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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Со зголемената понуда на 
хартии од вредност сите 
граѓани кои располагаат со 
слободни средства можат 
своите пари наместо во 
банка (на книшка) да ги 
вложат во акции на 
компанија по сопствен 
избор, кои ќе ги купат по 
пониска цена, а ќе ги 
продадат по поскапа, при 
што ќе заработат во 
разликата. Една од 
предностите од вложување 
во имотот на 
инвестиционите фондови е 
можноста од секојдневно 
вложување (секој ден, секој 
месец...), можност за дневно 
следење на имотот на 
фондот и можност од 
реинвестирање на 
добивката во фондот.

Во секој момент 
инвеститорот знае колку е 
вредноста на имотот на 
фондот, односно вредноста 
на неговиот поединечен 
удел и во секој момент 
инвеститорот може да ги 
повлече сите средства кој ги 
вложил (ликвидност). 
Вложувањето во имотот на 
фондот е наменет за секој 
кој нема доволно време, 
искуство, знаење и 
трпеливост сам да 
инвестира на пазарот на 
хартии од вредност и за 
секој оној кој сака да 

оствари поголем 
приход од класичниот 
облик на штедење.

Иако крајот на минатата година до-
несе одредена стагнација, сепак 
се очекува домашниот пазар на 

капитал во 2008 година да стане зна-
чително поинтересен, како за потен ци-
јалните странски, така и за домашните 
акционери. Всушност, сите граѓани кои 
располагаат со слободни средства мо-
жат своите пари наместо во банка (на 
книшка) да ги вложат во акции на ком-
панија по сопствен избор, кои ќе ги ку-
пат по пониска цена, а ќе ги продадат 
по поскапа, при што ќе заработат во 
разликата.

Сега постои можност за помасовно 
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раздвижување на домашниот пазар на 
капитал, како и тоа акциите на поголем 
број компании да станат поликвидни, 
бидејќи нивната номинална вредност, 
која служи за пресметка на дивидендата, 
не ја одредува реалната вредност на 
акциите, па се очекува тоа да го направи 
пазарот врз основа на понуда и по-
барувачка. Поточно, доколку интересот 
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стапи на сила и либерализацијата на 
портфолио инвестициите и странците 
ќе купуваат акции без ограничувања. 
Досега странците требаше една година 

ПРВИ КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ НА ПРОКРЕДИТ БАНКА

Комисијата за хартии од вредност (КХВ) ја одобри првата 
емисија на должнички хартии од вредност на Про Кредит банка 
АД Скопје.

Како што соопшти КХВ, банката ќе издаде 5.000 обврзници со 
вкупна вредност од 300 милиони денари. Каматната стапка е 8,4 
проценти годишно. Рокот на доспевање на обврзниците е три 
години. Купувач на обврзниците од првата емисија на Про Кре дит 
Банка ќе биде НЛБ Тутунска Банка АД Скопје. Про Кредит Банка ги 
издава обврзниците за да обезбеди финансиски сред ства кои ќе 
ги пласира во кредити. Ова е прва емисија на кор поративни 
обврзници која ја издава една банка во Република Македонија.

за купување акции во одреден вре мен-
ски период за некоја фирма е поголем 
од интересот за продавање, автоматски 
се зголемува и цената на акциите. Но, 
постои и обратен случај, кога нивната 
цена нема да биде интересна за ин-
веститорите, со што де факто ќе се види 
која е "вистинската" цена на акциите на 
определена компанија.

да се откажат од располагање со ку-
пените акции или, ако сакаат слободно 
да располагаат со нив, да платат про-
визија. Од први јануари годинава стран-
ците веќе можат без ограничувања да 
купуваат акции на Македонска берза. 
Советот на Народна банка на РМ на 
последната седница донесе одлука со 
која се укинуваат ограничувањата за 
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самостојното вложување во хартии од 
вредност. Исто така, тоа подразбира и 
достапност на поголем број  финан сис-
ки инструменти.

Според Миа Зографска, извршен ди-
ректор на Друштво за управување со 
фондови, "Иново Статус" АД Скопје, 
една од предностите од вложување во 
имотот на фондот е можноста за секој-
дневно вложување (секој ден, секој 
месец...), можност за дневно следење 
на имотот на фондот, можност за ре-
инвестирање на добивката во фондот. 
Во секој момент инвеститорот знае 
колку изнесува вредноста на имотот на 
фондот, односно вредноста на неговиот 
поединечен удел и во секој момент 
инвеститорот може да ги повлече сите 
средства кои ги вложил (ликвидност). 
Вложувањето во имотот на фондот му е 
наменет на секој кој нема доволно 
време, искуство, знаење и трпеливост 
сам да инвестира на пазарот на хартии 
од вредност и за секој оној кој сака да 
оствари поголем приход од класичниот 
облик на штедење. Со имотот на фондот 
управуваат професионални портфолио 
менаџери, кои постојано водат грижа 
за состојбата на пазарот на хартии од 
вредност преку негова анализа.

"Отворениот инвестиционен фонд 
'Иново Статус Акции' им овозможува на 
институционалните и на индивидуал-
ните инвеститори пристап до голем 
број пазари на хартии од вредност, при 
тоа овозможувајќи им управување на 
нивните средства и нивна ликвидност 
преку диверзифицирана структура на 
своето портфолио на хартии од вред-
ност и ниски трошоци.

Во фондот можат да вложуваат до-
машни и странски, правни и физички 
лица. Отворениот инвестиционен фонд 
'Иново Статус Акции' им е наменет на 
инвеститорите кои прифаќаат дивер-
зифицирана структура на своето порт-
фолио на хартии од вредност, со што се 
намалува ризикот во однос на само стој-
ното инвестирање", вели Зограф ска.

Контролата над севкупното рабо те-
ње на инвестиционите фондови, на 
Друштвото за управување со фондови 
и депозитната банка во делот на ра-
ботење на инвестиционите фондови ја 
врши Комисијата за хартии од вред-
ност.
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портфолио вложувања во хартии од 
вредност за нерезиденти. 

Во Народна банка на Македонија об-
јаснуваат дека странските правни и фи-
зички лица, според одлуката од 2002 
година, можеа да купуваат акции, но 
мораа да дадат изјава дека една година 
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нема да располагаат со нив или, пак, до-
колку сакаат слободно да ги користат, 
требаше да платат провизија.

"Либерализацијата на портфолио ин-
вестициите е обврска во евроин тегра-
циониот процес, која Народна банка 
реши да ја спроведе сега затоа што 
анализите покажуваат дека се испол-
нети условите за контрола на влезот на 
шпекулативен странски капитал", велат 
во Народна банка.

Освен ова, сега се создадени услови 
инвеститорите да вложуваат од "ин те-
рес" наместо, како до пред некоја го-
дина, акции да се купуваат поради стек-

нувањето на управувачки права во фир-
мите, што не придонесуваше во раз-
војот на берзанското тргување, бидејќи 
тие сопственици не беа заинтересирани 
за натамошна продажба на акциите.

Ваквата новина ќе може да биде и 
"магнет" за странските инвестициони 
фондови, освен домашниот, кој сега нај-
веројатно ќе профункционира. Од дру-
га страна, пак, тоа може адреналински 
да делува на тргувањето со акции, а со 
тоа и на сопственичката трансформација 
во фирмите.

ПРЕДНОСТИ НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 

ФОНДОВИ
Инвестиционите фондови нудат едно 

решение, а тоа е: кога инвеститорите ги 
ставаат парите во фондот, тие пари се 
здружуваат со парите на други инвес-
титори, со што се создава поголема 
куповна моќ од онаа која би ја имале 
доколку инвестирате сами. Значи, кога 
зборуваме за фонд подразбираме ма-
сивен капитал, кој се вложува во раз-
лични финансиски инструменти.

За инвестирање не се потребни го-
леми парични средства, а секако се до-
биваат помали трошоци во однос на 


