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UVOD 
 
Učinkovitost trgov kapitala je eno izmed najbolj kontroverznih področij financ, kajti mnenja v 
zvezi z učinkovitostjo trgov kapitala se močno razlikujejo. Raziskave s tega področja skušajo 
odgovoriti na vprašanje ali so trgi kapitala učinkoviti ali ne. Odgovor na to vprašanje je velikega 
pomena za podjetniške finance, za finančne investicije in investitorje, pa tudi družbo kot celoto. 
 
Govorimo lahko o informacijski, alokacijski in operativni učinkovitosti trga kapitala, vendar se 
v financah z učinkovitostjo običajno misli informacijsko učinkovitost nekega trga kapitala 
(Grossman, 1995). Le-ta v svoji najenostavnejši obliki pravi, da je informacijsko učinkovit tisti 
trg kapitala, kjer cene naložb v vsakem trenutku odražajo vse za njihovo vrednost pomembne 
informacije.   
 
Področje informacijske učinkovitosti je izredno dobro raziskano v državah z razvitim trgom 
kapitala, predvsem v Združenih državah Amerike, mnogo manj pa v državah, kjer je ta trg manj 
razvit. Tudi empirične raziskave, ki so opisane v nadaljevanju, se nanašajo na ameriški trg 
kapitala, predvsem trg delnic. Iz empiričnih raziskav izhaja ideja o treh ravneh informacijske 
učinkovitosti trga kapitala, tako ločimo šibko, srednje močno in močno obliko učinkovitosti trga 
kapitala, glede na to, kako širok sklop informacij odražajo cene delnic.   
 
Odkar se v finančni teoriji preučuje učinkovitost trgov kapitala, sta med strokovnjaki dva pola, 
zagovorniki hipoteze učinkovitosti in tisti, ki tej hipotezi nasprotujejo. Če bi bil trg kapitala 
učinkovit, do neučinkovitosti na trgu ne bi smelo prihajati. V realnosti pa ni tako. Na področju 
neučinkovitosti trgov je bilo tako opravljenih veliko raziskav, s katerimi nasprotniki hipoteze 
učinkovitosti trgov dokazujejo obstoj različnih vrst neučinkovitosti. 
 
Namen diplomskega dela je pregled različnih oblik neučinkovitosti. Raziskovalci, ki so odkrili 
obstoj neučinkovitosti na trgu kapitala, so se ponavadi osredotočili na posamezno 
neučinkovitost oziroma na nek sklop neučinkovitosti, te pa so med seboj povezane. Tako tudi v 
finančni literaturi ni moč najti celovitega pregleda vseh ali pa vsaj večine neučinkovitosti, 
katerih obstoj je bil odkrit. V diplomsko nalogo je vključeno tudi področje vedenjskih financ ter 
tudi neučinkovitosti, ki se znotraj tega področja pojavljajo. Vedenjske finance so se razvile kot 
odziv na nerealistične vedenjske predpostavke, ki jih najdemo v sodobni finančni teoriji. Želijo 
jih narediti bolj realistične z upoštevanjem individualističnega vidika posameznika. Gibanje cen 
delnic in obnašanje udeležencev trga kapitala vedenjske finance razlagajo s pomočjo socialne in 
kognitivne psihologije, vendar so lahko v nasprotju s tradicionalno finančno teorijo. Ravno 
zaradi nasprotovanja uveljavljeni tradicionalni finančni teoriji in izpodbijanja sprejete hipoteze o 
učinkovitosti trgov naj vedenjske finance ne bi mogle prodreti kot samostojna veda, ampak le 
kot dopolnilo sodobni finančni teoriji. 
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Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov. V prvem delu so predstavljene teoretične osnove 
učinkovitosti trga kapitala ter pojem učinkovitosti trga kapitala. Opisane so različne opredelitve 
učinkovitega trga in njihov razvoj. 
 
V drugem delu je predstavljen celovit pregled neučinkovitosti, ki se na trgu kapitala pojavljajo. 
Opisane so tiste neučinkovitosti, ki so bile odkrite preko empiričnih raziskav hipoteze 
učinkovitosti trga kapitala v njeni šibki, srednje močni in močni obliki.   
 
V tretjem delu je na kratko predstavljena posebna veja financ, ki jo imenujemo vedenjske 
finance (behavioral finance). Le-te obravnavajo psihološke dejavnike kot pomemben prispevek 
k finančni analizi. Pod točko vedenjskih financ, ki se jo obravnava posebej, pa so opisane še 
preostale neučinkovitosti, ki se na trgih kapitala pojavljajo in zanikajo hipotezo učinkovitosti 
trgov kapitala. 
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1. TEORETIČNE OSNOVE UČINKOVITOSTI TRGA KAPITALA 
 
1.1. Učinkovitost trga kapitala 
 
»Finančni trg je mehanizem, ki omogoča prenos finančnih presežkov od celic s finančnimi 
presežki na celice s finančnimi primanjkljaji. Finančni trg v najširšem smislu obsega ves pritok 
finančnih prihrankov ali sredstev, ne glede na to, ali se trguje z vrednostnimi papirji ali pa gre za 
bilateralne odnose med posojilodajalcem in posojilojemalcem. Gre za finančni trg v najširšem 
smislu, ki ga delimo na denarni trg in trg kapitala. Razlika med denarnim trgom in trgom 
kapitala je v tem, za koliko časa se prenašajo sredstva od suficitnih na deficitne celice. Navadno 
se z denarnim trgom misli na transakcije s kratkoročnimi vrednostnimi papirji in s trgom 
kapitala na transakcije z dolgoročnimi vrednostnimi papirji, to je s papirji, katerih dospelost je 
daljša od enega leta« (Ribnikar, 1999, str. 155). 
 
Trg kapitala je konkurenčen in komplementaren drugim delom finančnega sistema in ima lahko 
bolj ali manj pomembno mesto v tem sistemu. Na to vpliva vrsta dejavnikov. Države z razvitim 
tržnim gospodarstvom se bistveno razlikujejo med seboj glede pomena trga kapitala v 
finančnem sistemu (od velikega pomena, na primer, v Združenih državah Amerike, Veliki 
Britaniji, do majhnega, na primer, v Avstriji, Nemčiji), čeprav se v devetdesetih letih zaradi 
številnih razlogov, predvsem pa zaradi globalizacije finančnih trgov, razlike med državami 
počasi zmanjšujejo (Aver et al., 2000, str. 304). 
 
1.1.1. Popoln in učinkovit trg kapitala 
 
Predpostavke popolnega trga kapitala (od 1 do 5) zagotavljajo, da popoln trg kapitala učinkovito 
alocira kapital v najbolj produktivne porabe z nakupi in prodajami vrednostnih papirjev. Cene 
vrednostnih papirjev morajo odražati vse razpoložljive relevantne informacije, da bi bil trga 
kapitala lahko alokacijsko učinkovit. Značilnosti popolnega trga kapitala v pogojih gotovosti 
(Mramor, 1991, str. 21) so: 
 
1. Trg kapitala deluje brez trenja: 
• Ni transakcijskih stroškov, 
• ni stroškov v zvezi s stečajem in finančno stisko podjetja, 
• ni stroškov agentov, 
• ni davkov, 
• ni zakonodaje, ki bi omejevala prosto delovanje trga, zato imajo tudi vsi ekonomski subjekti 

prost dostop do trga kapitala, 
• vsa sredstva so popolnoma deljiva in se prodajajo in kupujejo na trgu kapitala. 
 
2. Na trgu vlada popolna konkurenca: za vsak posamezni ekonomski subjekt, ki na trgu 

kapitala prodaja ali kupuje vrednostne papirje, so cene le-teh dane. 
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3. Trg kapitala je informacijsko učinkovit: ni stroškov pridobivanja informacij in vsi 
udeleženci na trgu kapitala sočasno dobivajo vse informacije. 

 
4. Vsi udeleženci na trgu se obnašajo racionalno:  sprejemajo odločitve, s katerimi 

maksimirajo svojo koristnost potrošnje in so tveganju nenaklonjeni. 
 
V razmerah negotovosti popolnemu trgu kapitala dodamo še eno predpostavko: 
 
5. Udeleženci na trgu kapitala imajo homogena pričakovanja: vsi imajo enako oceno 

verjetnostne porazdelitve prihodnjih denarnih zneskov, ki bodo predstavljali donos njihove 
naložbe v podjetje. 

 
Popoln trg kapitala je učinkovit. V povezavi s trgom kapitala lahko posebej razlikujemo tri 
vidike učinkovitosti, vendar je popoln trg kapitala učinkovit na vsakega izmed teh treh vidikov. 
Govorimo o informacijski, alokacijski ter operativni učinkovitosti trga kapitala. V stvarnosti trgi 
kapitala niso popolni, vendar se lahko značilnostim popolnega trga kapitala približajo. 
 
Trije vidiki učinkovitosti trga kapitala (Grossman, 1995, str. 773-787): 
 
1. Informacijska (zunanja) učinkovitost 
 
Učinkovitost trga kapitala je velikokrat označena kot informacijska učinkovitost. Zanjo je 
značilno, da so v trenutnih tržnih cenah finančnih naložb odražene vse razpoložljive informacije, 
tekoče cene finančnih naložb so poznane in vsi udeleženci na trgu imajo do njih prost dostop. 
Če je trg kapitala informacijsko učinkovit, se vse nove informacije, ki jih udeleženci na trgu 
pridobijo, hitro odražajo v cenah in dolgoročno ni mogoče dosegati nadpovprečne donosnosti1. 
Iz tega sledi, da so spremembe cen posledica novih informacij, ki v vsakem trenutku 
predstavljajo najboljšo oceno notranje vrednosti naložb. 
 
2. Alokacijska učinkovitost 
 
Pod pojmom alokacijske učinkovitosti mislimo na optimalno uporabo sredstev v gospodarstvu 
in razdelitev tveganj investitorjev tudi glede na lastne preference pri razmerju med stopnjo 
tveganja in pričakovano donosnostjo. Na takem trgu se redki prihranki hitro in pravilno 
razporedijo med produktivne naložbe tako, da ima družba od njih največ koristi. Udeleženci na 
trgu se odločajo na osnovi cen, v katerih se takoj odražajo vse informacije, ki so relevantne za 
optimalno alokacijo. To pa še ne pomeni, da je trg, ki je informacijsko učinkovit, avtomatično 
učinkovit tudi alokacijsko. Informacijska učinkovitost je potreben, ne pa tudi zadosten pogoj za 
alokacijsko učinkovitost trga kapitala. Da bi bil nek trg kapitala alokacijsko učinkovit, mora biti 

                                                           
1 Povprečno (normalno) donosnost opredelimo kot donosnost, primerno tveganosti vrednostnih papirjev. Z izrazom 
nadpovprečna (nenormalna) donosnost pa pojmujemo donosnost, ki investitorju prinese več kot le poplačilo za 
tveganje. 
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hkrati tudi informacijsko učinkovit in delovati z najnižjimi možnimi transakcijskimi stroški. Če 
katerikoli od obeh pogojev ni izpolnjen, povzroča to neustrezno uporabo prihrankov v narodnem 
gospodarstvu. 
 
3. Operativna (notranja) učinkovitost 
 
Operativna učinkovitost se nanaša na primerno ureditev trgov, tako da se prenos prihrankov od 
varčevalcev k investitorjem opravlja z najmanjšimi možnimi transakcijskimi stroški in jim  
zagotavlja pošteno donosnost. Operativna učinkovitost je tako povezana s stroški storitev 
posredovanja in trgovanja z vrednostnimi papirji. Trgi morajo  biti torej organizirani tako, da so 
stroški minimalni. Izpolnitev te oblike učinkovitosti je v bistvu v veliki meri odvisna od borze 
kot institucije in tudi odloča o tem ali bo nek finančni trg bolj usmerjen v banke ali v trg 
kapitala. 
 
1.1.2. Pogoji za učinkovitost trga kapitala 
 
Značilnosti posameznega kapitalskega trga lahko uporabimo za izhodišče pri ugotavljanju 
njegove učinkovitosti. Če ima trg ustrezne lastnosti, lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo, da 
bo tak trg učinkovit. Naslednje lastnosti razvitih kapitalskih trgov zagotavljajo njihovo 
učinkovito delovanje (Aver et al., 2000, str. 306): 
 
• Število udeležencev trgovanja. Kapitalski trg je sestavljen iz več tisoč posameznikov in 

institucij, pripravljenih kupovati in prodajati vrednostne papirje. V takih razmerah ni 
verjetno, da bi bil posameznik zmožen načrtno in konsistentno vplivati na tržne cene. 

 
• Razpoložljivost informacij. Na nobenem drugem trgu ni na voljo tolikšno število izčrpnih 

in zanesljivih informacij, ki se razširjajo z razmeroma nizkimi stroški. Te informacije niso 
niti nujno popolne (določene informacije ostanejo zasebne) niti vedno pomembne za 
sprejemanje odločitev, a vseeno jih je več in so lažje dosegljive kot kjerkoli drugje. 

 
• Nizki transakcijski stroški. Stroški, ki nastanejo zaradi borznih in posredniških provizij, 

različnih taks in pristojbin ter razlik med nakupnimi in prodajnimi cenami, znašajo le nekaj 
odstotkov cene in so nižji kot pri večini transakcij, pri katerih se opravi zamenjava 
lastništva. 

 
• Geografska neodvisnost. Vrednostni papirji so navadno registrirani na borzi v posamezni 

državi ali mestu, premoženje, na katerega se nanašajo, pa je lahko povsem drugje. Vse to ni 
ovira pri trgovanju z njimi. Edini strošek pri tem je cena telefonskega klica, stroškov 
transporta pa ni. 

 
• Homogenost investitorjev. Vrednostni papirji pomenijo pravico do prihodnjih denarnih 

tokov podjetja pri pričakovani stopnji tveganja. Drugi motivi le redko vplivajo na odločitve 
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vlagateljev – za določene investitorje so na primer pomembni tudi politični, etični, ekološki 
ali čustveni dejavniki. 

 
• Konkurenca med analitiki. Na trgu deluje množica analitikov, ki iščejo podcenjene 

oziroma precenjene vrednostne papirje. Pri tem lahko prihaja do napak, vendar te napake 
niso sistematične glede na dane informacije. Analitiki poskrbijo za to, da pri določanju cen 
ni spregledana nobena pomembna informacija.  

 
 
1.2. Razvoj definicije učinkovitega trga kapitala 
 
Koncept učinkovitosti trga kapitala je leta 1953 razvil Maurice Kendall na podlagi rezultatov 
statističnih analiz gibanja cen vrednostnih papirjev. Kendall je ugotovil, da so spremembe teh 
cen neodvisne od svojih prejšnjih gibanj, naj bi sledile t.i. slučajnemu hodu (random walk). 
Ideja Kendall-a ni bila povsem nova, do te ugotovitve je že leta 1900 prišel Louis Bachelier 
(Brealey, Myers, 2000, str. 354). 
 
Pojem učinkovitega trga v okviru trga kapitala je bil definiran kot trg, ki se hitro odzove na nove 
informacije (Fama et al., 1969, str. 14). Zaporedno je nastajalo več različnih opredelitev 
informacijske učinkovitosti trga. Različne interpretacije in razlage tržnega ravnotežja v literaturi 
v osnovi dopuščajo tri definicije (Ball, 1988): 
 
Učinkovitost trga se kaže tako, 
 
1) da se v tržnem ravnotežju konkurenčnega okolja, vse relevantne informacije odrazijo v 

cenah finančnih naložb; 
 
2) da se v tržnem ravnotežju konkurenčnega okolja, vse relevantne informacije odrazijo v 

cenah finančnih naložb in strukturah premoženja; 
 
3) da ne obstaja nobena taka strategija, ki bi temeljila na relevantnih informacijah in s katero bi 

lahko po odbitku vseh stroškov sistematično dosegali nadpovprečno donosnost. 
 
Večina uradnih razlag učinkovitosti trga se nanaša na prvo definicijo in le-to tudi največkrat 
najdemo v literaturi, medtem ko se pri empiričnih raziskavah bolj pogosto uporablja tretja. 
Raziskave, ki se ukvarjajo z obsegom trgovanja, pa uporabljajo drugo definicijo.  
 
Definicija Eugenea Fame je ena izmed najbolj obravnavanih in hkrati spornih na področju 
finančne teorije. Učinkovit trg je definiran kot trg, kjer aktivno sodeluje veliko število 
racionalnih udeležencev, ki želijo maksimizirati svojo donosnost ob danem tveganju. Vsak 
poskuša predvideti prihodnje tržne vrednosti posameznih vrednostnih papirjev in vse pomembne 
trenutne informacije so prosto na voljo vsem udeležencem. Na učinkovitem trgu kapitala 
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konkurenca med mnogimi udeleženci v vsakem trenutku vodi do situacije, kjer tržne cene 
posameznih vrednostnih papirjev že odražajo učinke informacij dogodkov, ki so se že zgodili 
kot tudi dogodkov, za katere trg pričakuje, da se bodo od tega trenutka naprej zgodili v 
prihodnosti. Na učinkovitem trgu kapitala bo torej v vsakem trenutku dejanska cena 
vrednostnega papirja dobra ocena njegove notranje vrednosti (Fama, 1970, str. 383).  
 
Večina definicij učinkovitega trga, ki jih poznamo danes, izhaja neposredno iz dela Eugenea 
Fame in njegovih sodelavcev, ali pa so rezultat kritik njihovega dela. 
 
Ta opredelitev »informacijske učinkovitosti« je v številnih empiričnih raziskavah (npr. Fama et 
al., 1969; Fama, 1970) v sedemdesetih letih doživela pozitiven odmev. Trgi potemtakem 
reagirajo brez odlašanja na nove informacije. Nove informacije praviloma nepredvideno 
prispejo na trg (to je tudi jedro hipoteze učinkovitega trga kapitala), zaradi česar se spremeni 
tudi tečaj vrednostnih papirjev, pri čemer je sprememba slučajna. Iz tega sledi, da je tečaje 
vrednostnih papirjev nemogoče napovedati in s tem sistematično dosegati večje donosnosti od 
vsakokratno postavljenega merila, glede na katerega se meri uspešnost investicijske dejavnosti 
(benchmark).  
 
Če pa razvijamo to opredelitev še naprej, trčimo ob določene omejitve. Kateri racionalni 
vlagatelj bi prevzel stroške in trud pridobivanja informacij, če pa so le-te v tečaju vrednostnih 
papirjev že popolnoma vsebovane? Posledica tega je, da ni nihče pripravljen zbirati informacij, 
če so te že tako in tako razvidne iz cen vrednostnih papirjev (Jensen, 1978, str. 95).  
 
Proces pridobivanja informacij povzroči stroške – torej bo udeleženec raje počakal, dokler 
informacije ne bodo razvidne iz cen na trgu. Grossman in Stiglitz sta pokazala, da je pod 
določenimi pogoji nemogoče, da bi cene vrednostnih papirjev na trgu kapitala odražale vse 
javno razpoložljive informacije. V primeru, ko informacije niso zastonj, se namreč lahko zgodi, 
da trg sploh ne more biti v ravnotežju. Če ni nič informacij zbranih in jih torej cene vrednostnih 
papirjev ne odražajo, so udeleženci motivirani za njihovo zbiranje. Če pa se nekateri odločijo za 
iskanje informacij, ki niso brezplačne, lahko kmalu ugotovijo, da je zanje bolje, če počakajo, da 
jih bodo dobili brezplačno, potem ko bodo razvidne iz cen na trgu (Grossman, Stiglitz, 1980, str. 
393-403). Če ne bi nobeden več zbiral informacij, katere informacije bi cene na trgu sploh še 
odsevale. To protislovje je v literaturi poznano kot paradoks Grossman-Stiglitz ali tudi kot 
informacijski paradoks, po katerem trgi kapitala ne morejo biti sami po sebi informacijsko 
učinkoviti.  
 
Pri opredelitvi učinkovitosti trga kapitala s strani Eugenea Fame udeleženci informacij aktivno 
ne iščejo. Vse informacije brez stroškov pritekajo k udeležencem trga. Ta definicija je zelo 
splošna in zaradi tega se je ne uporablja v namen empiričnega preizkušanja (Fama, 1970, str. 
384). Ravno zato se pri empiričnih raziskavah uporablja prej omenjena tretja definicija 
učinkovitosti trga. Jensenova definicija učinkovitosti trga kapitala je edina, ki informacijsko 
učinkovitost trga kapitala povezuje s transakcijskimi stroški: Trg je učinkovit glede na nek sklop 
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informacij, če je s trgovanjem na osnovi teh informacij nemogoče realizirati ekonomski dobiček. 
Z ekonomskim dobičkom misli na tveganju ustrezno donosnost po odbitku vseh stroškov 
(Jensen, 1978, str. 98). Jensen pa ni opredelil, kako ločiti tveganju ustrezne donosnosti 
(normalne donosnosti) od nenormalno visokih. 
 
Za razliko od obeh prej omenjenih definicij, ki jih v splošnem pripisujejo »Čikaški šoli« in le-te 
zanemarijo proces oblikovanja cen, se vrnemo k že prej omenjeni drugi definiciji, ki jo 
teoretično usmerjena »šola Barkley« nastavi za posameznika. Ta opredelitev opazuje, v več 
periodičnih modelih, posameznike, ki maksimizirajo svoje koristi, in njihove strukture 
premoženja delnic, kjer so nove informacije poznane. Razglas novih informacij vodi k 
spremenjenim pričakovanjem glede donosnosti premoženja, ki ga posamezniki imajo. Trg je 
učinkovit na določen sklop informacij v primeru, če razkritje informacij vsem udeležencem na 
trgu ne bi spremenilo ravnotežnih cen naložb na trgu, niti struktur premoženja investitorjev. 
Hkrati imajo vsi investitorji homogena pričakovanja oziroma imajo enake informacije in so le-te 
poznane vsem investitorjem (Latham, 1986, str. 40). Preoblikovana opredelitev druge definicije  
s strani Ball-a, Rubinstein-a, Beaver-ja in Latham-a (predstavnikov »šole Barkley«) je iz 
teoretičnega vidika bolj primerna za razumevanje procesa oblikovanja cen kot definicija 
»Čikaške šole«. Vendar pa je neuporabna za empirični preizkus hipoteze učinkovitosti, saj v 
splošnem ne more opazovati sestave premoženja investitorja.     
 
 
1.3. Informacijska učinkovitost trga kapitala 
 
Na učinkovitem trgu kapitala se cene delnic hitro prilagodijo prilivu novih informacij in s tem 
trenutne cene delnic popolno odražajo vse dostopne informacije. Ta lastnost se torej pripisuje 
informacijsko učinkovitemu trgu. 
 
1.3.1. Oblike informacijske učinkovitosti  
 
V novejših empiričnih raziskavah je bila hipoteza učinkovitega trga kapitala (efficient market 
hypothesis – EMH), v nadaljevanju EMH, opredeljena in testirana v treh oblikah (Mramor, 
1991, str. 87): 
 
Šibka oblika (weak form), pri kateri finančni investitor ne more doseči večjega donosa svojih 
finančnih naložb s tem, da razvije pravila trgovanja z vrednostnimi papirji, ki temeljijo na 
informacijah o prejšnjih cenah ali donosnostih vrednostnih papirjev. 
 
Srednje močna oblika (semistrong form), pri kateri finančni investitor ne more doseči večjega 
donosa svojih finančnih naložb s tem, da razvije pravila trgovanja z vrednostnimi papirji, ki 
temeljijo na katerihkoli javno razpoložljivih informacijah. 
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Močna oblika (strong form), pri kateri finančni investitor ne more doseči večjega donosa svojih 
finančnih naložb s tem, da razvije pravila trgovanja z vrednostnimi papirji, ki temeljijo na 
katerihkoli informacijah. 
 
Posledica hipoteze učinkovitih trgov je, da so spremembe tržnih cen naključne (random). Iz 
hipoteze je razvidno, da se cena vrednostnega papirja spremeni le ob pojavu nove informacije, 
saj cena že izraža obstoječe informacije. Ker novih informacij po definiciji ni mogoče 
predvideti2, ne moremo predvideti niti sprememb cen. 
 
Kot že rečeno, ekonomisti opredeljujejo tri stopnje učinkovitosti trga, ki se razlikujejo po stopnji 
informacij, ki jih odsevajo cene vrednostnih papirjev oziroma v pojmovanju dostopnosti 
informacij. Širša opredelitev (Brealey, Myers, 2000, str. 358) je naslednja: 
 
Na prvi stopnji, to je šibka oblika učinkovitosti, cene odražajo informacije, ki jih vsebujejo 
pretekle cene. Tu je mišljeno preteklo zaporedje gibanja cen, stopnje donosa, podatki o obsegu 
trgovanja in ostale informacije, ki jih ustvarja trg. Prav zato, ker naj bi bile vse informacije 
vsebovane v preteklih cenah, hipoteza učinkovitosti trga pravi, da ni nobene povezanosti 
preteklih stopenj donosa in ostalih podatkov o trgu s prihodnjimi stopnjami donosa (stopnje 
donosa naj bi bile neodvisne). Če so trgi učinkoviti v šibkem smislu, je nemogoče dosledno 
dosegati nadpovprečne donosnosti na podlagi preteklih donosnosti. Cene se bodo oblikovale 
slučajno (random walk).  
 
Druga stopnja učinkovitosti, srednje močna, predpostavlja, da cene ne odražajo samo 
informacij o preteklih cenah, ampak tudi vse ostale objavljene, javno dostopne informacije, na 
primer takšne, ki jih lahko preberemo v finančnem časopisju in drugih medijih. Srednje močna 
hipoteza učinkovitosti vsebuje tudi šibko, ker so vse zgoraj omenjene informacije tudi javne. Če 
so trgi učinkoviti  v tem smislu, se bodo cene vrednostnih papirjev takoj prilagodile novim javno 
objavljenim informacijam. Takšne novice so na primer objave finančnih izkazov, nova izdaja 
delnic, razcepitev delnic (stock split), objava višine dividend, multiplikatorjev čistega dobička 
(P/E rate, price-to-earnings), dividendne donosnosti (dividend-yield), razmerja med 
knjigovodsko in tržno vrednostjo (BV/MV, book value-market value), predlog o združitvi dveh 
podjetij, gospodarske in politične novice itd.  
 
Nazadnje govorimo še o močni obliki učinkovitosti, kjer cene odsevajo vse informacije, ki se jih 
da pridobiti s skrbno analizo podjetja in gospodarstva, kot tudi informacije, ki niso javne 
oziroma notranje informacije. Skratka vse informacije iz javnih in zasebnih virov. To pomeni, 
da noben investitor nima izključnega dostopa do informacij, ki so relevantne za oblikovanje cen 
vrednostnih papirjev. Na takšnem trgu bi sicer hitro našli bolj ali manj uspešne investitorje, ne 
bi pa našli investitorjev, ki bi dosledno dosegali nadpovprečne donosnosti in »premagovali« trg. 
Močna oblika hipoteze učinkovitosti predpostavlja tako šibko kot tudi srednje močno obliko.  
                                                           
2 Če bi informacijo lahko predvideli, to ne bi bila nova informacija. Po definiciji je vsaka nova informacija 
nepričakovana in se je ne da napovedati.  
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Kot že omenjeno, vsaka višja oblika informacijske učinkovitosti vsakokrat zajame tudi nižjo 
obliko (Steiner, Bruns, 1994, str. 35). 
 
Slika 1: Zveza med tremi stopnjami informacijske učinkovitosti  
 

Močna oblika informacijske učinkovitosti 
 
                        
    

Srednje močna oblika                                    

Šibka oblika 

 
Vir: Lastni prikaz. 
 
Poznamo dve vrsti investicijskih analitikov, ki s svojim delovanjem prispevajo k učinkovitosti 
finančnih trgov. Veliko analitikov preučuje poslovanje podjetja in poskušajo odkriti informacije 
o njegovi donosnosti, kar naj bi pokazalo vrednost delnic v novi luči. Take analitike imenujemo 
temeljni analitiki (fundamental analysts). Pri temeljni analizi naj bi konkurenca zagotovila, da 
so v cenah odražene vse relevantne informacije in da se sprememb cen ne da predvideti. Druga 
veja analitikov pa preučuje pretekle cene vrednostnih papirjev in pri tem išče morebitne trende 
in ciklična gibanja. Te analitike imenujemo tehnični analitiki (technical analysts). Pri tehnični 
analizi naj bi konkurenca zagotovila, da tekoče cene vsebujejo vse informacije preteklih 
cenovnih zaporedij in da se iz preteklih cen prihodnjih sprememb cen ne da predvideti (Brealey, 
Myers, 2000, str. 358). 
 
1.3.2. Stopnje učinkovitosti trga kapitala 
 
Mnogo nerazumevanja med zagovorniki in nasprotniki prepričanja o učinkovitosti trgov izhaja 
iz preozkega gledanja na samo učinkovitost trgov, saj jo v celoti sprejemajo ali pa zavračajo. 
Keane (1988) predlaga drug način obravnavanja učinkovitosti. Namesto ugotavljanja, ali je trg 
učinkovit ali ne, naj bi raje preučevali, koliko je učinkovit. Pri tem nas zanima, koliko tržno 
oblikovanje cen vrednostnih papirjev omogoča navadnemu investitorju, z uporabo javnih 
informacij in storitev poklicnih analitikov, doseganje nadpovprečnih donosnosti. Keane stopnjo 
učinkovitosti opredeljuje z zmožnostjo investitorja, da z uporabo javno dostopnih informacij 
identificira vrednostne papirje z neustrezno ceno (najde neučinkovitosti) in tako doseže 
nadpovprečne donosnosti (Aver et al., 2000, str. 309). 
 
V tabeli 1 (str. 11) so stopnje učinkovitosti trga predstavljene z lestvico od popolno 
učinkovitega trga do skrajno neučinkovitega. Vsaka posamezna stopnja nam pokaže, v kolikšni 
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meri lahko udeleženci na trgu odkrivajo in izkoriščajo neučinkovitosti trga za doseganje 
nadpovprečnih donosnosti. 
 
Tabela 1: Stopnje učinkovitosti trga   
 
1 2 3 4 
Popolnoma 
učinkovit trg 

Operativno 
učinkovit trg 

Zmerno   
neučinkovit trg 

Skrajno   
neučinkovit trg 

Nadpovprečnih 
donosnosti niso 
sposobni dosegati niti 
izvedenci. 

Neučinkovitosti lahko 
izkorišča samo 
peščica izvedencev, 
drugim so 
nedosegljive. 

Neučinkovitosti 
odkrivajo poklicni 
analitiki, prek njih jih 
lahko izkoriščajo tudi 
navadni investitorji. 

Neučinkovitosti lahko 
odkrivajo in 
izkoriščajo tudi 
navadni investitorji. 

 
Vir: Aver et al., 2000, str. 309. 
 
Odkar se v finančni literaturi govori o učinkovitosti trgov kapitala, najdemo med strokovnjaki 
tudi nasprotnike hipoteze učinkovitosti trgov. Če bi bili trgi kapitala učinkoviti, potem do 
neučinkovitosti (anomalies) ne bi smelo prihajati. V realnosti pa ni tako. Neučinkovitosti, z 
empiričnimi raziskavami dejanskih trgov kapitala, odkrivajo predvsem nasprotniki hipoteze 
učinkovitosti. S področja neučinkovitosti trgov najdemo ogromno raziskav, ki po mnenju 
njihovih avtorjev kažejo na neučinkovitosti trgov kapitala. 
 
 
 
2. NEUČINKOVITOSTI NA TRGU KAPITALA  
 
Moramo razumeti, da raziskave, ki preučujejo hipotezo učinkovitosti trga (EMH) in rezultati teh 
raziskav podpirajo hipotezo ali pa ji nasprotujejo. Če povzamemo vse dokaze o učinkovitosti 
trga kapitala, bi hipotezo učinkovitosti trga najbolje opisali kot mešano (mixed). Pojavljajo se 
testi vseh treh različic učinkovitosti trga, velik del študij jih podpira, vendar je naraščajoče 
število tistih, ki jo ne. Rezultati, ki ne govorijo v prid EMH, nakazujejo obstoj številnih 
neučinkovitosti (Brown, Reilly, 2000, str. 212-246).  
 
Empirične raziskave, preizkusi in rezultati, ki so opisane v nadaljevanju, so bile narejene za trg 
kapitala v ZDA, saj je ameriški trg kapitala eden izmed najbolj razvitih, lahko rečemo tudi 
glavni. Ostali trgi mu bolj ali manj sledijo tudi glede raziskanosti informacijske učinkovitosti. 
Borzni krogi v ZDA hipoteze o učinkovitem trgu kapitala niso sprejeli preveč dobro, kajti 
iskanje podcenjenih oziroma precenjenih delnic, in s tem povezani višji stroški za investitorje, 
se naj ne bi splačalo. Odkrili so vrsto neučinkovitosti, ki niso v skladu z učinkovitim trgom 
kapitala, in tudi empirične raziskave ne dajejo enotnih rezultatov, zaradi česar je težko podati 
končni odgovor, ali je trg kapitala učinkovit. 
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2.1. Razvrstitev neučinkovitosti, ki se pojavljajo na trgu kapitala 
 
V literaturi obstaja veliko število različnih opredelitev in razdelitvenih kriterijev, s katerimi so 
razvrščene neučinkovitosti (anomalies) kot pojav na trgu kapitala. Kot primer je sledeča 
razvrstitev, na katero lahko pogosto naletimo v literaturi in se nanaša na delo avtorjev 
Sharpe/Alexander. Prikaz loči med (Sharpe, Alexander, 1990, str. 204): 
 
• Sezonskimi neučinkovitostmi, katere se v časovnem poteku ponavljajo;  
 
• Stalnimi neučinkovitostmi, pri katerih se opazuje trajen vzorec gibanja delnic; 
 
• Pretiranim odzivom, pri katerem opazujemo nadpovprečne dobičke/izgube, ne da bi si to 

lahko razlagali s hipotezo učinkovitosti. Investitorji pretirano reagirajo tako na dobre kot na 
slabe novice in so v svojih pričakovanjih pristranski.   

 
Tabela 2: Razvrstitev neučinkovitosti 
 
Sezonske neučinkovitosti Stalne neučinkovitosti Pretiran odziv 
• Januarski učinek  
      (January Effect ) 
 
• Učinek ponedeljka 

(Monday Effect) 
• Učinek konca tedna 

(Weekend Effect) 
  
• Učinek dneva v tednu     

(Day-of-the-week Effect) 
• Učinek znotraj dneva 

(Intraday Effect) 
• Učinek v času praznikov 

(Holiday Effect)  
 

• Učinek donosa dividend 
(Dividend Yield Effect) 

 
• Napoved o višini dobička 

(Earnings Forecasts) 
• Učinek multiplikatorja 

čistega dobička, P/E3 
 
• Učinek velikosti podjetja 
 
• Učinek razmerja  
      BV/MV4   
• Uspeh posameznih 

investitorjev             
(Enigma Value Line) 

 

• Presenečenja glede višine 
dobička (Effect of 
Earnings Surprise) 

• Prva izdaja delnic    
(Initial Public Offerings) 

• Prekomerna 
nestanovitnost (Excess 
Volatility) 

• Modne muhe (Fads) 
 
• Mehurčki (Bubbles) 
 
• Učinek posedovanja 

(Endowment Effect) 
 

 
Vir: Neumayr, 2001, str. 47 in lastni prikaz. 
 

                                                           
3 P/E razmerje (price earnings ratio), je razmerje med trenutno tržno ceno delnice in zadnjim objavljenim čistim 
dobičkom na delnico. Multiplikator čistega dobička nam pove, kolikokrat tržna cena delnice presega vrednost 
čistega dobička na delnico. 
4 BV/MV razmerje (book value market value ratio), je razmerje med knjigovodsko vrednostjo delnice in trenutno 
tržno ceno delnice. 
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V tabeli 2 (str. 12) so prikazane neučinkovitosti, ki jih lahko razvrstimo v tri skupine, pod 
sezonske in stalne neučinkovitosti ter neučinkovitosti, ki so povezane s pretiranim odzivom 
investitorjev.  
 
V nadaljevanju so zgoraj omenjene neučinkovitosti opisane, nekatere preko empiričnih raziskav 
hipoteze učinkovitosti trga kapitala. Dodane so še nekatere, ki se na določeno neučinkovitost 
navezujejo oziroma so bile tudi odkrite pri preučevanju hipoteze učinkovitosti trga v njeni šibki, 
srednje močni in močni obliki. Nekatere neučinkovitosti pa so opisane pod točko vedenjskih 
financ in sicer predvsem tiste, ki so povezane s pretiranim odzivom investitorjev.  
 
Raziskovalci, ki so preverjali obstoj neučinkovitosti na trgu kapitala, so se ponavadi osredotočili 
na posamezno neučinkovitost oziroma na nek sklop neučinkovitosti. Tako tudi v finančni 
literaturi ne najdemo celotnega pregleda vseh ali pa vsaj večine neučinkovitost, katerih obstoj je 
bil odkrit. Še posebej ločeno najdemo neučinkovitosti s področja vedenjskih financ, ki gibanje 
cen delnic in obnašanje investitorjev razlagajo s pomočjo socialne in kognitivne psihologije in 
so v nasprotju s tradicionalno finančno teorijo.    
 
 
2.2. Neveljavnost šibke oblike EMH 
 
Raziskovalci so oblikovali dve skupini testov šibke oblike EMH. Prva skupina vključuje 
statistične teste neodvisnosti med stopnjami donosa. Druga pa vključuje primerjavo odnosa 
tveganje-donosnost za tista pravila trgovanja, ki so zasnovana na podlagi preteklih informacij 
trga z uporabo enostavne strategije kupi-in-drži (buy-and-hold), ki predvideva, da investitor 
kupi vrednostne papirje na začetku testnega obdobja in jih drži do konca tega obdobja.  
 
2.2.1. Statistični testi neodvisnosti 
 
Kot sem že prej omenila, EMH predpostavlja, da so donosnosti vrednostnega papirja v času 
različne, ker nove informacije prihajajo na trg slučajno, neodvisno, cene vrednostnih papirjev pa 
se hitro prilagodijo novim informacijam. Uporabljata se dva glavna statistična testa, ki naj bi 
potrdila to neodvisnost.  
 
2.2.1.1. Avtokorelacija 
 
Testi avtokorelacije merijo pomen pozitivne ali negativne korelacije med donosnostmi istega 
vrednostnega papirja tekom časa (ali je stopnja donosa na dan t v korelaciji s stopnjo donosa na 
dan t-1, t-2, t-3…). Tisti, ki verjamejo, da so trgi kapitala učinkoviti, bi pričakovali statistično 
neznačilne avtokorelacijske koeficiente z odlogom.  
 
Rezultati raziskav Eugenea Fame in Jamesa MacBetha (1973) so pokazali statistično neznačilno 
korelacijo donosnosti delnic v času. Najpogostejši razpon vrednosti korelacijskih koeficientov je 
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bil od + 0,10 do – 0,10. Nekatere novejše študije, ki preučujejo premoženje podjetij različne 
velikosti, sestavljeno iz različnih delnic, so pokazale, da je avtokorelacija močnejša za 
premoženja, sestavljena iz delnic manjših podjetij. Čeprav se starejši rezultati nagibajo k temu, 
da podpirajo hipotezo učinkovitosti, novejše študije izkazujejo vprašljive rezultate.   
 
2.2.1.2. Testiranje potekov (runs test) 
 
Drugi statistični test neodvisnosti je testiranje potekov. Če imamo podano serijo sprememb 
cen, ima vsaka sprememba cene ali predznak (+), če je cena narasla oziroma predznak (–), če je 
cena padla. Rezultat je tako serija plusov in minusov. Potek se pojavi, ko sta dve zaporedni 
spremembi enaki; dve ali več zaporednih sprememb cen, ki so lahko pozitivne ali negativne, 
sestavlja tako en potek. Ko se cena spremeni v nasprotno smer, ko na primer negativni 
spremembi cene sledi pozitivna, je potek končan in se lahko začne naslednji. Za test 
neodvisnosti bi primerjali število potekov dane serije. Če so cene delnic med seboj pozitivno 
povezane, bi morali pri analizi zaporednih sprememb cen delnic ugotoviti daljša zaporedja 
sprememb z istim predznakom, kot v primeru, če so spremembe cen slučajne (neodvisne).  
 
Študije, ki so se ukvarjale s testiranjem potekov, so neodvisnost potrdile. Dejansko število 
potekov za serije cen delnic je dosledno padlo v razpon pričakovan za slučajno gibanje serije. 
 
2.2.2. Testiranje trgovanja na osnovi pravil (filtrov) 
 
Druga skupina testov šibke oblike EMH je bila razvita kot odziv na kritiko, da so bili predhodni 
statistični testi neodvisnosti preveč togi, da bi lahko dognali zapletene vzorce gibanja cen, ki jih 
preučujejo tehnični analitiki. Tehnični analitiki ne spremljajo danega števila pozitivnih ali 
negativnih cenovnih sprememb, ampak opazujejo, ali se tekom časa dosledno pojavljajo 
določene značilnosti pri trendih gibanja cen in obsega trgovanja. Taki trendi lahko vključujejo 
tako pozitivne kot tudi negativne spremembe. Zaradi tega so tehnični analitiki mnenja, da so 
njihova pravila trgovanja visoko razvita in preveč zapletena, da bi bila simulirana s togimi 
statističnimi testi. 
 
Najbolj popularna tehnika trgovanja z vrednostnimi papirji, ki temelji na enostavnih pravilih 
glede časa nakupa in prodaje vrednostnega papirja, so omejitve (filter rules). Tu investitor 
proda delnico, ko sprememba cene preseže vrednost omejitve, ki je bila postavljena zanjo. Kot 
primer, investitor, ki uporablja 5-odstotno omejitev, bo dosegel pozitivno spremembo, če se bo 
cena delnice dvignila od neke osnovne vrednosti za 5 odstotkov, kar namiguje, da bo cena 
delnice še naprej rasla. Tehnični analitik bi pridobil delnico, da bi izkoristil pričakovano 
nadaljnjo rast. V nasprotju pa bi padec cene za 5 odstotkov od neke zgornje vrednosti povzročil 
negativno spremembo. Analitik bi pričakoval nadaljnji padec cene in bi prodal vse delnice, ki jih 
ima. Po možnosti bi celo zavzel »kratko pozicijo« (short selling) – špekulacija za padec cene, 
»izposodi« si in proda delnice ter jih pozneje kupi ceneje in »vrne«. 
 



 15

Marshall Blume in Eugene Fama (1966) sta preučevala takšna pravila trgovanja, pri čemer sta 
vzela razpon omejitev od 0,5 pa vse do 50 odstotkov. Rezultati so pokazali, da so majhne 
omejitve dosegale nadpovprečne donosnosti brez upoštevanja provizije trgovanja. Manjše 
omejitve povzročijo veliko število menjav in s tem znatne stroške menjave. Z upoštevanjem 
provizij so se vsi dobički trgovanja preobrnili v izgube. Na drugi strani pa večje omejitve niso 
dosegale višjih donosnosti, kot jih lahko dosežemo z enostavno strategijo nakupa in prodaje po 
določenem času (buy-and-hold).  
 
Večina dokazov simulacij specifičnih pravil trgovanja pokaže, da ta pravila niso bila sposobna 
premagati strategije buy-and-hold in v glavnem govorijo v prid šibki obliki EMH. 
 
 
2.3. Neveljavnost srednje močne oblike EMH 
 
Raziskave, s katerimi so raziskovalci testirali srednje močno obliko hipoteze učinkovitosti, 
lahko razdelimo v dve skupini: 
 
1. Študije za predvidevanje prihodnjih stopenj donosa z uporabo javnih informacij. Tu kot 

javne informacije niso mišljene le tržne informacije, kot so na primer cene in obseg 
trgovanja, ki so upoštevane v testih šibke oblike učinkovitosti. To so študije agregatnih 
tržnih donosnosti ali individualnih donosnosti delnic, ki lahko vključujejo analizo časovnih 
serij donosnosti (time-series analysis) ali distribucijo donosnosti ali drugih značilnosti 
reprezentativnega vzorca celote posameznih delnic (cross-section distribution), kot na 
primer multiplikator čistega dobička, velikost na osnovi tržne vrednosti, razmerje med 
knjigovodsko in tržno vrednostjo. Zagovorniki EMH trdijo, da ni mogoče iz preteklih 
donosnosti predvideti prihodnjih ali pa predvideti prihodnje distribucije donosnosti z 
uporabo kakršnihkoli javnih informacij. 

 
2. Študije dogodkov (event studies), ki preiskujejo kako hitro se cene delnic prilagodijo 

specifičnim pomembnim ekonomskim dogodkom. Dodaten pristop bi bilo testiranje ali je 
mogoče investirati v nek vrednostni papir po javni objavi pomembnega dogodka in dosegati 
značilne nadpovprečne stopnje donosa. Zagovorniki EMH pričakujejo, da se bodo cene 
delnic hitro prilagodile, tako da investitorji ne bi mogli dosegati nadpovprečnih donosnosti, 
če bi investirali po javni objavi kakršnekoli pomembne informacije in pri tem plačali 
normalne transakcijske stroške.    

 
2.3.1. Rezultati študij predvidevanja donosnosti 
 
Testi časovnih serij domnevajo, da bodo na učinkovitem trgu kapitala dolgoročne pretekle 
vrednosti stopenj donosa najboljša ocena stopenj donosa v prihodnosti. Bistvo testov je, da 
določijo ali obstajajo kakšne javne informacije, ki bi lahko določile nadpovprečne ocene 
donosnosti za kratkoročno obdobje (1 do 6 mesecev) ali za dolgoročno obdobje (1 do 5 let). 
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Rezultati študij so pokazali omejen uspeh pri predvidevanju donosnosti za kratkoročno obdobje; 
za dolgoročno obdobje pa so bile analize kar uspešne. Rozeff in Shiller (1984) sta domnevala, 
da je dividendna donosnost (dividend-yield) nadomestilo za premijo tveganja delnic. Njuni 
rezultati pokažejo pozitivno povezanost med dividendno donosnostjo in prihodnjimi tržnimi 
donosnostmi delnic. Analizo in razlago te povezanosti za dolgoročno obdobje 2 do 4 leta sta 
Fama in French (1988) podala v svojih razpravah, ki so pokazale, da napovedna moč narašča z 
naraščanjem časovnega horizonta.   
 
Študija Pesaran-a in Timmermann-a (1995) je upoštevala spremenljivke poslovnih ciklov. 
Ugotovila sta, da se moč predvidevanja različnih ekonomskih faktorjev, ki so povezani z 
donosnostmi delnic, spreminja tekom časa in z volatilnostjo donosnosti. 
 
2.3.2. Študije objav četrtletnih dobičkov 
 
Pomembna skupina študij je bila opravljena na podlagi četrtletnih poročil o višini dobička, ki bi 
jih lahko opredelili kot del analize časovnih serij. Tu se postavlja vprašanje, ali je možno na 
osnovi javno dostopnih četrtletnih poročil o višini dobička predvideti donosnost delnic v 
prihodnosti.  
 
Številne študije Latane-ja (1970) o uporabnosti četrtletnih poročil niso mogle dosledno podpreti 
srednje močne oblike hipoteze učinkovitosti trga. Študija Joy-a, Litzenberger-ja in McEnally-ja 
(1977) je raziskovala podjetja, ki so doživela nepričakovane spremembe četrtletnih dobičkov. 
Uporabili so tri kategorije in sicer koliko je dejanski dobiček odstopal od pričakovanj: 
 
(1) manjše odstopanje od pričakovanj 
(2) odstopanje v višini ± 20 odstotkov  
(3) odstopanje najmanj ± 40 odstotkov 
 
Preučevali so nadpovprečne spremembe cen od 13 tednov pred objavo četrtletnih dobičkov do 
26 tednov po njej. Pri podjetjih v (1) kategoriji s pozitivnimi presenečenji o višini dobička 
(positive earnings surprises), ki so imela dejanske dobičke nad pričakovanji analitikov, je 
dejanski dobiček po objavi četrtletnih poročil odstopal od pričakovanj za 1 do 2 odstotka (za 
primerjavo, transakcijski stroški so znašali 2 do 3 odstotka). To nam pokaže primanjkovanje 
možnosti za doseganje nadpovprečnih donosnosti. Za (2) kategorijo je bil dobiček po objavi 
okrog 4 odstotke nad pričakovanim, za zadnjo (3) kategorijo, pa je bilo to odstopanje kar 5 do 6-
odstotno. Te nadpovprečne donosnosti so presegle transakcijske stroške. Prilagoditev cen 
negativnim presenečenjem glede višine dobička (negative earnings surprises), kjer so dejanski 
dobički pod pričakovanji, je bila hitrejša in zato ni bilo v nobeni kategoriji možno dosegati 
nadpovprečnih donosnosti.   
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Rezultati nakazujejo, da se ugodne informacije, ki jih najdemo v četrtletnih poročilih (pozitivna 
presenečenja o višini dobička), ne odrazijo takoj v cenah delnic in obstaja značilna povezanost 
med višino odstopanj in spremembo cene delnice po objavi. 
 
Če povzamemo, iz rezultatov vidimo, da se cene delnic ne prilagodijo tako hitro, da bi odražale 
objavo četrtletnih presenečenj o višini dobička, kot to predvideva srednje močna oblika EMH. 
Kot kaže, se da ta presenečenja uporabiti za predvidevanje donosnosti posameznih delnic.   
 
2.3.3. Sezonske nepravilnosti 
 
Študije sezonskih nepravilnosti se ukvarjajo s tem ali obstajajo določene zakonitosti o višini 
stopenj donosa tekom koledarskega leta, ki bi investitorjem omogočale napovedati donosnost 
delnic. To vključuje številne študije o »januarskem učinku« in tiste, ki vključujejo niz ostalih 
dnevnih in tedenskih zakonitosti. Empirični podatki kažejo, da obstajajo obdobja, ko uporaba 
posamezne strategije v povprečju privede do razmeroma boljših rezultatov kot v drugih 
koledarskih obdobjih. 
 
2.3.3.1. Januarski učinek 
 
Investitorji se ob koncu leta nagibajo k prodaji vrednostnih papirjev, da bi ustvarili kapitalske 
izgube na podlagi delnic, katerih vrednost je upadla in se na tak način izognejo plačilu davka. Po 
novem letu obstaja tendenca, da te delnice spet pridobijo ali kupijo druge delnice, ki se zdijo 
privlačne. Na tak način imamo konec novembra in v decembru pritisk na cene delnic navzdol in 
pozitiven pritisk na začetku januarja. Tisti, ki verjamejo v učinkovitost trga kapitala, verjetno ne 
bi verjeli, da tak sezonski vzorec drži; bil bi izključen z arbitražo tistih, ki bi kupovali v 
decembru in prodajali na začetku januarja. 
 
Druga razlaga za januarski učinek, poleg davčne izgube, je ocenjevanje uspešnosti 
institucionalnih investitorjev, upravljalcev premoženja (Lakonishok, 1987). Upravljalci 
premoženja so ocenjeni glede na svojo uspešnost pri upravljanju premoženja in svojo 
investicijsko filozofijo, uspešnost pa se ponavadi ocenjuje januarja. Da pa bi svojo uspešnost 
izboljšali, tako decembra poskušajo izoblikovati premoženja, ki bi »izgledala« čim bolje 
(window-dressing). Institucionalni investitorji kupujejo tvegane delnice kot tudi delnice majhnih 
podjetij, vendar jih še pred koncem leta prodajo. Najprej se znebijo delnic manjših podjetij, še 
posebej tistih, ki se v zadnjem času niso preveč dobro odrezale, zato je trgovanje s temi 
delnicami ob koncu leta bolj živahno. V začetku naslednjega leta (januarja) upravljalci 
premoženja te delnice spet kupujejo in zato se jim cena kasneje spet poveča.  
 
Dyl (1977) je upravičeno potrdil hipotezo prodaje vrednostnih papirjev z namenom izognitve 
plačilu davkov, ko je ugotovil, da je bil obseg menjave v decembru za delnice, katerih vrednost 
je tekom predhodnega leta upadla, nadpovprečno visok. Obseg menjave pa je bil nadpovprečno 
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nizek za delnice, s katerimi se je dalo ustvariti velike kapitalske dobičke. V januarju je našel 
značilne nadpovprečne donosnosti za delnice, ki so imele v predhodnem letu izgube. 
 
Keim (1983) je za vsak mesec tekom leta analiziral zvezo med nadpovprečnimi donosnostmi in 
tržno vrednostjo. V celoti je našel negativno zvezo med velikostjo podjetja in nadpovprečnimi 
donosnostmi. Učinek velikosti podjetja je opisan v nadaljevanju. Največja povezanost pa je 
vedno bila v mesecu januarju, kjer se je pojavilo skoraj 50 odstotkov celotnega učinka velikosti. 
Več kot 50 odstotkov januarskega učinka je bilo skoncentriranega v prvem tednu trgovanja, še 
posebej na prvi dan trgovanja v novem letu. 
 
Keim (1985) je analiziral tudi povezanost med donosnostjo dividend in delnic. Pri delnicah brez 
dividend je bila donosnost največja, ostale delnice skupine pa so imele pozitivno povezanost 
med donosnostjo dividend in donosnostjo delnic. Našel je tudi močan sezonski vzorec, kajti 
odnos med donosnostjo dividend in delnic je obstajal le tekom meseca januarja. 
 
Neučinkovitost, ki se pojavlja januarja je zanimiva zato, ker je zelo predvidljiva. Zanimava pa je 
tudi njena povezanost z učinkom velikosti. Ta sezonski vpliv vpliva tudi na donosnost delnic in 
obseg trgovanja, razlaga v povezavi z izognitvijo plačilu davkov, pa je dobila mešane odzive. 
Kljub številnim študijam o januarskem učinku, še vedno prevladuje mnenje, da odgovarja na 
toliko vprašanj, kot se jih istočasno pojavi ob njegovem preučevanju.  
 
2.3.3.2. Ostali sezonski učinki 
 
Sicer ne tako pomembni kot januarski učinek, so bili preučevani tudi drugi učinki koledarskega 
leta, vključno z mesečnim učinkom, učinek konca tedna/dneva v tednu (a weekend/day-of-the-
week effect) in učinek znotraj dneva (intraday effect). Robert Ariel (1987) je odkril pomemben 
mesečni trend, kjer naj bi vsi trgi kumulativno prinašali boljše donosnosti v prvi polovici 
trgovalnega leta. Znotraj meseca pa je donosnost delnic v prvi polovici ponavadi pozitivna, v 
drugi polovici meseca pa negativna.   
 
Pri učinku ponedeljka (Monday effect) naj bi bile donosnosti v ponedeljek značilno negativne, v 
nasprotju s tem, pa naj bi bila povprečna donosnost v ostalih štirih dneh pozitivna. Petkova 
donosnost naj bi bila višja kot na običajen dan, od preostalih treh dni, pa so ugotovili najvišjo 
donosnost ponavadi za srede. 
 
Rogalski (1984) je razdelil ponedeljkov učinek, ki je bil običajno merjen od konca trgovanja v 
petek do konca trgovanja v ponedeljek, v učinek konca tedna (weekend effect), ki je bil za 
razliko merjen do začetka trgovanja v ponedeljek. Medtem ko je učinek ponedeljka merjen od 
začetka do konca trgovanja na ta dan. Pokazal je, da se predhodno ugotovljene ponedeljkove 
negativne donosnosti pojavijo od konca petkovega trgovalnega dne vse do začetka trgovanja v 
ponedeljek, t.i. učinek konca tedna. Učinek ponedeljkovega menjalnega dne pa je bil glede 
donosnosti pozitiven.  
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Ko so razdelili donosnosti posameznih dni v tednu (day-of-the-week) za mesec januar in ostale 
mesece leta, je ponedeljkov učinek, po prvi opredelitvi, v januarju prinašal pozitivne donosnosti 
in negativne v vseh ostalih mesecih.  
 
Ena izmed možnih razlag za negativen donosnosti v ponedeljek je objava novih, predvsem 
slabih informacij. Slabe novice so ponavadi objavljene ob petkih, ko je trgovanje že končano, to 
pa potem negativno vpliva na ponedeljkovo donosnost delnic. Obnašanje posameznih 
investitorjev, ki ga s standardnimi in uveljavljenimi modeli ni mogoče pojasniti, naj bi bil tudi 
eden od dejavnikov, ki prispeva k razlagi učinka dni v tednu (Draper, Paudyal, 1999, str. 2). 
 
Raziskovalci so tudi ugotovili, da so dnevne donosnosti na zadnji trgovalni dan  v letu, pred 
Božičem in pred prazniki ponavadi nadpovprečno visoke, tako imenovani učinek v času 
praznikov (holiday effect). 
 
2.3.4. Napovedovanje donosnosti reprezentativnega vzorca celote (cross-sectional 
             returns) 
 
Na učinkovitem trgu kapitala naj bi imele vse delnice enake, tveganju prilagojene donosnosti, ki 
naj bi odsevale vse javno dostopne informacije, ki bi vplivale na stopnjo tveganja. Študije v tej 
kategoriji poskušajo določiti, če je mogoče predvideti prihodnjo porazdelitev tveganju 
prilagojenih stopenj donosa. 
 
2.3.4.1. Učinek multiplikatorja čistega dobička (P/E koeficienta) 
 
Študije so pokazale, da delnice z nizkim P/E koeficientom prekosijo tiste, katerih P/E koeficient 
je višji. Podjetja rasti imajo visoke P/E koeficiente, kajti trg se nagiba k precenjevanju 
potenciala rasti in s tem k previsokem vrednotenju teh podjetij ter na drugi strani k prenizkemu 
vrednotenju podjetij nižje rasti. Razmerja med preteklimi vrednostmi P/E koeficientov in 
njihovim tveganju prilagojenimi tržnimi donosnostmi podajo dokaze proti srednje močni 
hipotezi učinkovitosti trga kapitala, ker omogočajo investitorjem uporabo javno dostopnih P/E 
razmerij za napovedovanje prihodnjih nadpovprečnih donosnosti.   
 
Basu (1977) je delnice razdelil v pet razredov glede na njihovo vrednost P/E koeficienta ter 
določil tveganje in donosnosti za strukture premoženja delnic z visokim in nizkim P/E 
koeficientom. Merila po prilagoditvi tveganja so pokazala, da so delnice z nizkim P/E 
koeficientom dosegle boljše rezultate relativno v primerjavi s trgom, medtem ko so imele 
delnice z visokimi koeficienti P/E značilno podpovprečna rezultate. Čeprav je bilo tudi nekaj 
vpliva davkov in transakcijskih stroškov, je bilo zaključeno, da javno dostopne vrednosti P/E 
koeficientov vsebujejo koristne informacije. Očitno pa je, da te rezultati niso konsistentni s 
srednje močno učinkovitostjo. 
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Peavy in Goodman (1983) sta preučevala vrednosti P/E koeficientov s prilagoditvami za 
velikost podjetij, vplive panoge in manj pogosta trgovanja z določenimi delnicami. Po teh 
prilagoditvah sta ugotovila, da so bile tveganju prilagojene donosnosti za delnice, ki se nahajajo 
v najnižjem P/E kvantilu, nadpovprečne glede na tiste, ki se nahajajo v najvišjem.   
 
2.3.4.2. Učinek velikosti podjetja 
 
Raziskovalci so odkrili, da se pri majhnih podjetjih dosledno pojavljajo značilno večje tveganju 
prilagojene donosnosti v primerjavi z večjimi podjetji. Največje tveganju prilagojene donosnosti 
so se pojavljale v strukturah premoženja z delnicami manjših podjetij in nizkim P/E 
koeficientom.  
 
Banz in Reinganum (1981) sta pokazala, da podjetja na borzi vrednostnih papirjev v New Yorku 
(NYSE – New York Stock Exchange) z majhno tržno kapitalizacijo5, to so delnice podjetij, ki jih 
največkrat imenujemo kar majhne delnice, dosegajo nadpovprečne donosnosti. Tako naj bi 
velikost (tržna kapitalizacija) podjetja pomembno vplivala na njeno donosnost, česar pa hipoteza 
učinkovitosti trga kapitala ne dopušča. 
 
Roll (1981) je nakazal, da je tveganost majhnih podjetij neprimerno merjena. Z delnicami 
majhnih podjetij se trguje manj pogosto, kar povzroči večjo serijsko povezanost cen tekom časa 
in znižanje variance donosnosti. To pomeni tudi, da se zmanjša kovarianca donosnosti delnic, 
tako je beta delnice nižja. Ko pa je tveganje primerno ocenil, se je učinek velikosti podjetja 
zmanjšal, a so delnice majhnih podjetij še vedno dosegale večje donosnosti.  
 
Večina študij učinka velikosti uporablja obsežne podatke in dolga časovna obdobja (30 do 50 
let), da bi pokazale, da je ta fenomen obstajal tekom več let.   
 
2.3.4.3. Zapostavljena podjetja 
 
Učinek zapostavljenih podjetij je verzija učinka velikosti oziroma majhnih podjetij. Ta podjetja 
naj bi veliki institucionalni investitorji zapostavljali in o njih naj bi bilo dostopnih malo 
informacij. 
 
Arbel in Strebel (1983) sta poleg velikosti podjetij še dodatno preučevala pozornost oziroma 
zapostavljenost posameznih podjetij. Pozornost, ki jo namenjajo posameznim podjetjem sta 
merila s številom analitikov, ki redno spremljajo posamezne delnice podjetij in jih razdelila v tri 
skupine: (1) visoko spremljajoče, (2) zmerno spremljajoče ter (3) zapostavljene. Potrdila sta 
učinek majhnih podjetij, vendar sta našla tudi učinek zapostavljenih podjetij, ki ga povzroči 
pomanjkanje informacij in omejen institucionalni interes. Podjetja o katerih je dostopnih manj 
informacij zahtevajo večjo donosnost delnic, ki bi lahko pomenila eno vrsto premije za tveganje. 
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Velikost podjetij se pojavlja kot važnejši napovedovalec prihodnjih donosnosti in neučinkovitost 
v literaturi učinkovitih trgov.  
 
2.3.4.4. Razmerje med knjigovodsko in  tržno vrednostjo  
 
Rosenberg, Reid in Lanstein (1985) so se prvotno ukvarjali z razmerjem, ki povezuje 
knjigovodsko vrednost (Book Value - BV) kapitala podjetja z njegovo tržno vrednostjo (Market 
Value - MV). Odkrili so značilno pozitivno povezanost preteklih razmerij med knjigovodsko in 
tržno vrednostjo podjetja in prihodnjih donosnosti delnic. Donosnost delnic podjetij z višjim 
razmerjem je višja od donosnosti delnic podjetij z nižjim razmerjem med knjigovodsko in tržno 
vrednostjo. 
 
Najbolj sta pomen tega koeficienta podprla Fama in French (1992), ki sta ovrednotila skupne 
vplive beta koeficienta, velikosti podjetja, P/E koeficienta, finančnega vzvoda in koeficienta 
BV/MV na donosnosti delnic posameznih panog na borzi vrednostnih papirjev v New Yorku 
(NYSE – New York Stock Exchange), Ameriški borzi vrednostnih papirjev (AMEX – American 
Exchange) in nacionalnem trgu prek okenc NASDAQ. Tudi Fama in French sta odkrila 
pomembno pozitivno povezanost med koeficientom BV/MV in povprečnimi donosnostmi, ki je 
obstajala, ko so vključene tudi druge spremenljivke. Najpomembneje pa je to, da sta velikost 
podjetja in razmerje BV/MV najznačilnejša, ko jih upoštevamo skupaj in prevladata nad 
ostalimi dejavniki. Kljub temu, da sta bila finančni vzvod in koeficient P/E pomembna vsak zase 
ali pa v kombinaciji z velikostjo podjetja, postaneta nepomembna, ko skupaj upoštevamo 
velikost in koeficient BV/MV. 
 
Kot nadaljevanje njuni prejšnji študiji sta Fama in French (1995) preučevala, ali cene delnic z 
upoštevanjem velikosti podjetja in razmerja BV/MV odražajo spremembe pri zaslužku 
investitorjev. Analiza se je osredotočila na primerjavo delnic z visokim in nizkimi BV/MV 
koeficienti (na osnovi katerih sta sestavila strukture premoženja delnic) in donosnosti, ki je bila 
merjena z ROE,  donosnost lastniškega kapitala (earnings-to-book-equity). Opazno naj bi imele 
delnice z nizkim koeficientom BV/MV (običajno se to nanaša na delnice rasti) visok ROE v 
letih pred oblikovanjem strukture premoženja, a nižji ROE v sledečih letih. V nasprotju, pa 
imajo delnice z visokim koeficientom BV/MV (tu so običajno mišljene delnice vrednosti) pred 
oblikovanjem strukture premoženja nizek ROE, po oblikovanju pa vrednost le-tega naraste. 
Velikost podjetij (strukture premoženja delnic so bile sestavljene tudi na osnovi tega dejavnika) 
je igrala pomembnejšo vlogo pri strukturah premoženja delnic manjših podjetij, medtem ko je 
bil koeficient BV/MV pomembnejši pri delnicah z visoko vrednostjo tega koeficienta (delnice 
vrednosti). Z delnicami rasti mislimo na delnice podjetja, za katere pričakujemo, da bodo 
njihove donosnosti nadpovprečno rasle v primerjavi z trgom. Delnice vrednosti pa so zanimive 
zaradi podcenjenosti podjetja, ponavadi zato, ker imajo taka podjetja nizke vrednosti P/E 
koeficientov.  
 
                                                                                                                                                                                          
5 Tržna kapitalizacija je zmnožek tržne cene delnice in števila izdanih delnic.  
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Optimalna kombinacija naložb naj bi tako zajemala majhna podjetja z visoko vrednostjo 
koeficienta BV/MV. 
 
Javno dostopne vrednosti koeficientov tako lahko uporabimo za predvidevanje pričakovanih 
donosnosti delnic, kar ni v skladu s srednje močno hipotezo učinkovitosti. 
 
2.3.5. Rezultati na osnovi dogodkovnih študij (event studies)  
 
V zadnjih dvajsetih letih se je uporaba študij na osnovi določenih primerov (dogodkov) močno 
povečala  kot orodje za testiranje hipoteze učinkovitosti. Te študije preučujejo, kako pomembne 
informacije vplivajo na donosnosti delnic. Tisti, ki zagovarjajo hipotezo o učinkovitosti trga 
kapitala pričakujejo, da se bodo donosnosti objavam novih informacij prilagodile zelo hitro, kar 
pomeni, da investitorji ne morejo dosegati nadpovprečnih stopenj donosa z reagiranjem na 
objavljene informacije.  
 
Pri dogodkovnih študijah se opazuje gibanje cen delnic in njihovih donosnosti ob objavi 
določenega dogodka ter tudi pred in po njej. Bistveno je ali cene delnic in s tem njihove 
donosnosti rastejo sorazmerno v primerjavi s trgom (tržnim indeksom). Gibanja cen delnic so 
lahko bolj ali manj izrazita  glede na tržni indeks, kar je tudi vzrok za doseganje nadpovprečnih 
oziroma podpovprečnih donosnosti.  
 
V povezavi z dogodkovnimi študijami je na primer tudi opazovanje podatkov o cenah delnic 
podjetja okrog datuma posameznega dogodka. Ta opazovanja se nato primerjajo s predvidenimi 
rezultati za tovrstni dogodek. Če podatki in predvidevanja niso skladna, to nakazuje na obstoj 
neučinkovitosti.   
 
2.3.5.1. Študije razcepitve delnic (stock split studies) 
 
Eden izmed bolj popularnih ekonomskih dogodkov preučevanja je razcepitev delnic, kar 
omogoča trgovanje z manjšimi enotami delnic podjetja. Pri razcepitvi delnic dve-za-eno, ki je 
najbolj pogosta, iz vsake obstoječe delnice nastaneta dve novi. Nekateri opazovalci tega 
dogodka verjamejo, da se bodo cene delnic, ki so bile razcepljene, povečale. To pa zato, ker so 
sedaj cene teh delnic nižje, kar poveča povpraševanje po njih. V nasprotju s tem, zagovorniki 
učinkovitih trgov ne pričakujejo sprememb v vrednosti delnic. Podjetje je le izdalo dodatne nove 
delnice in ni se pojavilo nič, kar bi bistveno vplivalo na vrednost samega podjetja in njegove 
delnice. 
 
Razlog zaradi katerega se lahko pričakuje dvig vrednosti delnic je, da podjetja pogosto povečajo 
dividende, ko razcepijo delnice. Sprememba višine dividend ima informacijski učinek, kajti 
namiguje, da so managerji prepričani v doseganje višje stopnje dobička v prihodnosti, ki bo 
upravičila večje dividende. Potemtakem je pričakovati, da kakršenkoli dvig cene delnic, ki 
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spremlja povečanje dividend, ne nastane zaradi dividend samih, ampak zaradi informacij o 
pričakovanem dobičku. 
   
2.3.5.2. Prva javna prodaja vrednostnih papirjev (initial public offerings - IPO) 
 
V zadnjih petindvajsetih letih je veliko število podjetij, katerih lastniki prej niso hoteli prodati 
svojih delnic, javno ponudilo v prodajo del svojih navadnih delnic. Določitev primerne cene pri 
prvi javni prodaji (IPO) je zahtevna naloga. Zaradi negotovosti glede cen in tveganja, 
vključenega pri prevzemu izdaje delnic s strani investicijske banke, naj bi se investicijski 
bančniki nagibali k prenizkemu ovrednotenju teh delnic. Ibbotson (1975) je odkril, da so nove 
izdaje delnic v povprečju podcenjene za približno 12 odstotkov. Zaradi tega se pojavi splošno 
pričakovanje podcenjevanja in bistveno vprašanje študij na tem področju je, kako hitro je trg 
sposoben prilagoditi ceno delnice podcenjenosti. 
 
Novejše študije (npr. Hanley, 1993; Ibbotson et al., 1994) so pokazale, da se je cena sposobna 
prilagoditi v roku enega dne po ponudbi. Zato imamo v povprečju nekaj podcenjevanja pri prvi 
javni prodaji delnic, ko je ponudba narejena, vendar bo le nekaj investitorjev, ki prevzamejo 
začetno izdajo, imelo od tega koristi. Nadalje sta Hanley in Wilhelm (1995) pokazala, da 
institucionalni investitorji obdržijo večino (70 odstotkov) kratkoročnih dobičkov. Investitorji, ki 
pridobijo delnice po prvotni prilagoditvi, ne dosegajo nadpovprečnih donosnosti.  
 
Posamezni investitor bo le s težavo pridobil delnice začetne izdaje, kajti investicijske banke 
ponavadi te delnice najprej dodelijo večjim institucionalnim investitorjem, ki so njihove stranke 
(Schwert, 2001, str. 22). 
 
Na dolgi rok, v časovnem obdobju naslednjih petih let, pa naj bi delnice začetne izdaje v 
povprečju dosegale nižje donosnosti v primerjavi z običajno postavljenimi merili (benchmark), 
glede na katera se meri uspešnost investicijske dejavnosti posameznega investitorja (Bailey, 
2001, str. 37).  
 
2.3.5.3. Strateški poslovni dogodki (corporate events) 
 
Finančni dogodki korporacij, kot so na primer združitve in prevzemi, reorganizacija in različne 
ponudbe vrednostnih papirjev, so področje, ki so ga v zadnjih nekaj letih precej analizirali. Gre 
za vprašanje, kakšna je reakcija investitorjev na poslovne dogodke, s kakšno hitrostjo se trg 
odzove na te dogodke in kdaj pride do prilagoditve cene vrednostnih papirjev. 
 
Cene reagirajo na osnovi ekonomskega vpliva, ki ga ima posamezno dejanje. Primer bi bila 
lahko reakcija na združevanje podjetij, kjer se cene delnic podjetja, ki bo prevzeto, dvignejo 
skladno s ponujeno premijo. Medtem ko cena delnic podjetja prevzemnika pade ali pa ostane 
nespremenjena zaradi zaskrbljenosti, da je podjetje tarča preplačano. Tudi mnogi ameriški 
primeri so pokazali, da kupci ciljna podjetja preplačajo, saj pred nakupom cene delnic ciljnih 
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podjetij narastejo, po združitvi ali nakupu pa sledi njihov padec. Kar se pa tiče hitrosti 
prilagajanja, so prilagoditve relativno hitre. Udeleženci na trgu kmalu spoznajo, da je bila 
vrednost ciljnega podjetja sprva precenjena. Časovno obdobje prilagoditve je krajše, tem krajši 
so časovni intervali zajema podatkov, ki jih preučujejo; večina študij (npr. Smith, 1986) je 
pokazala, da se z uporabo dnevnih podatkov cene delnic prilagodijo v približno treh dneh. 
 
2.3.5.4. Začetek izdajanja dividend in njihova opustitev (dividend initiations and omissions) 
 
Thaler et al. (1995) so odkrili, da podjetja, ki začnejo izdajati dividende, dosegajo nadpovprečne 
donosnosti delnic še tri leta po začetnem dogodku. Podjetja, ki dividende prenehajo izdajati, 
imajo podpovprečne donosnosti. 
 
V eni izmed svojih kasnejših študij je Fama (1997) povzel rezultate avtorjev na osnovi 
dogodkovnih študij o tem, kakšne so dolgoročne donosnosti pri posameznih dogodkih, ki jih 
lahko v okviru dogodkovnih študij najdemo.  
 
V tabeli 3 lahko za posamezni dogodek vidimo, kakšne naj bi bile dolgoročne donosnosti pred 
samim dogodkom, ob objavi dogodka in po njem, ali naj bi podjetja dosegala normalne 
donosnosti ali pa naj bi le-te bile nad oziroma pod povprečjem. 
 
Tabela 3: Pregled dolgoročnih donosnosti pred dogodkom, ob njegovi objavi in po njem za     
                  različne dogodkovne študije 
 

Dogodek 
Dolgoročne 
donosnosti pred 
dogodkom 

Donosnosti ob    
objavi dogodka 

Dolgoročne 
donosnosti po 
dogodku 

Razcepitev delnic + + + 
Prva javna prodaja 
delnic 

ni podatka + - 

Združevanje podjetij 
(podjetje, ki 
prevzema) 

+ 0 - 

Začetek izdajanja 
dividend 

+ + + 

Opustitev izdajanja 
dividend 

- - - 

Opomba: Znak + pomeni nadpovprečne donosnosti, znak – pomeni podpovprečne donosnosti, 0 pa predstavlja 
normalne donosnosti. 
 
Vir: Fama, 1997, str. 29. 
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2.4. Neveljavnost močne oblike EMH 
 
Kot je že znano, močna oblika hipoteze učinkovitosti trga predpostavlja, da cene vrednostnih 
papirjev popolnoma odražajo vse javne kot tudi zasebne informacije. To pomeni, da nima 
nobena skupina investitorjev dostopa do zasebnih informacij, ki bi jim omogočala dosledno 
doseganje nadpovprečnih donosnosti. 
 
Testi močne oblike EMH so analizirali donosnosti tekom časa za različne primerljive skupine 
investitorjev, da bi ugotovili, ali katera izmed skupin stalno dosega nadpovprečne tveganju 
prilagojene donosnosti. Če je temu tako, potem mora imeti taka skupina neprestano dostop do 
pomembnih zasebnih informacij, ali pa je sposobna dosledno reagirati na javno dostopne 
informacije pred ostalimi investitorji. To bi pa pomenilo, da se cene vrednostnih papirjev ne 
odzovejo takoj na vse nove informacije.   
 
2.4.1. Trgovanje z notranjimi informacijami (insajderstvo) 
 
Mnoge študije podpirajo domnevo, da je mogoče na razvitih trgih kapitala na osnovi 
pomembnih informacij, ki javnosti niso dostopne, dosegati nadpovprečne donosnosti, ki pa jih 
ni mogoče pripisati ustrezno visokim tveganjem.  
 
»Insajderje« nekega podjetja predstavlja management tega podjetja in tudi delničarji z več kot 
10-odstotnim deležem. Vsi ti imajo dostop do pomembnih notranjih informacij o podjetju in 
njegovih dejavnostih, ki niso bile javno objavljene in javnosti niso dostopne. V ZDA je za 
vsakogar z dostopom do notranjih informacij nezakonito trgovati na njihovi osnovi. Že samo 
dejstvo, da ima lahko nekdo dostop do »boljših informacij«, potrjuje, da trg kapitala ne more biti 
učinkovit v svoji močni obliki. 
 
Kupovanje delnic  na osnovi notranjih informacij naj bi bil signal, da investitorji, ki imajo 
dostop do notranjih informacij, verjamejo, da je določena delnica podcenjena in da bo v 
prihodnosti dosegala večje donosnosti. 
 
2.4.2. Uspeh posameznih investitorjev 
 
Če neko podjetje, ki ponuja finančne storitve na področju finančnih naložb, dolga leta 
zaporedoma dosega nadpovprečno dobre rezultate, je to v nasprotju s hipotezo o učinkovitem 
trgu kapitala. Če poslujejo nadpovprečno uspešno, je verjetno ta uspešnost posledica 
nadpovprečnih sposobnosti finančnih analitikov, ki so zaposleni v takšnih podjetjih in iščejo 
precenjene in podcenjene naložbe zase ali za račun svojih strank. Kot primer takega podjetja je 
podjetje Value Line in z njim povezana tako imenovana Enigma Value Line. To je dobro 
poznano podjetje, ki izdaja priporočila za naložbe v vrednostne papirje. Objavljajo finančne 
informacije za približno 1700 delnic podjetij.   
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3. VEDENJSKE FINANCE (BEHAVIORAL FINANCE) 
 
Raziskovalci s področja vedenjskih financ vidijo v vedenjskih financah potencial za dragoceno 
dopolnilo sodobni finančni teoriji, ki trenutno prevladuje v finančnih analizah. Vedenjske 
finance obravnavajo psihološke dejavnike kot pomemben prispevek k finančni analizi in 
razlagajo odzive, ki se pojavljajo na finančnih trgih. Te razlage so v nasprotju s sodobno 
finančno teorijo, vendar pomembno prispevajo k odpravljanju napak predhodnih modelov in 
iskanju investicijskih strategij (Fromlet, 2001, str. 63). 
 
V klasični in neoklasični zahodni ekonomski literaturi so človeška bitja opisana kot racionalna 
in se vedno pravilno odločajo v okolju popolne informiranosti. To popolno človeško bitje, ki mu 
rečemo tudi »Homo Oeconomicus«, vedno uspe maksimizirati svojo koristnost. »Homo 
Oeconomicus« ima popolne informacije, ki imajo vpliv na njegove alternative in odločitve. To 
je idealna situacija, ki v realnem življenju večine investitorjev seveda ne obstaja in zato naj bi 
»Homo Oeconomicus« predstavljal nerealističen element v ekonomski teoriji.   
 
Raziskave na področju vedenjskih financ ne želijo zmanjšati vrednosti, ki jo imajo temeljna dela 
ekonomske teorije. Njihov prispevek je preučevanje pomembnosti nerealističnih vedenjskih 
predpostavk, ki jih vključuje tradicionalni »Homo Oeconomicus« in jih narediti bolj realistične 
z upoštevanjem individualističnega vidika posameznika v procesu sprejemanja odločitev. 
 
Vedenjske finance se ukvarjajo s posamezniki in načini zbiranja ter uporabe informacij. Po 
prepričanju ekonomistov s tega področja (kot strokovnjaki tega področja veljajo Kahneman, 
Shiller, Statman, Thaler, Tversky in drugi) posamezniki ne funkcionirajo tako popolno kot pravi 
neoklasična teorija, obnašajo se normalno in ne racionalno. Vedenjske finance tesno združujejo 
obnašanje posameznikov in pojave na trgu ter združujejo znanje s področja psihologije kot tudi 
finančne teorije. Vidimo tudi, da so nekatera področja oziroma neučinkovitosti znotraj 
vedenjskih financ med seboj tesno povezana oziroma se prepletajo. Nekatere neučinkovitosti so 
lahko eden izmed vzrokov za nastanek druge, kot bomo to videli v nadaljevanju (npr. modne 
muhe in mehurčki so lahko vzrok za prekomerno nestanovitnost cen delnic).     
 
 
3.1. Hipoteza o pretiranem odzivu investitorjev (overreaction hypothesis) 
 
Najpomembnejši razlog, zaradi katerega pričakujemo, da so cene delnic pod močnim vplivom 
socialnih dinamik, izvira iz opazovanja udeležencev na trgu in opazovanja človeškega 
obnašanja, kot je predstavljeno v literaturi s področja socialne psihologije, sociologije in 
marketinga. Povprečen investitor se pretirano odzove na nove informacije o dobičku ali 
dividendah podjetja in zaradi takega odziva je povpraševanje investitorjev razmeroma težko 
predvideti (Shiller, 1993, str. 41). 
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Raziskave (npr. Kahneman, Tversky, 1982; Shiller, 1993) so pokazale, da se večina ljudi 
pretirano odzove na nepričakovane in dramatične dogodke. Mnoge študije se ukvarjajo s 
pretiranim odzivom investitorjev na trgih kapitala in preobrati, ki tem prekomernim odzivom 
sledijo. Izraz »pretiran odziv« prinese s seboj brezpogojno primerjavo z neko stopnjo odziva, ki 
jo smatramo kot primerno. Z njim mislimo na odziv investitorjev, ki je večji od tistega, ki ga 
smatramo kot normalnega ob objavi novih informacij. Tu pa se takoj pojavi vprašanje kaj je 
primerna stopnja odziva. Posamezni investitorji naj bi dali prekomerno težo sedanjim 
informacijam ter se nanje prekomerno odzvali in zanemarjali predhodne informacije. V 
statističnem smislu normalen odziv vključuje pregled verjetnosti v skladu z Bayesovim 
pravilom (De Bondt, Thaler, 1985, str. 793). 
 
Bistvo bayesianskega pristopa je zagotoviti matematično pravilo, ki pojasnjuje, kako spremeniti 
svoje obstoječe mnenje v luči novih dokazov oziroma znanstvenikom dovoljuje, da združijo nove 
podatke s svojim že obstoječim znanjem in izkušnjami. Pogosto se pojavlja naslednji primer. 
Predstavljamo si novorojenčka, ki opazuje svoj prvi sončni vzhod in razmišlja ali bo sonce 
ponovno vzšlo ali ne. Obema možnima izidoma pripiše enake začetne verjetnosti, tako da položi 
eno belo in eno črno frnikolo v vrečko. Naslednji dan, ko sonce ponovno vzide, da otrok v 
vrečko še eno belo frnikolo. Verjetnost, da bo slučajno izvlečena frnikola bela (stopnja do katere 
otrok verjame, da bo sonce ponovno vzšlo), se je zato spremenila s polovice na dve-tretjini. 
Potem ko sonce naslednji dan ponovno vzide, otrok doda še eno belo frnikolo in se verjetnost (in 
s tem stopnja do katere otrok verjame) ponovno dvigne in sicer z dveh-tretjin na tri-četrtine in 
tako naprej. Postopoma se začetno prepričanje, da je enako verjetno, da sonce ne bo vzšlo 
vsako jutro, prilagodi in postane skoraj gotovost, da bo sonce vedno vzšlo ([URL: 
http://www.cs.berkeley.edu/~murphyk/Bayes/economist.html], 30.9.2000). 
 
Na trgu kapitala pretiran odziv pomeni večjo absolutno spremembo cen delnic zaradi novih 
informacij, kot pa bi ta sprememba bila, če bi investitorji racionalno upoštevali svoja predhodna 
prepričanja v zvezi s prihodnjimi pričakovanji v skladu z Bayesovim pravilom. Investitorji se 
pretirano odzovejo na pomembnejše ekonomske dogodke, tako da precenjujejo delnice kot 
odziv na dobre novice in jih podcenjujejo kot odziv na slabe novice. Ko se investitorji zavedo 
pretiranega odziva, reagirajo tako, da povzročijo preobrat cen delnic. Dokazi preobratov cen 
delnic nakazujejo prekomeren odziv na trgu kapitala in s tem obstoj neučinkovitosti na njem.  
 
Hipoteza o pretiranem odzivu (overreaction hypothesis – ORH) na trgu delnic pravi, da če se 
cene delnic sistematično izredno spreminjajo in je ta sprememba posledica pretiranega 
optimizma oziroma pesimizma investitorjev, bi lahko preobrate cen predvideli iz preteklih cen 
delnic. Pomembno mesto na tem področju imajo raziskave, ki sta jih opravila De Bondt in 
Thaler (1985 in 1987) za časovno obdobje treh do petih let. Svojo hipotezo o pretiranem odzivu 
sta zasnovala na dokazih raziskav, ki so pokazale, da posamezniki ne sprejemajo odločitev po 
bayesianskem zgledu; nanje prekomerno vplivajo trenutne informacije, predhodnim pa 
pripisujejo premajhno težo. Hipoteza o pretiranem odzivu je v nasprotju s hipotezo učinkovitega 
trga in nakazuje obstoj neučinkovitosti v šibki obliki. Preobrate cen delnic sta ugotovila z 

http://www.cs.berkeley.edu/~murphyk/Bayes/economist.html
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različnimi investicijskimi strategijami, ki vključujejo prodajo delnic, ki so se v preteklosti dobro 
odrezale – »zmagovalke«  (najbolj donosne delnice) in nakup delnic, ki jim je šlo v preteklosti 
slabo – »poraženke« (delnice z najnižjo donosnostjo). Na osnovi podatkov za delnice z NYSE 
sta ugotovila, da so se predhodne »poraženke« v kasnejših obdobjih odrezale bolje kot delnice, 
ki so bile prej »zmagovalke«. Donosnost zmagovalk se zniža, prejšnjih poraženk pa zveča. Ta 
pojav sta poimenovala učinek pretiranega odziva (Dissanaike, 1997, str. 27).  
 
Udeleženci na trgu kapitala postanejo bolj optimistični, kot pa je to »upravičeno«, ko je trg v 
vzponu (bikov trg) in bolj pesimistični, ko je situacija na trgu slabša (medvedji trg). Kot primer 
je Shiller (1997) podal raziskavo za japonski trg kapitala. Ko je bil japonski trg kapitala na 
svojem vrhu, je le 14 odstotkov japonskih investitorjev pričakovalo zlom trga. Potem, ko pa je 
japonski trg dejansko doživel zlom, pa je zlom pričakovalo 32 odstotkov japonskih investitorjev. 
Ko velik odstotek udeležencev trga postane pretirano optimističen ali pa pesimističen glede 
prihodnosti, naj bi to bil znak, da se bo zgodilo ravno obratno, kot pa bi večina pričakovala.  
 
Literatura s področja pretiranega odziva investitorjev se v prvi vrsti ukvarja z odkrivanjem 
preobratov cen delnic na ravni posameznih podjetij, veliko raziskav pa je bilo narejenih tudi na 
osnovi opazovanja preobratov vrednosti tržnih indeksov. 
 
Rezultati raziskave, ki je bila narejena za podjetja v Veliki Britaniji (Dissanaike, 1997), pričajo 
v prid hipoteze o pretiranem odzivu. Hipoteza domneva, da če se investitorji rutinsko pretirano 
odzivajo na nove informacije, naj bi pretekle »poraženke« na trgu kapitala postale 
»zmagovalke« in obratno. Dokazi so bili v veliki meri konsistentni s hipotezo o pretiranem 
odzivu.  
 
3.1.1. Velik obseg trgovanja na organiziranih trgih vrednostnih papirjev 
 
Velik obseg trgovanja z vrednostnimi papirji na organiziranih trgih vrednostnih papirjev se v 
finančni literaturi ponavadi ne navaja kot dokaz neučinkovitosti trgov kapitala. Racionalni 
investitorji z različnimi informacijami samo na osnovi naivne razlage svojih zasebnih informacij 
ne bodo pripravljeni trgovati. Upoštevali bodo namreč, da bo do transakcij na trgu prišlo samo v 
primeru, če bo na drugi strani investitor z drugačnimi, a morda enako natančnimi informacijami. 
Take transakcije niso nič drugega kot igra z ničelnim izidom (z negativnim izidom, če 
upoštevamo še provizije posrednikom in stroške informacij), pri kateri je investitor izpostavljen 
tveganju, ne da bi bil zanj ustrezno nagrajen s pozitivno pričakovano donosnostjo. Tveganju 
nenaklonjeni investitorji pod temi pogoji ne bodo trgovali. Racionalni investitorji so pripravljeni 
trgovati samo takrat, kadar potrebujejo denar za financiranje večjih izdatkov ali pa takrat, ko se 
lahko pred tveganjem ustrezno zavarujejo. Jasno pa je, da le majhen del transakcij na borzah 
vrednostnih papirjev nastane zaradi omenjenih razlogov (Deželan, 1996, str. 48). 
 
V nasprotju z napovedmi dejanski investitorji vztrajno trgujejo na osnovi (po njihovem mnenju) 
boljših informacij. Investitorji se na zasebne informacije pretirano odzovejo, njihov odziv na 
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javno dostopne informacije je pa premajhen. Ljudje pretirano verjamejo v svoje lastne 
sposobnosti. Investitorji in analitiki pa so še posebej pretirano samozavestni na področjih, kjer 
imajo več znanja, čeprav se je izkazalo, da povečana stopnja samozavesti nima nobene 
korelacije z večjim uspehom. Upravljalci premoženja, svetovalci pri upravljanju in investitorji 
dosledno verjamejo v svojo sposobnost, da bodo »premagali« trg, vendar večini to ravno ne 
uspe.   
 
Ljudje velikokrat vidijo odločitve ostalih kot rezultat trenutnega razpoloženja, medtem ko so 
zanje njihove lastne odločitve racionalne. Mislijo, da so pametnejši od ostalih in da vedo več. To 
pa je v nasprotju z načelom racionalnosti investitorjev. Investitorji pogosto trgujejo na osnovi 
informacij za katere verjamejo, da so relevantne in bolj kakovostne, vendar v resnici ni tako. Pri 
vsaki špekulativni menjavi vedno najdemo na eni strani udeleženca trga kapitala, ki je prepričan, 
da ima boljše informacije kot ostali, na drugi strani pa imamo drugega udeleženca, ki misli, da 
so njegove informacije boljše. Vendar oba ne moreta imeti prav.  
 
Zgoraj omenjeni razlogi prispevajo k pogostemu trgovanju na trgih kapitala in posledično k 
velikemu obsegu trgovanja, za katerega ni prave razlage in predstavlja uganko mnogim 
raziskovalcem.  
 
3.1.2. Teorija pripisovanja (attribution theory) 
 
Posamezniki opazujejo izide svojih investicijskih odločitev in tudi to vpliva na njihovo 
samozavest glede svojih sposobnosti. Kot pravi »teorija pripisovanja« (attribution theory), 
ljudje sami sebi pripisujejo zasluge za svoj uspeh in to tudi pretirano poveča njihovo 
samozavest, medtem ko v primeru neuspeha krivijo zunanje dejavnike, to pa njihovo 
samozavest v svoje sposobnosti premalo zmanjša. Hkrati pa si ljudje svoje uspehe bolj 
zapomnijo kot svoje neuspehe in to tudi deloma razlaga, zakaj neupravičeno bolj verjamejo v 
svoje sposobnosti. 
 
 
3.2. Prekomerna nestanovitnost (excess volatility) 
 
Nestanovitnost je mera, ki meri tržno gibanje v danem časovnem obdobju. LeRoy in Porter 
(1981) ter Shiller (1981) so prvi začeli z razpravo o prekomerni nestanovitnosti, s tem da so 
ugotovili, da cene delnic varirajo bolj, kot pa bi se dalo to upravičiti s spremembami v 
dividendah.  
 
Izraz prekomerna nestanovitnost pomeni veliko večjo nestanovitnost cen delnic kot pa 
dividend, čeprav naj bi v finančni teoriji cene delnic sledile sedanji vrednosti prihodnjih 
dividend. Cene delnic so bolj nestanovitne kot pa bi bilo pričakovati, če bi bile enake sedanji 
vrednosti racionalnih pričakovanj o višini prihodnjih dividend (Bulkley, Harris, 1997, str. 359).  
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Po nadaljnjih raziskavah Shiller-ja (1989) je pomembno, da se prekomerna nestanovitnost meri 
na ravni posameznih delnic in sicer preko velikega števila le-teh. Prekomerno nestanovitnost v 
indeksu lahko povzročajo le nekatere izmed delnic, ki indeks sestavljajo. Lahko pa se celo 
zgodi, da nobena izmed delnic, ko jih gledamo posamezno, ne kaže znakov prekomerne 
nestanovitnosti, vendar prekomerno skupno gibanje cen delnic v isto smer, lahko pripelje do 
prekomerne nestanovitnosti v indeksu. Zaradi tega se ne more ugotovitev prekomerne 
nestanovitnosti v indeksu enako uporabiti za posamezne delnice brez nadaljnjih študij na ravni 
delnic samih. Hkrati pa indeksi hitreje pokažejo znake prekomerne nestanovitnosti kot pa 
posamezne delnice.   
 
V finančni literaturi najdemo veliko različnih razlag, zakaj naj bi bile cene delnic prekomerno 
nestanovitne. Ena izmed njih je, da naj bi cene delnic vsebovale mehurčke (bubbles) ali pa naj bi 
bile modne muhe (fads) razlog za nestanovitnost cen delnic. Obe neučinkovitosti sta opisani v 
nadaljevanju.  
 
Z informacijami o temeljnih dejavnikih se da razložiti le majhen del nestanovitnosti, ki se 
pojavlja pri donosnostih delnic. Cutler et al. (1989) so ugotovili, da informacije o 
makroekonomskih dejavnikih (na primer potrošnja, obrestne mere itd.) skupaj pojasnjujejo manj 
kot 50 odstotkov letne variabilnosti donosnosti delnic. Pri oblikovanju cen delnic in donosnosti 
naj bi tako delovali tudi drugi dejavniki in ti dejavniki naj bi bili tisti, ki povzročajo, da se trgi 
kapitala obnašajo v nasprotju s pričakovanji in niso učinkoviti. 
 
Prekomerna nestanovitnost pa naj bi bila tudi deloma posledica nezmožnosti trga, da bi 
oblikoval racionalna pričakovanja, razlaga se jo s pretirano nestanovitnostjo pričakovanj glede 
višine dobička podjetij. Zaradi tega so delnice podjetij, pri katerih se pričakuje nizke dobičke, 
podcenjene in delnice podjetij, pri katerih so pričakovanja glede dobičkov visoka, precenjene. 
Razlog za to naj bi bile napake v napovedih analitikov. Visoke napovedi naj bi bile precenjene, 
nizke pa podcenjene. Izkazalo pa se je, da so delnice, pri katerih so bile napovedi višine dobička 
nizke, posledično dosegle nadpovprečne donosnosti. Razlaga za ekstremne napovedi analitikov 
je, da želijo ustvariti večje število menjav, kajti na osnovi vsake posamezne menjave zaslužijo 
tudi provizijo (Bulkley, Harris, 1997, str. 370).  
 
3.2.1. Trgovanje na osnovi hrupa (noise trading) 
 
Pomemben del nestanovitnosti cen delnic se ne da razložiti s spremembami temeljnih 
dejavnikov. Pojavila se je tudi razlaga, ki ima med ekonomisti kot tudi med investitorji veliko 
privržencev (na primer Keynes, Buffet), da se cene delnic ne odzovejo le na nove informacije, 
ampak tudi na tako imenovano neracionalno trgovanje na osnovi hrupa (noise trading), (De 
Long et al., 1989, str. 681). 
 
Pojavi pa se tudi zaskrbljenost zaradi možnega elementa »hrupnosti« v cenah delnic, kajti 
trgovanje na osnovi hrupa poveča tveganost investicij. Kot pravi Wojnilower (1980), trgovalci 
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na osnovi hrupa izkazujejo svoje igralniške instinkte na finančnih trgih, to pa poveča nevarnost 
za pojav krize. Kajti za razliko od igralnice so finančni trgi neposredno povezani z zunanjim 
svetom in stvarno gospodarstvo je tisto, ki potem plača ceno. 
 
Poznamo dve vrsti investitorjev. Investitorje, ki trgujejo na osnovi hrupa (noise traders) in 
racionalne investitorje (rational investors). Racionalni investitorji so tisti, ki nosijo del 
dodatnega tveganja, ki ga povzročajo »hrupni« investitorji, s tem da »popačijo« informacije, ki 
jih izražajo cene delnic ter s tem tudi zmanjšajo blaginjo racionalnih investitorjev. Racionalni 
investitorji imajo racionalna pričakovanja, natančno opazujejo donosnosti vseh svojih investicij 
in trgujejo na osnovi informacij o temeljnih dejavnikih; na te informacije se tudi hitro odzovejo. 
Niso naklonjeni tveganju (risk aversion) in tudi višina njihovega premoženja je omejena. Glavni 
razlog za zmedo, ki jo povzročajo investitorji, ki trgujejo na osnovi hrupa, je, da nobeden izmed 
obeh vrst investitorjev ne ve, kako »zmedeni« bodo »hrupni« investitorji jutri in zaradi tega se 
ne ve, kakšno bo njihovo povpraševanje in s tem tržno ravnotežje cen delnic. Ta negotovost pa 
je pomemben vir tveganosti. Vseeno pa je pomembno poudariti, da trgovanje na osnovi hrupa ni 
vedno škodljivo za gospodarstvo. Investitorji, ki trgujejo na osnovi hrupa, veliko investirajo v 
delnice, zaradi česar je strošek kapitala nizek, njegova količina pa velika (De Long et al., 1989, 
str. 683). 
 
Shiller (1984) je investitorje, ki trgujejo na osnovi hrupa, označil tudi kot običajne investitorje 
(ordinary investors), prej omenjene racionalne investitorje pa kot investitorje, ki trgujejo na 
osnovi informacij (information traders) oziroma »modro premoženje« (smart money). 
 
Black (1986) je trgovanje na osnovi hrupa opredelil kot trgovanje s strani udeležencev trga 
kapitala, ki jemljejo hrup kot bi to bile informacije. Ljudje, ki trgujejo na osnovi hrupa, so 
pripravljeni trgovati kljub temu, da bi bilo z objektivnega vidika zanje bolje, če ne bi. Morda 
mislijo, da je hrup, na osnovi katerega trgujejo, informacija ali pa enostavno le radi trgujejo 
(Lee, 2001, str. 14). 
 
 
3.3. Modeli modnih muh (fads-models) in mehurčkov (bubbles) 
 
Eno izmed najbolj vidnih mest na področju dokazovanja neučinkovitosti na trgu kapitala 
zavzema Robert Shiller (1993). Njegovi modeli modnih muh (fads-models) in mehurčkov 
(bubbles) predstavljajo alternativo modelom učinkovitosti trga kapitala. 
 
Vrsto let je že splošno sprejeto, da so cene na špekulativnih trgih pod vplivom muhastih 
sprememb čustev investitorjev, spreminjajočih se modnih muh ali mehurčkov. Modne muhe in 
mehurčki so pomemben, če ne celo prevladujoč, vzrok za premike cen delnic (Shiller, 1993, str. 
49). 
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Shiller je s pojmom modnih muh in mehurčkov poimenoval nepojasnjeni del variabilnosti cen 
delnic in slučajne vplive. Tako pri modnih muhah kot tudi pri mehurčkih se cena delnice 
razlikuje od sedanje vrednosti prihodnjih dividend zaradi hrupa (noise), ki ga povzročajo 
»naivni« investitorji. Slednji se ravnajo po iracionalnih pravilih in reagirajo na hrup, kot da bi 
šlo za nove relevantne informacije. Pri mehurčkih se pričakuje, da bodo odstopanja od notranje 
vrednosti trajala večno, medtem ko se pri modnih muhah odkloni cen počasi obrnejo. Zaradi 
tega se pri modnih muhah dolgoročno pričakuje rahlo znižanje donosnosti.  
 
Razlog za hrup na trgu so tudi investitorji, ki jim trgovanje z vrednostnimi papirji predstavlja 
neke vrste igro na srečo in radi tvegajo. Igre za denar ter prevzemanje nepotrebnega tveganja je 
osnovna človeška lastnost.  
 
Modne muhe povzročijo dolgoročne preobrate. Imajo pomemben vpliv na oblikovanje cen 
delnic, vendar ni nujno, da se odrazijo tudi v kratkoročnih preobratih donosnosti struktur 
premoženja (Lehmann, 1990, str. 7). 
 
3.3.1. Zlomi trgov vrednostnih papirjev 
 
Pri raziskavah neučinkovitosti trgov kapitala se je pojavilo tudi vprašanje, kaj je vzrok zlomov 
trgov vrednostnih papirjev in kaj konkretno je bilo vzrok za zlom, ki se je zgodil 19. oktobra, 
leta 1987. Mnogi investitorji se pri oblikovanju in preoblikovanju svojih struktur premoženja 
delnic zanašajo na napovedi o verjetnosti zloma na trgih kapitala, čeprav je do največjih zlomov 
prišlo v dnevih, ko se ni zgodilo dejansko nič posebnega. Po mnenju mnogih je začetek leta 
1982 predstavljal začetek velikega bikovega trga, ki je dosegel višek pred zlomom v oktobru 
leta 1987. 
 
Večina študij se ukvarja z vprašanjem, ali se je na trgu kapitala pred, med ali po zlomu leta 1987 
nahajala sestavina neracionalnosti. Fama (1988) kot zagovornik učinkovitosti trga kapitala 
pravi, da je bil zlom posledica sprememb v pričakovanjih investitorjev glede prihodnjih obetov. 
Z drugimi besedami, da je bil zlom samo premik s cen delnic, ki so napovedovale dober 
gospodarski položaj, na cene delnic, ki so napovedovale slabše razmere. Ta vidik namiguje, da v 
zlomu samem in v predhodno naraščajočih cenah delnic ni bilo nič neracionalnega. 
 
Druga razlaga je, da je bil zlom na trgu kapitala le racionalen odziv neracionalnim cenam delnic, 
ki so obstajale pred zlomom. Pred zlomom trg ni bil informacijsko učinkovit in zlom je bil 
racionalen odziv na divergenco cen delnic od njihove notranje vrednosti. Cene delnic so rasle, se 
napihovale, vse dokler ni mehurček počil (bubble bursts). Telser (1988) to hipotezo podpira z 
dejstvom, da cene delnic niso rasle tako hitro, kot pa so po zlomu padale in v enem trgovalnem 
dnevu je bil največji padec navzdol v odstotkih večji kot največji premik navzgor. Blume et al. 
(1989) menijo, da je zlom najbolj prizadel največja podjetja, katerih delnice so pred zlomom 
najbolj rasle. 
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Zlom na trgu kapitala pa povezujejo tudi z obstojem modnih muh (fads), ki so obstajale na trgu 
kapitala pred zlomom. Poterba in Summers (1988) pravita, da imajo cene delnic dva sestavna 
dela, eden, ki odseva notranjo vrednost podjetja in se ga da pojasniti s spremembami v temeljnih 
dejavnikih in drugi, ki mu pravita »modne muhe« in v cenah delnic predstavlja element 
neracionalnosti. Sestavina modnih muh naj bi po zlomu izginila, kar nakazuje, da se je v cenah 
delnic pred zlomom nahajala sestavina neracionalnosti. Modne muhe naj bi bile tiste, ki pred 
zlomom povzročijo izgradnjo mehurčka in ko le-ta poči, modne muhe izginejo v obdobju po 
zlomu. To tudi povezuje oba pojma (Chowdhury, Lin, 1993, str. 386). 
 
Empirične raziskave zadnjih treh desetletji so pokazale, da so cene delnic mnogo bolj 
nestanovitne, kot pa to lahko s katerimkoli obstoječim modelom ravnotežnih cen upravičimo ali 
razložimo. Modeli Roberta Shiller-ja nakazujejo, da se bo v prihodnosti verjetno vse bolj 
pogosto gibanje cen delnic in obnašanje investitorjev razlagalo s socialno in kognitivno 
psihologijo, ne pa z zapletenimi obstoječimi ekonomskimi modeli. Razprave o tem, ali je možno 
ljudi modelirati kot racionalne ekonomske subjekte, ki maksimirajo svojo koristnost ali pa s 
pomočjo psiholoških in socioloških modelov, verjetno še kmalu ne bodo zaključene (Deželan, 
1996, str. 24). 
 
 
3.4. Učinek posedovanja (endowment effect) 
 
Izraz učinek posedovanja (endowment effect)  se nanaša na povečano vrednost neke dobrine za 
posameznika, ko ta dobrina postane del posameznikovega premoženja. Ena izmed razlag, ki jo 
pogosto najdemo, je nenaklonjenost izgubi (loss aversion). Bistvo je v tem, da če se posameznik 
odreče delu svojega premoženja in je to s psihološkega vidika mišljeno kot izguba, bo 
potemtakem posameznik zahteval večje nadomestilo, da se bo odrekel dobrini kot pa je nekdo 
zanjo pripravljen plačati. Z učinkom posedovanja razlagajo tudi bistveno razliko med 
vrednostima merjenima kot pripravljenost kupiti (willingness to pay – WTP) in pripravljenost 
sprejeti (willingness to accept – WTA). Učinek posedovanja izhaja iz sprejemanja odločitev 
posameznika, postavljen pa je bil tudi na celoten trg (Grether, 1994, str. 1079).  
 
Na trgu kapitala investitor dejansko ne realizira svojega dobička dokler delnice ne proda. Razvoj 
discipline za prodajo delnic je proces v dveh korakih. Kot prvo mora investitor premagati 
nagibe, ki bi lahko negativno vplivali na vrednost njegovega premoženja. Frick (2002, str. 60) 
navaja primer stranke, ki je imela marca 2000 premoženje vredno več milijonov dolarjev, 80 
odstotkov premoženja pa je sestavljalo šest visoko-tehnoloških delnic. Po nasvetu finančnega 
svetovalca bi morala stranka takrat delnice prodati, vendar tega ni želela storiti. Danes je cena 
istih šestih delnic mnogo nižja in prestavlja le 25 odstotkov premoženja stranke. Drugi korak 
predstavlja sestava načrta zakaj in kdaj prodati delnico. Strokovnjaki temu pravijo prodajna 
disciplina. Tu pa se lahko pojavijo psihološke pasti, ki preprečujejo, da investitor unovči svoje 
»zmagovalke«.  
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Kot je razvidno iz prejšnjega primera, nas lahko že samo dejstvo, da imamo v lasti neko delnico, 
privede do tega, da jo cenimo bolj kot pa je to upravičeno. Ta tako imenovani učinek 
posedovanja (endowment effect) je bil nazorno ponazorjen, ko so raziskovalci dali naključno 
izbrani skupini ljudi skodelice za kavo in vsak izmed njih je moral napisati svojo najnižjo 
prodajno ceno za skodelico. Vsak posameznik izmed druge skupine ljudi pa je morala napisati 
najvišjo ceno, ki bi jo za takšno skodelico plačal. Rezultat je bil tak, da so prodajalci v 
povprečju postavili ceno pri 5,75 dolarja za skodelico, medtem ko je bila cena postavljena s 
strani kupcev v povprečju 2,25 dolarja za skodelico. Pri investiranju nas učinek posedovanja 
lahko privede do tega, da cenimo svoje investicije višje kot jih pa trg. To pa lahko prelisiči 
neprevidne investitorje, da naletijo na precenjene delnice. 
 
Ta učinek sestavlja tudi nagib s strani nekaterih investitorjev, da se preveč navežejo na določene 
delnice podjetij, na katere so ponosni, da so v njihovi lasti ali pa so jim bolje poznane. Čustvene 
naveze pa nikakor niso primerne, ko govorimo o delnicah. 
 
Nekateri ljudje se težko sprijaznijo s tem, da bi morali prodati delnico »poraženko« in to 
jemljejo kot priznanje, da so se že pri nakupu te delnice zmotili. Raje poskušajo pozabiti na 
delnico in upajo, da se bo v prihodnje bolje odrezala. Vendar tudi najboljši finančni managerji 
ne morejo vedno vedeti, kakšen bo rezultat njihovih investicijskih odločitev, zato ima večina od 
njih strogo prodajno disciplino za delnice, ki so razočarale kot tudi za tiste, ki se dobro odrežejo 
(Frick, 2002, str. 60).  
 
3.4.1. Strah pred obžalovanjem (fear of regret) 
 
Statman (1988) je preučeval obnašanje, ki se mu pravi »strah pred obžalovanjem« (fear of 
regret). Ljudje mnogokrat občutijo žalost in bolečino, potem ko se zavedajo, da so se v svoji 
presoji zmotili. Ko se investitorji odločajo ali neko delnico prodati ali ne, so pri taki odločitvi 
pod čustvenimi vplivi zaradi tega, ali je bila delnica kupljena za več ali za manj kot pa je njena 
trenutna cena. Ena izmed razlaga, da se investitorji izogibajo prodaji delnic, katerih donosnost je 
upadla, je, da se s tem izognejo bolečini in obžalovanju zaradi slabe investicije. Celo sramota, 
da bi morali sporočiti izgubo davčni upravi, naj bi bila ena izmed dejavnikov, ki bi prispevala, 
da »slabih« delnic ne prodajo.  
 
Investitorji naj bi tudi sledili množici, sprejemali takšne odločitve kot velika večina ostalih 
investitorjev in se na tak način izognili obžalovanju odločitve, ki bi jo sprejeli sami in bi se 
izkazala kot slaba. Veliko investitorjev lažje kupi neko delnico, ki je bolj popularna in če se nato 
le-ta slabo odreže, to lažje sprejmejo, kajti tudi veliko število ostalih investitorjev ima to delnico 
v lasti in so bili prepričani v njen uspeh. Če pa investitor kupiti delnico s »slabim« imenom, 
težje razumno sprejme, če donosnost te delnice pade. Dodatno pa naj bi bili tudi svetovalci pri 
upravljanju premoženja in upravljalci sami bolj naklonjeni dobro poznanim in popularnim 
delnicam, kajti manj je verjetno, da bodo izgubili svojo službo, tudi če se ta delnica odreže 
slabše, kot pa so pričakovali.    
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3.5. Teorija izgledov (prospect theory) 
 
Tversky in Kahneman (1979) sta bila prva, ki sta opisala teorijo izgledov (prospect theory). 
Odkrila sta, da ljudje različno obravnavajo dobičke in izgube. Ugotovila sta, da so posamezniki 
mnogo bolj prizadeti zaradi predvidenih izgub, kot pa jih osreči dobiček v enakovredni višini. 
Za investitorje naj bi bila izguba enega dolarja dvakrat bolj boleča, kot pa je veselje, ko en dolar 
pridobijo. Prav tako sta odkrila, da se posamezniki na enakovredne situacije odzovejo drugače, 
odvisno od tega ali so predstavljene v smislu izgub ali dobičkov. Ljudje pa so tudi pripravljeni 
tvegati bolj, da bi se potencialnim izgubam izognili kot pa so to pripravljeni storiti, da bi 
realizirali dobiček. 
 
Kahneman in Tversky sta naredila poizkus, kjer sta oblikovala dve skupini ljudi in jim 
predstavila dva različna problema na osnovi katerih dveh so se morali odločiti za eno izmed 
alternativ. 
 
Eni skupini ljudi je bil predstavljen sledeč problem. 
1. Dodatno k temu kar ima vsak posameznik že v lasti, dobi 1000 ameriških dolarjev. Sedaj se 

mora odločiti med: 
A. Gotovim dobitkom v višini 500 dolarjev 
B. 50 odstotkov možnosti, da dobi 1000 dolarjev in 50 odstotkov možnosti, da ne dobi         
     ničesar. 
 
Druga skupina ljudi pa je bila soočena z drugim problemom.  
2. Dodatno k temu kar ima vsak posameznik že v lasti, dobi 2000 ameriških dolarjev. Sedaj se 

mora odločiti med: 
A. Zagotovo izgubi 500 dolarjev      
B. 50 odstotkov možnosti, da izgubi 1000 dolarjev in 50 odstotkov možnosti, da ničesar ne   
     izgubi. 
 
V prvi skupini je 84 odstotkov ljudi izbralo alternativo A, to je gotov dobitek. V drugi skupini, 
kjer že na začetku dobijo 2000 dolarjev, pa je 69 odstotkov ljudi izbralo alternativo B. Oba 
zgoraj navedena problema sta enakovredna v smislu neto vrednosti, ki bi jo posameznik pridobil 
oziroma izgubil, vendar sta problema besedno različno predstavljena, kar povzroči, da si ju 
ljudje različno razlagajo. Investitorji resnično izkazujejo nenaklonjenost tveganju, kadar je le-to 
povezano z dobičkom, medtem ko so v primeru izgub pripravljeni tvegati bolj, še posebej, da bi 
se morebitnim izgubam izognili. 
 
3.5.1. Nagnjenost k realizaciji dobičkov in nerealizaciji izgub (disposition effect)  
 
Učinek nagnjenosti k realizaciji dobičkov in nerealizaciji izgub (disposition effect) pravi, da se 
ljudje nagibajo k temu, da svoje delnice »zmagovalke« prodajo prehitro, svoje delnice 
»poraženke« pa imajo v svoji lasti predolgo časa. Še posebej slednje jim lahko povzroči veliko 
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škode. Imajo odpor do tega, da bi prepoznali svojo slabo investicijsko odločitev (Fromlet, 2001, 
str. 67). 
 
Pravzaprav je nagnjenost k realizaciji dobičkov in nerealizaciji izgub le razširitev teorije 
izgledov. Posamezniki vrednotijo dobičke in izgube, ki jim jih prinese nakup delnic, drugače. 
Pomembno je tudi, kakšna je bila nakupna cena delnice v primerjavi z njeno trenutno ceno. Ko 
lahko posameznik določen dobiček ohrani, ni pripravljen tvegati, v primeru, da mu pa grozi 
izguba, je pripravljen tvegati več, le da bi se tej izgubi izognil. Ljudje se raje izognejo občutku 
obžalovanja, ki bi ga povzročile morebitne izgube slabih investicijskih odločitev zaradi nakupa 
posameznih delnic (Oehler et al., 2002, str. 1). 
 
Slika 2: Razlaga učinka nagnjenosti k realizaciji dobičkov in nerealizaciji izgub 

B B'B''

AA'' A'

U(x)

Izhodiščna točka

(reference  point)

Padec cene
vrednostnega

papirja

Rast cene
vrednostnega

papirja

 
Vir: Oehler et al., 2002, str. 3. 
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Na sliki 2 (str. 36) lahko vidimo, da je funkcija koristnosti na področju dobičkov konkavna (I. 
kvadrant), na področju izgub pa konveksna (III. kvadrant), gledano iz izhodišča koordinatnega 
sistema. Investitorji resnično izkazujejo nenaklonjenost tveganju na območju dobička, na 
območju izgub pa dejansko izkazujejo naklonjenost do tveganja. 
 
Investitorji maksimizirajo funkcijo koristnosti v obliki črke S, kot je prikazano na sliki 2 (str. 
36). Ta funkcija koristnosti je opredeljena na osnovi dobičkov in izgub, ne pa stopenj 
premoženja investitorjev. Prikazano je kako izhodiščna točka (reference point) in različno 
vrednotenje dobičkov in izgub povzroči učinek nagnjenosti k realizaciji dobičkov in 
nerealizaciji izgub v različnih investicijskih situacijah. 
 
Nakupna cena delnice predstavlja izhodiščno točko (reference point). Najprej predpostavljamo, 
da cena delnice naraste do točke A. Cena delnice lahko sedaj z enako verjetnostjo pade (točka 
A") ali raste še naprej (točka A'). Zaradi konkavne oblike funkcije koristnosti na področju 
dobičkov je dodatni dobiček ovrednoten le kot majhen porast koristnosti, medtem ko morebitna 
izguba predstavlja mnogo večji padec koristnosti investitorja. Investitor bo delnico brez 
odlašanja prodal, ko bo cena delnice dosegla točko A, zato da bo ohranil dodano vrednost. Na 
področju dobičkov je investitor nenaklonjen tveganju, kajti raje ohrani gotov dobitek, kot pa da 
se izpostavlja dodatnemu tveganju in s tem morebitni izgubi. 
 
Cena delnice lahko tudi pade in doseže točko B. Sedaj obstaja enaka verjetnost, da bo cena 
delnice še naprej padla (točka B") oziroma se dvignila nazaj (točka B'). Zaradi konveksne oblike 
funkcije koristnosti na področju izgub predstavlja dodatna izguba le majhen dodaten padec 
koristnosti, medtem ko je morebitno zmanjšanje izgube ovrednoteno kot precej večji porast 
koristnosti proti izhodiščni točki. Investitor se za prodajo delnice ne bo odločil in s tem ohranil 
možnost, da se bo cena delnice dvignila. Na področju izgub je investitor tveganju naklonjen, 
kajti dodatno tveganje predstavlja mnogo večjo korist, ki jo prinaša okrevanje cene delnice, kot 
pa je izguba, če cena delnice še dodatno pade. Strah pred dodatnim padcem cene delnice je 
manjši, kot je želja investitorja, da bi cena delnice okrevala.    
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SKLEP 
 
V diplomskem delu so bile predstavljene teoretične osnove učinkovitosti trga kapitala. Poznamo 
veliko različnih opredelitev informacijske učinkovitosti trga kapitala, še vedno pa je najbolj 
znana opredelitev Eugenea Fame iz leta 1970, po kateri je učinkovit tisti trg kapitala, na katerem 
cene vedno v celoti odsevajo vse razpoložljive informacije. Ne smemo pozabiti, da se vseskozi 
preučuje informacijska učinkovitost trgov kapitala. 
 
Pri empiričnih raziskav razlikujemo med tremi oblikami učinkovitosti trga kapitala: šibka, 
srednje močna in močna oblika učinkovitosti. Pri testiranju šibke oblike učinkovitosti so 
preučevane informacije preteklih cen delnic, pri srednje močni obliki pa dodatno še vse ostale 
informacije, ki so javno razpoložljive. Pri testiranju močne oblike učinkovitosti ugotavljamo, ali 
imajo posamezni investitorji dostop do notranjih informacij. Zaradi neenotnih empiričnih 
raziskav je težko zaključiti, ali so preučevani trgi kapitala učinkoviti oziroma neučinkoviti. 
 
Mnenja v zvezi z učinkovitostjo trgov kapitala se razhajajo. Nekateri hipotezo o učinkovitosti 
trgov kapitala zagovarjajo, vse bolj naraščajoče pa je število tistih, ki hipotezi učinkovitosti 
trgov nasprotujejo. Kot kaže natančnejši pregled literature na to temo, nekateri raziskovalci (npr. 
Ibbotson, 1975; Keim, 1985) namreč dokazujejo, da v določenih primerih investitorji lahko 
dosegajo nadpovprečne donosnosti, ki se jih ne da upravičiti z večjim tveganjem. To ni v skladu 
s hipotezo učinkovitih trgov in nakazuje na obstoj različnih neučinkovitosti na trgu kapitala. 
Hipoteza o učinkovitosti trgov je tako v razvitih tržnih gospodarstvih deležna mnogih kritik s 
strani raziskovalcev in tudi profesionalnih investitorjev. 
 
Kot odziv na nerealistične vedenjske predpostavke sodobne finančne teorije, se je razvila 
posebna veja finančne teorije, ki ji pravimo vedenjske finance. Le-ta želi nerealistične vedenjske 
predpostavke narediti bolj realistične. Vedenjske finance obravnavajo psihološke dejavnike kot 
pomemben prispevek k finančni analizi in razlagajo odzive, ki se pojavljajo pri procesu 
odločanja na finančnih trgih. So lahko v nasprotju s sodobno finančno teorijo, vendar 
pomembno prispevajo k odpravljanju napak predhodnih modelov in iskanju investicijskih 
strategij.  
 
Raziskave s področja vedenjskih financ so dodale nov vidik in pomembno prispevale k 
preučevanju in razlaganju neučinkovitosti trgov kapitala. Hkrati pa so v veliki meri izboljšale 
razumevanje obnašanja cen naložb in njihovih donosnosti, ki se jih s temeljnimi dejavniki ne da 
razložiti. Te pa so posledica neracionalnega obnašanja investitorjev in njihovega pretiranega 
odziva v določenih situacijah. Posamezniki ne funkcionirajo tako popolno kot pravi sodobna 
finančna teorija, obnašajo se normalno in ne racionalno. Kapitalski trgi so vedno bili in vedno 
bodo povezani z nepredvidljivimi situacijami in neracionalnimi stanji. 
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SLOVAR TUJIH IZRAZOV 
 
anomalies – neučinkovitosti 
attribution theory – teorija pripisovanja  
benchmark – merilo, glede na katerega se meri uspešnost investicijske dejavnosti 
book value-market value ratio – razmerje med knjigovodsko in tržno vrednostjo 
bubbles – mehurčki 
bubble burst – pok mehurčka  
buy-and-hold – kupi-in-drži 
corporate events – strateški poslovni dogodki 
cross-section distribution – reprezentativni vzorec celote 
day-of-the-week effect – učinek dneva v tednu 
disposition effect – učinek nagnjenosti k realizaciji dobičkov in nerealizaciji izgub 
dividend initiations and omissions – začetek izdajanja dividend in njihova opustitev 
dividend yield – dividendna donosnost 
earnings-to-book-equity – donosnost lastniškega kapitala  
efficient market hypothesis – hipoteza učinkovitega trga 
endowment effect – učinek posedovanja 
event studies – študije dogodkov 
excess volatility – prekomerna nestanovitnost 
fads – modne muhe  
fear of regret – strah pred obžalovanjem  
filter rules – omejitve  
fundamental/technical analyst – temeljni/tehnični analitik 
holiday effect – učinek v času praznikov 
information trader – investitor, ki trguje na osnovi informacij 
initial public offering – prva javna prodaja vrednostnih papirjev 
intraday effect – učinek znotraj dneva 
january effect – januarski učinek  
loss aversion – nenaklonjenost izgubi  
monday effect – učinek ponedeljka 
noise trading – trgovanje na osnovi hrupa  
overreaction hypothesis – hipoteza o pretiranem odzivu 
positive/negative earnings surprises – pozitivna/negativna presenečenja o višini dobička 
price-to-earnings ratio – multiplikator čistega dobička 
prospect theory – teorija izgledov  
random walk – slučajni hod 
rational/ordinary investor – racionalni/običajni investitor 
reference point – izhodiščna točka 
risk aversion – nenaklonjenost tveganju 
runs test – testiranje potekov 
short selling – »kratka pozicija«, špekulacija za padec cene 
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smart money – »modro premoženje« 
stock split – razcepitev delnic 
time-series analysis – analiza časovnih serij donosnosti 
weekend effect – učinek konca tedna 
willingness to pay/accept – pripravljenost kupiti/sprejeti  
window-dressing – oblikovanje premoženja, ki bi »izgledalo« čim bolje  
 
 
 
 
 
 
 
 


