
dogodki, ki jih že poznamo. V resnici pa ti dogodki morda nimajo nič skupnega, kar 
lahko investitorja pripelje do napačnih zaključkov. Tako na primer ni nujno, da 
podoben zgodovinski dogodek (na primer vojna) vpliva na kapitalski trg enako v 
različnih zgodovinskih obdobjih, kot se to na primer ni zgodilo na ameriškem trgu 
kapitala ob začetku prve in druge svetovne vojne (Siegel, 2002, str. 323). Vendar pa 
veliko investitorjev naredi takšno povezavo, neupoštevajoč popolnoma različno 
zgodovinsko okolje. 

 
 Neskladnost zaznavanja (cognitive dissonance). Psihologi so tako poimenovali človeško 

lastnost neupoštevanja informacij, ki se ne skladajo z našim prepričanjem. Neskladnost 
zaznavanja je v bistvo nelagodje, ki ga občutimo, ko smo soočeni z dokazom, ki ne 
sovpada z našim prepričanjem, saj ugotovimo, da nismo tako sposobni (na primer pri 
investiranju) kot smo bili prepričani. Ljudje smo naravno nagnjeni k zmanjševanju občutka 
nelagodja, zaradi česar težko spoznamo in priznamo lastno prekomerno samozavest in 
posledično storjene napake. Zato mnogi investitorji v svojih premoženjih držijo delnice, ki 
jim že daljše obdobje prinašajo izgubo – še vedno so namreč prepričani, da je bil nakup teh 
delnic pravilna odločitev in da bodo cene zagotovo narasle, čeprav takšna prepričanja niso 
več podprta z racionalnimi pričakovanji.   
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 Sidranje (anchoring). Posledica prej omenjenega odpora do izgub je še ena psihološka 
značilnost investitorjev, t. i. sidranje. Posamezniki pri sprejemanju kompleksnih odločitev 
uporabljajo določeno število (sidro), na podlagi katerega lažje sprejmejo odločitev. Ker je 
določitev trenutne cene delnice ena izmed takšnih kompleksnih nalog, investitorji pogosto 
uporabijo neko preteklo ceno kot sidro, s katerim nato primerjajo trenutno ceno. In ravno 
to je napaka, saj bi morali trenutno ceno vrednotiti na podlagi možnosti rasti cene delnice v 
prihodnje, ki je odvisna od pričakovanih donosnosti in tveganja, in ne na podlagi pretekle 
cene. Sprejemanje kompleksnih odločitev na podlagi t. i. sidra je podobno procesu 
psihološkega preračunavanja pri Kahneman in Tversky (1979). 

 
 Kratkoviden odpor do izgub (myopic loss aversion). Kot že rečeno, je v teoriji 

vedenjskih financ izogibanje ustvarjanju izgub eden od poglavitnih ciljev investitorjev.  
Nagnjenje k sprejemanju odločitev na podlagi kratkoročnih gibanj na trgu kapitala 
imenujemo kratkoviden odpor do izgub. Dolgoročno se verjetnost, da se bodo cene delnic 
znižale in bodo investitorji realizirali izgubo, zmanjša. Zato bi verjetno investitorji, ki so 
nagnjeni k kratkovidnemu odporu do izgub, delnice v premoženju držali dalj časa, če ne bi 
imeli rednega vpogleda v cene le-teh. Kratkoviden odpor do izgub naj bi bil tudi eden od 
ključev do rešitve uganke premije na delnice (equity premium puzzle) oziroma do 
odgovora na vprašanje, zakaj investitorji zahtevajo premijo za vlaganje v delnice in je zato 
zahtevana donosnost delnic višja od donosnosti vrednostnih papirjev s stalnim donosom. 
Dolgoročno (obdobje dvajsetih let in več) se namreč tveganost premoženja delnic zelo 
zmanjša, medtem ko v povprečju investitorju še vedno prinaša veliko višje donosnosti kot 
na primer premoženje državnih obveznic. Vendar pa investitorji sprejemajo odločitve za 
kratko naložbeno obdobje, v katerem so delnice veliko bolj tvegana naložba od 
vrednostnih papirjev s stalnim donosom in zato investitorji zahtevajo visoke premije za 
vlaganje v delnice. Če bi investitorji svoje premoženje oblikovali na podlagi dolgoročnih 
pričakovanj in tako pristranskost kratkoročnega odpora do izgub ne bi imela vpliva na 
njihove odločitve, bi investitorji najverjetneje zahtevali nižjo premijo za vlaganje v 
delnice.  

 
 Strategije nasprotnega investiranja (contrarian strategies). Poleg zgoraj opisanih  

obstajajo tudi investitorji, ki so jim nadeli ime »nasprotniki«, saj se ne strinjajo s 
prevladujočim mnenjem o vrednosti naložb in torej ne sledijo prej opisanemu »črednemu 
nagonu«. Strategije nasprotnega investiranja je leta 1954 prvič opisal H. B. Neil. Ugotovil 
je, da »/.../ ko vsi mislijo podobno, se najverjetneje vsi motijo.« (Neil, 1954, str. 1). 
Strategije nasprotnega investiranja temeljijo na psiholoških značilnostih investitorjev in 
predvsem na spoznanju, da je večina investitorjev pretirano optimistična, ko so cene delnic 
visoke in pretirano pesimistična, ko so nizke.  

 
Zanimivo empirično preverjanje nasprotne strategije je opravil Siegel (Siegel, 2002, str. 
330), in sicer kot analizo odvisnosti med zaupanjem investitorjev v kapitalski trg, ki ga je 
opredelil kot indeks naložbenega razpoloženja investitorjev in posledičnih donosnosti  
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vrednostnih papirjev. Pri tem je indeks naložbenega razpoloženja investitorjev (index of 
investor sentiment) definiral kot razmerje med številom optimističnih tržnih poročil v 
časopisih in vsoto optimističnih in pesimističnih tržnih poročil (Siegel, 2002, str. 330). Visok 
indeks pomeni optimistična pričakovanja na kapitalskem trgu, nizek indeks pa pesimistična. 
Siegel (2002) je ugotovil, da lahko na podlagi indeksa naložbenega razpoloženja investitorjev 
napovemo donosnosti delnic. Primer gibanja indeksa naložbenega razpoloženja investitorjev je 
razviden s slike 2. 
 
Na podlagi slike 2 lahko ugotovimo, da kadar koli je bil indeks naložbenega razpoloženja 
investitorjev visok, so bile kasnejše tržne donosnosti nizke, in kadar koli je bil indeks 
naložbenega razpoloženja investitorjev nizek, so bile kasnejše donosnosti nadpovprečno 
visoke. Indeks naložbenega razpoloženja investitorjev je posebno dober napovedovalec tržnih 
donosnosti za prihodnjih 9 do 12 mesecev, medtem ko se za obdobje prihodnjih treh mesecev 
ni izkazal tako dobro.  
 
Kot primer napovedne sposobnosti indeksa naložbenega razpoloženja investitorjev Siegel 
(2002, str. 332) navede drastične padce indeksa naložbenega razpoloženja investitorjev 
(razvidni so iz slike 2) po iraškem napadu na Kuvajt leta 1990, azijsko krizo oktobra 1997 in 
teroristične napade septembra 2001. Vsa ta obdobja so bila enkratna kratkoročna priložnost za 
vlaganje na trg vrednostnih papirjev. 
 
Slika 2: Gibanje indeksa naložbenega razpoloženja investitorjev v obdobju od 1986 do 2002,  
z dogodki, ki so pomembno vplivali na svetovne trge vrednostnih papirjev. 
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Vir: Siegel, 2002, str. 330. 
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Podoben indikator naložbenega razpoloženja investitorjev je razvila tudi družba Merill Lynch. 
Njihov indikator temelji na sestavi premoženja, ki jo priporočajo upravljavci premoženja. 
Kadar koli so upravljavci priporočili delež naložb v delnice pod 50 % premoženja, kar je 
odsevalo njihov pesimizem o razvoju trga, so bile kasnejše donosnosti visoke. Siegel (2002, 
str. 333) poudari, da je »v preteklih 12 letih enoletna donosnost tržnega premoženja presegla 
20 %, kadar koli so upravljavci premoženja svetovali manj kot 50 % razporeditev premoženja 
v delnice.« 
 
V sklop teorije nasprotnih strategij spada tudi hipoteza premočnega odziva, ki jo opisujem v 
nadaljevanju in katere veljavnost na slovenskem trgu kapitala preverjam v četrtem poglavju. 
 
 
3. HIPOTEZA PREMOČNEGA ODZIVA  
 
V prejšnjem poglavju sem predstavila tako anomalije kot nekatere lastnosti investitorjev, ki 
niso v skladu z veljavnostjo hipoteze učinkovitega trga kapitala in katerih odkritje je 
pripomoglo, da je sčasoma pri investitorjih postajala vse bolj priljubljena hipoteza, ki pravi, da 
investitorji dejansko lahko premagajo trg, da lahko dosegajo donosnosti, ki so višje od tistih, 
ki bi jih lahko pričakovali ob danem tveganju. Z natančnimi študijami obnašanja investitorjev 
lahko aktivni upravljavci premoženja poskušajo ugotoviti katere vrednostne papirje kupiti in 
kdaj. Empirična dognanja vedenjskih financ so spodbudila razvoj naložbenih strategij, ki 
sistematično izkoriščajo odmike od hipoteze učinkovitega trgu kapitala. Na podlagi teh 
naložbenih strategij je smotrno vlaganje v ravno nasprotne naložbe, kot bi to sklepali na 
podlagi hipoteze učinkovitosti trga kapitala in ugotovitev modernih financ. Zato se strategije, 
ki jih uporabljajo ti teoretiki in investitorji, imenujejo nasprotne strategije (contrarian 
strategies), ki sem jih opisala že v poglavju 2.3. Zaradi običajnih človeških zmot ljudje delajo 
napake pri odločitvah in prav te napake lahko izkoriščajo investitorji, ki so sposobni zmote 
ostalih obrniti sebi v prid (Fama, 2003). 
 
Popularno stališče mnogih novinarjev, psihologov in ekonomistov je, da se posamezniki 
premočno odzivajo na trenutne informacije. Neposredna izpeljava tega vidika je, da se tudi 
cene vrednostnih papirjev premočno odzivajo na trenutne informacije in zato strategije 
nasprotnega investiranja, t. j. kupovanje preteklih poražencev in prodajanje preteklih 
zmagovalcev, dosegajo presežne donosnosti. Ena izmed najbolj odmevnih študij s tega 
področja vedenjskih financ je delo avtorjev De Bondta in Thalerja Does the Stock Market 
Overreact? iz leta 1984, v katerem sta oblikovala in preverjala hipotezo premočnega odziva 
(overreaction hypothesis) in ugotovila, da investitorji pri ocenjevanju informacij s trga 
vrednostnih papirjev pogosto delajo predvidljive, sistematične napake. 
 
To in naslednja poglavja so osredotočena na razlago in preverjanje hipoteze premočnega 
odziva, ki sta jo razvila De Bondt in Thaler (1984), zato najprej definirajmo kaj premočni 
odziv sploh je. 
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Pojem premočnega odziva se implicitno nanaša na neko stopnjo odziva, ki se še smatra za 
»ustrezno«. Skladno s prepričanji teoretikov vedenjskih financ, se posamezniki na nove 
informacije premočno odzivajo, kar pomeni, da dajejo pri oblikovanju svojih mnenj in 
prepričanj preveliko težo novim, trenutnim informacijam in premajhno težo preteklim oziroma 
osnovnim informacijam, ki vplivajo na sedanjo vrednost prihodnjih denarnih tokov in s tem na 
vrednost delnic (De Bondt, Thaler, 1987, str. 557). 
 
Na tem mestu naj omenim, da nekatere študije, na primer Abarbanell in Bernard (1992), 
dokazujejo obstoj prešibkega odziva investitorjev (underreaction), torej ravno obratno 
obnašanje investitorjev kot sta ga predvidela in dokazovala De Bondt in Thaler (1984). 
Prešibak odziv pomeni, da je odziv investitorjev oziroma trga na nove informacije prešibak 
in/ali prepozen (Frankfurter, McGoun, 2001, str. 9). To pomeni, da posamezniki nove 
informacije prepozno in/ali v premajhni meri upoštevajo pri oblikovanju svojih mnenj in 
prepričanj. 
 
Za potrebe empiričnega preverjanja hipoteze premočnega odziva sta De Bondt in Thaler 
(1984) zapisala hipotezo v matematični obliki. Za boljši prikaz najprej zapišemo pogoj za 
učinkovit trg kapitala z enačbo [3a]: 
 

0)~())~(~( 111 ==− −−− tjtt
m

tjtmjt FEFFrErE µ        [3a], 

 
kjer je jtr~  donosnost delnice j v obdobju t, 1−tF  predstavlja nabor vseh relevantnih informacij 

v obdobju t-1, )~( 1

m

tFrE jtm −  je pričakovana donosnost jtr~ , ki jo oceni trg na podlagi trgu 

razpoložljivih informacij m

tF 1−  (skladno s hipotezo učinkovitega trga kapitala, so trgu 

razpoložljive informacije m

tF 1−  enake naboru vseh relevantnih informacij Ft-1) in )~( 1−tjt FE µ  je 

pričakovana presežna donosnost jtµ~ delnice j v obdobju t na podlagi vseh relevantnih 

informacij Ft-1. Enačba [3a] nam pove, da na podlagi vseh razpoložljivih relevantnih 
informacij v določenem obdobju ne moremo dosegati presežnih donosnosti v naslednjem 
obdobju. Skladno s hipotezo učinkovitosti trga kapitala so namreč spremembe cen vrednostnih 
papirjev naključne in se spremenijo le ob pojavu nove informacije, saj trenutna cena že odraža 
vse obstoječe informacije. Če novih informacij ne moremo predvideti, ne moremo predvideti 
niti cen.  
 
Če z »Z« označimo premoženje zmagovalcev in s »P« premoženje poražencev potem hipoteza 
učinkovitega trga kapitala implicira (De Bondt, Thaler, 1984, str. 796): 
 

0)~()~( 11 == −− tPttZt FEFE µµ          [3b], 

 
kjer sta )~( 1−tZt FE µ  in )~( 1−tPt FE µ pričakovana presežna donosnost premoženja zmagovalcev 
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in pričakovana presežna donosnost premoženja poražencev na podlagi nabora vseh 
razpoložljivih relevantnih informacij. Skladno z enačbo [3b] investitor na podlagi preteklih 
informacij ne more dosegati presežne donosnosti, ne glede na to ali drži premoženje 
zmagovalcev ali premoženje poražencev, kar pomeni, da je trg kapitala vsaj šibko učinkovit. 
Hipoteza premočnega odziva pa predpostavlja naslednje:  
 

0)~( 1 <−tZt FE µ          [3c] 

  
0)~( 1 >−tPt FE µ          [3d] 

 
Enačba [3c] nam pove, da je na podlagi preteklih, javno razpoložljivih informacij pričakovana 
presežna donosnost premoženja zmagovalcev negativna. To pomeni, da bo premoženje 
zmagovalcev doseglo v povprečju nižjo donosnost kot trg. Iz enačbe [3d] pa je razvidno, da je 
na podlagi preteklih javno razpoložljivih informacij pričakovana presežna donosnost 
premoženja poražencev pozitivna. To pomeni, da bo premoženje poražencev doseglo v 
povprečju višjo donosnost kot trg.        
 
De Bondt in Thaler (1984) sta torej predpostavila, da če se investitorji in posledično cene 
delnic sistematično premočno odzivajo, potem lahko prihodnje gibanje cen v nasprotno smer 
napovemo že na osnovi preteklih podatkov o cenah delnic, ne da bi pri tem potrebovali 
kakršnekoli računovodske podatke, na primer dobiček podjetja. To ugotovitev sta ponazorila z 
naslednjima hipotezama:  

1. Drastičnim premikom cen vrednostnih papirjev bodo sledili premiki cen v nasprotno smer.  

2. Močnejši kot je prvotni skok cen, to je odziv na prvotne informacije, močnejši bo njihov 
kasnejši premik v nasprotno smer oziroma popravek. Oziroma, večji kot je začetni premik 
cen zaradi premočnega odziva investitorjev, večje bodo sledeče prilagoditve. 

Zgornji hipotezi kažeta na napovedljivost donosnosti delnic in na kršitev šibke oblike 
učinkovitosti trga (De Bondt, Thaler, 1984, str. 795). 
 
Hipotezo premočnega odziva sta De Bondt in Thaler (1984) preverjala z analizo dolgoročnih 
donosnosti vrednostnih papirjev, ki so bili v obdobju od leta 1926 do 1982 uvrščeni na 
NYSE.9 Delnice sta rangirala glede na triletne in petletne pretekle kumulativne presežne 
donosnosti in iz delnic v najvišjem rangu oziroma decilu, ki so ustvarile najvišje kumulativne 
presežne donosnosti, oblikovala premoženje »zmagovalcev« ter iz delnic v najnižjem rangu 
oziroma decilu premoženje »poražencev«. Nato sta preverjala kumulativne presežne 
donosnosti premoženja zmagovalcev in poražencev v obdobju treh in petih let po datumu 
oblikovanja premoženja. Njuni rezultati so potrdili hipotezo premočnega odziva (De Bondt, 
Thaler, 1984, str. 799): 

                                                 
9 Borza vrednostnih papirjev v New Yorku (New York Stock Exchange, v nadaljevanju NYSE). 
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- V proučevanem obdobju od leta 1926 do 1982 je bila kumulativna presežna donosnost 
premoženja poražencev, v obdobju treh let po datumu oblikovanja premoženja, v 
povprečju za 19,6 odstotkov večja kot tržna donosnost. 

- V istem obdobju je bila kumulativna presežna donosnost premoženja zmagovalcev, v 
obdobju treh let po datumu oblikovanja premoženja, v povprečju za 5 odstotkov nižja kot 
tržna donosnost. 

- V proučevanem obdobju od leta 1926 do 1982 je razlika med kumulativnima povprečnima 
presežnima donosnostma premoženja zmagovalcev in premoženja poražencev, v obdobju 
treh let po datumu oblikovanja premoženja, znašala 24,6 odstotnih točk.   

Ugotovila sta, da so bivši zmagovalci, v obdobju treh in petih let po datumu oblikovanja 
premoženja, v povprečju postali poraženci in obratno.   
 
De Bondt in Thaler (1984) sta ugotovljene dolgoročne preobrate donosnosti vrednostnih 
papirjev pripisala premočnemu odzivu investitorjev. Investitorji se premočno odzovejo na 
informacijo o podjetju oziroma o vrednostnemu papirju, zato cene vrednostnih papirjev 
nenormalno10 narastejo ali padejo. Vendar pa investitorji v prihodnjih obdobjih spoznajo, da 
so s svojimi odzivi na informacije pretiravali, kar povzroči popravek cen vrednostnih papirjev, 
ki se vrnejo na »pravo« raven. V tem časovnem razmiku pa se lahko investitorji, ki se 
zavedajo premočnega odziva ostalih investitorjev, okoristijo s tem pojavom tako, da kupujejo 
trenutne poražence, katerih donosnost se bo v skladu s hipotezo premočnega odziva v 
prihodnosti povečala, in se izogibajo trenutnih zmagovalcev oziroma trenutne zmagovalce 
prodajajo.  
 
 

3.1. EMPIRIČNE RAZISKAVE HIPOTEZE PREMOČNEGA ODZIVA 
 
Poleg De Bondta in Thalerja (1984) so hipotezo premočnega odziva preverjali tudi drugi 
avtorji, med njimi Dreman in Berry (1995), ki sta prišla do naslednjih ugotovitev: 

1.  »Najboljše« delnice (to so delnice, ki so v preteklosti v povprečju dosegale višje 
donosnosti kot trg) dosegajo dolgoročno nižjo donosnost kot trg in »slabe« delnice (to so 
delnice, ki v so preteklosti v povprečju dosegale nižje donosnosti kot trg) dosegajo 
dolgoročno višjo donosnost kot trg. 

2. Pozitivna presenečanja (šoki oziroma novice) tudi po popravku za tveganje statistično 
značilno zvišajo ceno »slabih« delnic bolj kot ceno »najboljših« delnic. 

3. Negativna presenečenja (šoki oziroma novice) tudi po popravku za tveganje znižajo ceno 
»najboljših« delnic bolj kot ceno »slabih« delnic. 

4. Obstajata dve vrsti dogodkov oziroma novic: 

                                                 
10 Z izrazom »nenormalno« je mišljen skok (padec) cen vrednostnih papirjev nad (pod) tisto raven, ki je 
pričakovana po določenem modelu zahtevane donosnosti, na primer CAPM. 
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- dogodki preobrata (event triggers) – to so pozitivna presenečenja oziroma novice za 
»slabe« delnice, zaradi katerih se lahko donosnost teh delnic zviša glede na trg, in 
negativna presenečenja oziroma novice za »najboljše« delnice, zaradi katerih se lahko 
donosnost teh delnic zniža glede na trg – v obeh primerih pride do preobrata 
donosnosti; 

- dogodki ojačitve (reinforcing events) – to so negativna presenečenja oziroma novice za 
»slabe« delnice, zaradi katerih se lahko donosnost teh delnic še dodatno zniža glede na 
trg, in pozitivna presenečenja oziroma novice za »najboljše« delnice, zaradi katerih se 
lahko donosnost »najboljših« delnic še poviša glede na trg. 

5. Razlike med donosnostmi »najboljših« in »slabih« delnic so statistično značilne le med 
delnicami, ki so uvrščene v skrajna ranga oziroma kvintila, to je v zgornjega in spodnjega. 
Razlike med donosnostmi 60 odstotkov delnic uvrščenih med oba skrajna kvintila so 
minimalne. Zato se pri empiričnih raziskavah teorije premočnega odziva vrednostne 
papirje proučevanega trga razdeli v več rangov na podlagi preteklih presežnih donosnosti.  

6. Premočni odziv se pojavi pred objavo dobička oziroma pred ostalimi novicami.11 Popravek 
premočnega odziva pride na vrsto šele po objavi novice. Še relativno dolgo obdobje po 
objavi novice »najboljše« delnice dosegajo nižje donosnosti kot trg in »slabe« delnice 
dosegajo višje donosnosti kot trg. 

 
Leta 1992 so tudi Chopra et al. (1992) dokazali prisotnost ekonomsko značilnega premočnega 
odziva na ameriškem trgu vrednostnih papirjev, in sicer v obdobju od leta 1926 do 1986. 
Chopra et al. (1992) so ugotovili, da se povprečni presežni letni donosnosti premoženja 
zmagovalcev in premoženja poražencev, v petletnem obdobju po datumu oblikovanja 
premoženja, razlikujeta za 14 odstotnih točk na leto. To pomeni razliko 70 odstotnih točk v 
celotnem obdobju petih let. De Bondt in Thaler (1984) sta ugotovila manjšo razliko med 
donosnostma premoženja zmagovalcev in premoženja poražencev kot Chopra et al. (1992), in 
sicer le razliko 8 odstotnih točk na leto tekom petletnega obdobja po datumu oblikovanja 
premoženja. Obstaja več razlogov za razliko v rezultatih. Med njimi najbolj izstopa različna 
definicija premoženja zmagovalcev in premoženja poražencev. De Bondt in Thaler (1984) 
uvrstita v  premoženje zmagovalcev in poražencev skrajna decila oziroma 35 najbolj skrajnih 
delnic glede na njihovo preteklo kumulativno presežno donosnost, medtem ko se je število 
delnic v vsakem od premoženj pri Chopra et al. (1992) povečalo iz približno 20 v letu 1930 na 
približno 50 v sedemdesetih letih. Med drugimi razlogi za nastale razlike v rezultatih je tudi 
različno proučevano obdobje in uporaba podatkov o mesečnih donosnostih pri De Bondtu in 
Thalerju (1984) ter podatkov o letnih donosnostih pri Chopra et al. (1992). 
 
Pri preverjanju učinka premočnega odziva glede na različna obdobja oblikovanja premoženja, 
so Chopra et al. (1992) ugotovili, da sta donosnosti premoženja zmagovalcev oziroma 

                                                 
11To sovpada z ugotovitvijo De Bondta in Thalerja (1984), da lahko v primeru veljavnosti hipoteze premočnega 
odziva prihodnje gibanje cen napovemo že na osnovi preteklih podatkov o cenah delnic, ne da bi pri tem 
potrebovali kakršnekoli računovodske podatke, na primer dobiček podjetja (kot sem že opisala v tem poglavju).  
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premoženja poražencev v petletnem obdobju po datumu oblikovanja premoženja bistveno 
drugačni, če sta bili premoženji oblikovani na osnovi donosnosti v preteklem letu ali na osnovi 
donosnosti v preteklih petih letih. Če sta bili premoženji oblikovani na osnovi enoletnih 
preteklih donosnosti, so bile razlike v donosnosti med premoženjema zmagovalcev in 
poražencev veliko manjše, kot če sta bili premoženji oblikovani na osnovi petletnih preteklih 
donosnosti. Ta razlika je najbolj opazna v prvem letu po datumu oblikovanja premoženja – za 
premoženji zmagovalcev in poražencev, ki sta bili oblikovani na podlagi enoletnih preteklih 
donosnosti, namreč ni značilen takojšen obrat donosnosti, ampak se sprva pojavi zagon. Zagon 
pomeni, da pozitivnim donosnostim v preteklosti sledi pozitivna donosnost v prihodnosti. Do 
preobrata donosnosti pride šele kasneje, kot sta ugotovila tudi De Bondt in Thaler (1984). 
 
Za razliko od že omenjenih avtorjev je Jegadeesh (1990) preverjal veljavnost hipoteze 
premočnega odziva na kratek rok in za posamezne vrednostne papirje. Pokazal je, da lahko 
investitorji z razporeditvijo premoženja na podlagi donosnosti posameznega vrednostnega 
papirja v preteklem mesecu, ustvarjajo znatne presežne donosnosti. Jegadeesh (1990) je z 
analizo donosnosti delnic, ki so kotirale na NYSE v obdobju od 1929 do 1982, dokazal 
kratkoročno napovedljivost mesečnih donosnosti posameznih delnic in ne premoženja, kot na 
primer De Bondt in Thaler (1984). Na kratek rok (krajši od enega leta) obstaja visoko 
statistično značilna negativna avtokorelacija mesečnih donosnosti delnic, kar pomeni da 
pozitivni donosnosti delnice sledi negativna donosnost v naslednjem obdobju. Iz tega 
sklepamo, da spremembe donosnosti delnic niso bile naključne. Ta ugotovitev sovpada s 
strategijo nasprotnega investiranja.  
 
Jegadeesh (1990) je preveril tudi vpliv velikosti podjetja na napovedljivost donosnosti 
posameznih vrednostnih papirjev. Proučevane delnice je razvrstil v tri premoženja oziroma 
range, glede na velikost podjetja (majhna, srednje velika in velika podjetja). Donosnosti delnic 
v vseh rangih kažejo podobne vzorce avtokorelacije, zato je sklepal, da je napovedljivost 
donosnosti posameznih delnic splošen fenomen, neodvisen od velikosti podjetja (Jegadeesh, 
1990, str. 882). 
 
 

3.2. DRUGE RAZLAGE PREOBRATA DONOSNOSTI 
 
V tem poglavju opisane raziskave ne nudijo dokončnega dokaza o (ne)učinkovitosti trga 
kapitala. Rezultati opisanih raziskav ne pomenijo nujno dokaza veljavnosti hipoteze 
premočnega odziva. Alternativno bi lahko te rezultate interpretirali preprosto kot posledico 
sprememb premije za tveganje skozi čas. Odziv cen delnic na spremembe v premiji za 
tveganje se lahko zmotno razlaga kot dokaz obstoja presežnega gibanja cen delnic oziroma kot 
dokaz, da trg kapitala ne dosega niti šibke učinkovitosti. Če premija za tveganje določene 
delnice naraste, potem se zviša tudi stopnja donosa, ki jo investitorji zahtevajo za vlaganje v to 
delnico, kar povzroči padec cene delnice. Če se sčasoma cene vseh delnic na trgu v povprečju 
zvišajo, lahko dobijo investitorji pri dani zahtevani stopnji donosa zmoten vtis, da se je zvišala 
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le cena določene delnice. Zato je pojav zagona in preobrata morda zgolj racionalni odziv cen 
delnic na spremembe v diskontni stopnji – in v tem primeru je trg kapitala vsaj šibko učinkovit 
(Bodie, 2002, str. 358).   
 
Chan (1988) ter Ball in Kothari (1989) so dokazali, da so preobrati donosnosti delnic posledica 
sistematičnih sprememb zahtevanih donosnosti, ki niso zajete v hipotezi premočnega odziva.12 
Eden od poglavitnih razlogov za prekomerno gibanje zahtevanih donosnosti premoženja 
zmagovalcev in premoženja poražencev naj bi bile spremembe v finančnem vzvodu oziroma v 
zadolženosti podjetja. Zadolženost oziroma struktura kapitala podjetja, skupaj s tveganjem 
premoženja podjetja, določa beto premoženja podjetja. Serija negativnih presežnih donosnosti 
vpliva na znižanje vrednosti lastniškega kapitala podjetja in posledično se zniža razmerje med 
lastniškim in dolžniškim kapitalom. Znižanje tega razmerja, ki pomeni večjo zadolženost 
podjetja in posledično večjo tveganost premoženja podjetja, vpliva na zvišanje bete podjetja. 
Ker je beta podjetja eden od faktorjev, ki v CAPM modelu definirajo zahtevano donosnost, 
naraste tudi zahtevana donosnost za vlaganje v delnice tega podjetja. Serija negativnih 
presežnih donosnosti torej preko finančnega vzvoda in bete podjetja pripelje do preobrata 
donosnosti, zaradi katere bivši poraženci v prihodnjih obdobjih dosegajo višje donosnosti. Po 
istem načelu lahko razložimo padec bete premoženja za zmagovalce in posledično padec 
njihovih zahtevanih donosnosti. S tem so Chan (1988) ter Ball in Kothari (1989) dokazali, da 
učinek preobrata ni posledica neučinkovitosti trga kapitala, saj ga lahko pojasnimo s CAPM 
modelom. 
 
V primeru, da obrati donosnosti niso zgolj posledica spremenjenega oziroma povečanega 
tveganja, se lahko vprašamo, zakaj ti vzorci ne izginejo preko arbitraže, t. j. preko poizkusov 
doseganja dobička z izkoriščanjem teh vzorcev. Na to vprašanje sta skušala odgovoriti Shleifer 
in Vishney (1991). Ugotovila sta, da so zaradi periodičnega ocenjevanja s strani strank, 
upravitelji premoženja zadržani do vlaganja v dolgoročne arbitražne pozicije. Zato denar, ki ga 
upravljajo (t.i. smart money), odteka v kratkoročne namesto v dolgoročne arbitražne pozicije, 
in posledično so sredstva namenjena dolgoročnim arbitražam relativno omejena. Strategije, ki 
jih obravnavajo različni članki v sklopu teorije premočnega odziva, zahtevajo dolgoročna 
vlaganja v manjša podjetja. Morda je prav to razlog, da nadpovprečno donosne priložnosti 
obstajajo tako dolgo. 
 
Na neuporabnost strategij nasprotnega investiranja v praksi opozarjajo tudi zagovorniki 
strategij relativne moči (relative strenght strategies), skladno s katerimi je smotrn nakup 
preteklih zmagovalcev in prodaja preteklih poražencev. Kajti kljub dokazom teoretikov 
vedenjskih financ, vključno s prispevki De Bondta in Thalerja (1984), Chopra et al. (1992) ter 

                                                 
12 Ena izmed možnih razlag različnih rezultatov pri preverjanju hipoteze premočnega odziva pri Ball in Kothari 
(1989) ter Chopra et al. (1992) je, da sta prva v vzorec uvrstila samo delnice podjetij, ki so na NYSE kotirale 
skozi celotno petletno obdobje po datumu oblikovanja premoženja, medtem ko Chopra et al. (1992) tega niso 
zahtevali. Ball in Kothari (1989) sta tako v vzorec vnesla pristranskost zaradi preživetja (survivorship bias), ki so 
se ji Chopra et al. (1992) izognili tako, da so za delnice, s katerimi se je prenehalo trgovati znotraj koledarskega 
leta, izračunali proporcionalno letno donosnost in jih kasneje preprosto izbrisali iz premoženja. 
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Jegadeesha (1990), da je učinek preobrata donosnosti vrednostnih papirjev posledica 
veljavnosti hipoteze premočnega odziva in da se investitorji lahko okoristijo s tem pojavom 
tako, da kupujejo trenutne poražence in se izogibajo trenutnih zmagovalcev, vzajemni skladi 
pri razporeditvi premoženja še vedno uporabljajo pretežno strategije relativne moči. Eden od 
razlogov za uporabo strategij relativne moči pri razporeditvi premoženja je dejstvo, da 
strategije nasprotnega investiranja temeljijo na strategijah z zelo kratkoročnim obdobjem 
držanja delnic v premoženju, do enega meseca po datumu oblikovanja premoženja, kot v 
Jegadeesh (1990), ali z zelo dolgim obdobjem držanja delnic v premoženju - od tri do pet let 
po datumu oblikovanja premoženja, kot v De Bondt in Thaler (1984) ter Chopra et al. (1992). 
Investitorje pa zanima predvsem gibanje cen v tri do dvanajst mesečnem obdobju po datumu 
oblikovanja premoženja. In tu se kot uporabne izkažejo strategije relativne moči, kar sta 
dokazovala Jegadeesh in Titman (1993). 
  
Jegadeesh in Titman (1993) sta preverjala veljavnost strategij relativne moči na srednje dolgi 
rok, za obdobje od leta 1934 do 1987. Pokazala sta, da delnice, katerih donosnosti so naraščale 
v nedavni preteklosti (tri do dvanajst mesecev), navadno naraščajo tudi v naslednjem mesecu 
(to je v mesecu po datumu oblikovanja premoženja). Iz tega sta sklepala, da je donosnost 
premoženja delnic napovedljiva, saj sledi določenemu vzorcu. Ugotovila sta torej obstoj 
zagona pri gibanju donosnosti premoženja delnic v srednje dolgem obdobju. Tako na primer 
premoženje, sestavljeno iz delnic, ki so dosegale v povprečju najvišje donosnosti v bližnji 
preteklosti (v obdobju treh do dvanajst mesecev pred datumom oblikovanja premoženja), 
dosega tudi v prihodnosti v povprečju višje donosnosti kot ostale delnice. Ravno obratno velja 
za premoženje, sestavljeno iz delnic, ki so v bližnji preteklosti dosegale v povprečju najnižje 
donosnosti. V nasprotju s Chan (1988) ter Ball in Kothari (1989) sta Jegadeesh in Titman 
(1993) pokazala, da ugotovljena presežna donosnost ne izhaja iz sistematičnega tveganja ali iz 
zapoznelih odzivov cen delnic na različne dejavnike, ampak je ustvarjena izključno z 
izkoriščanjem preteklih javno razpoložljivih informacij. Jegadeesh in Titman (1993) sta torej 
zavrnila veljavnost hipoteze učinkovitega trga kapitala. Poleg tega pa sta zavrnila tudi 
veljavnost hipoteze premočnega odziva, saj premoženje zmagovalnih delnic preteklega 
obdobja dosega v povprečju višje donosnosti tudi v prihodnosti, kar je dokaz v prid strategijam 
relativne moči.   
 
Vendar pa na podlagi rezultatov Jegadeesh in Titman (1993) ne moremo v celoti zavrniti 
hipoteze premočnega odziva. Spremembe cen, ki se zgodijo v tri do dvanajst mesečnem 
obdobju držanja delnic namreč niso trajne. Vrednostni papirji, ki so vključeni v premoženje na 
podlagi strategije relativne moči (torej so v preteklosti v povprečju dosegali najvišje 
donosnosti), dosežejo negativne presežne donosnosti začenši z dvanajstim mesecem po 
datumu oblikovanja premoženja in negativne presežne donosnosti so nato prisotne vse do 
enaintridesetega meseca. Ta ugotovitev pa sovpada z ugotovitvijo De Bondta in Thalerja 
(1984) ter Chopra et al. (1992), da se preobrat donosnosti delnic (ki je posledica začetnega 
premočnega odziva investitorjev) zgodi šele v dvanajstem mesecu po datumu oblikovanja 
premoženja. 
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Pri empiričnem preverjanju hipoteze premočnega odziva je do zanimivega rezultata prišel  
Zarowin (1990). Za razliko od Jegadeesh (1990) je ugotovil, da učinek premočnega odziva ni 
homogeno porazdeljen po velikostnih skupinah podjetij. Pojav, da premoženje poražencev 
dosega višje prihodnje donosnosti kot premoženje zmagovalcev, razlaga z učinkom velikosti. 
Dokazal je, da ta pojav ni posledica premočnega odziva investitorjev, ampak leži razlog v 
učinku velikosti in/ali januarskem efektu, saj je ugotovil, da so poraženci praviloma manjša 
podjetja kot zmagovalci.13 Njegovo ugotovitev pa lahko interpretiramo tudi drugače. Učinek 
premočnega odziva je močnejši za manjša podjetja, v delnice katerih praviloma vlagajo 
posamezniki, medtem ko je pri velikih podjetjih, kjer so pomembni lastniki finančne 
institucije, opazen kvečjemu šibek učinek premočnega odziva. Iz tega lahko sklepamo, da je 
učinek premočnega odziva značilen predvsem za posameznike, medtem ko pri finančnih 
institucijah ni tako prisoten. 
 
 
4. PREVERJANJE VELJAVNOSTI HIPOTEZE PREMOČNEGA 
ODZIVA V SLOVENIJI 
 
Za slovenski trg kapitala lahko rečemo, da se šele razvija, in zato ne moremo pričakovati, da bi 
bil res učinkovit, da bi torej cene vrednostnih papirjev odražale vse razpoložljive informacije. 
Razlogov za to je več (Aver et al., 2000, str. 316): 

- Majhnost slovenskega trga vrednostnih papirjev. 

- Kratko delovanje slovenskega trga vrednostnih papirjev. 

- Do julija 2001, ko so bile za tuje rezidente odstranjene vse ovire za nakup vrednostnih 
papirjev na sekundarnem trgu, je veljala omejujoča zakonodaja za tuje vlagatelje. 

- Udeleženci trga kapitala smo tisti, ki se šele učimo, kako se z vrednostnimi papirji pravilno 
posluje. 

- Šele Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS št. 56/01) je vpeljal, da podjetja, katerih 
vrednostni papirji kotirajo na borzi, obvezno odkrivajo pomembne informacije. 

- Poleg tega se je pravni sistem z Agencijo za trg vrednostnih papirjev na čelu še razvijal, 
kar ga je oviralo, da bi bil pravočasno in brez pretiranega truda kos različnim 
manipulacijam. 

- Nelikvidnost je tako ali tako ena temeljnih lastnosti manj razvitih kapitalskih trgov, vendar 
dogajanje na trgu kaže, da se stanje izboljšuje, saj se razlike med najvišjim in najnižjim 
dnevnim tečajem vrednostnega papirja manjšajo. 

Zato tudi ne moremo predpostavljati, da si znajo vlagatelji pravilno razlagati objavljene 
informacije ter se nanje ustrezno odzvati, in nadalje, da znajo vlagatelji z vrednostnimi papirji 

                                                 
13 Januarski učinek oziroma učinek majhnega podjetja v januarju pomeni, da so donosnosti majhnih podjetij višje 
od donosnosti velikih in da je to še posebej očitno v januarju. Keim (1983) pokaže, da so majhna podjetja 
januarja dosegala višjo  donosnost kot velika podjetja, in to vsako leto v obdobju od 1963 do 1979. 
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pravilno trgovati. Zaradi navedenega je mogoče, da se cene vrednostnih papirjev gibljejo 
drugače, kot bi pričakovali na podlagi razpoložljivih informacij, zato lahko za slovenski trg 
kapitala že vnaprej predvidimo slabšo informacijsko učinkovitost (Deželan, 1996, str. 60). 
 
 

4.1. OPREDELITEV VZORCA PODJETIJ 
 
Skladno z metodologijo De Bondta in Thalerja (1984), Balla in Kotharija (1989) ter 
Jegadeesha (1990) sem v proučevan vzorec uvrstila le delnice, ki so bile na Ljubljanski borzi 
vrednostnih papirjev uvrščene celotno obdobje od januarja 1998 do junija 2003, torej 66 
zaporednih mesecev. Pri razlagi rezultatov moramo zato upoštevati možnost, da na dobljene 
rezultate vpliva pristranskost zaradi preživetja (survivorship bias).14 
 
Leto 1998 je bilo za slovenski trg kapitala v marsičem prelomno. Upadanje ravni pasivnih 
obrestnih mer v bankah je povzročilo, da so se finančni presežki podjetij delno preusmerili na 
trg kapitala; na prosti trg Ljubljanske borze vrednostnih papirjev so bile uvrščene delnice 
pooblaščenih investicijskih družb; prvi burni odzivi na omejitve tujih premoženjskih naložb s 
skrbniškimi računi za tuje osebe so se polegli (Aver et al., 2000, str. 316). Posledično je prišlo 
do bolj »normalnega« delovanja slovenskega trga vrednostnih papirjev od vključno leta 1998 
dalje. Zaradi dovolj velikega števila delnic, s katerimi se je trgovalo celotno obdobje od 
januarja 1998 do junija 2003 ter zgoraj naštetih razlogov, sem kot začetek proučevanega 
obdobja izbrala januar 1998.  
 
V proučevan vzorec sem tako uvrstila skupaj 38 delnic, s katerimi se je na Ljubljanski borzi 
vrednostnih papirjev trgovalo skozi celotno obdobje od 5. 1. 1998 do 5. 6. 2003 in so naštete v 
tabeli 1 v prilogi 1.  
 
 

4.2. METODOLOGIJA IZRAČUNA  
 
Za empirično preverjanje hipoteze premočnega odziva na slovenskem trgu kapitala sem 
uporabila metodologijo, ki temelji na delu De Bondta in Thalerja (1984) ter Chopra et al. 
(1992). 
 
Glavno vprašanje je, do kakšne mere so donosnosti delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi 
vrednostnih papirjev, v obdobju po datumu oblikovanja premoženja oziroma v t. i. testnem 

                                                 
14 V primeru, da v raziskavo vključimo le delnice, ki so bile na borzo uvrščene celotno proučevano obdobje, 
rezultati odsevajo samo gibanje donosnosti delnic »preživelih« družb. Ker delnice predčasno propadlih družb 
oziroma družb, s katerimi se je prenehalo trgovati na Ljubljanski borzi, niso uvrščene v vzorec, je povprečna 
donosnost delnic v vzorcu drugačna kot v primeru, da bi bile vključene tudi delnice propadlih družb oziroma 
družb, z delnicami katerih se je prenehalo trgovati. Obstaja tudi možnost, da bi z uvrstitvijo dodatnih delnic v 
vzorec prišli do drugačnega zaključka glede veljavnosti hipoteze premočnega odziva. 
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obdobju (t>0) povezane z donosnostmi teh delnic v obdobju pred datumom oblikovanjem 
premoženja (t<0). Obe obdobji sta prikazani na sliki 3.   
 
Slika 3: Grafična predstavitev metodologije za empirično preverjanje hipoteze premočnega 
odziva   

 

t[mesec]  
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datum oblikovanja premoženja 
 

Vir: Lastna slika. 
 
Datum oblikovanja premoženja t=0, je datum, ko je vsaka delnica j na podlagi kumulativnih 
donosnosti v obdobju od t-3 do vključno t=0 uvrščena v premoženje zmagovalcev ali v 
premoženje poražencev, 3, −tjr , 2, −tjr , 1, −tjr  pa so donosnosti delnice j v mesecih od t-3 do t=0.  

 
Metodologijo preverjanja veljavnosti hipoteze premočnega odziva predstavimo v naslednjih 
zaporednih korakih: 
 
1. Za vsako delnico j izračunamo donosnost brez dividend oziroma relativno spremembo 

cene vsak mesec v proučevanem obdobju:   
 

1,

1,,

−

−−
=
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tjtj
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PP
r          [4], 

 
kjer je rj donosnost delnice j v mesecu t, Pj,t-1 in Pj,t pa sta ceni delnice j v mesecu t-1 oziroma 
v mesecu t. Za vsako delnico j ta izračun ponovimo v 65 zaporednih mesecih, saj lahko prvo 
donosnost izračunamo šele na dan 5. 2. 1998, to je en mesec po datumu, od katerega dalje 
proučujem donosnosti delnic.  
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2. Za vsako delnico j vsak mesec od 5. 4. 1998 do 5. 6. 2003 izračunamo kumulativno 
donosnost15 preteklih treh mesecev oziroma kumulativno donosnost tako imenovanega 
obdobja oblikovanja premoženja (glej sliko 3). Kumulativna donosnost je definirana z 
enačbo [5]: 

 

∑
−=

−=
0

3τ
τjtj rR          [5] 

 
Za razliko od De Bondta in Thalerja (1984), ki sta kumulativno donosnost delnic izračunavala 
samo za obdobja, ki se ne prekrivajo, je zaradi kratke časovne vrste podatkov, ki so na voljo za 
delnice, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, bolje uporabiti pristop Chopra et al. (1992), ki so ta 
korak uporabili na prekrivajočih se obdobjih. Ker je uporabljena časovna enota en mesec, 
izračunamo kumulativno donosnost posamezne delnice j v 63 zaporednih mesecih od 5. 4. 
1998 do 5. 6. 2003. Vsak datum t=0, ko za delnico j izračunamo njeno kumulativno donosnost 
Rj, je t. i. datum oblikovanja premoženja. 
 
Pri tem je potrebno opozoriti, da sta De Bondt in Thaler (1984) v svoji raziskavi preverjala 
dolgoročno napovedljivost donosnosti vrednostih papirjev. V tem primeru se premoženja 
oblikujejo na podlagi kumulativnih donosnosti preteklih petih, treh let ali enega leta. Prav tako 
je testno obdobje dolgo eno leto, tri ali pet let. In ravno zaradi dolgih proučevanih obdobij ta 
metoda ni najbolj primerna za mlad slovenski trg kapitala, saj bi razpolagali s premajhnim 
številom opazovanj, da bi na podlagi teh donosnosti naredili uspešne sklepe. 
 
3. V obdobju od 5. 1. 1998 do 5. 6. 2003 je 63 datumov, na katere lahko izračunamo 

kumulativne donosnosti v vzorec vključenih delnic. To so tako imenovani datumi 
oblikovanja premoženja (t=0). Vsak datum oblikovanja premoženja (t=0) kumulativne 
donosnosti vseh 38 v vzorec uvrščenih delnic razvrstimo od najvišje do najnižje 
kumulativne donosnosti.  

 
Potem ko so na vsak datum oblikovanja premoženja (t=0) delnice rangirane glede na preteklo 
kumulativno donosnost, je 19 delnic takih, ki se nahajajo v zgornji polovici glede na preteklo 
kumulativno donosnost. To je premoženje »zmagovalcev« (Z). Te delnice imajo višje 
kumulativne donosnosti kot 19 delnic v spodnji polovici. Premoženje zmagovalcev (Z) je 
enakomerno tehtano premoženje16, sestavljeno iz delnic, katerih kumulativne donosnosti 
preteklih treh mesecev so bile v zgornji polovici rangiranih kumulativnih donosnosti vseh v 
vzorec uvrščenih delnic. Torej morajo uteži za vsako delnico j uvrščeno v premoženje 
zmagovalcev zadostiti pogojem: 
 

                                                 
15 Tu naj opozorim, da izračunamo vsoto treh preteklih mesečnih donosnosti določene delnice, kar ni isto, kot če 
bi to delnico kupili in držali tri mesece (buy-and-hold return) ter nato izračunali doseženo donosnost tekom teh 
treh mesecev.   
16 V enakomerno tehtanem premoženju je delež vsake delnice uvrščene v to premoženje enak. To pomeni, da ima 
donosnost vsake od delnic v tem premoženju enak vpliv na donosnost celotnega premoženja.  
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1
19

1
=∑

=j

Z
jw           [6a] 

 
0: >∀ Z

jwj , in wZ
j = wZ

i , j ≠ i       [6b], 

 
kjer je wZ

j oziroma wZ
i utež delnice j oziroma delnice i v premoženju zmagovalcev.  

 
Preostalih 19 delnic, uvrščenih v vzorec, tvori premoženje »poražencev« (P), ki je 
enakomerno tehtano premoženje delnic, katerih kumulativne donosnosti preteklih treh 
mesecev so bile v spodnji polovici rangiranih kumulativnih donosnosti. Tako morajo tudi uteži 
delnic, uvrščenih v premoženje poražencev, zadostiti pogoju: 
 

1
19

1
=∑

=j

P
jw           [7a] 

 
 0: >∀ P

jwj , in wP
j = wP

i , j ≠ i       [7b], 

 
kjer je wP

j oziroma wP
i  utež delnice j oziroma delnice i v premoženju poražencev.  

 
4. Sledi izračun donosnosti premoženja zmagovalcev in premoženja poražencev en mesec po 

datumu oblikovanja premoženja oziroma v testnem obdobju (t+1). Pri tem je treba 
opozoriti, da se lahko sestava vsakega od premoženj, skladno z gibanjem kumulativne 
donosnosti posamezne delnice j tekom obdobja od 5. 1. 1998 do 5. 6. 2003, spreminja iz 
meseca v mesec. 

 
Premoženje zmagovalcev je enakomerno tehtano premoženje delnic, ki so bile na podlagi 
preteklih kumulativnih donosnosti uvrščene v premoženje zmagovalcev. Donosnost 
premoženja zmagovalcev v testnem obdobju je tako vsota produktov donosnosti posamezne 
delnice uvrščene v premoženje in uteži posamezne delnice. Formalno donosnost premoženja 
zmagovalcev zapišemo z enačbo [8]: 
 

)( ,,,
Z
tj

Z
tjtZ rwR ∗∑=          [8] 

 
j = 1, ......., 19 
t = 1, ......., 62,17 
 

                                                 
17 Začetek proučevanega obdobja je dan 5. 1. 1998. Za izračun donosnosti premoženja zmagovalcev in 
premoženja poražencev v testnem obdobju moramo najprej izračunati donosnost posamezne delnice in nato še 
njeno kumulativno donosnost. Zato je prvi izračun donosnosti premoženja v testnem obdobju možen šele na dan 
5. 5. 1998, kar pomeni, da je v celotnem proučevanem obdobju 62 testnih obdobij (glej sliko 3).  
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kjer je RZ,t donosnost premoženja zmagovalcev v mesecu t, wZ
j,t je utež delnice j iz premoženja 

zmagovalcev v mesecu t in rZ
j,t je donosnost delnice j iz premoženja zmagovalcev v mesecu t. 

 
Analogno donosnost premoženja poražencev v testnem obdobju t formalno zapišemo z enačbo 
[9]: 
 

)( ,,,
P
tj

P
tjtP rwR ∗∑=          [9] 

 
j = 1, ......., 19 
t = 1, ......., 62,         
 
v kateri je RP,t donosnost premoženja poražencev v mesecu t, wP

j,t je utež delnice j iz 
premoženja poražencev v mesecu t in rP

j,t je donosnost delnice j iz premoženja poražencev 
mesecu t. 
 
5. Na podlagi donosnosti premoženja zmagovalcev in premoženja poražencev v testnih 

obdobjih tekom obdobja od 5. 5. 1998 do 5. 6. 2003 preverimo, ali je donosnost 
vrednostnih papirjev v preteklih treh mesecih dober indikator za donosnost le-teh v 
prihodnjem mesecu (to je v testnem obdobju).  

 
S t-testom, prikazanim v nadaljevanju, preverimo, ali obstaja statistično značilna razlika med 
donosnostmi obeh premoženj, in zavrnemo ali potrdimo veljavnost hipoteze premočnega 
odziva na slovenskem trgu kapitala.  
 
 
4.2.1  Dividende 
 
Uporabljena metodologija za preverjanje hipoteze premočnega odziva temelji na oblikovanju 
premoženja zmagovalcev in premoženja poražencev na podlagi kumulativnih donosnosti v 
treh mesecih pred datumom oblikovanja premoženja. Glede na donosnost v preteklih treh 
mesecih je posamezna delnica v proučevanem obdobju šestih let in pol lahko 62-krat 
premeščena iz premoženja zmagovalcev v premoženje poražencev in obratno. Teoretično bi 
lahko bila posamezna delnica v enem letu v povprečju 9,5-krat premeščena iz enega 
premoženja v drugega. Dividende pa so izplačane le enkrat letno in podjetja jih ne izplačajo 
istočasno in tudi ne vsem delničarjem hkrati (v primeru, da ima prednostna delnica prednost 
pri izplačilu dividend, morajo biti v tekočem letu vse dividende prednostnim delničarjem 
izplačane pred izplačilom dividend navadnim delničarjem). Zato tako kot Jegadeesh (1990), ki 
je preverjal hipotezo premočnega odziva v zelo kratkem obdobju, dividend pri izračunih nisem 
upoštevala, saj njihov vpliv verjetno ne bi doprinesel k vsebinski vrednosti rezultatov.  
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4.3. REZULTATI IN UGOTOVITVE 
 
Seriji mesečnih donosnosti premoženja kratkoročnih zmagovalcev in premoženja kratkoročnih 
poražencev, izračunani z uporabo v prejšnjem poglavju opisane metodologije, sta prikazani na 
sliki 4.   
 
Slika 4: Donosnost premoženja zmagovalcev in premoženja poražencev v testnem obdobju (t. 
j. en mesec po datumu oblikovanja premoženja) za obdobje od 5. 5. 1998 do 5. 6. 2003 
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Vir: Lastni izračuni. 
 
Na podlagi prikaza mesečnih donosnosti obeh premoženj na sliki 4 bi lahko zaključili, da 
premoženje poražencev v povprečju dosega višje donosnosti kot premoženje zmagovalcev. Še 
bolj pa je razlika med donosnostmi obeh premoženj razvidna iz slike 5, na kateri je povprečna 
letna donosnost premoženja poražencev skoraj celotno obdobje (z izjemo leta 1998 in prve 
polovice leta 2003) višja od povprečne letne donosnosti premoženja zmagovalcev - kar je 
dokaz v prid veljavnosti hipoteze premočnega odziva.  
 
Izračun povprečnih letnih donosnosti obeh premoženj, ki so prikazane na sliki 5, pri 
preverjanju hipoteze premočnega odziva s tu uporabljeno metodologijo ni potreben, vendar pa 
je izračun le-teh zanimiv zaradi dodatnega prikaza razlike med donosnostma premoženja 
zmagovalcev in premoženja poražencev ter zaradi možnosti primerjave z letnimi 
spremembami indeksa SBI 20.18  

                                                 
18SBI 20 oziroma slovenski borzni indeks je vodilni indeks Ljubljanske borze. SBI 20 je cenovni indeks tehtan s 
tržno kapitalizacijo v prostem obtoku in prikazuje splošna gibanja tečajev delnic na Ljubljanski borzi. Indeks SBI 
20 je naslednik indeksa SBI, ki ga je Ljubljanska borza izračunavala od 1. 1. 1994, objavljati pa ga je pričela 1. 7. 
2000. Od 1. 4. 2003 je v SBI 20 vključenih 15 delnic. Indeks SBI 20 je cenovni (price) indeks, ki ne vključuje 
dividend, kar pomeni, da z njim merimo spremembe tečajev vključenih delnic (www.ljse.si). 
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Slika 5: Povprečna letna donosnost premoženja zmagovalcev in premoženja poražencev ter 
letna sprememba indeksa SBI 20 v obdobju 5. 1. 1998 do 5. 6. 2003 
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Vir: www.ljse.si in lastni izračuni. 
 
Iz slike 5 vidimo, da so bila v proučevanem obdobju za indeks SBI 20 značilna velika nihanja 
donosnosti, medtem ko je bilo nihanje povprečne letne donosnosti premoženja zmagovalcev in 
premoženja poražencev manjše. Možna razlaga, za tako velike razlike med povprečno letno 
donosnostjo indeksa SBI 20 in povprečno letno donosnostjo premoženja zmagovalcev ter 
premoženja poražencev, je v njihovi različni sestavi. Edini kriterij za uvrstitev posamezne 
delnice v proučevan vzorec je bil, da se je s to delnico na Ljubljanski borzi trgovalo skozi 
celotno proučevano obdobje. Kriteriji za uvrstitev delnic v indeks SBI 20 pa so drugačni. 
Sledijo namreč osnovnemu cilju izračuna indeksa – to je zagotoviti zbirno in jedrnato 
informacijo o gibanju tečajev največjih in najbolj likvidnih delnic v borzni kotaciji 
Ljubljanske borze (»blue chip« index). V SBI 20 so tako uvrščene največje in najbolj 
prometne delnice, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. V tabeli 2 v prilogi 2 sem prikazala razliko 
med sestavo indeksa SBI 20 in sestavo proučevanega vzorca v proučevanem obdobju. 
 
Vendar pa le na podlagi grafičnega prikaza razlik med donosnostjo premoženja zmagovalcev 
in premoženja poražencev ne moremo podati statistično značilnih sklepov. Zato v naslednjem 
koraku poglejmo razliko med aritmetičnima sredinama premoženja zmagovalcev in 
premoženja poražencev.  
 
Izračun aritmetične sredine donosnosti posameznega premoženja formalno zapišemo z 
enačbama [10a] in [10b]: 
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1          [10b], 

 
kjer sta ZR  in PR  povprečna donosnost premoženja zmagovalcev oziroma premoženja 
poražencev, n je število opazovanj, ki je enako številu testnih obdobij od 5. 1. 1998 do 5. 6. 
2003 (t. j. 62 testnih obdobij), v katerih smo lahko izračunali donosnost premoženja 
zmagovalcev in poražencev, RZ,,t in RP,t pa so opazovane donosnosti premoženja zmagovalcev 
in premoženja poražencev v proučevanem obdobju.   
 
Standardni odklon posameznega premoženja je formalno definiran z enačbo [11]: 
 

∑
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1)()(σ       [11] 

 
Rezultate izračuna aritmetične sredine in standardnega odklona donosnosti premoženja 
zmagovalcev in premoženja poražencev v proučevanem obdobju sem prikazala v tabeli 2. 
 
Tabela 2: Povprečna mesečna donosnost premoženja zmagovalcev in premoženja  poražencev 
v testnem obdobju (t. j.  en mesec po datumu oblikovanja premoženja) v obdobju od 5. 5. 1998 
do 5. 6. 2003. 

Premoženje 
Povprečna  

mesečna donosnost 
Standardni odklon 

Premoženje zmagovalcev 1,2 % 5,3 % 

Premoženje poražencev 2,5 % 4,9 % 

Vir: Lastni izračuni. 
 
 

4.3.1. Preverjanje statistične značilnosti rezultatov 
V primeru, ko statistično značilnost razlike med aritmetičnima sredinama dveh populacij 
preverjamo s parametričnim testom, se preverjata naslednji hipotezi: 

H0: µ1 – µ2 = 0 
H1: µ1 – µ2 ≠0,                                               
 
kjer sta µ1 in µ2 aritmetični sredini vzorca 1 in 2.  
 
V našem primeru imamo pri testiranju statistične značilnosti razlike med aritmetičnima 
sredinama premoženja zmagovalcev in premoženja poražencev opraviti z odvisnima 
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vzorcema, saj je ista delnica lahko eno obdobje uvrščena v premoženje zmagovalcev in v 
naslednjem obdobju v premoženje poražencev. Zato je smiselno uporabiti različico 
preizkušanja domneve o razliki med aritmetičnima sredinama za odvisna vzorca oziroma tako 
imenovan preizkus dvojic (Košmelj, Rovan, 1997, str. 24). 
 
V tem primeru se preverjata naslednji hipotezi: 
 
H0: µd  = 0 
H1: µd < 0,                                               
 
kjer je µd aritmetična sredina razlike med povprečnima donosnostma premoženja zmagovalcev 
in premoženja poražencev. Hipoteza premočnega odziva predpostavlja, da bo premoženje 
poražencev v testnih obdobjih v povprečju dosegalo višje donosnosti kot premoženje 
zmagovalcev. Če torej od povprečne donosnosti premoženja zmagovalcev odštejemo 
povprečno donosnost premoženja poražencev, bi morali v skladu s hipotezo premočnega 
odziva dobiti negativen rezultat, kar je razvidno tudi iz alternativne hipoteze H1. 
 
Potek izračuna ustrezne t statistike je formalno zapisan z enačbami od [12a] do [15]: 
 
Najprej z enačbo [12a] formalno zapišemo časovno vrsto razlik med donosnostma premoženja 
zmagovalcev in poražencev v celotnem obdobju od 5. 5. 1998 do 5. 6. 2003: 
 

P
t

Z
tt RRd −=           [12a] 

 

32,11
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=

n

t
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n
d

         [12b], 

kjer je dt časovna vrsta razlik med donosnostjo premoženja zmagovalcev in premoženja 
poražencev v obdobju t, t so vsa testna obdobja v obdobju od 5. 1. 1998 do 5. 6. 2003, Rt

Z in 
Rt

P so donosnosti premoženja zmagovalcev in premoženja poražencev v testnem obdobju t, 
d pa je povprečna vrednost razlik med donosnostma premoženja zmagovalcev in poražencev 
v obdobju od 5. 5. 1998 do 5. 6. 2003. Izračun dt  in d  je predstavljen v tabeli 3. 
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 Tabela 3: Izračun časovne vrste in povprečne vrednosti razlik med donosnostjo premoženja 
zmagovalcev in premoženja poražencev v testnem obdobju t 

Datum t Rt
Z [%] Rt

P [%]  dt [odstotne točke] 
5. 5. 1998 1 3,27 0,84  2,43 
5. 6. 1998 2 -0,88 -1,17  0,28 
5. 7. 1998 3 8,86 2,09  6,77 

··· ··· ··· ···  ··· 
5. 6. 2003 62 10,05 -1,04  11,08 

    d = -1,32 
    σd = 6,13 

 Vir: Lastni izračuni. 
 
Izračunana aritmetična sredina razlike med donosnostmi premoženja zmagovalcev in 
premoženja poražencev je negativna in tako skladna z alternativno hipotezo H1, vendar pa 
moramo preveriti še statistično značilnost tega rezultata. 
 
V ta namen izračunamo varianco σd

2, standardni odklon σd in standardno napako (se(d)) 
aritmetične sredine razlike med donosnostmi premoženja zmagovalcev in premoženja 
poražencev: 
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Na podlagi dobljenih rezultatov je izračun t statistike formalno prikazan z enačbo [14]:  
 

6929,1
)(

−==
dse

dt          [14] 

 
Stopinje prostosti pa določimo z enačbo [15]: 
 

611=−= nm           [15], 
    
kjer so m stopinje prostosti in n število opazovanj. 
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Ker smo opravljali enostranksi preizkus, je pogoj za zavrnitev ničelne domneve H0: µd  = 0 
naslednji: 
 

α,mtt −≤           [16], 

 
kjer je tm,α kritična vrednost t-porazdelitve pri m stopinjah prostosti in stopnji značilnosti α.. 
Kritična vrednost t-porazdelitve v primeru enostranskega preizkusa pri 61 stopinjah prostosti 
in stopnji značilnosti 0,05 je enaka: 
 
t61, 0,05 = 1,6702 
 
Z enačbo [14] izračunana vrednost t statistike t = -1,6929 zadošča pogoju za zavrnitev ničelne 
domneve H0, ki je definiran z enačbo [16], zato lahko zavrnemo ničelno domnevo s stopnjo 
značilnosti α = 0,05. 
 
Na podlagi razlike med povprečnima donosnostma premoženja zmagovalcev in premoženja 
poražencev zavrnemo ničelno domnevo pri stopnji značilnosti α = 0,05 in sprejmemo sklep, 
da je bila v proučevanem obdobju povprečna donosnost premoženja zmagovalcev manjša kot 
povprečna donosnost premoženja poražencev. To pomeni, da lahko s stopnjo značilnosti α = 
0,05 potrdimo veljavnost hipoteze premočnega odziva na slovenskem trgu kapitala v 
proučevanem obdobju od 5. 1. 1998 do 5. 6. 2003. V proučevanem obdobju torej lahko 
prihodnje gibanje cen delnic napovemo že na osnovi preteklih podatkov o cenah delnic, zato 
lahko zaključimo, da slovenski trg kapitala v proučevanem obdobju ni dosegal niti šibke 
oblike učinkovitosti.  
 
 
5. SKLEP 
 
V diplomskem delu sem empirično preverila veljavnost hipoteze premočnega odziva na 
slovenskem trgu kapitala v obdobju od januarja 1998 do junija 2003. Na podlagi dobljenih 
rezultatov pa lahko sklepamo tudi o šibki obliki učinkovitosti slovenskega trga kapitala. 
 
Teorija učinkovitosti trga kapitala, skupaj z modelom določanja cen dolgoročnih naložb 
(CAPM) in predpostavko racionalnega obnašanja finančnih investitorjev, tvori paradigmo 
neoklasičnih financ. Skladno s teorijo učinkovitosti kapitalskega trga je trg kapitala šibko 
učinkovit, ko cene vrednostnih papirjev odražajo vse informacije, ki jih finančni investitor 
lahko pridobi z analizo tržnih podatkov o vrednostnih papirjih. Takrat investitor ne more 
doseči presežne donosnosti svojih naložb na podlagi pravil trgovanja z vrednostnimi papirji, ki 
temeljijo na preteklih informacijah o vrednostnih papirjih.  
 
Z uveljavitvijo vedenjskih financ je prišlo do razvoja naložbenih strategij, ki sistematično 
izkoriščajo odstopanja od učinkovitosti trga kapitala in skladno z njimi je smotrno vlaganje v 
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ravno nasprotne naložbe kot bi to sklepali na podlagi hipoteze učinkovitosti trga kapitala. Zato 
se te strategije imenujejo strategije nasprotnega investiranja. Med strategije nasprotnega 
investiranja spada tudi strategija investiranja, ki temelji na veljavnosti hipoteze premočnega 
odziva investitorjev.  
 
Za empirično preverjanje veljavnosti hipoteze premočnega odziva na slovenskem trgu kapitala 
sem vse v vzorec uvrščene delnice razdelila v dve premoženji na podlagi kumulativnih 
donosnosti v preteklih treh mesecih – v premoženje zmagovalcev in v premoženje poražencev. 
Premoženje zmagovalcev je enakomerno tehtano premoženje sestavljeno iz delnic, katerih 
kumulativne donosnosti preteklih treh mesecev so bile v zgornji polovici rangiranih 
kumulativnih donosnosti vseh v vzorec uvrščenih delnic. Analogno je premoženje poražencev 
enakomerno tehtano premoženje delnic, katerih kumulativne donosnosti preteklih treh 
mesecev so bile v spodnji polovici rangiranih kumulativnih donosnosti. Hipoteza premočnega 
odziva pravi, da bo premoženje poražencev v obdobju po datumu oblikovanja premoženja v 
povprečju dosegalo višje donosnosti kot premoženje zmagovalcev. 
 
Primerjava mesečnih donosnosti premoženja zmagovalcev in premoženja poražencev en 
mesec po datumu oblikovanja premoženja tekom proučevanega obdobja pokaže, da razlika 
med povprečnima mesečnima donosnostma obeh premoženj znaša 2,3 odstotne točke, kar bi 
pomenilo razliko 27,6 odstotnih točk na letni ravni. S formalnim statističnim testom sem 
potrdila tudi statistično značilnost teh rezultatov. Pri tem moramo upoštevati, da se rezultati 
nanašajo na specifično in kratko obdobje. Poleg tega ima uporabljena metoda tudi določene 
pomanjkljivosti. Možno je, da bi s preverjanjem veljavnosti hipoteze premočnega odziva v 
drugem obdobju in z drugo metodologijo prišli do drugačnih rezultatov.  
 
Na podlagi empiričnih rezultatov lahko v proučevanem obdobju potrdimo veljavnost hipoteze 
premočnega odziva na slovenskem trgu kapitala in sklepamo, da slovenski trg kapitala v 
proučevanem obdobju ni dosegal niti šibke oblike učinkovitosti, saj v proučevanem obdobju 
lahko prihodnje gibanje cen delnic napovemo že na osnovi preteklih podatkov o cenah delnic. 
V tem obdobju bi finančni investitorji lahko dosegali nadpovprečne donosnosti z naložbenimi 
strategijami, ki bi temeljile zgolj na analizi preteklega gibanja cen delnic.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1 
 
Tabela 1: Abecedni seznam vrednostnih papirjev z imeni družb, s katerimi se je na  
Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev trgovalo skozi celotno obdobje od 5. 1. 1998 do 5. 6. 
2003 in so zato uvrščeni v proučevan vzorec  

Zap. št. Koda Izdajatelj 
1 AELG AERODROM LJUBLJANA, d.d., Brnik-aerodrom 
2 ASVG AVTOPREVOZNIŠTVO IN SERVISI, d.d., Velenje 
3 AVCG AVTO CELJE d.d., Celje 
4 CAP1 CAPITA d.d. Ljubljana 
5 CETG CETIS, d.d., Celje 
6 COMG COLOR, d.d., Medvode 
7 DRPG DROGA d.d., Izola 
8 EOKG EMONA OBALA KOPER, d.d., Koper 
9 ETOG ETOL, d.d., Celje 
10 FRAG FRUCTAL, d.d., Ajdovščina 
11 GEAR GEA COLLEGE, d.d., Ljubljana 
12 GSBG GEA TOVARNA OLJA, d.d., Slovenska Bistrica 
13 GTKG GORENJSKI TISK, d.d., Kranj 
14 HDOG HELIOS, DOMŽALE, d.d., Domžale 
15 IEKG INTEREUROPA, d.d., Koper 
16 ITBG ISTRABENZ, d.d., Koper 
17 JASG JADRAN d.d. SEŽANA, Sežana 
18 KOLR KOLINSKA, d.d., Ljubljana 
19 KHKG KOMPAS HOTELI, d.d., Kranjska Gora 
20 KRKG KRKA, d.d., Novo mesto 
21 LKPG LUKA KOPER, d.d., Koper 
22 MAPG MARINA PORTOROŽ, d.d., Portorož 
23 MELR MERCATOR, d.d., Ljubljana 
24 MISG MITOL SEŽANA, d.d., Sežana 
25 MKOG MELAMIN, d.d., Kočevje 
26 PALG HOTELI PALACE, d.d. 
27 PETG PETROL, d.d., Ljubljana 
28 PIRG PINUS TKI d.d., Rače 
29 RARG RADENSKA d.d. RADENCI 
30 SKAG SVILANIT KAMNIK, d.d., Kamnik 
31 SLLG SLOVENIJALES, d.d., LJUBLJANA, Ljubljana 
32 SVMG SVILA, d.d., Maribor 
33 TEAG TEKSTINA, d.d. AJDOVŠČINA, Ajdovščina 
34 TODG TOSAMA, d.d., Domžale 
35 TSOR TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ, d. d. 
36 TUBG SWATY, d.d., Maribor 
37 UPGR UPIMO GROUP, d.d., LJUBLJANA, Ljubljana 
38 ZMTG TERME 3000 d.d. 

    Vir: www.ljse.si. 



PRILOGA 2 
 
Tabela 2: Sestava indeksa SBI na dan 31. 12. 1998 in sestava indeksa SBI 20 na dan 5. 6. 
2003. V zgornjem delu tabele se nahajajo delnice, ki sem jih uvrstila v proučevan vzorec, saj 
se je z njimi na Ljubljanski borzi trgovalo v celotnem obdobju od 5. 1. 1998 do 5. 6. 2003. 
 

Indeks SBI 
(sestava na dan 31. 12. 1998)  Indeks SBI 20 

(sestava na dan 5. 6. 2003) 
Izdajatelj  Izdajatelj 
AERODROM LJUBLJANA  DROGA PORTOROŽ 
DROGA PORTOROŽ  INTEREUROPA 
EMONA OBALA KOPER  ISTRABENZ 
ETOL  KOLINSKA 
INTEREUROPA  KRKA 
ISTRABENZ  LUKA KOPER 
KOLINSKA  MERCATOR 
KRKA  PETROL 
LUKA KOPER  TERME 3000 
MERCATOR   
PETROL   
RADENSKA   
TERME 3000   
BTC1  DELO 
DOLENJSKA BANKA1  GORENJE 
KOVINOTEHNA1  MERKUR 
LEK1  PIVOVARNA LAŠKO 
PROBANKA  SAVA 
SKB BANKA1  ŽITO 
ZDRAVILIŠČE MORAVSKE 
TOPLICE1   

 Vir: www.ljse.si, www.a-tvp.si. 
 
Pri uvrščanju delnic z Ljubljanske borze vrednostnih papirjev v proučevan vzorec sem 
uporabila metodologijo avtorjev De Bondta in Thalerja (1984) ter Chopra et al. (1992). Tako 
je bil edini kriterij za uvrstitev posamezne delnice v proučevan vzorec dovolj dolgo obdobje 
trgovanja s posamezno delnico, in sicer celotno obdobje od 5. 1. 1998 do 5. 6. 2003. Po drugi 
strani so v SBI 20 uvrščeni le prvovrstni vrednostni papirji (blue-chips) Ljubljanske borze. 
Razlika v sestavi proučevanega vzorca in indeksa SBI 20 je dobro razvidna iz zgornje tabele. 
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elnice, ki so bile do dne 5. 6. 2003 umaknjene iz prometa na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. 



III  

SLOVARČEK TUJIH IZRAZOV 
 
abnormal returns – presežna donosnost 
anchoring – sidranje  
behavioral finance – vedenjske finance, vedenjska finančna teorija, behavioristične finance 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) – model določanja cen dolgoročnih naložb 
cognitive dissonance – neskladnost zaznavanja 
contrarian strategy – strategija nasprotnega investiranja  
Efficient Market Hypothesis – hipoteza učinkovitega trga kapitala 
equity premium puzzle – uganke premije na delnice  
event studies – študija dogodkov 
event trigger – dogodek preobrata 
excessive trading –  prekomerno trgovanje  
fair value – poštena vrednost 
filter rule – tehnično pravilo za trgovanje 
head and shoulders – glava in ramena 
herding instinct – čredni nagon   
information cascade – informacijska kaskada 
loss aversion – odpor do izgub 
lucky event issue – problem srečnega naključja  
magnitude issue – problem velikosti  
mental accounting – miselno preračunavanje 
mental accounts – miselni nivoji 
modern finance – sodobna (neoklasična) finančna teorija 
momentum – nadaljevalni vzorec  
myopic loss aversion – kratkoviden odpor do izgub  
overconfidence – pretirana samozavest 
portfolio – premoženje 
Prospect Theory – teorija pričakovanj  
proxy – nadomestek, nadomestna spremenljivka 
Random Walk Theory – teorija naključnega gibanja 
reference point – referenčna točka 
reinforcing event – dogodek ojačitve 
representative bias – pristranskost podobnosti  
selection bias issue – problem pristranske izbire  
self-attribution bias – pristranskost pripisovanja zaslug 
sentiment index – indeks naložbenega razpoloženja investitorjev 
small firm effect – učinek velikosti, učinek majhnega podjetja 
survivorship bias – pristranskost preživetja  
 
 
 
 


