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П
ознатиот економист и еден 
од највлијателните финан-
сиери на модерното време 
Бенјамин Грахам ја поч-
нува својата веќе култна 

книга „Интелигентниот инвеститор“ со 
дисклејмер: „Oваа книга нема да ве нау-
чи како да го победите пазарот; ниедна 
веродостојна книга тоа не може.“ Се-
пак, тежнеењето на книгата на Грахам, 
како и на голем дел од истражувачите 
на финансиските пазари е преку нивно-
то проучување да им помогнат на инвес-
титорите да донесат здрави инвестици-
ски одлуки кои би им овозможиле да ги 
минимизираат шансите за неповратни 
(големи) загуби, а да ги максимизираат 
шансите за одржливи добивки. 

Да ве поштедам, ниту оваа колумна 
нема да ве научи како да го победите 
пазарот. Сепак, оваа колумна, чија ос-
нова е емпириска студија спроведена со 
квантитативни методи на истражување, 
можe да придонесе во збогатување на 
знаењето во тематика која, иако е ши-
роко проучена во емпириската литера-
тура, за пазарот на капитал на Северна 
Македонија е многу лимитирана − фи-
нансиската зараза. На прв поглед, збо-
рот зараза можеби би ве асоцирал и со 
тековната пандемија, што и не е далеку 
од точно. Терминолошки поимот фи-
нансиска зараза е адаптиран од био-

логијата; како што вирусот може да се 
пренесува од еден човек на друг, така 
и екстремните негативни шокови може 
да се пренесат од еден пазар на капитал 
во друг. Сепак, додека вирусот има нега-
тивен ефект врз здравјето и животот на 
луѓето, трансмисијата на екстремните 
негативни шокови во пазарите на капи-
тал може да предизвикаат дисторзии и 
да имаат негативен ефект врз џебот на 
инвеститорите.

Следствено, додека карантинот (не-
мање контакт со вирулентните) и вак-
цинирањето беа солуцијата за време на 
пандемијата, портфолио диверзифика-
цијата преку одржување на средствата 
во пазари кои се „имуни“ во кризни пе-
риоди или следење на пазарните сигна-
ли (симптомите) може да биде решение 
за време на финансиска зараза. Токму 
ова е еден од позначајните придоне-
си на ова истражување. Резултатите на 
оваа студија имаат важни импликации 
за меѓународната портфолио диверзи-
фикација и може да помогнат во инвес-
тициските одлуки на инвеститорите при 
алокацијата на средствата, аспект, кој 
е особено значаен по влезот на Север-
на Македонија во втората фаза од Спо-
годбата за стабилизација и асоцијација, 
со кој им се овозможи на резидентите 
да инвестираат во странски хартии од 
вредност почнувајќи од јануари 2019 го-
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дина.
Методологијата на истражувањето 

е базирана на методот на заедничките 
екстремни приноси и мултиноминални-
от логит модел кој првично беше пред-
ложен од Bae et al . (2003), дефинирајќи 
го негативниот екстремен принос како 
пазарен принос под одреден праг, доде-
ка заедничкиот екстремен принос како 
симултан екстремен принос во два паза-
ри. Во нашиот случај прагот е приносот 
кој е под 5-тиот перцентил на маргинал-
ната дистрибуција на приносот на паза-
рот на капитал.

Во однос на мултиноминалниот ло-
гит модел, методот беше одбран бидејќи 
нуди поконзистентен и ефикасен начин 
за мерење на заедничките екстремни 
приноси бидејќи не е пристрасен во 
периоди на висока волатилност, не е 
ограничен во моделирање на линеар-
ни феномени и лесно е да се пресмета 
низ времето и средствата (Dungey et al. 
2005). Дополнителна предност на овој 
метод е тоа што можеме да ги условиме 
атрибутите и карактеристиките на на-
станите на екстремни приноси корис-
тејќи контролни променливи (коварија-
ти) кои содржат информации достапни 
сè до претходниот ден (Bae et.al., 2003). 
Ова е особено значаен аспект бидејќи 
ни дозволува да ја одвоиме заразата од 
меѓузависност.

Имено, иако во графиконите погоре 
може да се забележи дека бројот на за-
едничките екстремни приноси во овие 
парови на земји се случиле најмногу за 
време на кризни времиња (ГФК и ко-
вид-19), тоа не може директно да го тол-
куваме како ефект на зараза. Dajcman  
(2014) аргументира дека заразата мора 
да се одвои од меѓузависноста во пода-
тоците преку контролирање на ефектот 
на коваријатите − фундаментални ма-
кроекономски и финансиски фактори 
кои може да влијаат на сите берзи. На 
овој начин, јачината на заразата меѓу 
пазарите се мери како делот од заеднич-
ките екстремни негативни приноси што 
не се објаснува со коваријатите вклуче-
ни во моделот (Bae et al., 2003). Следејќи 
го примерот на Dajcman  (2014), кова-
ријатите кои беа вклучени во оваа сту-

БИЗНИС
Графикон 1.  Движење на македонскиот берзански индекс МБИ-10 
(кризните периоди на Глобалната финансиска криза и првиот бран на 
ковид-19 со сиво)

Графикон 2.  Движења на екстремните и заедничките екстремни приноси 
меѓу македонскиот берзански индекс и спрскиот берзански индекс 
(BELEX15) и пазарниот индекс на САД (DowJones30)
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дија се: дневната промена на каматната 
стапка на пазарот на пари во еврозоната 
(тримесечен ЕУРИБОР); дневната проме-
на на 10-годишниот принос на државните 
обврзници на САД; приносот на девиз-
ниот курс евро-долар и условната вола-
тилност на приносот на пазарот на капи-
тал на еврозоната (прокси приносот на 
EUROSTOXX50) моделиран како EGARCH 
(1,1).

Анализата на коваријатите ни укажу-
ва дека зголемувањето на волатилностa 
на пазарниот индекс на Европската Унија 
ги зголемува лог шансите (веројатноста) 
за трансмисија на екстремните негатив-
ни приноси од набљудувани пазари врз 
пазарот на капитал на Северна Македо-
нија. Ова е од причина што волатилнос-
та е прокси за нестабилноста на пазарот 
на капитал и се движи контрациклично, 
покажувајќи скокови за време на реце-
сии и има тенденција драматично да се 

зголемува за време на финансиски кри-
зи. Нестабилноста, пак, го претставува 
систематскиот ризик со кој се сочуваат 
инвеститорите, а кој не може да се дивер-
зифицира, при што нејзиниот пораст ја 
зголемува бета и дисконтната стапка при-
донесувајќи кон помала рентабилност на 
инвестиции (Guo 2002).

Во поглед на приносот (yield) на 10-го-
дишната обврзница на САД, резултатите 
укажуваат дека растот на приносот на 
американската обврзница ја намалува 
веројатноста за зараза од развиените па-
зари. Ова се случува бидејќи во „добри 
времиња“, кога пазарите се во подем, при-
носот на обврзниците е повисок, додека 
за време на неизвесност и рецесија се слу-
чува спротивното. Причина е инверзната 
врска меѓу приносот (yield) и цената на об-
врзницата. Така, за време на периоди на 
неизвесност и на рецесија, побарувачкатa 
за државни обврзници се зголемува пора-
ди тоа што инвеститорите се аверзични 
на ризик (Markowitz, 1952) и ги пренасочу-
ваат парите кон помалку ризични пазари 
и средства (“flight to quality”), што придо-
несува кон раст на цените на обврзници-
те, а пад на нивните приноси. Ова е осо-
бено карактеристично за американските 
државни обврзници кои се перципирани 
како безризични (“safe haven”). Сумирано, 
повисокиот принос на државните обврз-
ници на САД е знак за поволна економска 
ситуација при што инвеститорите префе-
рираат поризични средства и веројатнос-
та за негативни приноси е пониска.

Слично, кај приносот на девизниот 
курс евро-долар, при апрецијација на 
доларот наспроти еврото, се зголемува 
веројатноста за зараза на македонскиот 
пазар на капитал од развиените пазари. 
Притоа економскиот канал е сличен на 
државните обврзници на САД. Поточно, 
поради позицијата на САД доларот како 
резервна (“safe haven”) валута, инвести-
торите за време на глобална економска 
неизвесност и рецесија ги пренасочуваат 
нивните средства во долари (Kaul и Sapp, 
2006). Во случајот на курсот евро/долар, 
ефектот може да биде дуален, односно и/
или самостојна депрецијација на еврото 
и/или апрецијација на САД доларот. Во 
нашиот контекст, апрецијацијата на до-

БИЗНИС
Табела 1a.  Пресметки на мултиноминалните логит регресии помеѓу 
македонскиот пазар на капитал и пазарите на капитал на ЈИЕ

Стандардните грешки на обсервациите се во загради * p < .10, ** p < .05, *** p < .01
Извор: Пресметки на авторот
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ларот е индикација за „лоши времиња“, 
полоши перформанси на економијата и 
пазарот на капитал, односно повисока 
веројатност за негативни приноси. Пома-
лата веројатност за зараза доколку еврото 
апрецира, пак, исто така е логична би-
дејќи апрецијацијата на валутата обично 
е поврзана со повисока економска актив-
ност или капитални приливи на земјата 
издавач. Оттука, бидејќи најголем дел 
од македонскиот извоз е кон еврозоната, 
па и на јавно тргуваните компании, раз-
бирливо е повисокиот економски раст во 
еврозоната да е поврзан со подобри еко-
номски изгледи и помала веројатност за 
негативни приноси.

Тримесечниот Еурибор, пак, укажува 
на статистички сигнификантна директ-
на врска со веројатноста за зараза од Ср-
бија, Црна Гора, Словенија и Романија. 
Имено, порастот на каматната стапка ја 
зголемува веројатноста за зараза од овие 

пазари. Ова се случува бидејќи порастот 
на каматните стапки придонесува во на-
малување на економската активност, што 
би се рефлектирало во помали приходи 
за компаниите и полоши перформанси 
на пазарот на капитал. Трансмисискиот 
канал, преку тримесечниот Еурибор, има 
особено значење за нашава земја поради 
големата економска и финансиска повр-
заност со еврозоната. Следствено, пони-
скиот економски раст во еврозоната би 
предизвикал намалена економска актив-
ност и во Северна Македонија и поголема 
веројатност за негативни приноси.

Во поглед на трансмисијата на шоко-
вите за време на кризни периоди, резул-
татите упатуваат дека веројатноста за за-
раза од развиените пазари на капитал и 
пазарите на капитал на ЈИЕ врз пазарот 
на капитал на нашава земја се зголеми-
ле за време на ГФК, додека за време на 
здравствената криза оваа релација е за-
држана само за пазарот на капитал на 
САД. Притоа анализата на временската 
димензија на трансмисијата на шокови-
те упатува дека ефектот на зараза од па-
зарот на капитал на САД бил поизразен 
во претпандемискиот период на вирусот 
(пред СЗО да го прогласи ковид-19 за пан-
демија).

Резултатите имаат важни имплика-
ции за можностите за портфолио дивер-
зификација и може да бидат од корист 
како за креаторите на политиките така 
и за инвестициските менаџери во меѓу-
народната портфолио диверзификација. 
Иако детектираниот ефект на зараза ги 
ограничува можностите за диверзифи-
кација, различните класи на средства 
што се користат како коваријати во овој 
труд можат да обезбедат важни сигнали 
за инвеститорите во нивните портфолио 
одлуки. Сепак, потребно е да нагласиме 
дека овие резултати треба да се земат со 
претпазливост поради идиосинкратските 
фактори на Северна Македонија поврза-
ни со евроатлантските интеграции кои 
се совпаѓаат со кризниот период на ГФК, 
како и економските и социјални мерки за 
време на пандемијата кои потенцијално 
имале влијание врз расположението (пер-
формансите) на пазарот и очекувањата на 
инвеститорите. 

БИЗНИС
Табела 1б. Пресметки на мултиноминалните логит регресии помеѓу 
македонскиот пазар на капитал и развиените пазари на капитал 

Стандардните грешки на обсервациите се во загради * p < .10, ** p < .05, *** p < .01
Извор: Пресметки на авторот
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