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Н
ајголемиот дел од земјите 
во светот ја согледаа опас-
носта од ковид-19 околу 
јануари 2020 година. След-
ствено, рестриктивните 

мерки започнаа да се воведуваат околу 
март, на крајот на првиот квартал. Сепак, 
дури и во тие услови, доколку инвести-
равте $1 000 во најголемите 500 амери-
кански компании на почетокот на 2020 
година, до крајот на 2021 година вашата 
инвестиција ќе вредеше $1 476, односно 
принос од речиси 48 % за две години. За 
споредба, на македонската берза истата 
инвестиција ќе ви донесеше принос од 
32 %. Но, што е тоа што го движи пазарот 
и ги движи цените на овие акции? Што 
ги тера инвеститорите да купуваат и по-
веќе, но и по поскапи цени во време на 
пандемија, енергетска криза и исклучи-
телни предизвици на синџирите на снаб-
дување и со тоа да генерираат приноси 
од речиси 30 % годишно (во случајот на 
САД)? 

Колку вреди една компанија? 
Кога зборуваме за движењето на од-

редена берза (пазари на акции), тоа не е 
ништо повеќе од збирниот пораст (или 
пад) на вредноста на сите акции, односно 
компании кои котираат на таа берза. Па 
за да разбереме зошто најголемите 500 
американски компании на крајот на 2021 
година се за 28 % повредни од почетокот 
на истата година, треба да го разгледаме 
начинот на кој се вреднуваат компании-
те. 

Иако постојат веројатно десетици ме-

тоди и модели на проценка на вредноста 
на компаниите, најчестиот е методот на 
дисконтирање на идни готовински те-
кови. Идејата на ДГ-моделот е да ја про-
цени сегашната вредност на сите идни 
готовински текови на одредена фирма. 
Што значи ова? 

Како сопственик на одредена компа-
нија вие имате право, односно ги посе-
дувате (и управувате) со сите готовински 
текови кои ги генерира таа компанија 
преку своето работење. Па така, вред-
носта на компанијат, за вас како инвес-
титор, е збирот на сегашната вредност 
на сите тие готовински текови. 

Во овој случај зборуваме за сегашна 
вредност како еден од првите принципи 
во финансиите, временската вредност 
на парите. Тоа значи дека $1 000 денес 
вредат повеќе од $1 000 за една или пет 
години од денес. Во контекст на иско-
ристениот пример, доколку сте добиле 
$1 000 во 2020 година и $1 000 во 2022 
година, нивната вредност е различна на 
пример поради инфлацијата или поради 
тоа што можеби ќе сте ги инвестирале 
на берза и со тоа ќе генериравте речиси 
50 % принос. Па така, доколку ги зане-
мариме сите останати ризици, инвести-
торите се спремни да платат повеќе за 
компанија со добивка од $1 000 000 во 
наредната година, отколку за компанија 
која ќе ја генерира истата добивка за 20 
години од денес.

Имајќи го ова предвид можеме да 
заклучиме дека вредноста на една ком-
панија зависи од две варијабли: готовин-
ските текови кои ги генерира и стапката 
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со која се дисконтираат (се враќаат до се-
гашна вредност) истите тие готовински те-
кови. Имено, готовинските текови влијаат 
правопропорционално на вредноста на 
една компанија, поголеми добивки = по-
голема вредност, додека со дисконтната 
стапка тоа е обратно. Поголема дисконтна 
стапка значи дека сегашната вредност на 
идните готовински вредности се намалува 
со поголем фактор.

Готовински текови
Иако готовинските текови не се исто 

што и добивката, сепак, во просек, добив-
ката е најдобар показател за вкупните го-
товински текови кои се генерираат од од-
редена компанија.

На графиконот е прикажано движење-
то на показателот цена/добивка, односно 
PE (Price-Earnings Ratio), кој е еден од 
најкористените релативни показатели 

за проценување на вредноста. Всушност, 
овој показател покажува колку долари 
инвеститорите се спремни да платат за 1 
долар нето-добивка или компанија со $1 
000 000 нето-добивка би била проценета 
на околу $36 000 000 во 2021 година. 

Анализирајќи историски, показателот 
не покажува исклучително високо ниво 
кога ќе го споредиме со 2002 година, од-
носно со Дот Ком меурот или финансис-
ката криза од 2007 до 2009 година. Па 
така ова индицира дека покрај тоа што 
цените на акциите на S&P500 се на исто-
риски високи нивоа, во релативен однос 
овие акции не се преценети. Заклучокот 
е уште поубедлив кога ќе ги разгледаме 
историските вкупни добивки по акција на 
истите овие компании. 

Вториот графикон покажува дека 
всушност нето-добивките по акција на 
овие компании се на историско високо 
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ниво. Сепак, доколку вредноста на ак-
циите беше водена исклучиво од добив-
ките кои се генерираат на краток рок, 
тогаш во 2020 година би очекувале 30 % 
пад на акциите за разлика од остварени-
от приносот од 16,3 %. 

Па така, доколку цените на акциите 
растат, а вредноста на тие акции зависи 
од готовинските текови и дисконтната 
стапка и доколку е очигледно дека растот 
не се должи исклучиво на готовинските 
текови, тогаш веројатно дисконтната 
стапка е главниот фактор кој моментал-
но ги движи цените на акциите. 

Дисконтна стапка
Дисконтната стапка е најниската 

стапка на принос која ја бараат инвес-
титорите за да инвестираат во одреден 
инструмент. Во техничка смисла, тоа е 
процент (фактор) кој се користи за да се 

добие сегашната вредност на готовин-
ските текови. Па така, повисока дис-
контна стапка значи помала вредност 
на цените на акциите како резултат на 
помал збир на сегашната вредност на 
готовинските текови. Но, од што зависи 
дисконтната стапка? 

Акциите како хартии од вредност со 
себе носат ризик − ризик дека состојба-
та во економијата ќе се влоши (систем-
ски ризик), ризик дека самата компанија 
може да се соочи со оперативни или фи-
нансиски проблеми и слично. Спротивно 
на ова се хартиите од вредност издадени 
од држави, како на пример благајнич-
ките записи или државните обврзни-
ци. Овие хартии од вредност се сметаат 
за„безризични“ затоа што речиси невоз-
можно е држава да банкротира, односно 
сопствениците на записи и на обврзници 
си добиваат камата без разлика на мо-
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менталната економска состојба. 
Следствено на ова, инвеститорите 

во акции преземаат поголем ризик од 
инвеститорите во благајнички записи и 
обврзници. Па така, оние кои купуваат 
акции треба да бидат „компензирани“ со 
повисок принос за поголемиот ризик кој 
го преземаат. 

Ова нè води до двата главни сегменти 
кои ја сочинуваат дисконтната стапка: 
безризичната стапка и премијата за ри-
зик – односно „цената“ на ризикот.

На графиконот е покажана безризич-
ната стапка за САД – каматната стапка на 
американските државни обврзници во 
светло сина боја и имплицитна премија 
за ризик во темно сина боја. Се сеќава-
те дека колку што е пониска самата дис-
контна стапка толку се повисоки цените 
на акциите. Графиконот покажува дека 
дисконтната стапка од 6 % е најниска во 
последниве 20 години, што може да се 
толкува како показател дека цените на 
акциите во S&P500 индексот се момен-
тално преценети. 

Сепак, доколку подобро разгледаме 
што го „движи“ ова намалување на дис-
контната стапка, ќе забележиме дека тоа 
е намалувањето на „безризичната“ стап-
ка на американските обврзници. Име-
но, анализирано историски, премијата 
за ризик и не е исклучително ниска, па 
така во најголем дел заслугата за пре-
ценети акции е фактот дека всушност 
„безризичните“ инвестиции носат толку 
низок принос (моментално околу 1,38 % 
на 10-годишната обврзница) при што ин-
веститорите плаќаат повеќе за акциите, 
односно прифаќаат пониски приноси за-
тоа што немаат подобра опција. 

Корекција или уште една година на 
двоцифрен раст: Што ни носи 2022 годи-
на?

Откако востановивме дека цените на 
акциите на S&P500 индексот растат како 
резултат на безризичната стапка, доаѓа-
ме до „главоболката“ на секој инвести-
тор во акции во однос на наредната го-
дина. 

Енергетската криза преку поскапу-
вање на енергенсите, предизвиците во 
синџирите на набавки со брзорастечки-
те трошоци за транспорт и логистика на 

компаниите, влијаат врз исклучително 
зголемување на ценовните притисоци. 
Истовремено владите со огромни фи-
скални пакети и со реакцијата на мо-
нетарните власти со стандардни и нес-
тандардни инструменти го одржаа и го 
зголемија растот на економиите – главно 
воден од потрошувачката, но и создадоа 
значителни инфлаторни притисоци. 

Како резултат на ова, САД има инфла-
ција од неверојатни 7 % во 2021 година. 
Вакви стапки на инфлација предизвику-
ваат притисок и до одредено ниво паника 
од инфлаторна спирала и кај монетарни-
те власти, но и кај инвеститорите. Цен-
тралните банки низ светот (вклучувајќи 
ги и Федералните резерви на САД и Ев-
ропската централна банка) секојдневно 
објавуваат нови мерки и индицираат на 
затегање на монетарната политика. Тоа 
значи намалување (‘tapering’) на „нестан-
дардните“ мерки на квантитативно олес-
нување, но исто така и зголемување на 
безризичните каматни стапки. И двете 
мерки водат до една иста работа – раст 
на безризичните стапки, а со тоа и зна-
чителни корекции (намалување) на вред-
носта на акциите.

Па така доаѓаме и до крајот на оваа 
кратка анализа. Во ретроспектива, на 
почетокот на 2021 година инвеститори-
те беа загрижени за економскиот раст 
по рестрикциите и пандемијата и ин-
флацијата како резултат на монетарна-
та експанзија. Една година подоцна ре-
чиси како да сме на истата позиција. И 
покрај исклучителните напори и успеси 
на вакцинацијата, омикрон затвори го-
лем број држави кои повторно воведоа 
рестрикции. Истовремено изгледа дека 
факторите кои ја движат инфлацијата се 
од подолгорочен карактер отколку што 
беа првичните индикации. Ова значи 
дека одредена корекција (како таа што 
моментално ја гледаме не пазарите на 
криптовалути) е речиси неизбежна. Тоа 
што нам ни останува е секој да се обиде 
да „гласа со нозете“, односно преку про-
мени во нашите лични портфолија да се 
обидеме да ја предвидиме големината на 
корекцијата и веројатно уште поважно – 
времето кога таа корекција ќе се оства-
ри. 
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